
138

زیبا
ی 

ها
هنر

ت 
لعا

طا
م

99
ن 

تـا
مس

  هنر و تمثیل2 در تمدن اسالمیز
در سراســر تاریــخ اســالم، هنرمنــدان بــه  منظــور 

ــر  ــه هن ــری ک ــان بص ــی از بی ــکال متنوع ــق اش خل

اســالمی نامیــده می شــود، در رســانه های مختلــِف 

هنــری و بــرای حامیــاِن3 متفــاوت کار کرده انــد و 

ــدِن  ــتاوردهای تم ــان دس ــان در می ــروزه رهاوردش ام

ــت.  ــرده اس ــغال ک ــزی را اش ــگاه متمای ــری، جای بش

هنرهــای بصــری در فرهنــگ اســالمی، علی رغــم 

غنــا، زیبایــی و تنــوع، همــواره جایــگاه متزلزلــی 

ــت  ــری  ای اس ــرم هن ــا ف ــی، تنه ــته اند. خوشنویس داش

کــه بــه دلیــل وابســتگی  اش بــه منشــأ الوهــی قــرآن، 

ــان  ــد متکلم ــورد تأیی ــه شــکل نامحــدودی م ــاًل ب عم

ماننــد  هنرهایــی  اســت.  گرفتــه  قــرار  مســلمان 

ــرده و  ــه احساســات را جــذب ک ــص ک موســیقی و رق

ذهــن مؤمنــان را از مســیر تقــوی و تأمــل بــر زندگــی 

ابــدی در جهانــی کــه در عالــم پــس از مــرگ منحــرف 

ــایند  ــلمانان ناخوش ــیاری از مس ــرای بس ــد، ب می کردن

ــته از  ــز آن دس ــالم نی ــت، اس ــد یهودی ــد. همانن بودن

آثــار هنــری را کــه موجــودات زنــده باالخــص انســان را 

ــا  ــا ب ــه کلــی تحریــم، ی ــا ب ــه تصویــر می کشــیدند، ی ب

اکــراه بــا آنهــا مــدارا کــرد.4 ایــن محیــط شــریعت مدار 

و کالم محــوِر محافظــه کار، هنــر اســالمی را بــه طــرق 

مختلــف، تحــت تأثیــر قــرار داده اســت. یکــی از 

ــری  ــکال هن ــته از اش ــعۀ آن دس ــای آن، توس پیامده

ــوان  ــه همخ ــود ک ــی ب ــلیمی5 و خوشنویس ــد اس مانن

ــی  ــار نقاش ــی در کن ــه پیکره تراش ــل ب ــدم تمای ــا ع ب

ــد  ــر، پیون ــد دیگ ــود. پیام ــب ب ــازی کت ــرای مصورس ب

برقــرار کــردن میــان معانــی و نمادگرایــی مذهبــی بــا 

آثــار هنــری   از جملــه آن دســته از هنرهایــی بــوده کــه 
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ــا  ــا را ب ــا آنه ــیدند ت ــر می  کش ــه تصوی ــان ها را ب انس

مقتضیــات مذهبــی، همــگام کــرده و بــر ممنوعیت هــا 

ــره شــود. چی

ــی از  ــه چشم پوش ــد ک ــد دارن ــث تأکی ــرآن و حدی ق

لــذات مــادی در ایــن جهــان، در دنیــای دیگــر جبــران 

ــذات  ــی در ل ــذران زندگ ــه، گ ــد؛ در نتیج ــد ش خواه

مــادی، از ورود بــه بهشــت ممانعــت خواهــد کــرد. »هر 

ــد،  ــن کن ــه ت ــمی ب ــۀ ابریش ــا جام ــن دنی ــس در ای ک

ــن یکــی  ــد آن را خواهــد زد«.6 ای ــاِن دیگــر قی در جه

ــه  ــه ب ــن زمین ــه در ای ــت ک ــیاری اس ــث بس از احادی

پیامبــر اســالم )ص( منســوب اســت. 7 توصیفــات صریــح 

ــا و  ــرار8، فرش ه ــل ق ــد مح ــرآن مانن ــت در ق از بهش

کوَســن هایی از [جنــِس] ابریشــم9، نهرهــای جــاری10، 

ــیدنی   ــک 12، نوش ــایه های خن ــبز 11، س ــان سرس درخت

ــن  ــران] پاکدام ــان [همس ــراوان13، مصاحب ــذای ف و غ

[باکــره]14، یکــی از قدرتمندتریــن ابزارهایــی بــود 

در  و  قــرار می  گرفــت  اختیــار هنرمنــدان  در  کــه 

ــم  ــه ه ــاری می شــد ک ــق آث ــرون، ســبب خل ــول ق ط

بــرای احساســات [خواهش هــای حســی و مــادی] 

ــرار  ــی ق ــداف دین ــِت اه ــم در خدم ــود و ه ــذاب ب ج

داشــت. امــروزه، قــدرت شــعر و نمادگرایــی در زندگــی 

روزمــره کاهــش یافتــه اســت، بنابرایــن گاهــی اوقــات 

ــان  ــتعاری  از زم ــازی اس ــه تصویرس ــی ک درک اهمیت

ــدرن در  ــا دوران م ــم ت ــرن هفت ــکل گیری آن در ق ش

فرهنــگ اســالمی داشــته، مشــکل اســت. دایــرۀ لغاتــی 

ــف  ــی را توصی ــر علم ــدۀ تفک ــش عم ــروزه بخ ــه ام ک

را  چیزهــا  از  بســیاری  معنایــی  دامنــۀ  می کنــد، 

محــدود و هنــر، ادبیــات و ســایر اندیشــه[های] خــالق 

ــت. ــرده اس ــت ک را بی خاصی

تفکــر نمادیــن – یــک چارچــوب ذهنــی کــه بــر مبنای 

آن هــر چیــزی می توانــد بــه نمایندگــی چیــزی دیگــر 

تفســیر شــود – شــیوه ای بــرای نگریســتن بــه جهــان 

ــص  ــیاری باالخ ــی بس ــای مذهب ــه دیدگاه ه ــت ک اس

اندیشــه های نوافالطونــی در مســیحیت و اســالم را 

ــندۀ  ــت، نویس ــوس آرئوپگی ــد. دیونیس ــف می کن توصی

باطن گــراِی نوافالطونــِی مســیحِی اواخــر قــرن پنجــم، 

در مباحــث فرشته شناســِی خــود، ســاختار جهــان 

الهــی و ســاکنان آن از فرشــتگان تــا ســرافی هاِی 

ــن  ــر گرفت ــا درنظ ــت و ب ــث گذاش ــه بح ــرب15 را ب مق

ــه هــر وجــه از وجــود الهــی  ــن اعــداد، ب ــۀ نمادی جنب

ــی و  ــبت داد. عددشناس ــود را] نس ــاص خ ــِی [خ معان

نمادگرایــِی رمــزی، پیش  تــر در مکاشــفات یوحنــا هــم 

ــای  ــن، در اروپ ــِر نمادی ــن تفک ــود. ای ــده ب ــکار ش آش

قــرون وســطی محبــوب بــود و امــروزه، هم چنــان 

الهیــات مســیحی را تحت الشــعاع خــود قــرار داده 

اســت. الهیــات اســالمی در کنــار شــباهت  های بســیار 

خــود بــه الهیــات مســیحی و وامــداری  اش از افالطــون 

ــای  ــی و دیدگاه ه ــۀ عرفان ــن اندیش ــطو، هم چنی و ارس

ــت.  ــده اس ــود گنجان ــم در خ ــن را ه ــی و نمادی تمثیل

ــلیمی  ــرح اس ــک ط ــِی ی ــان هندس ــی بی پای پیچیدگ

ــتون هاِی  ــگل  وار س ــرار جن ــده از تک ــِی برآم ــا زیبای ی

ــدال  ــوان م ــر 1(، به عن ــه )تصوی ــاجد اولی ــی از مس یک

ــق  ــلمان تعل ــدان مس ــه هنرمن ــا ب ــه تنه ــاری ک افتخ

الهــی  دارد، می توانــد نمــادی از وجــود نامحــدود 

ــای  ــه بناه ــکوهی ک ــای باش ــن گنبده ــد. هم چنی باش

اســالمی را پوشــش می دهنــد )تصویــر 2(، ممکــن 

اســت بازتــاِب گنبــِد آســمان یــا وجــود فراگیــِر الهــی 

باشــند.16 خوشنویســی نیــز می توانــد بــه صــورت 
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  هنر و تمثیل2 در تمدن اسالمیز
در سراســر تاریــخ اســالم، هنرمنــدان بــه  منظــور 

ــر  ــه هن ــری ک ــان بص ــی از بی ــکال متنوع ــق اش خل

اســالمی نامیــده می شــود، در رســانه های مختلــِف 

هنــری و بــرای حامیــاِن3 متفــاوت کار کرده انــد و 

ــدِن  ــتاوردهای تم ــان دس ــان در می ــروزه رهاوردش ام

ــت.  ــرده اس ــغال ک ــزی را اش ــگاه متمای ــری، جای بش

هنرهــای بصــری در فرهنــگ اســالمی، علی رغــم 

غنــا، زیبایــی و تنــوع، همــواره جایــگاه متزلزلــی 

ــت  ــری  ای اس ــرم هن ــا ف ــی، تنه ــته اند. خوشنویس داش

کــه بــه دلیــل وابســتگی  اش بــه منشــأ الوهــی قــرآن، 

ــان  ــد متکلم ــورد تأیی ــه شــکل نامحــدودی م ــاًل ب عم

ماننــد  هنرهایــی  اســت.  گرفتــه  قــرار  مســلمان 

ــرده و  ــه احساســات را جــذب ک ــص ک موســیقی و رق

ذهــن مؤمنــان را از مســیر تقــوی و تأمــل بــر زندگــی 

ابــدی در جهانــی کــه در عالــم پــس از مــرگ منحــرف 

ــایند  ــلمانان ناخوش ــیاری از مس ــرای بس ــد، ب می کردن

ــته از  ــز آن دس ــالم نی ــت، اس ــد یهودی ــد. همانن بودن

آثــار هنــری را کــه موجــودات زنــده باالخــص انســان را 

ــا  ــا ب ــه کلــی تحریــم، ی ــا ب ــه تصویــر می کشــیدند، ی ب

اکــراه بــا آنهــا مــدارا کــرد.4 ایــن محیــط شــریعت مدار 

و کالم محــوِر محافظــه کار، هنــر اســالمی را بــه طــرق 

مختلــف، تحــت تأثیــر قــرار داده اســت. یکــی از 

ــری  ــکال هن ــته از اش ــعۀ آن دس ــای آن، توس پیامده

ــوان  ــه همخ ــود ک ــی ب ــلیمی5 و خوشنویس ــد اس مانن

ــی  ــار نقاش ــی در کن ــه پیکره تراش ــل ب ــدم تمای ــا ع ب

ــد  ــر، پیون ــد دیگ ــود. پیام ــب ب ــازی کت ــرای مصورس ب

برقــرار کــردن میــان معانــی و نمادگرایــی مذهبــی بــا 

آثــار هنــری   از جملــه آن دســته از هنرهایــی بــوده کــه 

نویسنده: والتر بی. دنی 1
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sarebannejad@ut.ac.irپژوهش گر دوره دکتري تخصصي رشته پژوهش هنر، پردیس هنرهاي زیبا، دانشگاه تهران پست الکترونیک:* 

