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بازتاب مفهوم تجلی در نگارگری ایرانی - اسالمی
 با تأکید بر مفاهیم انواع نفس و جاودانگی نفس در قرآن و اسالم

سحر ذکاوت1
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خشایار قاضی زاده3

چکیده: تجلی در اسالم به معنای ظهور ویژگی ها، اسماء و صفات خداوند در بندگان شایسته، 
هستی و مخلوقات است. مبنای فکری نهفته در هنر نگارگری ایرانی- اسالمی در تفکرات عرفان 
ایرانی- اسالمی ریشه دارد. در هنر نگارگری ایرانی، عینی گرایی و واقعیت گرایی عناصر بصری 
به مرتبه  شهود و ادراک هستی دست  وجود ندارد و هنرمند نگارگر درواقع عارفی بوده که 
یافته و مفهومی از وحدت در کثرت و کثرت در وحدت و روابط خالق و مخلوقی را در قالب 
نقوش نمادین و رمزگونه به تصویر  کشیده است. پرسش هایی که در این پژوهش طرح می شود 
عبارت اند از: 1.مفهوم تجلی در نگارگری ایرانی چگونه بازتاب یافته است؟ 2. انواع نفس در 
قرآن و عرفان اسالمی چیست؟ 3. کدام نوع از نفس در مرتبه  تجلی ذات حق می گنجد و چگونه 

در نگارگری ایرانی بازتاب و نمود یافته است؟ 
تطبیقی  و  تحلیلی  توصیفی-  رویکرد  با  اسنادی  و  کتابخانه ای  روش  به  پژوهش  اطالعات 
بر در مسجد و  اثر سلطان محمد، گدا  پیامبر)ص(  اثر نگارگری )معراج  جمع آوری شده و سه 
بررسی  انتخاب شده و مورد  به صورت هدفمند  بهزاد(  اثر کمال الدین  زلیخا  از  گریز یوسف 
از  از هستی و کائنات و مخلوقی  انسان، همیشه جزئی  نشان می دهد که  نتایج  قرار گرفته اند. 
آفریده های خداوند است و زمانی به تکامل و تعالی می رسد که به ذات حق بپیوندد. این نگاه 
الهی محور و به دوراز انسان محوری، نوعی تأکید بر مفهوم جاودانگی نفس انسان در پرتو ذات 
الهی و هم چنین، تأکید بر ویژگی های الهی در نگارگری و بازتاب مفهوم تجلی است که در آن 

به مقام و اهمیت نفس مطمئنه در قرآن اشاره دارد. 
کلمات کلیدی: تجلی، عرفان ایرانی- اسالمی، هنر اسالمی،  نگارگری ایرانی اسالمی.
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مقدمه
برپایه  اصول، مبانی و عقاید عرفانی اسالمی شکل  ایرانی- اسالمی،  هنر اسالمی و نگارگری 
گرفته اند. وحدت و یگانگی خداوند و خدامحوری بازتابی عینی در هنر اسالمی دارد. هم چنین 
در عقاید اسالمی مفاهیمی چون تجلی و نفس و جاودانگی آن و نیز نفس مطمئنه جایگاه مهمی 
دارند و به این مباحث بسیار پرداخته شده و در هنر اسالمی و نگارگری ایرانی نیز بازتاب یافته 
است. بنابراین، اهمیت موارد بیان شده ضرورت انجام پژوهش »تحلیلی بر بازتاب مفهوم تجلی 
در نگارگری ایرانی- اسالمی با تأکید بر مفاهیم انواع نفس و جاودانگی نفس در قرآن و اسالم« 

را ایجاد کرده است و پرسش های زیر در این زمینه مطرح شده اند: 
1. مفهوم تجلی در نگارگری ایرانی چگونه بازتاب یافته است؟

2. انواع نفس در قرآن و عرفان اسالمی چیست؟
3.  کدام نوع از نفس در مرتبه  تجلی ذات حق می گنجد و این امر، چگونه در نگارگری 

ایرانی بازتاب و نمود یافته است؟    
برای پاسخ گویی به سؤاالت مطرح شده، ابتدا به تعاریف تجلی در عرفان اسالمی پرداخته 
شده و سپس انواع نفس در قرآن و اسالم مورد بررسی قرار گرفته است. بخش بعدی پژوهش 
نیز به بررسی رابطه ی تجلی و جایگاه جاودانگی نفس و نفس مطمئنه در آن اختصاص یافته و 
سپس نگارگری ایرانی و بازتاب مفهوم تجلی، نفس مطمئنه و جاودانه در آن مورد تحلیل قرار 
گرفته و در نهایت به تحلیل مفهوم تجلی و نفس مطمئنه و جاودانگی نفس در آثار نگارگری 

پرداخته شده است.  

پیشینه  
تیتوس بورکهارت در دو کتاب هنر مقدس اصول و روش ها )1376( و هنر اسالم زبان و بیان 
به  توجه  بورکهارت،  از دیدگاه  است.  نموده  بررسی  را  اسالمی  هنر  تجلی در  مفهوم   )1365(
ویژگی وحدانیت خداوند و ایجاد فضای معنوی برای درک حضور خداوند در هنر و معماری 
اسالمی از معیارهای اصلی و اساسی محسوب می شود. بنابراین تزئینات و نقش و نگارها در هنر 
اسالمی همگی برگرفته از تفکری الهی و معنوی هستند. به تعبیر دیگر، ویژگی های خداوند در 
ساختمان اشکال و هنر دست هنرمندان تجلی می کند. سید حسین نصر هم در کتاب معنویت و 
هنر اسالمی )1375( و کتاب معرفت و معنویت )1380( که از منابع غنی در حوزه  بررسی مفهوم 
تجلی و عرفان اسالمی در هنر اسالمی محسوب می شود؛ هنر اسالمی را برگرفته از آئین اسالم 
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می داند و این هنر در عالم صور، حقایق آیین اسالم را متبلور می کند و حاصل معنویت اسالمی 
است. نصر، هنر اسالمی را نتیجه تجلی توحید در ساحت کثرت معرفی می کند. 

حسن بلخاری قهی از نویسندگان و صاحب نظران ایرانی نیز پژوهش های زیادی در زمینه  
مفهوم تجلی در هنر اسالمی انجام داده است. در مقاله  »تجلی در هنر اسالمی، تجسد در هنر 
مسیحی- بودایی« )1381( مفهوم تجلی و هنر اسالمی را با تجسد در هنر مسیحی مقایسه کرده 
است. او در کتاب مبانی عرفانی هنر و معماری اسالمی )1388( که از آثار مهم اوست، مفهوم 
تجلی را به طور دقیقی در هنر و معماری اسالمی بررسی نموده است. هم چنین در مقاله  »نظریه  
تجلی؛ در شرح شمایل گریزی هنر اسالمی و شمایل گرایی مسیحیت« )1395( به مفهوم تجلی در 

هنر اسالمی و مسیحی پرداخته است. 
نتایج این پژوهش نشان می دهد اهمیت مفهوم تجلی در هنر اسالمی و جایگاه تجسد در 
مسیحیت، به شمایل گریزی هنرمندان اسالمی منجر شده و بنابراین هنرمندان اسالمی در خلق 
آثار خود، بیشتر رویکرد تمثیلی، نمادین و رمزگرا را پیگیری می کرده اند. پژوهشی در مورد 
موضوع مقاله مشاهده نشد و بررسی مفهوم نفس مطمئنه و جاودانگی و ارتباط آن با مفهوم تجلی 

و بازتاب هر دو در نگارگری ایرانی از ویژگی های نوآورانه  پژوهش حاضر است.
روش تحقیق

این مقاله به روش کتابخانه ای و اسنادی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی و تطبیقی انجام شده و 
تعداد سه اثر نگارگری )معراج پیامبر)ص( اثر سلطان محمد، گدا بر در مسجد و گریز یوسف از 

زلیخا اثر کمال الدین بهزاد( به صورت هدفمند انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته است. 