ــا  ــا را ب ــا آنه ــیدند ت ــر می  کش ــه تصوی ــان ها را ب انس

مقتضیــات مذهبــی، همــگام کــرده و بــر ممنوعیت هــا 

ــره شــود. چی

ــی از  ــه چشم پوش ــد ک ــد دارن ــث تأکی ــرآن و حدی ق

لــذات مــادی در ایــن جهــان، در دنیــای دیگــر جبــران 

ــذات  ــی در ل ــذران زندگ ــه، گ ــد؛ در نتیج ــد ش خواه

مــادی، از ورود بــه بهشــت ممانعــت خواهــد کــرد. »هر 

ــد،  ــن کن ــه ت ــمی ب ــۀ ابریش ــا جام ــن دنی ــس در ای ک

ــن یکــی  ــد آن را خواهــد زد«.6 ای ــاِن دیگــر قی در جه

ــه  ــه ب ــن زمین ــه در ای ــت ک ــیاری اس ــث بس از احادی

پیامبــر اســالم )ص( منســوب اســت. 7 توصیفــات صریــح 

ــا و  ــرار8، فرش ه ــل ق ــد مح ــرآن مانن ــت در ق از بهش

کوَســن هایی از [جنــِس] ابریشــم9، نهرهــای جــاری10، 

ــیدنی   ــک 12، نوش ــایه های خن ــبز 11، س ــان سرس درخت

ــن  ــران] پاکدام ــان [همس ــراوان13، مصاحب ــذای ف و غ

[باکــره]14، یکــی از قدرتمندتریــن ابزارهایــی بــود 

در  و  قــرار می  گرفــت  اختیــار هنرمنــدان  در  کــه 

ــم  ــه ه ــاری می شــد ک ــق آث ــرون، ســبب خل ــول ق ط

بــرای احساســات [خواهش هــای حســی و مــادی] 

ــرار  ــی ق ــداف دین ــِت اه ــم در خدم ــود و ه ــذاب ب ج

داشــت. امــروزه، قــدرت شــعر و نمادگرایــی در زندگــی 

روزمــره کاهــش یافتــه اســت، بنابرایــن گاهــی اوقــات 

ــان  ــتعاری  از زم ــازی اس ــه تصویرس ــی ک درک اهمیت

ــدرن در  ــا دوران م ــم ت ــرن هفت ــکل گیری آن در ق ش

فرهنــگ اســالمی داشــته، مشــکل اســت. دایــرۀ لغاتــی 

ــف  ــی را توصی ــر علم ــدۀ تفک ــش عم ــروزه بخ ــه ام ک

را  چیزهــا  از  بســیاری  معنایــی  دامنــۀ  می کنــد، 

محــدود و هنــر، ادبیــات و ســایر اندیشــه[های] خــالق 

ــت. ــرده اس ــت ک را بی خاصی

تفکــر نمادیــن – یــک چارچــوب ذهنــی کــه بــر مبنای 

آن هــر چیــزی می توانــد بــه نمایندگــی چیــزی دیگــر 

تفســیر شــود – شــیوه ای بــرای نگریســتن بــه جهــان 

ــص  ــیاری باالخ ــی بس ــای مذهب ــه دیدگاه ه ــت ک اس

اندیشــه های نوافالطونــی در مســیحیت و اســالم را 

ــندۀ  ــت، نویس ــوس آرئوپگی ــد. دیونیس ــف می کن توصی

باطن گــراِی نوافالطونــِی مســیحِی اواخــر قــرن پنجــم، 

در مباحــث فرشته شناســِی خــود، ســاختار جهــان 

الهــی و ســاکنان آن از فرشــتگان تــا ســرافی هاِی 

ــن  ــر گرفت ــا درنظ ــت و ب ــث گذاش ــه بح ــرب15 را ب مق

ــه هــر وجــه از وجــود الهــی  ــن اعــداد، ب ــۀ نمادی جنب

ــی و  ــبت داد. عددشناس ــود را] نس ــاص خ ــِی [خ معان

نمادگرایــِی رمــزی، پیش  تــر در مکاشــفات یوحنــا هــم 

ــای  ــن، در اروپ ــِر نمادی ــن تفک ــود. ای ــده ب ــکار ش آش

قــرون وســطی محبــوب بــود و امــروزه، هم چنــان 

الهیــات مســیحی را تحت الشــعاع خــود قــرار داده 

اســت. الهیــات اســالمی در کنــار شــباهت  های بســیار 

خــود بــه الهیــات مســیحی و وامــداری  اش از افالطــون 

ــای  ــی و دیدگاه ه ــۀ عرفان ــن اندیش ــطو، هم چنی و ارس

ــت.  ــده اس ــود گنجان ــم در خ ــن را ه ــی و نمادی تمثیل

ــلیمی  ــرح اس ــک ط ــِی ی ــان هندس ــی بی پای پیچیدگ

ــتون هاِی  ــگل  وار س ــرار جن ــده از تک ــِی برآم ــا زیبای ی

ــدال  ــوان م ــر 1(، به عن ــه )تصوی ــاجد اولی ــی از مس یک

ــق  ــلمان تعل ــدان مس ــه هنرمن ــا ب ــه تنه ــاری ک افتخ

الهــی  دارد، می توانــد نمــادی از وجــود نامحــدود 

ــای  ــه بناه ــکوهی ک ــای باش ــن گنبده ــد. هم چنی باش

اســالمی را پوشــش می دهنــد )تصویــر 2(، ممکــن 

اســت بازتــاِب گنبــِد آســمان یــا وجــود فراگیــِر الهــی 

باشــند.16 خوشنویســی نیــز می توانــد بــه صــورت 
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عرفانــی تفســیر شــود؛ زیــرا در آن بــه حــروِف مختلــف، 

مشــخصاِت تقریبــِی انســانی، ارزش هــای عــددی و 

ــد. 17  ــن داده می ش ــی نمادی ــایر معان س

به عنــوان یــک مثــال مشــهود، تفاســیِر عرفانــِی فرم  هــا 

ممکــن اســت [معنــاِی] اعمــال غیرمذهبــی و کفرآمیــز 

را دگرگــون کنــد. [بازنمایــِی] ِمی ُگســاری کــه در 

ــالم)ص(  ــر اس ــط پیامب ــاً توس ــی صراحت ــعر و نقاش ش

ــی  ــاد روحان ــی از اتح ــد تمثیل ــد، می توان ــوع ش ممن

ــق  ــی، عش ــِی فارس ــعر غنای ــد. در ش ــد باش ــا خداون ب

ــا اِروس و آگاپــه یونانــی  جنســی و عشــق الهــی کــه ب

متناظــر اســت، بــه طــرز عجیبــی می تواننــد جایگزیــن 

یکدیگــر شــوند، درســت همان طــور کــه قدیســه تــرزا، 

ــی خــود بهــره  ــان مشــاهدات عرفان ــرای بی ــی ب از زبان

می بــرد کــه یــک مفســر پســافرویدی ممکــن بــود آن 

ــرای توصیــف اتحــاد  را بیــاِن جنســی غیرمســتقیمی ب
ــا مســیح در نظــر گیــرد.18 عرفانــی ب

یکــی از قدرتمند تریــن بازنمایی هــا در تاریــخ اندیشــه 

و هنــر اســالمی، [بازنمایــِی] بهشــت بــه عنــوان یــک 

ــز  ــت آن نی ــت. درک عل ــور اس ــبِز محص ــاغ سرس ب

ــیحیت،  ــد مس ــز] همانن ــالم [نی ــت. اس ــوار نیس دش

ــرای  ــوان پیش درآمــدی ب ــه  عن ــوی ب ــه زندگــی دنی ب

روز  در  دنیــوی،  رفتــار  می نگــرد؛  ابــدی  حیــات 

قیامــت توســط خداونــد مــورد قضــاوت قــرار خواهــد 

گرفــت. تمــام فعالیت هــای روزانــه بــر سرنوشــت 

ــود؛ در  ــد ب ــر خواه ــخص مؤث ــک ش ــر ی روِح فناناپذی

ــرای  ــم از آنجــا کــه ب نتیجــه، تجســم بهشــت و جهن

پرهیــزکاری، پــاداش و بــرای گنــاه، مجــازات را وعــده 

ــذارد. ــر می گ ــره اث ــار روزم ــر رفت ــد، ب می ده

ــری  ــل دیگ ــت دلی ــن اس ــوا ممک ــا و آب و ه جغرافی

ــالمی از  ــگ اس ــت در فرهن ــِر بهش ــوِذ تصوی ــرای نف ب

زمــان آغــاز آن باشــد. اســالم در شــبه جزیــرۀ عربــی  

ظهــور کــرد؛ منطقــه ای ســوزان، خشــک و بی برکــت. 

ــرای  ــی ب ــات گیاه ــی و حی ــات آب ــه، امکان در نتیج

ــا اهمیــت بــود و نشــانه ای  تــداوِم حیــات جســمانی ب

از ســخاوت خداونــد دیــده می شــد. بــه دلیــل فقــدان 

آن در محیــط واقعــی، چشــم انداز بهشــت بــا پوشــش 

ــدار و نهرهــای جــاری،   گیاهــی سرســبز، گیاهــان گل

ــه راه  ــه ب ــاط خاورمیان ــی نق ــیفتگی  ای را در اقص ش

ــواحل  ــاکناِن] س ــت [س ــن اس ــه ممک ــدازد ک می ان

ــد آن  ــتان فاق ــا انگلس ــن، ی ــبز اوِرُگ ــی و سرس باران

ــوان  ــه  عن ــژۀ بهشــت ب ــر وی ــت از تصوی باشــند. صیان

تاریخــی  دلیلــی  اســت  ممکــن  محصــور،  باغــی 

ــای  ــن،  باغ ه ــای که ــد. از زمان ه ــته باش ــز داش نی

تصویــر 1: داخــل، مســجد کبیــر، قرطبــه، قــرن 11 میــالدی، عکــس: 
والتــر دنــی
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ــرار  ــره ق ــان روزم ــا، دور از جه ــدۀ گران به آبیاری ش

داشــتند [و] بــا دیوارهــای بلنــد از هجــوم حیوانــات و 

انســان ها محافظــت می شــدند.19 باغ هــا، علی رغــم 

اینکــه مکان هــای بســیار مطبوعی  انــد، هــر کــس 

بــه راحتــی بــه آنهــا  وارد نمی شــود؛ چــرا کــه 

ایــن  تمامــی  منحصربه فردنــد.  و  محافظت شــده 

ــی و  ــای زمین ــا باغ ه ــالم ب ــت اس ــه جذابی ــل، ب عوام

ــاره  ــرای اش ــرآن، ب ــد.  ق ــک می کنن ــمانی آن کم آس

و »جنــت«  کلمــۀ »فــردوس«  دو  از  بهشــت  بــه 

ــد و  ــی باغ ان ــه معن ــر دو ب ــه ه ــد ک ــتفاده می کن اس

بــا  »ســماء« تفــاوت دارنــد. بنابرایــن، تصویــر بهشــت 

عینــاً می توانــد ارائــه شــود، در حالی  کــه آســمان 

ــان  ــعر بی ــر و ش ــی در هن ــه صــورت انتزاع ــر ب بیش ت

می شــود.