تعریف تجلی در عرفان اسالمی
تجلی، اصطالحی عرفانی به معنای آشکار شدن و جلوه کردن است که از ماده  جال به معنای پاک 
کردن، صیقل دادن و روشن کردن گرفته شده است )ابن منظور، 1414: 150(. عارفان اسالمی، 
گاهی واژه  ظهور را مترادف تجلی به کار برده اند. از دیدگاه کاشانی و جرجانی، مفهوم تجلی 
عبارت است از آنچه از انوار غیوب بر دل ها آشکار می شود و باعث زدوده شدن همه  صفات 
بشری می گردد، تجلی از طرف بندگان، زوال حجاب بشریت است که صیقل دهنده  قلب از 
طبایع بشری است و از جانب خدا نیز عبارت است از تابش انوار الهی که خود نوعی مکاشفه بر 

دل عارف است )علم مهرجردی و شاکر، 1391: 20(. 
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بلخاری قهی معتقد است خداوند در دین اسالم:
می شود.  ظاهر  عاشق  یک  مکاشفت  نهادین  در  که  است  رؤیایی  و  بلند  بس  خیالی 
تجلی بی نظیری است از وجودی که در همه  اجزای عالم حضور، نمود و ظهور دارد. 
واجب الوجودی که ابتدا و انتهای شهود عقالنی و برهانی خردمندان و اندیشمندان است... 
. در این دین همه چیز در توحید خالصه می شود و هیچ چیز جز او در هستی حضور 
ندارد... . هرچه هست اوست و جز او هیچ نیست، موجودات به واسطه  فیض ظهور او 
شرافت وجود یافته و بازتابی از حضور او قلمداد می شوند )بلخاری قهی، 1381: 175(.

مطابق با محتوای آیات 21 و 30 سوره  بقره1 و آیه 29 سوره  حجر2 و نیز آیه 72  احزاب3:
خداوند با تجلی اسماء و صفاتش در انسان او را به نقطه  اوج خلقت رسانده و با دمیدن 
روح الهی در او و آموزش اسمای خود به وی، تاج امانت الهی را بر سرش نهاده و او را 

به مقام خالفت الهی رسانده است )علم مهرجردی و شاکر، 1391: 21(.
آیه  143 سوره مبارکه اعراف4 نیز به داستان حضرت موسی)ع( پرداخته  است که آرزومند 

که  را  خدایی  بپرستید  مردم،  ای  تَتَُّقوَن:  لََعلَُّکْم  قَبْلُِکْم  مِْن  َوالَِّذیَن  َخلََقُکْم  الَِّذي  َربَُّکُم  اْعبُُدوا  النَّاُس  أَیَُّها  یَا   .1
آفریننده شما و پیشینیان شماست، باشد که پارسا و منّزه شوید )بقره، 21(. َوإِْذ قَاَل َربَُّک لِلَْماَلئَِکِة إِنِّي َجاِعٌل فِي 
ُس لََک  قَاَل إِنِّي أَْعلَُم  َماَء َونَْحُن نَُسبُِّح بَِحْمِدَک َونَُقِدّ الْْرِض َخلِیَفًة قَالُوا أَتَْجَعُل فِیَها َمْن یُْفِسُد فِیَها َویَْسِفُک الِدّ
َما اَل تَْعلَُموَن: و )به یاد آر( وقتی که پروردگارت فرشتگان را فرمود که من در زمین خلیفه ای خواهم گماشت، 
گفتند: آیا کسانی در زمین خواهی گماشت که در آن فساد کنند و خون ها بریزند و حال آن که ما خود تو را 
تسبیح و تقدیس می کنیم؟! خداوند فرمود: من چیزی )از اسرار خلقت بشر( می دانم که شما نمی دانید )بقره، 30(.
یْتُُه َونََفْخُت فِیِه مِْن ُروِحي فََقُعوا لَُه َساِجِدیَن: پس چون آن )عنصر( را معتدل بیارایم و در آن از روح  2. فَإَِذا َسَوّ

خویش بدمم همه )از جهت حرمت و عظمت آن روح الهی( بر او سجده کنید )حجر، 29(.
َماَواِت َوالْْرِض َوالِْجبَاِل فََأبَیَْن أَْن یَْحِملْنََها َوأَْشَفْقَن مِنَْها َوَحَملََها اْلِنَْساُن إِنَُّه َکاَن َظلُوًما  3. إِنَّا َعَرْضنَا الَْمانََة َعلَی الَسّ
َجُهواًل: ما بر آسمان ها و زمین و کوه های عالم )و قوای عالی و دانی ممکنات( عرض امانت کردیم )و به آنها نور 
معرفت و طاعت و عشق و محبّت کامل حق یا بار تکلیف یا نماز و طهارت یا مقام خالفت و والیت و امامت را 
ارائه دادیم( همه از تحّمل آن امتناع ورزیده و اندیشه کردند و انسان )ناتوان( آن را بپذیرفت، انسان هم )در مقام 

آزمایش و اداء امانت( بسیار ستمکار و نادان بود )که اکثر به راه جهل و عصیان شتافت( )احزاب، 72(.
اْستََقَرّ  الَْجبَِل فَإِِن  انُْظْر إِلَی  َولَِکِن  تََرانِي  لَْن  إِلَیَْک قَاَل  أَنُْظْر  َربُُّه قَاَل َرِبّ أَِرنِي  لِِمیَقاتِنَا َوَکلََّمُه  ا َجاَء مُوَسی  َولََمّ  .4
ُل  ا أَفَاَق قَاَل ُسبَْحانََک تُبُْت إِلَیَْک َوأَنَا أََوّ ا َوَخَرّ مُوَسی َصِعًقا فَلََمّ ا تََجلَّی َربُُّه لِلَْجبَِل َجَعلَُه َدًکّ َمَکانَُه فََسْوَف تََرانِي فَلََمّ
الُْمْؤمِنِیَن: و چون )قوم تقاضای دیدن خدا کردند( موسی )با هفتاد نفر بزرگان قومش که انتخاب شده بودند( وقت 
معین به وعده گاه ما آمد و خدایش با وی سخن گفت، موسی )به تقاضای جاهالنه قوم خود( عرض کرد که خدایا 
خود را به من آشکار بنما که جمال تو را مشاهده کنم. خدا در پاسخ او فرمود که مرا تا ابد نخواهی دید ولیکن به 
کوه بنگر، اگر کوه طور )بدان صالبت، هنگام تجلی( به جای خود برقرار ماند تو نیز مرا خواهی دید. پس آن گاه 
که تجلی خدایش بر کوه تابش کرد کوه را مندّک و متالشی ساخت و موسی بی هوش افتاد. سپس که به هوش 



 79

ی...
الم

اس
ی- 

ران
 ای

ری
ارگ

 نگ
 در

ی
جل

م ت
هو

مف
ب 

زتا
 با

 بر
ی

لیل
تح

و خواستار دیدار پروردگار خود می شود و خداوند، بسان نوری بر او آشکار می شود که سبب 
متالشی شدن کوه می گردد.

در این آیه به مفهوم رؤیت خداوند اشاره شده است که منظور از آن، نه رؤیت بصری و 
عینی، بلکه رؤیت قلبی است. هدف از تجلی پروردگار در این آیه، به معنای ظهور خدا توسط 
نشانه هاست؛ یعنی خداوند حجاب از خود برداشته و قدرت فرمان و اراده اش را بر کوه نمایان 
کرده و این امر تجلی آیات و نشانه های قدرت حق بوده و خود ذات اقدس الهی نبوده است 

)علم مهرجردی و شاکر، 1391: 22 - 21(. 
حضرت علی)ع( نیز در خطبه  186 نهج البالغه به موضوع تجلی پرداخته و پس از ذکر عظمت 

الهی در خلقت عالم و نسبت امور در آن، از تجلی حق بر عقول سخن گفته است: 
بها تجلی صانعها للعقول؛ به واسطه  همین مفاهیم بود که آفریننده اش بر عقول تجلی کرد. 

در خطبه 185 نیز می فرمایند: 
و تشهد له المرائی البمحاضره لم تحط به االوهام بل تجلی لها بها و بها امتنع منها و الیها 
حاکمها؛ نشانه های خلقت به او گواهی دهند؛ نه به حضور مادی، فکرها و اندیشه ها بر 
ذات او احاطه ندارند که با آثار عظمت خود بر آنها تجلی کرده است و نشان داد که 

او را نمی توانند تصور کنند و داوری این ناتوانی را بر عهده  فکرها و اندیشه ها نهاد. 
هم چنین در خطبه  108 نهج البالغه نیز آمده است: 

لقلوبهم بحچه؛ حمد و سپاس خداوندی را  الظاهر  المتجلی لخلقه بخلقه و  الحمداهلل 
سزاست که با آفرینش مخلوقات، بر خالیق تجلی کرد و با برهان و دلیل، خود را بر 

قلوبشان آشکار کرد )بلخاری قهی، 1395: 7(.

انواع نفس در قرآن و اسالم
نفس، »جوهر مجردی است که در ذات نیاز به ماده ندارد ولی در فعل نیاز به ماده دارد« )عبداللهی 

اهر، 1386: 20(. شهید مطهری در مورد معنا و مفهوم نفس معتقد است:
 اصل معنای نفس یعنی خود. از آن جهت به آن روح می گویند که جنبه  مافوق جسمانی 

دارد و از آن جهت به آن نفس می گویند که خود انسان است )مطهری، 1374: 685(.
از نظر عالمه طباطبائی، نفس انسان عبارت از چیزی است که:

آمد عرض کرد: خدایا تو منزه و برتری )از رؤیت و حس جسمانی، از چنین اندیشه( به درگاه تو توبه کردم و من 
)از قوم خود( اول کسی هستم که )به تو و تنّزه ذات پاک تو از هر آالیش جسمانی( ایمان دارم )اعراف، 143(.
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انسان به واسطه  آن انسان شده است و آن مجموع روح و جسم وی در این زندگی و 
روِح تنها در زندگی برزخی است )طباطبائی، 1370: 230(.

هم چنین نفس در تعریفی اصطالحی، جوهری بسیط، روحانی و زنده به ذات و داناست و نیز 
به قّوت و فاعل به طبع و صورتی از صورت های عقل فعال است )ناصرخسرو، بی تا: 470 - 469(. 
حسن زاده آملی نیز نفس را صورت جسم معرفی نموده، اما معنای آن را رفیع تر و باالتر از صورت 
به هیوال مطرح می کند. به بیان دیگر، نفس از نظر او مبدأ حیات و وجود انسانی است )حسن زاده 

آملی، 1385: 105(. از نظر عالمه، نفس هفت مرتبه دارد:

تعریف مراتب نفس

مرتبه ای از نفس با قابلیت تحصیل کماالت و فضائل معنوی مرتبه اول: عقل هیوالنی

اگر نفس، سلسله ای از معقوالت اولی و علوم اولیه را به دست آورد که به وسیله  
آن، معقوالت ثانویه و علوم اکتسابی را کسب نماید، عقل بالملکه است.

مرتبه دوم: عقل بالملک

هرگاه راه اکتساب علوم )به فکر یا حدس( قدرت بر استنباط معقوالت ثانویه و 
علوم مکتسبه را پیدا کند، عقل بالفعل است.

مرتبه سوم: عقل بالفعل

به اعتبار حضور و حصول علوم اکتسابی و عقول مکتسبه، عندالنفس  عقل مستفاد 
که از عقل فعال استفاده کرده است، عقل مستفاد نام دارد.

مرتبه چهارم: عقل مستفاد

مقام توحید افعالی مرتبه پنجم: محو

مقام توحید صفاتی الهی مرتبه ششم: طمس

مقام توحید ذاتی محسوب مرتبه هفتم: محق

جدول1: مراتب نفس از نظر عالمه حسن زاده آملی منبع: )حسن زاده آملی، 1385: 569(

حسن زاده آملی در مورد نفس و اهمیت آن در شناخت پروردگار می فرماید:
ثّم اعلم أّن معرفة النفس هی مرقاة إلی معرفة الرّب، و من عرف نفسه فقد عرف ربّه 
کما تقّدمت الشارة إلیه إجماال، و فی الخبر المروی تارة عن أمیرالمؤمنین )حسن زاده 

آملی، 1347: 289(.
 بنابر این سخن، عالمه معتقد است شناخت پروردگار به معرفت نفس بستگی دارد و کسی 
که خود را بهتر می شناسد، پروردگار خود را به همان اندازه خواهد شناخت. به عبارت دیگر، 
معرفت نفس پلی به معرفت پروردگار عالمیان است. هرچه این شناخت عمیق تر باشد، انسان به 
مرتبه انسان کامل نزدیک تر خواهد بود و انسان کامل، مجمع اسماء و صفات واجب تعالی است. 
هم چنین الزم به ذکر است طبق آیات قرآن، سه نوع نفس وجود دارد که مراحل عملکردهای 
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انسانی را در مراحل مختلف رشد معنوی او نشان می دهد:
1.نفس اّماره

نفسي که پیوسته انسان را به زشتي ها و نافرماني و انجام لذت هاي گذرا فرامي خواند و کارهاي ناپسند 
را در برابر انسان آراسته مي سازد. قرآن دربارة معرفي این نفس از زبان حضرت یوسف مي فرماید: 
... ؛ من هرگز خودم را تبرئه نمي کنم، نفس  وِء إاِلَّ َما َرِحَم َربیِّ ُئ نَْفسِی إِنَّ النَّْفَس َلَمَّاَرةُ بِالسُّ َو َما أُبَرِّ

سرکش بسیار به بدي ها امر مي کند مگر آنچه را پروردگارم رحم کند... )یوسف، 53(.
مطهری نفس اماره را چنین تعریف می کند:

 نفس امّاره که امّاره صیغه  مبالغه است؛ یعنی نفس فرمان دهنده و به شدت فرمان دهنده 
و در کمال استبداد فرمان دهنده. مقصود، حالتی از نفس است که در آن حالت، هواها 
بر انسان حاکم و غالب است و انسان صددرصد محکوم خواهش های نفس خویش 
است. نفس امّاره به سوء، یعنی نفسی که به انسان فرمان به بدی می دهد و انسان هم تابع 

فرمان دهنده به بدی و شرارت است )مطهری، 1374: 181(.  
2. نفس لّوامه

امه به معنای نَْفِس سرزنش گر، مرتبه ای از نفس است که در مرحله ای باالتر از نفس اَمّاره  نَْفِس لََوّ
و پایین تر از نفس مطمئنه قرار دارد )مطهری، ج3، 1389: 596 - 595(. مصباح یزدی نیز آن را حالتی 
از نفس می داند که در آن انسان از انجام خطا پشیمان می شود و خود را سرزنش می کند )مصباح 
اَمِة؛  یزدی، 1399: 26(. این اصطالح در آیه 2 سوره قیامت به کار رفته است: »َواَل أُقِْسُم بِالنَّْفِس اللََّوّ
و سوگند به نفس سرزنشگر«. )قرآن کریم( نفس لوامه، همان وجدان است که انسان را پس از 

ارتکاب گناه سرزنش کرده و او را دچار عذاب وجدان می کند )محفوظی، 1377: 12(.
اَمِة؛ سوگند به نفس لوامه و وجدان  قرآن کریم در این باره مي فرماید: َو اَل أُقِْسُم بِالنَّْفِس اللَّوَّ
بیدار و مالمتگر که رستاخیز حق است )قیامت، 2(. هم چنین در شماره دوازدهم فصلنامه الهیات 

تطبیقی نفس لّوامه این گونه تعریف شده است:
و  درآید  آدمی  اراده   و  عقل  کنترل  در  باید  نفسانی  خواهش های  اسالم  دیدگاه  از   
انسان  در  لوامه  نفس  این رو،  از  باشد.  حاکم  انسان  رفتارهای  بر  اخالقی  معیارهای 
راهنمای نیکی و زشتی است و معیارهای اخالقی را به آدمی یادآوری می کند )بنائیان 