  توصیــف بهشــت: اوصــاف عالَــم 
بهشــتی

به خودی خــود  خداونــد،  وحی شــدۀ  کالم  قــرآن، 

ــا  ــت، تنه ــه نیس ــل ترجم ــی قاب ــت دارد یعن موضوعی

تأویــل و تفســیر می شــود. نســخ قــرآن، هیــچ گاه 

ــه  ــوط ب ــات مرب ــه، آی ــدند، در نتیج ــازی نش تصویرس

بهشــت هیــچ گاه بــا تصاویــر بصــری دیــده نمی  شــوند، 

هرچنــد گــه گاه تفاســیری بــه حاشــیه یــا بیــن خطوط 

ــرای  ــی ب ــاجد، جای ــدند. در مس ــزوده می ش ــن اف مت

ــه شــکل  ــب ب ــا کلمــه، اغل ــر وجــود نداشــت. ام تصوی

ــی،  ــای تزیین ــال در قاب ه ــوان مث ــه  عن برجســته ای، ب

شــامل اســامی خداونــد، پیامبــر او، و شــش رهبــِر اوِل 

ــور  ــت همان ط ــد؛ درس ــر می ش ــالمی ظاه ــۀ اس جامع

می شــود  دیــده  ادریــن  کبیــر  مســجِد  در  کــه 

ــرای  ــی ب ــوان مبنای ــه  عن ــی ب ــر 3(. خوشنویس )تصوی

ــی  ــروف و کلمات ــی در ح ــده و انتزاع ــات پیچی ترکیب

ــد. در  ــه ش ــه کار گرفت ــد، ب ــا بودن ــاً ناخوان ــه تقریب ک

تضــاد آشــکاِر میــان اســتفادۀ صــوری و محتــوای 

خوشنویســی و احــکام دینــی، ممکــن اســت حتــی بــه 

حــروف، کلمــات و عبــارات، اشــکال انســانی داده شــود 
ــمارۀ 3(.20 ــوگ ش )کاتال

را  زیبــا  نگارشــی  اســتحقاق  الهــی،  زیبایــِی کالم 

دارد. کاتبانــی کــه نســخ قــرآن و متــون دینــی را 

متفاوتــی  رســم الخط های  از  می کردنــد  رونویســی 

ــا  ــت و ب ــی، روی پوس ــخ ابتدای ــد. نس ــره می بردن به

رســم الخطی مســتقیم و نــازک کــه بــه کوفــی مشــهور 

ــا  ــماره 2(؛ ب ــوگ ش ــدند )کاتال ــته می ش ــت نوش اس

ــم الخط های  ــا رس ــه ب ــتادانه تری ک ــت های اس رونوش

پیوســته بــه  وســیلۀ حاشــیه های رنگــی متــداول، 

دیباچه هــای زرکــوب، نمایــِش تزیینــِی آیــات، فصــول 

و دیگــر بخش هــای متــن، تکمیــل می شــد.

در  بهشــت،  کالمــِی  بصــری–  تصاویــِر  بیش تــر 

زمان هــای مختلفــی رســم شــدند. هماننــد اوایــل قــرن 

تصویــر 3: داخــل، مســجد کبیــر، ادریــن )ترکیــه(، قــرن 15 میــالدی، 
عکــس: والتــر دنــی
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عرفانــی تفســیر شــود؛ زیــرا در آن بــه حــروِف مختلــف، 

مشــخصاِت تقریبــِی انســانی، ارزش هــای عــددی و 

ــد. 17  ــن داده می ش ــی نمادی ــایر معان س

به عنــوان یــک مثــال مشــهود، تفاســیِر عرفانــِی فرم  هــا 

ممکــن اســت [معنــاِی] اعمــال غیرمذهبــی و کفرآمیــز 

را دگرگــون کنــد. [بازنمایــِی] ِمی ُگســاری کــه در 

ــالم)ص(  ــر اس ــط پیامب ــاً توس ــی صراحت ــعر و نقاش ش

ــی  ــاد روحان ــی از اتح ــد تمثیل ــد، می توان ــوع ش ممن

ــق  ــی، عش ــِی فارس ــعر غنای ــد. در ش ــد باش ــا خداون ب

ــا اِروس و آگاپــه یونانــی  جنســی و عشــق الهــی کــه ب

متناظــر اســت، بــه طــرز عجیبــی می تواننــد جایگزیــن 

یکدیگــر شــوند، درســت همان طــور کــه قدیســه تــرزا، 

ــی خــود بهــره  ــان مشــاهدات عرفان ــرای بی ــی ب از زبان

می بــرد کــه یــک مفســر پســافرویدی ممکــن بــود آن 

ــرای توصیــف اتحــاد  را بیــاِن جنســی غیرمســتقیمی ب
ــا مســیح در نظــر گیــرد.18 عرفانــی ب

یکــی از قدرتمند تریــن بازنمایی هــا در تاریــخ اندیشــه 

و هنــر اســالمی، [بازنمایــِی] بهشــت بــه عنــوان یــک 

ــز  ــت آن نی ــت. درک عل ــور اس ــبِز محص ــاغ سرس ب

ــیحیت،  ــد مس ــز] همانن ــالم [نی ــت. اس ــوار نیس دش

ــرای  ــوان پیش درآمــدی ب ــه  عن ــوی ب ــه زندگــی دنی ب

روز  در  دنیــوی،  رفتــار  می نگــرد؛  ابــدی  حیــات 

قیامــت توســط خداونــد مــورد قضــاوت قــرار خواهــد 

گرفــت. تمــام فعالیت هــای روزانــه بــر سرنوشــت 

ــود؛ در  ــد ب ــر خواه ــخص مؤث ــک ش ــر ی روِح فناناپذی

ــرای  ــم از آنجــا کــه ب نتیجــه، تجســم بهشــت و جهن

پرهیــزکاری، پــاداش و بــرای گنــاه، مجــازات را وعــده 

ــذارد. ــر می گ ــره اث ــار روزم ــر رفت ــد، ب می ده

ــری  ــل دیگ ــت دلی ــن اس ــوا ممک ــا و آب و ه جغرافی

ــالمی از  ــگ اس ــت در فرهن ــِر بهش ــوِذ تصوی ــرای نف ب

زمــان آغــاز آن باشــد. اســالم در شــبه جزیــرۀ عربــی  

ظهــور کــرد؛ منطقــه ای ســوزان، خشــک و بی برکــت. 

ــرای  ــی ب ــات گیاه ــی و حی ــات آب ــه، امکان در نتیج

ــا اهمیــت بــود و نشــانه ای  تــداوِم حیــات جســمانی ب

از ســخاوت خداونــد دیــده می شــد. بــه دلیــل فقــدان 

آن در محیــط واقعــی، چشــم انداز بهشــت بــا پوشــش 

ــدار و نهرهــای جــاری،   گیاهــی سرســبز، گیاهــان گل

ــه راه  ــه ب ــاط خاورمیان ــی نق ــیفتگی  ای را در اقص ش

ــواحل  ــاکناِن] س ــت [س ــن اس ــه ممک ــدازد ک می ان

ــد آن  ــتان فاق ــا انگلس ــن، ی ــبز اوِرُگ ــی و سرس باران

ــوان  ــه  عن ــژۀ بهشــت ب ــر وی ــت از تصوی باشــند. صیان

تاریخــی  دلیلــی  اســت  ممکــن  محصــور،  باغــی 

ــای  ــن،  باغ ه ــای که ــد. از زمان ه ــته باش ــز داش نی

تصویــر 1: داخــل، مســجد کبیــر، قرطبــه، قــرن 11 میــالدی، عکــس: 
والتــر دنــی
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ــرار  ــره ق ــان روزم ــا، دور از جه ــدۀ گران به آبیاری ش

داشــتند [و] بــا دیوارهــای بلنــد از هجــوم حیوانــات و 

انســان ها محافظــت می شــدند.19 باغ هــا، علی رغــم 

اینکــه مکان هــای بســیار مطبوعی  انــد، هــر کــس 

بــه راحتــی بــه آنهــا  وارد نمی شــود؛ چــرا کــه 

ایــن  تمامــی  منحصربه فردنــد.  و  محافظت شــده 

ــی و  ــای زمین ــا باغ ه ــالم ب ــت اس ــه جذابی ــل، ب عوام

ــاره  ــرای اش ــرآن، ب ــد.  ق ــک می کنن ــمانی آن کم آس

و »جنــت«  کلمــۀ »فــردوس«  دو  از  بهشــت  بــه 

ــد و  ــی باغ ان ــه معن ــر دو ب ــه ه ــد ک ــتفاده می کن اس

بــا  »ســماء« تفــاوت دارنــد. بنابرایــن، تصویــر بهشــت 

عینــاً می توانــد ارائــه شــود، در حالی  کــه آســمان 

ــان  ــعر بی ــر و ش ــی در هن ــه صــورت انتزاع ــر ب بیش ت

می شــود.

  توصیــف بهشــت: اوصــاف عالَــم 
بهشــتی

به خودی خــود  خداونــد،  وحی شــدۀ  کالم  قــرآن، 

ــا  ــت، تنه ــه نیس ــل ترجم ــی قاب ــت دارد یعن موضوعی

تأویــل و تفســیر می شــود. نســخ قــرآن، هیــچ گاه 

ــه  ــوط ب ــات مرب ــه، آی ــدند، در نتیج ــازی نش تصویرس

بهشــت هیــچ گاه بــا تصاویــر بصــری دیــده نمی  شــوند، 

هرچنــد گــه گاه تفاســیری بــه حاشــیه یــا بیــن خطوط 

ــرای  ــی ب ــاجد، جای ــدند. در مس ــزوده می ش ــن اف مت

ــه شــکل  ــب ب ــا کلمــه، اغل ــر وجــود نداشــت. ام تصوی

ــی،  ــای تزیین ــال در قاب ه ــوان مث ــه  عن برجســته ای، ب

شــامل اســامی خداونــد، پیامبــر او، و شــش رهبــِر اوِل 

ــور  ــت همان ط ــد؛ درس ــر می ش ــالمی ظاه ــۀ اس جامع

می شــود  دیــده  ادریــن  کبیــر  مســجِد  در  کــه 

ــرای  ــی ب ــوان مبنای ــه  عن ــی ب ــر 3(. خوشنویس )تصوی

ــی  ــروف و کلمات ــی در ح ــده و انتزاع ــات پیچی ترکیب

ــد. در  ــه ش ــه کار گرفت ــد، ب ــا بودن ــاً ناخوان ــه تقریب ک

تضــاد آشــکاِر میــان اســتفادۀ صــوری و محتــوای 

خوشنویســی و احــکام دینــی، ممکــن اســت حتــی بــه 

حــروف، کلمــات و عبــارات، اشــکال انســانی داده شــود 
ــمارۀ 3(.20 ــوگ ش )کاتال

را  زیبــا  نگارشــی  اســتحقاق  الهــی،  زیبایــِی کالم 

دارد. کاتبانــی کــه نســخ قــرآن و متــون دینــی را 

متفاوتــی  رســم الخط های  از  می کردنــد  رونویســی 

ــا  ــت و ب ــی، روی پوس ــخ ابتدای ــد. نس ــره می بردن به

رســم الخطی مســتقیم و نــازک کــه بــه کوفــی مشــهور 

ــا  ــماره 2(؛ ب ــوگ ش ــدند )کاتال ــته می ش ــت نوش اس

ــم الخط های  ــا رس ــه ب ــتادانه تری ک ــت های اس رونوش

پیوســته بــه  وســیلۀ حاشــیه های رنگــی متــداول، 

دیباچه هــای زرکــوب، نمایــِش تزیینــِی آیــات، فصــول 

و دیگــر بخش هــای متــن، تکمیــل می شــد.