.)8  :1393 دیگران،  و  اصفهانی 
3. نفس مطمئنه

نْفس مُطَمئِنّه حالتی از نفس است که در آن، به جهت مداومت بر پیروی از عقل در دوری از 
گناه، این کار ملکه یا عادت انسان می شود و در نفس او اطمینان و آرامش پدید می آید )مصباح 
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یزدی، 1399: 27(. نفس مطمئنه را در مقابل نفس اماره و نفس لوامه، باالترین رتبه نفس می دانند. 
می گویند نفس چند رتبه دارد: رتبه پایین آن، نفس اماره است که در آن، انسان از عقل پیروی 
نمی کند و به گناه گرایش دارد. رتبه باالتر، نفس لَّوامه است که در آن، نفس هوشیار است و 
اگر کار بدی انجام دهد، خود را نکوهش می کند. باالتر از این رتبه هم نفس مُطمئنّه قرار دارد 
)مطهری، 1389: 596 - 595(. در قرآن کریم از آن چنین یاد شده است: یََأیَّتَها النَّْفُس الُْمْطَمئنَُّة؛ تو 

اي روح آرام یافته )فجر، 27(.
از منظر قرآن نفس مطمئنه ساحت امن و پیراسته  وجود انسان است. هنگامی که نفس لوامه 
را  آدمی  روان  و  روح  آرامش  و  پاکی، خلوص  می شود،  چیره  روان  زشتی گرایی  ساحت  بر 
دربرمی گیرد و نفس مطمئنه بر وجود انسان حاکم می شود )بنائیان اصفهانی و دیگران، 1393: 9(. 
باید خاطرنشان کرد اعتال و صعود به این مقام به اعتدال طبیعت انسان بستگی دارد و اعتدال طبیعت 
آدمی هم به توانایی ذهنی، استعداد و شایستگی او در دریافت اشراق و الهام بستگی دارد )مطهری، 

 .)129 :1377
انسان هرچقدر از زشتی، نادرستی و گناه پرهیز کرده، روح خود را جال داده، نیکوپندار و 
نیکوکار باشد و رضایت خداوند را در همه  امور در اولویت قرار دهد، نفس مطمئنه او آشکار 
می شود و این مقام، همان مقام نفس جاودانه  انسانی است. نفس مطمئنه نیز مرتبه ای است که 
انسان از کدورت و زشتی و گناه بپرهیزد و به مقام تکامل نفس رسیده باشد و به نوعی جاودانگی 
ادراک  از  به آن درجه  پدیدار شود و آن گاه  او  نفس در روح و روان خداپسند و خداگون 
شهودی می رسد که صفات و اسماء الهی بر وی آشکار می شود. پس مقام تجلی مرتبه ای است 

که نفس مطمئنه بر ذهن و قلب سالک حاکم شود. 

نگارگری ایرانی و بازتاب مفهوم تجلی، نفس مطمئنه و جاودانه در آن
ابتدا باید به این نکته توجه شود که »مرکز ثقل نازله  الهی در اسالم قرآن« کالم خداست؛ در 
حالی که در مسیحیت، شخص حضرت عیسی)ع( است )لک زایی و زارعی محمودآبادی، 1395: 
53(. به بیان دیگر، حضرت عیسی)ع( محوریت مسیحیت است؛ زیرا مسیحیان معتقدند که خداوند 
در جسم او حلول کرده و تجسد یافته است )همان: 68(. اما برخالف مسیحیت، محوریت دین 
اسالم خداست، پیامبر)ص( مرتبه ای الوهی نمی یابد )بلخاری قهی، 1381: 176(، با خدا هم مرتبه و 
هم ردیف نیست، خداوند متجسد نمی شود و توحید، مبنای دین اسالم است )قربانی، 1393: 115(.  
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تفکر اسالمی هرگونه تجسم و حلول خدا در کالبد انسان را رد می کند و اساساً با آن 
سر ناسازگاری دارد و حتی آن را باوری کفرآمیز قلمداد می کند؛ بنابراین، تنزیه خدا 
در اسالم با حلول خدا در کالبد انسان در مسیحیت در تقابل هم قرار می گیرند که به 
تبع آن دستاوردهای هنری نیز دارای تفاوت های بنیادی می گردند )قربانی، 1393: 82(.

تنزل  بودن تجسد و  پیکره تراشی در اسالم، درواقع حرام  تمثال و   تحریم شمایل نگاری، 
است و شمایل ها و تمثال هایی که تصاویر این گونه تجسد و تجسم تلقی شوند و توهم جانشینی 
هنرمند بر خداوند خالق را در اذهان ایجاد نمایند، در اسالم حرام است و تحریم نوعی تفکر 
شرک آلود محسوب می شود )قربانی، 1393: 117(. همین ممنوعیت تصاویر در اسالم سبب شده 
است تا هنرمندان اسالمی از تقلید صرف از طبیعت و عناصر هستی روی گردان شده و به طراحی 
از نقوش تجریدی و هندسی متمایل شوند و هنر اسالمی را که هنری تجریدی است، پایه ریزی 

کنند )عارفی، 1374: 23(.
 هانری کربن1 فیلسوف، ایران شناس، اسالم شناس و شیعه شناس فرانسوی نیز متأثر از نظریات 

روزبهان بقلی2 معتقد است:
تجلی اما برعکس تجسد مستلزم مرتبه  دیگری از هستی است که در آن، صور الهی 

بسان نقش هایی در آیینه پدیدار می شوند )کربن، 1371: 351(.
 همان طور که گفته شد، هرچه در هستی وجود دارد از وجود خداوندی است و همه  موجودات 
به واسطه  فیض ظهور او شرافت وجود یافته  و بازتابی از حضور و وجود او به حساب می آیند. این 

اصل در هنر اسالمی همان اصل وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت است:
 هنر اسالمی با گزینش فرمی خاص که تلفیق بی نظیری از انتزاع و واقعیت است این 
وحدت را متجلی می سازد. این هنر فاقد عنصر تجسد و تجسم است. به همین جهت از 
یک سو میل به تجرید دارد و از دیگر سو به دلیل شرافتی که برای تمامی مظاهر واقعیت 
قائل است از واقعیت فاصله نمی گیرد. شاید بتوان سر انطباق نقش های هندسی اسلیمی 
با نظم مولکولی مواد را در همین معنا جستجو نمود. نفس تجسد، هنر اسالمی را معبری 
خیال انگیز و رویایی از برای سیر و سلوک روحانی روح به سوی تجرید و گسست از 

بند و زنجیر مادیت قرار می دهد )بلخاری قهی، 1381: 176(.
بسیار مهم  نقوشی گیاهی  از  اسلیمی  ایرانی، نقوش ختایی و  در هنر اسالمی و نگارگری 

1. Henry Corbin.
2. روزبهان بقلی فسایی شیرازی، معروف به »شیخ شّطاح« و »شّطاح فارس«.
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و پرکاربرد هستند. نقوش ختایی مجموعه ای از گل ها، غنچه ها، برگ ها و ساقه هاست که بر 
روی یک ساختار حلزونی شکل قرار می گیرند و در بیشتر موارد همراه با نقوش اسلیمی طراحی 
می شوند )اسکندرپور خرمی، 1379: 6(. به نظر می رسد چون گیاهان از مخلوقات خداوندی و 
از نشانه های قدرت الهی اند، هنرمند با طراحی نقوش ختایی و اسلیمی به گیاهان به عنوان مظهر 
قدرت حق و درواقع به آیه  60 از سوره  مبارکه  نمل اشاره کرده است )ذکاوت و قاضی زاده، 1398: 
73(. »اَمَّن َخلََق الّسماواِت واالَرَض َو اَنَزَل لَُکم مَِن الّسماِء ماًء فَاَنبَتنا بِه َحدائَِق ذاَت بَهَجٍه ماکاَن 
لَُکم اَن تُنبِتو َشَجَرها َء اِلٌه َمَع اهللِ بَل ُهم قَوٌم یَعِدلون. یعنی آیا آن کیست که آسمان ها و زمین را 
خلق کرده و از آسمان برای شما باران می فرستد تا به آن درختان و باغ و بستان های شما را در 
کمال سبزی و خرمی می رویانیم که هرگز شما از پیش خود قادر به رویاندن آن درختان نیستید، 

آیا با وجود خدای یکتا خدایی هست لیکن این مشرکان روی از خدا می گردانند«. 
نقوش اسلیمی، نقوشی تزئینی به شکل گیاه با ساقه های مارپیچی و گونه ای از نقش و نگار و 
شامل خط های پیچیده و منحنی ها و قوس های دورانی مختلف است که ابتدا و انتهای آن مشخص 
نیست )ذکاوت و قاضی زاده، 1398: 73(. آندره گدار1 معمار، باستان شناس و مورخ فرانسوي معتقد 
است نقوش اسلیمی با اصالت گیاهی توسط هنرمند از طبیعت دور شده و به انتزاع درآمده اند 
که این حالت پایداری در تغییر را نشان می دهد و درواقع این نقوش باعث ایجاد حالت معنوی 
خاصی است که نشان از عالم توحید دارد )معمارزاده، 1386: 206(. هم چنین وزن و ریتم موجود 
در نقوش اسلیمی همانند کالم قرآن است و به اضمحالل هواهای نفسانی و تزکیه نفس می پردازد 
و »تداوم آن مانع از استذکار فردی است و پوشانندگی آن یادآوری رمزگری حجاب است« 

)پورجعفر و موسوی لر، 1381: 203(.
 در کتب اسالمی هم از نقوش اسلیمی با نام گیاهان بهشتی یاد شده است )عارفی، 1374: 59(. 
در هنر مقدس، وحی و علم لدنی2 در مقام اولیاء و انبیاء مانند هنر حقیقی محسوب می شود و 
کامل ترین صورت را دارند و این صورت در »وحدت و زیبایی و آهنگ و وزن، تقارن و تعادل 
و تساوی و نسبت های ریاضی« به ظهور رسیده و نام هندسه  مقدس به آن اطالق می شود )مددپور، 
1390: 26(. هندسه، رمز وحدت هستی در سراسر کثرت مراتب وجود است و جریان امر واحد 
در همه  مراتب عالم و هستی، منشأ وحدانیت این نظم شکوهمند و قانومند در همه  مراتب عالم 
است )عفیفی، 1380: 328(. هم چنین نقوش هندسی در هنر اسالمی محتوایی رمزی دارد و نماد 

1. André Godard.
2. در الهیات به علم حضوری یا ناآموخته که بدون تعلیم و تعلّم و بی واسطه به دست آمده، علم لَُدنّی می گویند. 
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کثرت در وحدت و به تعبیری کثرت پایان ناپذیر خلقت است )نصر، 1377: 143(. خوشنویسی نیز 
در هنر اسالمی و نگارگری اسالمی جایگاه بسیار واالیی دارد:

خوشنویسی اسالمی تجسم بصری تبلور روحانی است که در بطن دین اسالم جا دارد. 
این خوشنویسی جامه ای خارجی برای کالم خدا در جهان مادی فراهم می آورد، اما 

کماکان با جهان روحانی پیوند دارد )قربانی، 1393: 97( . 
بورکهارت معتقد است:

بر روح  تبعیت می کند. دل آگاهی  قواعد روح  از  و  است  هندسه  روح   خوشنویسی 
آدمی مسلط است و از اینجا تجلیات بی واسطه  روح از مرز خودآگاهی بیرون می شود. 
نماد بی واسطه   نمایان گر هستی ها و درعین حال  صور ظاهری خوشنویسی را می توان 

واقعیات معنوی در ذهن مسلمانان دانست )قربانی، 1393: 97(.
و خط  می شود  تعبیر  روحانی  هندسه   به  خوشنویسی  و  هندسه  خط  فضائلی،  دیدگاه  از   
از صفا و روحانیت سوق  عالمی  به  را  »به واسطه  همین هندسه روحانی است که روح و طبع 
می دهد« )فضائلی، 1370: 34(. نازله الهی در اسالم، متن مقدس است؛ پس الجرم هنر مقدس آن 
هم خوشنویسی است، نگارش متن مقدس با خط خوش، کار عارفان خوشنویسی بود که برای 
نگارش متن مقدس چله ها و ریاضت ها داشتند. در یهودیت هم نازله الهی، متن مقدس - الواح 
تورات- است و به همین دلیل، خوشنویسی و نگارش تورات به خط خوش جایگاه خاصی در 
ادبیات دینی یهود دارد. اما در مسیحیت، نازله الهی شخص حضرت عیسی)ع( است نه اناجیل؛ 
بنابراین شمایل نگاری، نقاشی و مجسمه سازی هنر مقدس در مسیحیت شد. خوشنویسی هنر 
مقدس در اسالم است، چون نازله الهی قرآن است؛ اما در مسیحیت، هنر مقدس تندیس و نقش 

و نگار است؛ زیرا نازله الهی در آن شخص حضرت عیسی)ع( است.
نقوش اسلیمی، ختایی و هندسی در نگارگری ایرانی نیز بسیار دیده می شود. اسلیمی، نقشی 
پیچیده  نگار شامل خط های  و  نقش  از  و گونه ای  مارپیچی  با ساقه های  گیاه  به شکل  تزئینی 
نیست )ذکاوت و  انتهای آن مشخص  ابتدا و  و منحنی ها و قوس های دورانی مختلف است و 
قاضی زاده، 1398: 73(. آرتور اپهام پوپ1 از نقوش اسلیمی و ختایی با عنوان نقوش مطلق یاد 
کرده و هنر ایران را هنر نقش مطلق نامیده است )پاکباز، 1380: 9(. نقوش آرمانی و نمادین هم 
ایرانی از دیرباز  ایرانی- اسالمی داشته است و »کوشش هنرمند  کاربرد اساسی در نگارگری 
معطوف به نمونه آفرینی آرمانی بوده است« )همان: 8(. الزم به ذکر است در بیشتر آثار نگارگری  

1.Arthur Upham Pope.
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به طور هم زمان چندین فضا و مکان از زوایای مختلف به تصویر کشیده می شد و الزمه  آن هم 
چکیده نگاری است و به این ترتیب قطعه  ادبی و یا شعر و داستان مورد نظر خود با زبان تصویری 

بیان می شده است )اسحاق زاده تربتی، 1387: 21(. 
ویژگی دیگر از ساختار نگارگری ایرانی به کارگیری بُعد چهارم )زمان(، فضای هم زمان 
)تلفیقی( است. در هنر نگارگری ایرانی »نمایش فضای تجسمی به صورت تلفیقی از فضاسازی 
واقع نما و دوبعدنما صورت می گرفته و هنرمند، بدون رعایت قواعد واقع نما در کل اثر، ساختار 
و  می داده  شکل  هم زمان  به طور  و  موازی  صورت  به  مختلف  مکان های  از  را  خود  ترکیب 
درعین حال سعی می کرده تا با نمایش هم زمان رویدادها و وقایع در مکان های مختلف، تلفیقی 
فضا  که  است  معتقد  هم  پاکباز   .)21 )همان:  آورد  وجود  به  را  خارجی  و  داخلی  فضاهای  از 
ناپیوسته دارد و  ایرانی، دوبعدی و دارای عمق است و هم حالتی یک پارچه و  در نگارگری 
درعین حال هر بخش فضا، مکان وقوع رویدادی خاص و عموماً مستقل را نمایش می دهد و 
وقایع مختلف، پیوستگی زمانی و مکانی ندارند و این نوع فضاسازی از نوع چندساحتی است 

)پاکباز، 1380: 93 - 91(.
دوبعدی  سطح  توانسته  خیال،  عالم  یا  منفصل  فضای  مفهوم  از  پیروی  با  ایرانی  نگارگر 
نگارگری را به تصویری از مراتب هستی مبدل سازد و بیننده را از افق حیات عادی و وجود 
مادی و وجدان روزانه  خود به مرتبه ای عالی تر ارتقا دهد و او را متوجه جهانی مافوق این جهان 
جسمانی سازد؛ جهانی دارای زمان و مکان و اشکال خاص خود، جهانی که در آن حوادث رخ 
می دهد اما نه به نحو مادی. در آن ساحت حوادث با مقیاسی فراطبیعی سنجیده می شوند که 
نگارگر را قادر به نشان دادن زمان و مکان های مختلف در فضایی کرده که نورانیت یکنواختی 
آن را دربرگرفته که نشان دهنده ی تجلی نور در تمام مراتب هستی است و این که غیر از نور 