در  بهشــت،  کالمــِی  بصــری–  تصاویــِر  بیش تــر 

زمان هــای مختلفــی رســم شــدند. هماننــد اوایــل قــرن 

تصویــر 3: داخــل، مســجد کبیــر، ادریــن )ترکیــه(، قــرن 15 میــالدی، 
عکــس: والتــر دنــی
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هشــتم، نمایــش موزاییک گونــۀ گیاهــان گلــدار و ثمرده 

و مناظــر آرمانــی، فضــای داخلــِی برخــی مســاجد مانند 

ــر  ــرد )تصوی ــن می ک ــق را تزیی ــع دمش ــجد جام مس

ــه  طــور ضمنــی، تزیینــات گلــدار و گیاهــی روی  4(. ب

ــراء در  ــد کاخ الحم ــی مانن ــی و غیردین ــای دین دیواره

گرانــادا ممکــن اســت اغلــب بــه  عنــوان تجســم کالمــی 

یــا نمادیــن بهشــت تفســیر شــود. از طریــق محــدودۀ 

ــدان از آزادِی  ــه هنرمن ــی ک ــی جای ــار، یعن ــِن] درب [ام

قابــل  توجهــی بهــره می بردنــد، بازنمایــی بهشــت 

ممکــن بــود شــامل نمایــش موجــودات مجــرد و حتــی 

ــورد مصورســازی  ــز بشــود. در م ــر)ص( نی شــخِص پیامب

ــِب یــک شــکِل هنــری اساســاً کوچــک-  کتــب، در قال

ــرزنش  ــورد س ــر م ــه کمت ــی ک ــر عموم ــاس و غی مقی

مذهبــی قــرار می گرفــت، بازنمایــی بهشــت، بــا انبوهــی 

ــه  از جزییــاِت روایــی رســوخ می کنــد. در قــرآن، تنهــا ب

ــر)ص( اشــاره شــده  ــروج پیامب ــه ع شــکل غیرمســتقیم ب

ــریح  ــر تش ــعار متأخ ــر در اش ــرا بیش ت ــن ماج ــت. ای اس

ــاِر  ــِش آث ــه الهام بخ ــت ک ــی از بهش ــت؛ اوصاف ــده اس ش

هنرمنــدان بــود. بــه  عنــوان مثــال، معراج نامــۀ میرحیــدر 

کــه متعلــق بــه قــرن چهاردهــم اســت، بهشــت و جهنــم 

را بــا جزییــات زیــادی توصیــف می کنــد؛ رونوشــِت قــرن 

پانزدهــم کــه در هــرات و بــرای شــاهرخ دومیــن شــاهزادۀ 

ــی گرافیکــِی  ــا واقع نمای تیمــوری فراهــم شــده اســت، ب

بهشــت و مجازات هــای مهیــب جهنــم مصــور می شــود. 

ــاِغ بهشــت، دروازه، نهرهــای  ــاِت ب تصویرســازی ها، جزیی

بهشــتی و حتــی بــازی بــا حوریــان را بــه تفصیــل شــرح 

ــته  ــد )ص( نشس ــر محم ــر 5(.21 تصاوی ــد )تصوی می دهن

بــر پشــت بــراق، در حالی  کــه به وســیلۀ فرشــتگان 

ــق،  ــع، دمش ــجد جام ــاط مس ــی در حی ــن موازئیک ــر 4: تزئی تصوی
ــر ــوم و اس. بل ــی. بل ــس: ج ــالدی، عک ــرن 8 می ق

تصویــر 5:  مصاحبــت بــا حوریــان، از نســخه ای از معراج نامــه 
میرحیــدر، هــرات )افغانســتان(، کتاب خانــه ملــی، پاریــس

ــرواز در بهشــت اســت، در  ــال پ ــه شــده و در ح احاط

ــوِب  ــد خمســۀ محب ــاعرانه، مانن ــوِن ش نســخه های مت

یافــت  )1202-1140م(،  نظامــی  فارســی،  شــاعر 

می شــود. هنرمنــدان، گاهــی  در اثــر شــناخت جزیــی 

ــیده در  ــر را پوش ــرۀ پیامب ــری، چه ــت تصویرگ از حرم

نقــاب نشــان می دادنــد؛ در اَدوار دیگــر، در نتیجــۀ 

ــر،  ــنفکرانۀ بیش ت ــای روش ــورداری از] حمایت ه [برخ

یــا اقلیــِم کالمــِی مداراکننــده، تقّیــدی بــه ایــن التــزام 

نشــان نمی دادنــد.22 هیــچ هنرمنــدی، هیــچ گاه تــالش 

ــه  ــه هم ــی ک ــد؛ کس ــش ده ــد را نمای ــرد خداون نک

ــان  ــرآن بی ــه ق ــور ک ــا همان ط ــد، ام ــز را می بین چی

می کنــد، در ذهــن مجســم نمی شــود:

او را هیــچ چشــمی درک ننمایــد و او، همــۀ بیننــدگان 

را مشــاهده می کنــد، و او لطیــف و نامریــی و )بــه 

ــق( آگاه اســت.23  ــز خل همــه چی

ــه  ــرآن و توج ــتگان در ق ــه فرش ــراوان ب ــارات ف اش

الهــِی24 چنیــن موجوداتــی،  نیمــه  ماهیــِت  بــه 

تصاویرشــان را به طــرز غافلگیرکننــده ای در هنــر 

ــاب،  ــازی کت ــا مصورس ــی ت ــالمی از پیکره تراش اس

ــتگان  ــی فرش ــنِت بازنمای ــت. س ــرده اس ــداول ک مت

ــدار،  ــی بال ــوان موجودات ــه  عن ــالمی ب ــر اس در هن

ــر  ــر آن  در هن ــی متقدم ت ــون بازنمای ــر مره بیش ت

مســیحی اســت. در بازنمایــی معــراج، فرشــتگان 

داده  نشــان  پیامبــر)ص(  اطــراف  در  همــواره 

ــون  ــا مت ــی، ی ــب، کیهان شناس ــوند؛ در مذه می ش

ــی  ــا موضوعات ــاط ب ــب در ارتب ــا اغل ــی، آنه تاریخ

هماننــد ثبــت و ضبــط گناهــان در روز قیامــت 

 .)15 شــماره  )کاتالــوگ  می شــوند25  بازنمایــی 

نســخ مصــوِر زندگــِی پیامبــر اســالم)ص( چنــدان 

ــده  ــخ باقی مان ــاس نس ــر اس ــا ب ــد، ت ــداول نبودن مت

شــش  زندگی  نامــۀ  امــا  کــرد؛  قضــاوت  بتــوان 

ــم توســط  ــرن چهارده ــه در ق ــر)ص( ک ــدِی پیامب جل

نویســنده ای تــرک بــه نــام َدریــر26 نوشــته شــد، و در 

قالــب نســخه ای مصــور در اســتانبول، حوالــی ســال 

1600م تولیــد شــد، تصاویــر فراوانــی از فرشــتگان، 

ــی ماننــد  از جملــه جبرییــل دارد.27 فرشــتگان مقرب

ــه می شــوند،  ــاً مذکــر در نظــر گرفت جبرئیــل، عموم

ــتگان،  ــر از فرش ــالمِی متأخ ــاِی اس ــا بازنمایی ه ام

را  دوجنســیتی  یــا  مؤنــث،  مخلوقاتــی  اغلــب 

در محیــِط دلپذیــِر بــاغ نشــان می دهــد. ُصــَور 

ــیار  ــاً بس ــدر، غالب ــۀ میرحی ــتگان در معراج نام فرش

ــدازۀ  ــزار شــکل و ان ــا ه ــا ده ه ــن، ب ــد. مت پیچیده  ان

مختلــف بــه فرشــتگان رجــوع می کنــد؛ برخــی 

چنــد َســر یــا ویژگی هــای غیرمعمــول دیگــری 

نســخ  دیباچــۀ  در  هم چنیــن  بهشــت،  دارنــد.28 

مصــور شــاهنامه، حماســۀ ملــِی فارســی کــه توســط 

فردوســی )940-1020م( ســروده شــد، تصویــر 

ــۀ  ــس، ملک ــلیمان و بلقی ــر، س ــن تصاوی ــود. ای می ش

ــه در محاصــرۀ  ــد؛ در حالی  ک ســبأ را نشــان می دهن

از  نمونــه ای  وحشــی  اند.   حیوانــات  و  فرشــتگان 

مضمــون پادشــاه صلح طلــب در هنــر غــرب بــه 

طــرز برجســته ای بــا نســخۀ مصــور ســلیمان و 

ــت. ــه اس ــل مقایس ــس قاب بلقی

ایــن تصاویــِر واقع نمــا از بهشــت بــا انبوهــی از 

تصویــر- پیکره هــای ممنوعــه در برابــر تفســیری 

غریــب  تضــادی  اســالم،  احــکام  از  ســختگیرانه 

در  بــودن  مذهبــی   می گــذارد؛  نمایــش  بــه  را 

مذهبــی  غیــر  و  )عرفانــی(،  روحانــی  ســاحت 
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هشــتم، نمایــش موزاییک گونــۀ گیاهــان گلــدار و ثمرده 

و مناظــر آرمانــی، فضــای داخلــِی برخــی مســاجد مانند 

ــر  ــرد )تصوی ــن می ک ــق را تزیی ــع دمش ــجد جام مس

ــه  طــور ضمنــی، تزیینــات گلــدار و گیاهــی روی  4(. ب

ــراء در  ــد کاخ الحم ــی مانن ــی و غیردین ــای دین دیواره

گرانــادا ممکــن اســت اغلــب بــه  عنــوان تجســم کالمــی 

یــا نمادیــن بهشــت تفســیر شــود. از طریــق محــدودۀ 

ــدان از آزادِی  ــه هنرمن ــی ک ــی جای ــار، یعن ــِن] درب [ام

قابــل  توجهــی بهــره می بردنــد، بازنمایــی بهشــت 

ممکــن بــود شــامل نمایــش موجــودات مجــرد و حتــی 

ــورد مصورســازی  ــز بشــود. در م ــر)ص( نی شــخِص پیامب

ــِب یــک شــکِل هنــری اساســاً کوچــک-  کتــب، در قال

ــرزنش  ــورد س ــر م ــه کمت ــی ک ــر عموم ــاس و غی مقی

مذهبــی قــرار می گرفــت، بازنمایــی بهشــت، بــا انبوهــی 

ــه  از جزییــاِت روایــی رســوخ می کنــد. در قــرآن، تنهــا ب

ــر)ص( اشــاره شــده  ــروج پیامب ــه ع شــکل غیرمســتقیم ب

ــریح  ــر تش ــعار متأخ ــر در اش ــرا بیش ت ــن ماج ــت. ای اس

ــاِر  ــِش آث ــه الهام بخ ــت ک ــی از بهش ــت؛ اوصاف ــده اس ش

هنرمنــدان بــود. بــه  عنــوان مثــال، معراج نامــۀ میرحیــدر 

کــه متعلــق بــه قــرن چهاردهــم اســت، بهشــت و جهنــم 

را بــا جزییــات زیــادی توصیــف می کنــد؛ رونوشــِت قــرن 

پانزدهــم کــه در هــرات و بــرای شــاهرخ دومیــن شــاهزادۀ 

ــی گرافیکــِی  ــا واقع نمای تیمــوری فراهــم شــده اســت، ب

بهشــت و مجازات هــای مهیــب جهنــم مصــور می شــود. 