ظلمت است که جایگاهی در مراتب کمالی ندارد )اسکندرپور خرمی و شفیعی، 1390: 21(. 
بنابراین، نگارگری ایرانی تجلی ادراک نگارگر عارف از عالم خیالی و مثال است. در ادامه 
قرار گرفته  ایرانی مورد تحلیل  نگارگری  بازتاب مفهوم تجلی در  با  تمام ویژگی های مرتبط 

است.
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تصویر شماره1، معراج پیامبر، اثر سلطان محمد، خمسه  نظامی شاه طهماسبی، کتابخانه بریتانیا، لندن. 
منبع: ویکی مدیا 

در تصویر شماره 1 اثر سلطان محمد نقاش، موضوع معراج حضرت رسول اکرم)ص( که از 
اتفاقات شگفت انگیز دین اسالم و یکی از معجزه های بسیار مهم پیامبر)ص(، مورد توجه هنرمند 
نگارگر قرار گرفته است. معراج در لغت به معنای وسیله صعود و ترقی به جایگاه ملکوت است 
)مایل  هروی، 1364: 4(.  این سفر که در تاریخ بیست وششم ماه رجب اتفاق افتاده است، با نام 
از  بُعدهای مختلفی  معراج،  واقعه   )متفکرآزاد و شایسته فر، 1392: 90(.  یاد می شود  از آن  اسراء 
جامعه  اسالمی را در زمان های گوناگون تحت الشعاع قرار داده است و بزرگان اسالم و اهل تفکر 
در هر دوره ای بدان پرداخته اند. برای مثال، ابن کثیر معراج را به سان نردبانی می داند که پیامبر)ص( 
از آن به آسمان دنیا و سپس به آسمان های دیگر رفته است )خداداد و اسدی، 1389: 51(. هم چنین 

این روایت از دیدگاه نظامی چنین بیان شده است که: 
پیامبر اکرم)ص( در مسیر معراج خود از عالم ملک به عالم ملکوت و به مرتبه  قاب قوسین 

و در نهایت به مرتبه  دیدار خداوند نائل می شود )جعفری، 1390: 128(. 
در این نگاره، پیامبر)ص( سوار بر مرکبی به نام بُراق است. لغت شناسان براق را برگرفته از 
واژه  برق می دانند، بدان  جهت که مانند برق، بسیار سریع و تند حرکت می کند و از جهتی هم 
به دلیل بَراق بودن آن از شدت نور، براق نامیده شده است )ادیب بهروز، 1387: 79(. بُراق، دمی 
دراز و چهره ای زنانه و بدنی چون بدن اسب دارد و تاجی بر سرش گذارده و در حال پرواز 
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در آسمان و در میان ابرها و خیل فرشتگان است. پیامبر)ص( عمامه ای سفید بر سر و لباس سبزی 
به تن دارد و چهره اش سفید تصویر شده که این عدم وجود چهره، نشانگر معصومیت ایشان 
است. هاله ای آتش گون به دور جسم ایشان مشاهده می شود که نماینده  ویژگی عصمت ایشان 
است. به نظر می رسد فرشتگان، هر کدام تحفه و پیش کشی به دست دارند و به استقبال حضرت 
به  یادآور دستور خداوند  این حالت  نظر،  به  آمده اند. فرشته ای حالت قنوت و تسبیح دارد و 

سجده  فرشتگان و تعظیم آنها به ابوالبشر به عنوان اشرف مخلوقات است. 
یک فرشته تاجی در دست دارد و آن را به سمت حضرت تقدیم نموده است. فرشته ای 
دیگر، قندیلی روشن و شعله ور و دیگری عبایی سبزرنگ در دست دارد. پیامبر)ص( و بُراق در 
مرکز نگاره و فرشتگان در اطراف ایشان به تصویر درآمده اند که نشان از محوریت و مرکزیت 
موضوع معطوف به شأن و جایگاه آن حضرت و تمثیلی به این موضوع است که »شروع خلقت 
عالم انوار و به طور کلی عالم هستی از خلقت نور و روح حضرت محمد)ص( است که خداوند 

آن را از نور وجود خود آفرید« )اترک 1383(. 
همچنین قندیل نورانی در نگاره به آیه  35 سوره  نور اشاره دارد: 

جاَجُه  ماواِت َواالَرِض َمثَُل نوِرهِ َکِمشکاة فیها مِصباٌح الِمصباُح فی ُزجاَجٍه الزُّ اهلل نوُر السَّ
ٍَّه َو الَغربِیٍّه یَکاُد َزیتُها یُضییُء  َّها َکوَکٌب ُدرٌی یوقَُد مِن َشَجَرهٍ مُباَرَکٍه َزیتونٍَه ال َشرقِی َکاَن
لِنوِرهِ َمن یَشاُء َو یَضِرُب اهللُ االَمثاَل لِلنّاِس  َو لَو لَم تَمَسسُه ناٌر نوٌر َعلی نوٍر یَهِدی اهللُ 
و  چراغ دان  به  نورش  داستان  است  زمین  و  آسمان ها  نور  خدا  َعلیم؛  بُِکلَِّشیٍء  اهللِ  ّو 
مشکاتی ماند که در آن چراغی روشن باشد و آن چراغ در میان شیشه ای که تأللؤ آن 
گویی ستاره ای است درخشان و روشن از درخت مبارک زیتون که با آن که شرقی و 
غربی نیست شرق و غرب جهان بدان فروزان است و بی آن که آتشی آن را برافروزد 
خود به خود جهانی را روشنی بخشد که پرتو آن نور حقیقت بر روی نور معرفت قرار 
گرفته و خدا هر که را خواهد به نور خود هدایت کند و این مثل ها را خداوند برای مردم 

می زند و خدا به همه  امور داناست. 
براق دیده  بر روی پارچه  زین  بر روی قندیل و نقوش ختایی  اثر، نقوش اسلیمی  این  در 
پیامبر)ص(  مبارک  اطراف جسم  نور آتش سان در  هاله   و  بال دار  فرشتگان  می شود. هم چنین 
همگی زبان تصویری نمادین و رمزی اند و خوشنویسی نیز در کتیبه هایی در قسمت باال و پایین 
نگاره مشاهده می شود. الزم به ذکر است نگاره و تمام عناصر بصری در حال انجام کار و یا 
فعالیتی هستند و به نظر می رسد ناظری از دور بر کار آنها نظارت و تسلط کامل دارد و تنظیم و 
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ترسیم زاویه  دید این چنینی اثر به دلیل توجه عالمانه و آگاهانه  هنرمند سالک به ناظر کل هستی 
یعنی خداوند بوده است.

و  طریقت  مراحل  و  زندگی  سالک،  نگارگر  که  داشت  اذعان  چنین  می توان  بنابراین،   
قالب  در  را  بوده  او  و شعوری  ادراک شهودی  آنچه  و  می نموده  مطالعه  را  پیامبر)ص(  سلوک 
تصاویر و عناصر بصری به نمایش درآورده است. مفاهیم دینی و عرفانی آن چنان برای نگارگر 
اهمیت داشته و به سیر و سلوک پرداخته که موضوع اثر خود را نیز به معراج حضرت رسول)ص( 
اختصاص داده است. بنابراین، این اثر نگارگری حاصل تجلی است که نگارگر با رسیدن به مقام 

نفس مطمئنه به آن نائل آمده است. 
خوشنویسی نیز جایگاه مقدسی در اسالمی داشته است، زیرا همان طور که گفته شد نازله 
الهی در اسالم، متن مقدس است؛ پس ناگزیر هنر مقدس آن هم خوشنویسی است و می توان 
مطمئنه  نفس  به جایگاه  با صعود  و...  نگارگر، خوشنویس  اسالمی، چه  هنرمند  داشت  اذعان 

خویش، آثار هنری اسالمی خلق می نموده اند. 

تصویر 2: نگاره  گدا بر در مسجد، اثر کمال الدین بهزاد، کتابخانه  ملی قاهره
منبع: ویکی مدیا
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تصویر شماره 2 نگاره  گدا بر در مسجد اثر کمال الدین بهزاد، در مورد داستانی است که در 
شعر سعدی باعنوان عشق و شور و مستی در حکایت سوم از باب سوم بوستان و در مورد صبر و 

شکیبایی و ثبات روندگان است )طاهری و لونی، 1397: 112(. 
روایت اصلی که سعدی از زبان مردان طریقت، شعر خود را با آن آغاز می کند، داستان 
پیرمردی است که در هنگام بامدادان بر در مسجد می رود و درخواست کمک می کند. شخصی 
با پیرمرد مشغول مکالمه می گردد و به او می گوید که این خانه، خانه  خلق خدا نیست که چیزی 
به تو بدهند و لذا اینجا نایست. پیرمرد در جواب این فرد از او می پرسد که اینجا خانه  چه کسی 

است که بخشایش شامل حال هیچ کس نمی شود؟! )همان: 112(. 
کسی که راه را بر پیرمرد بسته، در پاسخ به او می گوید که خاموش باشد و این سخنان نابجا 
و خطا را بر زبان جاری نکند؛ چراکه صاحب این خانه خداوند است. پیرمرد هم با دیدن قندیل 

و محراب مسجد متوجه سخن اشتباه خود می شود و از سوز جگر ناله ای سر می دهد:
که حیف است از این جا فراتر شدن
دریغ است محروم از این در شدن

نرفتم به محرومی از هیچ کوی
چرا از در حق َروم زرد روی

هم اینجا کنم دست خواهش دراز
که دانم نگردم تهیدست باز

و طبق روایت، پیرمرد یک سال تمام در مجاورت مسجد، گوشه عزلت می گزیند و درنهایت 
حاجت روا می شود. هنگامی که چراغ عمرش رو به خاموشی می رود، شخصی بر بالین او می آید:
و پیرمرد با شادی این سخن را به زبان می آورد که حاجتش روا شده و هرکس در خانه 

بزرگواری را بزند، عاقبت در به رویش گشوده می گردد )همان: 113 - 112(.
 این شعر، تمثیلی به حدیث پیامبر اکرم)ص( است: 

بِر یُتََوقَُّع الَفَرُج، و َمن یُدمِْن قَرَع الباِب یَلِْج یعنی با شکیبایی، انتظار گشایش می رود و  بِالصَّ
کسی که پیوسته دری را بکوبد ]عاقبت[ آن در به رویش باز می شود )مجلسی، 1362: 96(. 
در اثر کمال الدین بهزاد، افراد متعددی به تصویر درآمده اند که هرکدام به کاری مشغول 
هستند و این تنوع در اعمال و افعال افراد، نمایانگر مراتب و مراحل مختلف انسانها در کسب 
طریقت است. حاالتی چون مناجات، استغاثه، مباحثه، سرکتاب، ذکر و مراقبه، نماز، عارف سائل 
و... همگی نمادی از مراحل طریقت هستند. هر کدام از افراد در قسمتی از مسجد حضور دارند 
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و نگارگر، همه  افراد را در بخش  های مختلف مسجد و در زوایای گوناگون در کادر اثر خود 
جای داده است و به گونه ای به ناظر کلی و مفهوم وحدت و توحید اشاره دارد که بر اعمال و 

کردار تمام افراد و انسانها آگاه است و هیچ چیز از نگاه او پنهان نیست. 
این ویژگی چندساحتی، ورای نگاه محدود انسانی است و هنرمند عارف، بسیار هنرمندانه 
آن را در اثر خود به کار برده است. نقوش هندسی، ختایی و اسلیمی و خوشنویسی در جای جای 
با عقاید و حدود ادراک شهودی متفاوت  افراد مختلف  فضای مسجد دیده می شود. حضور 
در یک مکان مقدس، نشان دهنده  مفهوم توحید است؛ یعنی همه  افراد در هر مرتبه ای در پی 
حقیقت جویی اند و سهم هر یک به اندازه  ادراک و ظرفیت وجودی و قلبی آنهاست و هرچه 

نفس مطمئنه در افراد تقویت شود، فرد به ذات حق نزدیک تر می شود. 
فی  المؤمن  می شود:  دیده  عبارت  این  هم  نگاره  و سمت چپ  باالیی  کتیبه   در  همچنین 
المسجد کالسمک فی الماء و المنافق فی المسجد کالطیر فی القفس؛ مؤمن در مسجد، مانند 
ماهی در آب است و از این عمل )در آب بودن( لذت می برد؛ اما منافق وقتی به مسجد می رود، 
بسیار احساس سختی می کند و مانند پرنده ای در قفس است. این جمله به حدیثی از پیامبر)ص( 
اشاره دارد که در بحاراالنوار آمده است: هفت گروه هستند که در روز قیامت در زیر سایه  عرش 
الهی قرار می گیرند و از گرمای طاقت فرسای آن روز در امان هستند )طاهری و لونی، 1397: 120(. 

ابوسعید خدری از ابوهریره از پیامبر خدا)ص( این هفت گروه را به این ترتیب نقل می کند: 
1. پیشوای عادل؛ 2. جوانی که در عبادت خداوند، رشد و پرورش یافته باشد؛ 3. مردی 
برای خدا  که  نفری  دو   .4 برگردد؛  که  زمانی  تا  باشد،  وابسته  مسجدها  به  دلش  که 
دوستی ورزند و بر این دوستی ِگرد آیند و بر آن از هم جدا شوند؛ 5. کسی که در 
خلوت به یاد خدا باشد و از ترس خدا اشک بریزد؛ 6. مردی که زنی زیبا از خاندانی 
سرشناس او را به عمل نامشروع دعوت کرده، اما او پاسخ دهد: من از خدا می ترسم؛ 
7.شخصی که صدقه پنهانی دهد، آن سان که دسِت چپ او از آنچه دست راستش انفاق 

می کند، آگاه نشود )صدوق، ج2، 1362: 343(.
اثری  به خلق  دینی  مباحث  و  احادیث  امور،  در  کامل  اشراف  با  نگارگر  می رسد  نظر  به 
هدفمند اقدام کرده و صبر که الزمه  حقیقت جویی و اهل طریقت پیام این اثر است. در این اثر 
هنرمند با لحاظ کردن زاویه  دیدی که ناظر کلی بر امور عالم و آدم نظارت می کند به مفهوم 
توحید تأکید کرده و این رویکرد و تجلی اسماء و ویژگی های خداوند در قالب اثر گدا بر در 

مسجد با تعالی نفس هنرمند به مقام نفس مطمئنه امکا ن پذیر بوده است. 
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تصویر 3: نگاره  گریز یوسف از زلیخا، بوستان سعدی، اثر کمال الدین بهزاد

منبع: ویکی مدیا

براساس روایات، زلیخا همسر پوطیفار یا عزیز مصر که به حضرت یوسف)ع( عالقمند شده 
با پی  اتاق های تودرتو دعوت می کند. هنگامی که یوسف  با  به خانه ای  به بهانه ای او را  است 
بردن به نیت زلیخا قصد گریز دارد، زلیخا برای ممانعت او به پیراهنش چنگ می زند. شاعران و 
نویسندگان مختلف ازجمله سعدی این داستان قرآنی را به نظم درآورده و بازنویسی کرده اند 
و  مستحکم  و  منسجم  ترکیب بندی  با  زیبا  نگاره ای  برای خلق  بهزاد  کمال الدین  دستاویز  که 
رنگ های قوی و نمادین شده است. نگاره  بهزاد لحظه  اوج واقعه یعنی هنگامی که زلیخا به ردای 

یوسف چنگ زده را تصویر کرده است )کنگرانی و دیگران، 1398: 29(.
باتوجه به تصویر، فضاهایی تودرتو و سطوح و طبقات مختلفی از بنای معماری پیش روی 
مخاطب است که همان ویژگی چندساحتی و نگاه ناظر و شخص ثالث را یادآوری می کند و 
وجود این ناظر کل هستی در این نگاره نیز احساس می شود. نقوش هندسی، اسلیمی و ختایی و 