ــاِغ بهشــت، دروازه، نهرهــای  ــاِت ب تصویرســازی ها، جزیی

بهشــتی و حتــی بــازی بــا حوریــان را بــه تفصیــل شــرح 

ــته  ــد )ص( نشس ــر محم ــر 5(.21 تصاوی ــد )تصوی می دهن

بــر پشــت بــراق، در حالی  کــه به وســیلۀ فرشــتگان 

ــق،  ــع، دمش ــجد جام ــاط مس ــی در حی ــن موازئیک ــر 4: تزئی تصوی
ــر ــوم و اس. بل ــی. بل ــس: ج ــالدی، عک ــرن 8 می ق

تصویــر 5:  مصاحبــت بــا حوریــان، از نســخه ای از معراج نامــه 
میرحیــدر، هــرات )افغانســتان(، کتاب خانــه ملــی، پاریــس

ــرواز در بهشــت اســت، در  ــال پ ــه شــده و در ح احاط

ــوِب  ــد خمســۀ محب ــاعرانه، مانن ــوِن ش نســخه های مت

یافــت  )1202-1140م(،  نظامــی  فارســی،  شــاعر 

می شــود. هنرمنــدان، گاهــی  در اثــر شــناخت جزیــی 

ــیده در  ــر را پوش ــرۀ پیامب ــری، چه ــت تصویرگ از حرم

نقــاب نشــان می دادنــد؛ در اَدوار دیگــر، در نتیجــۀ 

ــر،  ــنفکرانۀ بیش ت ــای روش ــورداری از] حمایت ه [برخ

یــا اقلیــِم کالمــِی مداراکننــده، تقّیــدی بــه ایــن التــزام 

نشــان نمی دادنــد.22 هیــچ هنرمنــدی، هیــچ گاه تــالش 

ــه  ــه هم ــی ک ــد؛ کس ــش ده ــد را نمای ــرد خداون نک

ــان  ــرآن بی ــه ق ــور ک ــا همان ط ــد، ام ــز را می بین چی

می کنــد، در ذهــن مجســم نمی شــود:

او را هیــچ چشــمی درک ننمایــد و او، همــۀ بیننــدگان 

را مشــاهده می کنــد، و او لطیــف و نامریــی و )بــه 

ــق( آگاه اســت.23  ــز خل همــه چی

ــه  ــرآن و توج ــتگان در ق ــه فرش ــراوان ب ــارات ف اش

الهــِی24 چنیــن موجوداتــی،  نیمــه  ماهیــِت  بــه 

تصاویرشــان را به طــرز غافلگیرکننــده ای در هنــر 

ــاب،  ــازی کت ــا مصورس ــی ت ــالمی از پیکره تراش اس

ــتگان  ــی فرش ــنِت بازنمای ــت. س ــرده اس ــداول ک مت

ــدار،  ــی بال ــوان موجودات ــه  عن ــالمی ب ــر اس در هن

ــر  ــر آن  در هن ــی متقدم ت ــون بازنمای ــر مره بیش ت

مســیحی اســت. در بازنمایــی معــراج، فرشــتگان 

داده  نشــان  پیامبــر)ص(  اطــراف  در  همــواره 

ــون  ــا مت ــی، ی ــب، کیهان شناس ــوند؛ در مذه می ش

ــی  ــا موضوعات ــاط ب ــب در ارتب ــا اغل ــی، آنه تاریخ

هماننــد ثبــت و ضبــط گناهــان در روز قیامــت 

 .)15 شــماره  )کاتالــوگ  می شــوند25  بازنمایــی 

نســخ مصــوِر زندگــِی پیامبــر اســالم)ص( چنــدان 

ــده  ــخ باقی مان ــاس نس ــر اس ــا ب ــد، ت ــداول نبودن مت

شــش  زندگی  نامــۀ  امــا  کــرد؛  قضــاوت  بتــوان 

ــم توســط  ــرن چهارده ــه در ق ــر)ص( ک ــدِی پیامب جل

نویســنده ای تــرک بــه نــام َدریــر26 نوشــته شــد، و در 

قالــب نســخه ای مصــور در اســتانبول، حوالــی ســال 

1600م تولیــد شــد، تصاویــر فراوانــی از فرشــتگان، 

ــی ماننــد  از جملــه جبرییــل دارد.27 فرشــتگان مقرب

ــه می شــوند،  ــاً مذکــر در نظــر گرفت جبرئیــل، عموم

ــتگان،  ــر از فرش ــالمِی متأخ ــاِی اس ــا بازنمایی ه ام

را  دوجنســیتی  یــا  مؤنــث،  مخلوقاتــی  اغلــب 

در محیــِط دلپذیــِر بــاغ نشــان می دهــد. ُصــَور 

ــیار  ــاً بس ــدر، غالب ــۀ میرحی ــتگان در معراج نام فرش

ــدازۀ  ــزار شــکل و ان ــا ه ــا ده ه ــن، ب ــد. مت پیچیده  ان

مختلــف بــه فرشــتگان رجــوع می کنــد؛ برخــی 

چنــد َســر یــا ویژگی هــای غیرمعمــول دیگــری 

نســخ  دیباچــۀ  در  هم چنیــن  بهشــت،  دارنــد.28 

مصــور شــاهنامه، حماســۀ ملــِی فارســی کــه توســط 

فردوســی )940-1020م( ســروده شــد، تصویــر 

ــۀ  ــس، ملک ــلیمان و بلقی ــر، س ــن تصاوی ــود. ای می ش

ــه در محاصــرۀ  ــد؛ در حالی  ک ســبأ را نشــان می دهن

از  نمونــه ای  وحشــی  اند.   حیوانــات  و  فرشــتگان 

مضمــون پادشــاه صلح طلــب در هنــر غــرب بــه 

طــرز برجســته ای بــا نســخۀ مصــور ســلیمان و 

ــت. ــه اس ــل مقایس ــس قاب بلقی

ایــن تصاویــِر واقع نمــا از بهشــت بــا انبوهــی از 

تصویــر- پیکره هــای ممنوعــه در برابــر تفســیری 

غریــب  تضــادی  اســالم،  احــکام  از  ســختگیرانه 

در  بــودن  مذهبــی   می گــذارد؛  نمایــش  بــه  را 

مذهبــی  غیــر  و  )عرفانــی(،  روحانــی  ســاحت 
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ــریعت  مداری(.  ــی )ش ــاس راست کیش ــر اس ــودن ب ب

مکان هــای  و  زمان هــا  در  هنــری،  شبیه ســازِی 

حامیانــی  حمایــِت  ســایۀ  در  و  اغماض کننده تــر 

را تحســین می کردنــد،  پیکره نمــا  کــه هنرهــای 

ــامِل  ــر، ش ــای معاص ــر دنی ــرد. تصاوی ــدا ک ــد پی رش

ــر، و  ــک های دلپذی ــا، کوش ــان، گل ه ــا و درخت باغ ه

ــان  ــتی، محافظ ــای بهش ــر باغ ه ــا تصاوی ــا ب آبراهه ه

آن و ســاکنان بهشــت، ترکیــب شــدند.

   بهشــت نمادیــن: تماثیــل بهشــت در 
هنــر اســالمی

َکَنــِف  در  بهشــتی  باغ هــای  از  واقع نمــا  تصاویــر 

رســانه هایی  و  شــاهزاده ها  و  ســالطین  حمایــت 

ــد،  ــاس بودن ــی و کوچک مقی ــاً غیرعموم ــه عموم ک

ــار  ــن آث ــدند. ای ــدود ش ــزا مح ــی مج ــه نمونه های ب

هنــری، در دورۀ رواج زهــِد اســالمِی شــدید، در 

معــرض آســیب و نابــودی قــرار گرفتنــد و ســوزاندن 

ســاوناروال 29 در آتــش، در فلورانــِس قــرن پانزدهــم 

را یــادآور می شــدند؛ هنگامــی کــه آثــار بوتیچلــی30 

شــد.  ســپرده  آتــش  شــعله های  بــه  دیگــران  و 

ــا گرایــش  ترکیــِب مذمــِت کالمــِی هنــر پیکره نمــا ب

ــود  ــن معنــی ب ــه ای ــن، در اســالم ب ــه تفکــر نمادی ب

ــر  ــاق تصاوی ــه اتف ــب ب ــت قری ــتگِی اکثری ــه وابس ک

ــگاری  ــامل پیکره ن ــود و ش ــن ب ــت، نمادی ــه بهش ب

و  گلــدار  گیاهــان  واقع نمــاِی  تصاویــر  و  انســان 

ــود، نمی شــد.  ثمردهــی کــه در قــرآن ذکــر شــده ب

می توانســت  مســاجد  در  نیــز  الوهیــت  حتــی 

نمادیــن شــود؛ چــراِغ آویختــه حضــور الهــی را 

می  نمــود؛ تصویــری قدرتمنــد کــه بــه خدمــت 

آیــات قرآنــی درمی آیــد:

خــدا نــور آســمان ها و زمیــن اســت مثــل نــور 

او چــون چراغدانــی اســت کــه در آن چراغــی و 

ــی  ــه گوی ــت. آن شیش ــه  ای اس ــراغ در شیش آن چ

ــته  ــت  خجس ــه از درخ ــت ک ــان اس ــری درخش اخت

زیتونــی کــه نــه شــرقی اســت و نــه غربــی افروختــه 

ــد  ــر چن ــش ه ــه روغن ــک اســت ک ــود نزدی ــی  ش م

بخشــد  روشــنی  باشــد  نرســیده  آتشــی  بــدان 

ــه را  ــر ک ــدا ه ــت  خ ــنی اس ــر روی روش ــنی ب روش

ــن  ــد و ای ــت می  کن ــش هدای ــور خوی ــا ن ــد ب بخواه

ــه  ــدا ب ــد و خ ــردم می  زن ــرای م ــدا ب ــا را خ مثل ه

ــت.31   ــزی داناس ــر چی ه

بــه  طــور ضمنــی، چــراغ شیشــه ای، بهشــت را 

نمادینــه می کنــد. ســایر نمادهــای بهشــت در گــوِی 

شیشــه ای، ســرامیکی و فلــزی کــه در اکثــر مواقــع 

مســاجد را تزییــن می کننــد، قابــل مشــاهده  اند؛ 

از  لــوازم جانبــی چراغ هــا کــه  بــه  عنــوان  یــا 

ــر – متصــل  ــا بیش ت ــِر – ی نقطــۀ اتصــال ســه زنجی

بــه چــراغ، آویختــه می شــوند؛ هم چنیــن ســایر 

زیــورآالِت آویختــه. گنبــِد مســاجد نیــز ممکــن 

اســت نمــادی از بهشــت باشــد؛ همان طــور کــه 

قــرص خورشــید بــه  عنــوان معــادِل دو بُعــدِی 

آن، ســرآغاز بســیاری از نســخ خطــی را تزییــن 

 . می کنــد

ــه  ــت ک ــه اس ــه مک ــِی رو ب ــک فرورفتگ ــراب، ی مح

ایــن  می گزارنــد.  نمــاز  آن  ســوی  بــه  مؤمنــان 

ــور  ــکاِت مذک ــۀ مش ــه مثاب ــد ب ــاً می توان ــازه، عین س

ــه  ــوده ب ــت، گش ــوان دروازۀ بهش ــه  عن ــرآن ب در ق

ــه  ــه را ب ــادی روزان ــال عب ــه اعم ــی ک ســوی مؤمنان

ــر 6(.  ــود )تصوی ــه ش ــر گرفت ــد، در نظ ــا   می آورن   ج

ــر  ــر در هن ــوِن دیگ ــه اشــکاِل گوناگ ــن تفســیر، ب ای

اســالمی می توانــد بــه کار گرفتــه شــود؛ ماننــد 

طــرِح قــوس داِر ســجاده هاِی اکثــِر نمازگــزاران، 

در  دیــواری  آبریزگاه هــای  تزیینــِی  قوس هــاِی 

ــاِت  ــالم، و صفح ــان اس ــهرهاِی جه ــیاری از ش بس

ــه  ــا ک ــِی] گل ه ــوِش تزیین ــده از [نق ــر ش ــی پ قوس

زینت بخــِش دیوارهــای برخــی مســاجدند )تصویــر 7(.