خوشنویسی، قسمت های مختلف بنا را در نگاره مزین کرده اند.
نگارگر با شناخت مفاهیم و زبان نمادین رنگ ها، رنگ سبز را برای لباس یوسف برگزیده 
که اشاره به تقدس و ایمان اوست و مکمل آن رنگ قرمز را برای لباس زلیخا که رنگ مادی 
و زمینی بوده و نماد شوریدگی و دلدادگی است برمی گزیند و یا رنگ آبی را به آخرین در 

اختصاص داده که نمادی از آسمان و تنها راه آزادی و رهایی یوسف بوده است )همان: 30(.
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 بنابراین، مفهوم وحدانیت و توحید در زاویه  دید ناظرکل که حاکم بر نگاره است مشهود 
است و مفهوم وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت در قالب نقوش هندسی و نمادها 
و رمزگان پنهان در رنگ ها و نقوشی چون اسلیمی، ختایی و نقوش محراب گونه در طراحی 
بنای معماری به کار رفته اند و این نقوش همگی نماینده  تجلی ویژگی هایی است که بر ادراک 
هنرمند تجلی کرده و هنرمند آن را در قالب یک ترکیب بندی منسجم و زیبا و هنری به تصویر 

کشیده است. 
بنابراین می توان گفت هنرمند سالک، نفس جاودانه اش را در تأللؤ تجلی صفات الهی در 
قالب اثری هنری و فاخر به نمایش گذاشته است. به طورکلی باتوجه به سه اثر مورد بررسی این 
پژوهش می توان اذان داشت که هنر نگارگری ایرانی تجلی ویژگی ها و صفات ذات حق نظیر 
آگاهی بر نهان و آشکار، ناظر کل، حکیم، خالق و...  است و هنرمندان نگارگر با سیروسلوک 
به ادراک شهودی  لّوامه و تقویت نفس مطمئنه  بیداری نفس  امّاره و  بر نفس  معنوی و غلبه 
این ویژگی ها و حقایق دست یافته اند و آن را به ماده و در قالب اثری هنری به مردمان ارائه 

کرده اند:
مظهر  هنر  دارد.  نسبت  حقیقت  به  تقرب  و  اخالقی  فضایل  با  هنر  اسالمی  تمدن  در 
حقیقت یا اسماء الهی است نه نفسانیات هنرمند...  هنر در تعابیر متقدمین کمال نفس 
و  )رضازاده  دارد  وجود  التزام  حق  به  معرفت  و  هنرمند  نفس  طهارت  میان  و  است 

.)119  :1398 دیگران، 

نتیجه گیری
در پاسخ به پرسش اول پژوهش، مبنی بر اینکه مفهوم تجلی در نگارگری ایرانی چگونه بازتاب 
یافته است، باید گفت مفهوم تجلی اسماء، صفات و خالقیت خداوند در قالب نقوش هندسی، 
ختایی و اسلیمی و طبیعت پردازی غیرواقعی و نقوش تجریدی و انتزاعی تصویر می شده است. 
شرک آلود  نگاه  نوعی  را  محض  طبیعت پردازی  و  واقع گرایی  اینکه  برای  نگارگر  هنرمند 
می دانسته و با پرهیز از این رویکرد خود را از نگاه گناه آلود رقابت با قدرت خالقیت االهی 
و جایگاه الوهیت پروردگار مصون می داشته است. کاربرد نقوش ختایی، اسلیمی و هندسی 
همان اصل وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت است که نگارگر آن را به تصویر 
می کشد. رمزهت و نمادها یکی دیگر از عناصر بصری هنر اسالمی و نگارگری هستند که عالم 
خیال و مثال را و صفات ذات حق را برای بیننده متجلی می کنند. انسان و عناصر بصری دوبعدی 
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در نگارگری ایرانی به این معناست که انسان جزئی کوچک از هستی و مخلوقات خداوندی 
است و جز خدا هیچ نیست و این هستی همه از آن اوست. حتی در هنر نگارگری نیز می توان 
این را احساس نمود که نگارگر، سالک و عارفی است که هنر و قدرت تصویرسازی خود را 
در راه خدمت به خالقش به کار می گیرد و داستان ها و باورهای قرآنی – اسالمی را به تصویر 

می کشد و هنر خویش را صرف و وقف محبوب و ذات باری تعالی می کند. 
نگاره  معراج، گدا در مسجد و گریز یوسف از زلیخا از موضوعات دینی و قرآنی هستند. 
در هر سه اثر ویژگی ناظر کل و آگاهی خداوند از امور پنهان و آشکار و اعمال مردمان مشهود 
است که به نوعی به مفهوم توحید و خالق بودن خداوند نیز اشاره دارد. نقوش اسلیمی و ختایی 
در سه اثر دیده می شود، اما در دو نگاره  گدا بر در مسجد و گریز یوسف از زلیخا بیشتر به کار 
رفته است. همچنین در این دو اثر، نقوش هندسی نیز بسیار دیده می شود. به بیان دیگر، ویژگی 
وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت، در قالب نقوش هندسی در نگاره ها به کار رفته 
است و پوشانندگی نقوش اسلیمی، رمزگری حجاب را یادآوری می کند. به این ترتیب می توان 
گفت عناصر بصری در ترکیب بندی این نگاره ها و خلق آثار انتزاعی، تجریدی و خیالی توسط 

نگارگر، همان تجلی صفات الهی است. 
در پاسخ به انواع نفس در قرآن و عرفان اسالمی هم باید خاطرنشان کرد سه نوع نفس وجود 
دارد که نفس امّاره، نفس لّوامه و نفس مطمئنه نام دارند. نفس اماره، انسان را به زشتی و گناه 
فرا می خواند؛ نفس لّوامه به نفس سرزنشگر و وجدان اخالقی گفته می شود و نفس مطمئنه نیز، 
قابلیت طمأنینه و آرامش یافتن یا روی آوردن به کماالت و جستجوی مقام رضای الهی را در 

بندگان افزایش می دهد. 
سؤال سوم پژوهش نیز عبارت است از کدام نوع از نفس در مرتبه  تجلی ذات حق می گنجد 
و این امر چگونه در نگارگری ایرانی بازتاب و نمود یافته است؟ در پاسخ باید خاطرنشان کرد 
زمانی تجلی اسماء و صفات پروردگار بر بنده اتفاق می افتد که انسان بر نفس امّاره غالب شده 
و با کمک نفس لّوامه به پیراستگی و بیداری و تقویت نفس مطمئنه دست یابد و آن گاه به آن 
درجه از ادراک شهودی می رسد که صفات و اسماء االهی بر وی آشکار می شود. پس مقام 
تجلی مرتبه ای است که نفس مطمئنه بر ذهن و قلب سالک حاکم شود. زمانی صفات و اسماء 
االهی بر سالک متجلی می شود و ظهور می کند که عارف به بر نفس امّاره غالب، نفس لّوامه 
بیدار و هوشیار و نفس مطمئنه فعال گردد و فرد را به سمت جلب رضا و خشنودی خالق سوق 
دهد آن گاه صفات و اسماء ذات حق بر بنده متجلی می شوند و در نتیجه مقام تجلی با اعتالی 
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فرد و رسیدن روح به جایگاه نفس مطمئنه، حاصل می شود. سه اثر معراج پیامبر، گدا بر در 
مسجد و گریز یوسف از زلیخا که نمایانگر ادراک هنرمند از عالم باال و ملکوت است پس 
هنرمند به مقام نفس مطمئنه و تجلی ویژگی عالم ناعینی و مثال نائل شده است اما چون قادر به 
مصورسازی و بازنمایی حقایق ادراکی و شهودی خود نبوده به تصویرسازی محدود و نمادین 
و رمزی از آن بسنده کرده است. نگاه سوم شخص و ناظر کل هم در این اثر احساس می شود و 
گویی نگارگر خداوند را به عنوان ناظر کل و ناظر اعمال و کردار خود و نیز ناظر عمل نقاشی 

کردن خود مورد توجه داشته است. 
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