دروازۀ قوســِی پــر شــده از نقــوِش گل هــا کــه بــه  شــکِل 

ــاری  ــی در معم ــی تزیین ــوان نقش ــه  عن ــترده ای ب گس

ــواِع اشــیاء  اســالمی، فرش هــا، منســوجات و تمامــِی ان

بــه کار رفــت، در واقــع، توســعه و تنــوِع بازنمایی هــای 

بهشــت در متقدم تریــن بناهــای یادبــوِد بــر جــای 

ــت.32 آن دروازه،  ــالمی اس ــِی اس ــِر مذهب ــده از هن مان

ــدۀ آن را  ــای محصورکنن ــه دیواره ــاغ، بلک ــا ب ــه  تنه ن

ــه فقــط وعــدۀ بهشــت را محفــوظ  نیــز بازمی  نمایــد. ن

ــاره  ــز اش ــه آن نی ــِت ورود ب ــه صعوب ــه ب ــی دارد، بلک م

می کنــد. طرح هــای مشــابه، عمومــاً قصرهــا را تزییــن 

ــدی  ــگان ممت ــکل طاق ــر 8(. در ش ــد )تصوی می کردن

ــوده  ــاغ گش ــوی ب ــه س ــی ب ــاظ مفهوم ــه لح ــه ب ک

چادرهــای  تزییــن  بــرای  طرح هــا  ایــن  می شــد. 

ــه  ــی ب ــول و عثمان ــوی، مغ ــوراِن صف تشــریفاتِی امپرات

ــل  و  ــانی عم ــه آس ــده، ب ــن برانگیزانن ــت. ای کار می رف
ــرد.33 ــی ک ــاغ را تداع ــک کوشــک- ب شــکِل ی

ــد  ــادت پیون ــا عب ــر بهشــت، ب تنهــا از آنجــا کــه تصوی

ــی  ــایر فعالیت های ــا س ــری ب ــاظ بص ــه لح ــد، ب می یاب

ارزش  را  قیامــت  روز  شــخصِی  دورنمــاِی  کــه 

می بخشــد،  همبســتگی پیــدا می کنــد. صدقــه در 

جامعــۀ اســالمی رســمیت می یابــد: نوعــی مالیــات بــر 

ــه مشــوقی  ــاً ب ــرب غالب ــه در غ ــی ک ــات اجتماع 145خدم
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ــریعت  مداری(.  ــی )ش ــاس راست کیش ــر اس ــودن ب ب

مکان هــای  و  زمان هــا  در  هنــری،  شبیه ســازِی 

حامیانــی  حمایــِت  ســایۀ  در  و  اغماض کننده تــر 

را تحســین می کردنــد،  پیکره نمــا  کــه هنرهــای 

ــامِل  ــر، ش ــای معاص ــر دنی ــرد. تصاوی ــدا ک ــد پی رش

ــر، و  ــک های دلپذی ــا، کوش ــان، گل ه ــا و درخت باغ ه

ــان  ــتی، محافظ ــای بهش ــر باغ ه ــا تصاوی ــا ب آبراهه ه

آن و ســاکنان بهشــت، ترکیــب شــدند.

   بهشــت نمادیــن: تماثیــل بهشــت در 
هنــر اســالمی

َکَنــِف  در  بهشــتی  باغ هــای  از  واقع نمــا  تصاویــر 

رســانه هایی  و  شــاهزاده ها  و  ســالطین  حمایــت 

ــد،  ــاس بودن ــی و کوچک مقی ــاً غیرعموم ــه عموم ک

ــار  ــن آث ــدند. ای ــدود ش ــزا مح ــی مج ــه نمونه های ب

هنــری، در دورۀ رواج زهــِد اســالمِی شــدید، در 

معــرض آســیب و نابــودی قــرار گرفتنــد و ســوزاندن 

ســاوناروال 29 در آتــش، در فلورانــِس قــرن پانزدهــم 

را یــادآور می شــدند؛ هنگامــی کــه آثــار بوتیچلــی30 

شــد.  ســپرده  آتــش  شــعله های  بــه  دیگــران  و 

ــا گرایــش  ترکیــِب مذمــِت کالمــِی هنــر پیکره نمــا ب

ــود  ــن معنــی ب ــه ای ــن، در اســالم ب ــه تفکــر نمادی ب

ــر  ــاق تصاوی ــه اتف ــب ب ــت قری ــتگِی اکثری ــه وابس ک

ــگاری  ــامل پیکره ن ــود و ش ــن ب ــت، نمادی ــه بهش ب

و  گلــدار  گیاهــان  واقع نمــاِی  تصاویــر  و  انســان 

ــود، نمی شــد.  ثمردهــی کــه در قــرآن ذکــر شــده ب

می توانســت  مســاجد  در  نیــز  الوهیــت  حتــی 

نمادیــن شــود؛ چــراِغ آویختــه حضــور الهــی را 

می  نمــود؛ تصویــری قدرتمنــد کــه بــه خدمــت 

آیــات قرآنــی درمی آیــد:

خــدا نــور آســمان ها و زمیــن اســت مثــل نــور 

او چــون چراغدانــی اســت کــه در آن چراغــی و 

ــی  ــه گوی ــت. آن شیش ــه  ای اس ــراغ در شیش آن چ

ــته  ــت  خجس ــه از درخ ــت ک ــان اس ــری درخش اخت

زیتونــی کــه نــه شــرقی اســت و نــه غربــی افروختــه 

ــد  ــر چن ــش ه ــه روغن ــک اســت ک ــود نزدی ــی  ش م

بخشــد  روشــنی  باشــد  نرســیده  آتشــی  بــدان 

ــه را  ــر ک ــدا ه ــت  خ ــنی اس ــر روی روش ــنی ب روش

ــن  ــد و ای ــت می  کن ــش هدای ــور خوی ــا ن ــد ب بخواه

ــه  ــدا ب ــد و خ ــردم می  زن ــرای م ــدا ب ــا را خ مثل ه

ــت.31   ــزی داناس ــر چی ه

بــه  طــور ضمنــی، چــراغ شیشــه ای، بهشــت را 

نمادینــه می کنــد. ســایر نمادهــای بهشــت در گــوِی 

شیشــه ای، ســرامیکی و فلــزی کــه در اکثــر مواقــع 

مســاجد را تزییــن می کننــد، قابــل مشــاهده  اند؛ 

از  لــوازم جانبــی چراغ هــا کــه  بــه  عنــوان  یــا 

ــر – متصــل  ــا بیش ت ــِر – ی نقطــۀ اتصــال ســه زنجی

بــه چــراغ، آویختــه می شــوند؛ هم چنیــن ســایر 

زیــورآالِت آویختــه. گنبــِد مســاجد نیــز ممکــن 

اســت نمــادی از بهشــت باشــد؛ همان طــور کــه 

قــرص خورشــید بــه  عنــوان معــادِل دو بُعــدِی 

آن، ســرآغاز بســیاری از نســخ خطــی را تزییــن 

 . می کنــد

ــه  ــت ک ــه اس ــه مک ــِی رو ب ــک فرورفتگ ــراب، ی مح

ایــن  می گزارنــد.  نمــاز  آن  ســوی  بــه  مؤمنــان 

ــور  ــکاِت مذک ــۀ مش ــه مثاب ــد ب ــاً می توان ــازه، عین س

ــه  ــوده ب ــت، گش ــوان دروازۀ بهش ــه  عن ــرآن ب در ق

ــه  ــه را ب ــادی روزان ــال عب ــه اعم ــی ک ســوی مؤمنان

ــر 6(.  ــود )تصوی ــه ش ــر گرفت ــد، در نظ ــا   می آورن   ج

ــر  ــر در هن ــوِن دیگ ــه اشــکاِل گوناگ ــن تفســیر، ب ای

اســالمی می توانــد بــه کار گرفتــه شــود؛ ماننــد 

طــرِح قــوس داِر ســجاده هاِی اکثــِر نمازگــزاران، 

در  دیــواری  آبریزگاه هــای  تزیینــِی  قوس هــاِی 

ــاِت  ــالم، و صفح ــان اس ــهرهاِی جه ــیاری از ش بس

ــه  ــا ک ــِی] گل ه ــوِش تزیین ــده از [نق ــر ش ــی پ قوس

زینت بخــِش دیوارهــای برخــی مســاجدند )تصویــر 7(.

دروازۀ قوســِی پــر شــده از نقــوِش گل هــا کــه بــه  شــکِل 

ــاری  ــی در معم ــی تزیین ــوان نقش ــه  عن ــترده ای ب گس

ــواِع اشــیاء  اســالمی، فرش هــا، منســوجات و تمامــِی ان

بــه کار رفــت، در واقــع، توســعه و تنــوِع بازنمایی هــای 

بهشــت در متقدم تریــن بناهــای یادبــوِد بــر جــای 

ــت.32 آن دروازه،  ــالمی اس ــِی اس ــِر مذهب ــده از هن مان

ــدۀ آن را  ــای محصورکنن ــه دیواره ــاغ، بلک ــا ب ــه  تنه ن

ــه فقــط وعــدۀ بهشــت را محفــوظ  نیــز بازمی  نمایــد. ن

ــاره  ــز اش ــه آن نی ــِت ورود ب ــه صعوب ــه ب ــی دارد، بلک م

می کنــد. طرح هــای مشــابه، عمومــاً قصرهــا را تزییــن 

ــدی  ــگان ممت ــکل طاق ــر 8(. در ش ــد )تصوی می کردن

ــوده  ــاغ گش ــوی ب ــه س ــی ب ــاظ مفهوم ــه لح ــه ب ک

چادرهــای  تزییــن  بــرای  طرح هــا  ایــن  می شــد. 

ــه  ــی ب ــول و عثمان ــوی، مغ ــوراِن صف تشــریفاتِی امپرات

ــل  و  ــانی عم ــه آس ــده، ب ــن برانگیزانن ــت. ای کار می رف
ــرد.33 ــی ک ــاغ را تداع ــک کوشــک- ب شــکِل ی

ــد  ــادت پیون ــا عب ــر بهشــت، ب تنهــا از آنجــا کــه تصوی

ــی  ــایر فعالیت های ــا س ــری ب ــاظ بص ــه لح ــد، ب می یاب

ارزش  را  قیامــت  روز  شــخصِی  دورنمــاِی  کــه 

می بخشــد،  همبســتگی پیــدا می کنــد. صدقــه در 

جامعــۀ اســالمی رســمیت می یابــد: نوعــی مالیــات بــر 

ــه مشــوقی  ــاً ب ــرب غالب ــه در غ ــی ک ــات اجتماع 145خدم
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تصویر 6: محراب مدرسه سلطان حسن، قاهره، اواسط قرن 14 میالدی، عکس: والتر دنی
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بــرای نیکــوکاری تفســیر شــده و واجــب اســت. 

مؤمنــان، بــه وقــِف نهادهــای عمومــی ماننــد مــدارس، 

کتابخانه هــا، بیمارســتان ها، حمام هــا، کاروانســراها، 

می شــوند.  تشــویق  آب خوری هــا  و  صابون پزی هــا 

ــت.  ــی آن اس ــزکارِی بان ــی از پرهی ــال، بازتاب ــن اعم ای

ــِی تلویحــِی  ــب بازخوان ــی، اغل ــن بناهای ــات چنی تزیین

ــه آمــده  پاداشــی بهشــتی اســت کــه در اســناِد موقوف

اســت. در مــوارد خــاص، باالخــص آب خوری هــای 

ــاِی  ــادآور نهره ــا ی ــان آب در آنه ــه جری ــی ک عموم

بهشــتِی مذکــور در قــرآن اســت، تزیینــات، غالبــاً 

میوه هــا  و  گل هــا  درختــان،  بازنمایــی  شــامل 

[منقــوش] بــر مدخلــی قوســی  اســت. طــرح مشــابهی 

ــره  ــروِف ذخی ــی و ظ ــای عموم ــت حمام ه ــن اس ممک

ــد.  ــن کن ــیدنی ها را تزیی ــایر نوش ــرف آب و س و مص

ــاِن  ــن راهب ــد انجم ــاص، مانن ــی خ ــای مذهب اخوت ه

ــی از  ــوان بخش ــرب، به عن ــی در غ ــِش فرانسیس دروی

ــد.  ــادرت می کردن ــی مب ــه گدای ــان ب ــۀ مذهبی  ش پیش

ــا  ــب آب ی ــرای کس ــته ب ــی شایس ــیوه، عمل ــن ش ای

غــذاِی دراویــش34 درنظــر گرفتــه می شــد. کاســۀ 

ــد،  ــش حمــل می کردن ــه دراوی ــزی  ای ک ــا فل ــی ی چوب

ــایر  ــا و س ــورت گل ه ــی و ص ــای مذهب ــا حکاکی ه ب

نمادهــای بهشــت آراســته می شــد تــا پــاداِش بهشــتِی 

گشاده دســتی را بــه نیکــوکاران گوشــزد کنــد.

نمادگرایــی یافت شــدۀ بهشــت در منســوجات، باالخــص 

ابریشــمی، پیچیدگــِی بیش تــری دارد.  منســوجات 

ــرای  ــه ب ــم، خاص ــیدن ابریش ــا پوش ــوی ب ــنت نب س

ــدن  ــلیم ش ــه تس ــرا ک ــرد؛ چ ــتیزه می ک ــردان، س م

سرســپردگِی  و  نفســانی  خواهش هــای  مقابــل  در 

ــه  ــی داد. ب ــان م ــادی را نش ــالِت م ــه تجم ــز ب کفرآمی

ــا  ــا و فرش ه ــمی، بالِش ه ــای ابریش ــال، جامه ه ــر ح  ه

به عنــوان نَِعــم برجســتۀ بهشــتی در قــرآن مــورد 

ــرای  ــی ب ــۀ پاداش ــه مثاب ــد و ب ــرار گرفته  ان ــاره ق اش

ــران(،  ــیراز، )ای ــع، ش ــجد جام ــی کاری مس ــات، کاش ــر 7: جزئی تصوی
ــی ــر دن ــس: والت ــالدی، عک ــرن 18 می ــط ق اواس

ــی،  ــوزۀ کاخ توپقاپ ــلیم دوم، م ــام س ــای حم ــر 8: کتیبه ه تصوی
ــی ــر دن ــس: والت ــالدی، عک ــرن 16 می ــر ق ــتانبول، اواخ اس
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ــات  ــوند. تزیین ــده داده می ش ــه وع ــِی پرهیزکاران زندگ

گلــدار بافتــه، یــا گلدوزی شــدۀ ابریشــم ممکــن اســت 

ــی  ــت تلق ــم در بهش ــه ابریش ــرآن ب ــدۀ ق ــر وع تصوی

ــوان  ــه  عن ــش، ب ــاِی پوش ــه ج ــه ب ــی ک ــود. هنگام ش

مبلمــان، اســتفاده شــوند، ممکــن اســت از ســایه افکن 

شــدِن مذمــت دینــی جلوگیــری کننــد. ابریشــم بــرای 

ــر  ــل مقاب ــات داخ ــا و تزیین ــا، پرده ه ــا، بیرق ه پرچم ه

بناهــای مذهبــی اســتفاده می شــد. کتیبه هــای  و 

مذهبــی و آیــات قرآنــِی بافته شــده بــا ابریشــم ســنتی، 

ــد. ــی دارن ــبتی طوالن نس

نیــز  بیرق هــای جنگــی  نوشــته های مقــدس روی 

قالب بافــی می شــدند کــه یــا ســربازان را بــه پیــروزی 

ترغیــب کنــد یــا بــه کســانی کــه در راه ایمــان خــود 

ــت  ــدۀ بهش ــد وع ــت می دادن ــش را از دس ــان خوی ج

ــرای زوار،  دهــد. بیرق هــای ابریشــمِی ســاخته شــده ب

وعــدۀ  دینــی،  و جشــن های  نظامــی  نمایش هــای 

ــد. قالب بافی هــای بومــِی  بهشــت را بازخوانــی می کردن

ــای  ــن نســل از بافنده ه ــه دســت چندی ساخته شــده ب

ــی  ــه گاه ــالم، ک ــان اس ــر جه ــین در سرتاس شهرنش

ــر  ــوند، ب ــن می ش ــر از گل تزیی ــر پ ــا مناظ ــات ب اوق

عالقــه ای فرهنگــی بــه بــاغ و بــه  صــورت غیرمســتقیم، 

بــر وعــدۀ بهشــت شــهادت می دهنــد. اشــکال گیاهــی 

ــه  همــراه خوشنویســی و نقــوش هندســی،  ــدار، ب و گل

مجموعــۀ تزیینــِی هنــر اســالمی را از ســتون های 

ــر  ــد. در ه ــکل می دهن ــوس آرام ش ــا اقیان ــول ت هرک

یــک از تزیینــات گلــدار، اســتنباِط غــرِض اصلــِی 

هنرمنــد یــا مشــتری از بازنمایــِی بــاغ بهشــت ممکــن 

نیســت؛ امــا ایــن نمادگرایــی، اگــر هــم همیشــگی نبود 

ــا،  ــا، میخک ه ــال الله ه ــوان مث ــه  عن ــود. ب ــداول ب مت

همــراه  بــه  رنگارنــگ  رِز  گل برگ هــای  ســنبل ها، 

ــی ها و  ــه کاش ــمن ک ــای یاس ــاص و گل ه ــش خ آرای

ســفال های عثمانــِی قــرن شــانزدهم و هفدهــم را 

ــی  ــا و باغبان ــه گل ه ــه ب ــواِه عالق ــد، گ ــن می کنن تزیی

ــز  ــاغ بهشــت نی ــر ب ــا تصوی ــه هســتند؛ ام در خاورمیان

تزیین کننــدۀ  گلــدار  ترکیبــاِت  دارد.  موضوعیــت 

مســاجد، غالبــاً بــه صــورت آشــکار بــر بهشــت داللــت 

ــیلۀ  ــا به وس ــات ی ــی تزیین ــق جانمای ــد؛ از طری می کنن

ترکیــِب گل هــا بــا موتیــِف دروازۀ قــوس دار. ایــن 

اتحــاد، بــا تزیینــات گلــدار مقبــرۀ شــاهزاده در بورســا 

ــه از  ــی ک ــام یحی ــه ن ــاعری ب ــۀ ش ــر 9( و مرثی )تصوی

خداونــد می خواهــد باغــی پــر از گل در بهشــت بــرای 

ــدا  ــد، صراحــت پی ــاده کن ــدی شــاهزاده آم آرامــش اب
می کنــد.35

ــد. در  ــی بودن ــِی متداول ــاِت تزیین ــز موضوع میوه هــا نی

قــرآن در ارتبــاط بــا بهشــت بــه آنهــا اشــاره می شــود. 

ــا  ــد خرم ــه شــکل خــاص )مانن ــه  طــور عمومــی و ب ب

ــدی، وعــده داده  ــاغ اب ــه  عنــوان بخشــی از ب ــار(، ب و ان

ــا را  ــه آنه ــی ک ــم درختان ــا و ه ــم میوه ه می شــوند. ه

ــار می آورنــد، داللــِت ضمنــی بــر بهشــت دارنــد.  بــه ب

تصویــر 9: جزئیــات، کاشــی کاری مقبــرۀ شــاهطاده مصطفــی، 
بورســا)ترکیه(، اواســط قــرن 16 میــالدی، عکــس: والتــر دنــی
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بــرای نیکــوکاری تفســیر شــده و واجــب اســت. 

مؤمنــان، بــه وقــِف نهادهــای عمومــی ماننــد مــدارس، 

کتابخانه هــا، بیمارســتان ها، حمام هــا، کاروانســراها، 

می شــوند.  تشــویق  آب خوری هــا  و  صابون پزی هــا 

ــت.  ــی آن اس ــزکارِی بان ــی از پرهی ــال، بازتاب ــن اعم ای

ــِی تلویحــِی  ــب بازخوان ــی، اغل ــن بناهای ــات چنی تزیین

ــه آمــده  پاداشــی بهشــتی اســت کــه در اســناِد موقوف

اســت. در مــوارد خــاص، باالخــص آب خوری هــای 

ــاِی  ــادآور نهره ــا ی ــان آب در آنه ــه جری ــی ک عموم

بهشــتِی مذکــور در قــرآن اســت، تزیینــات، غالبــاً 

میوه هــا  و  گل هــا  درختــان،  بازنمایــی  شــامل 

[منقــوش] بــر مدخلــی قوســی  اســت. طــرح مشــابهی 

ــره  ــروِف ذخی ــی و ظ ــای عموم ــت حمام ه ــن اس ممک

ــد.  ــن کن ــیدنی ها را تزیی ــایر نوش ــرف آب و س و مص

ــاِن  ــن راهب ــد انجم ــاص، مانن ــی خ ــای مذهب اخوت ه

ــی از  ــوان بخش ــرب، به عن ــی در غ ــِش فرانسیس دروی

ــد.  ــادرت می کردن ــی مب ــه گدای ــان ب ــۀ مذهبی  ش پیش

ــا  ــب آب ی ــرای کس ــته ب ــی شایس ــیوه، عمل ــن ش ای

غــذاِی دراویــش34 درنظــر گرفتــه می شــد. کاســۀ 

ــد،  ــش حمــل می کردن ــه دراوی ــزی  ای ک ــا فل ــی ی چوب

ــایر  ــا و س ــورت گل ه ــی و ص ــای مذهب ــا حکاکی ه ب

نمادهــای بهشــت آراســته می شــد تــا پــاداِش بهشــتِی 

گشاده دســتی را بــه نیکــوکاران گوشــزد کنــد.

نمادگرایــی یافت شــدۀ بهشــت در منســوجات، باالخــص 

ابریشــمی، پیچیدگــِی بیش تــری دارد.  منســوجات 

ــرای  ــه ب ــم، خاص ــیدن ابریش ــا پوش ــوی ب ــنت نب س

ــدن  ــلیم ش ــه تس ــرا ک ــرد؛ چ ــتیزه می ک ــردان، س م

سرســپردگِی  و  نفســانی  خواهش هــای  مقابــل  در 

ــه  ــی داد. ب ــان م ــادی را نش ــالِت م ــه تجم ــز ب کفرآمی

ــا  ــا و فرش ه ــمی، بالِش ه ــای ابریش ــال، جامه ه ــر ح  ه

به عنــوان نَِعــم برجســتۀ بهشــتی در قــرآن مــورد 

ــرای  ــی ب ــۀ پاداش ــه مثاب ــد و ب ــرار گرفته  ان ــاره ق اش

ــران(،  ــیراز، )ای ــع، ش ــجد جام ــی کاری مس ــات، کاش ــر 7: جزئی تصوی
ــی ــر دن ــس: والت ــالدی، عک ــرن 18 می ــط ق اواس

ــی،  ــوزۀ کاخ توپقاپ ــلیم دوم، م ــام س ــای حم ــر 8: کتیبه ه تصوی
ــی ــر دن ــس: والت ــالدی، عک ــرن 16 می ــر ق ــتانبول، اواخ اس
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ــات  ــوند. تزیین ــده داده می ش ــه وع ــِی پرهیزکاران زندگ

گلــدار بافتــه، یــا گلدوزی شــدۀ ابریشــم ممکــن اســت 

ــی  ــت تلق ــم در بهش ــه ابریش ــرآن ب ــدۀ ق ــر وع تصوی

ــوان  ــه  عن ــش، ب ــاِی پوش ــه ج ــه ب ــی ک ــود. هنگام ش

مبلمــان، اســتفاده شــوند، ممکــن اســت از ســایه افکن 

شــدِن مذمــت دینــی جلوگیــری کننــد. ابریشــم بــرای 

ــر  ــل مقاب ــات داخ ــا و تزیین ــا، پرده ه ــا، بیرق ه پرچم ه

بناهــای مذهبــی اســتفاده می شــد. کتیبه هــای  و 

مذهبــی و آیــات قرآنــِی بافته شــده بــا ابریشــم ســنتی، 

ــد. ــی دارن ــبتی طوالن نس

نیــز  بیرق هــای جنگــی  نوشــته های مقــدس روی 

قالب بافــی می شــدند کــه یــا ســربازان را بــه پیــروزی 

ترغیــب کنــد یــا بــه کســانی کــه در راه ایمــان خــود 

ــت  ــدۀ بهش ــد وع ــت می دادن ــش را از دس ــان خوی ج

ــرای زوار،  دهــد. بیرق هــای ابریشــمِی ســاخته شــده ب

وعــدۀ  دینــی،  و جشــن های  نظامــی  نمایش هــای 

ــد. قالب بافی هــای بومــِی  بهشــت را بازخوانــی می کردن

ــای  ــن نســل از بافنده ه ــه دســت چندی ساخته شــده ب

ــی  ــه گاه ــالم، ک ــان اس ــر جه ــین در سرتاس شهرنش

ــر  ــوند، ب ــن می ش ــر از گل تزیی ــر پ ــا مناظ ــات ب اوق

عالقــه ای فرهنگــی بــه بــاغ و بــه  صــورت غیرمســتقیم، 

بــر وعــدۀ بهشــت شــهادت می دهنــد. اشــکال گیاهــی 

ــه  همــراه خوشنویســی و نقــوش هندســی،  ــدار، ب و گل

مجموعــۀ تزیینــِی هنــر اســالمی را از ســتون های 

ــر  ــد. در ه ــکل می دهن ــوس آرام ش ــا اقیان ــول ت هرک

یــک از تزیینــات گلــدار، اســتنباِط غــرِض اصلــِی 

هنرمنــد یــا مشــتری از بازنمایــِی بــاغ بهشــت ممکــن 

نیســت؛ امــا ایــن نمادگرایــی، اگــر هــم همیشــگی نبود 

ــا،  ــا، میخک ه ــال الله ه ــوان مث ــه  عن ــود. ب ــداول ب مت

همــراه  بــه  رنگارنــگ  رِز  گل برگ هــای  ســنبل ها، 

ــی ها و  ــه کاش ــمن ک ــای یاس ــاص و گل ه ــش خ آرای

ســفال های عثمانــِی قــرن شــانزدهم و هفدهــم را 

ــی  ــا و باغبان ــه گل ه ــه ب ــواِه عالق ــد، گ ــن می کنن تزیی

ــز  ــاغ بهشــت نی ــر ب ــا تصوی ــه هســتند؛ ام در خاورمیان

تزیین کننــدۀ  گلــدار  ترکیبــاِت  دارد.  موضوعیــت 

مســاجد، غالبــاً بــه صــورت آشــکار بــر بهشــت داللــت 

ــیلۀ  ــا به وس ــات ی ــی تزیین ــق جانمای ــد؛ از طری می کنن

ترکیــِب گل هــا بــا موتیــِف دروازۀ قــوس دار. ایــن 

اتحــاد، بــا تزیینــات گلــدار مقبــرۀ شــاهزاده در بورســا 

ــه از  ــی ک ــام یحی ــه ن ــاعری ب ــۀ ش ــر 9( و مرثی )تصوی

خداونــد می خواهــد باغــی پــر از گل در بهشــت بــرای 

ــدا  ــد، صراحــت پی ــاده کن ــدی شــاهزاده آم آرامــش اب
می کنــد.35

ــد. در  ــی بودن ــِی متداول ــاِت تزیین ــز موضوع میوه هــا نی

قــرآن در ارتبــاط بــا بهشــت بــه آنهــا اشــاره می شــود. 

ــا  ــد خرم ــه شــکل خــاص )مانن ــه  طــور عمومــی و ب ب

ــدی، وعــده داده  ــاغ اب ــه  عنــوان بخشــی از ب ــار(، ب و ان

ــا را  ــه آنه ــی ک ــم درختان ــا و ه ــم میوه ه می شــوند. ه

ــار می آورنــد، داللــِت ضمنــی بــر بهشــت دارنــد.  بــه ب

تصویــر 9: جزئیــات، کاشــی کاری مقبــرۀ شــاهطاده مصطفــی، 
بورســا)ترکیه(، اواســط قــرن 16 میــالدی، عکــس: والتــر دنــی
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ــا  ــاط ب ــن در ارتب ــوه دار، هم چنی ــاِن می ــِر درخت تصاوی

ــر  ــای پ ــد. قدح ه ــه کار می رون ــا ب ــا، آب و باغ ه گل ه

از میــوه و گلدان هــای پــر از گل، بــه  عنــوان اشــاره ای 

ــِر بهشــت در قــرآن، روی آبریزگاه هــا  ــر تصوی صریــح ب

ــر 10(. ــوند )تصوی ــی می ش حکاک

از میــان تمامــی تصاویــر و نمادهــای مرتبــط بــا 

ــر  ــک پیچیده ت ــچ  ی ــالمی، هی ــگ اس ــت در فرهن بهش

ــر از حــوری نیســت؛ از ســاکنان  و ســوء  تفاهم   برانگیزت

پاکدامــن بهشــت و از مصاحبانــی کــه قــرآن بــه مؤمنان 

ــی در  ــل توجه ــِی قاب ــث کالم ــد. مباح ــده می ده وع

ــن مــورد وجــود داشــته اســت. برخــی نویســندگان  ای

ــیت [زن و  ــر دو جنس ــِت ه ــکاِن مصاحب ــورد ام در م

ــتدالل  ــی، اس ــن موجودات ــا چنی ــت ب ــرد] در بهش م

در  هــم  عمومــی37،  ســطح  یــک  در  کرده انــد.36 

فرهنــگ اســالمی و هــم در غــرب، برخــی، بهشــت را 

ــۀ محــِل می ُگســاری، ابریشم  پوشــی و ارتبــاط  ــه مثاب ب

جنســی کــه دو تــای اول38 هــم در ایــن جهــان ممنــوع 

اســت، تفســیر کرده انــد. در واقــع، قــرآن بــر پاکدامنــی 

ــد.  ــد می کن ــتی تأکی ــودات بهش ــن موج ــواِی ای و تق

در عیــن حــال، متکلمــان اســالمی39 متفق القولنــد 

ــرای پاکدامنــی  ــد پاداشــی ب ــر اینکــه بهشــت هرچن ب

در دنیاســت، محلــی بــرای کام  جویــی مــادی یــا 

مجــازی نیســت؛ بلکــه در قــرآن، بــر ســعادت ابــدی و 

زیبایــی و آرامــِش آن در قالــِب تصاویــر مــادی تأکیــد 

می شــود. در هنرهــای بصــری و اشــعاِر غنایــی جهــاِن 

ــه زِن جــواِن  ــه شــکل ی اســالم، یــک حــوری، غالبــاً ب

ــک  ــی ی ــای کمان ــود؛ »ابروه ــازی می ش ــا شبیه س زیب

ــال و  ــتی«، امث ــب بهش ــی مصاح ــا »نوع ــوری« ی ح

اشــاراتی در قلمــرو فرهنگــِی شــعِر غنایــی فارســی  اند. 

ــف،  ــواِن نحی ــاِن ج ــر زن ــابه، تصاوی ــورت مش ــه  ص ب

غالبــاً در محیــط بــاغ، در نقاشــی هایی کــه بــه  منظــور 

ــرای کامجویــی در خفــا،  ــه آلبوم هایــی کــه ب الحــاق ب

ــه  ــت ب ــن اس ــر ممک ــن تصاوی ــدند. ای ــیده می ش کش

ــده آل،  ــۀ ای ــای زنان ــم از گونه ه ــهوانِی مالی ــورت ش  ص

بــه  طــور متنــاوب و شــاید قابــل  قبول تــر، بــه  عنــوان 

ــده شــوند.  ــِن بهشــتی دی ــاِن پاکدام مصاحب

بازنمایــی شــراب و مســتی، موضــوع پیچیــدۀ دیگــری 

ــزد.  ــم می آمی ــه ه ــت را ب ــت و مادیّ ــه الوهی ــت ک اس

ــی  ــوِل اساس ــی از اص ــکل، یک ــیدن ال ــِت نوش ممنوعی

ــه  ــورد توج ــی م ــی طوالن ــرای مدت ــوده و ب ــالم ب اس

پژوهشــگران غربــی قــرار گرفتــه اســت. اگرچــه موضــِع 

ــث  ــع حدی ــت، مناب ــم اس ــورد مبه ــن م ــرآن در ای ق

ــت  ــر)ص( را روای ــکل توســط پیامب ــرد ال ــول ط متفق الق

ــالدی،  ــرن 15 می ــر ق ــزگاه برکــت زاده، اســتانبول، اواخ ــر 10: آبری تصوی
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ــراب در  ــدۀ ش ــرآن وع ــاف، ق ــن اوص ــا ای ــد. ب کرده ان

بهشــت می دهــد:

ــن  ــد ای ــه متقیــان وعــده دادن داســتان بهشــتی کــه ب

ــی از آب زالل  ــت نهرهای ــاغ بهش ــه در آن ب ــت ک اس

ــه  ــیر بی آنک ــی از ش ــت؛ نهرهای ــدنی اس ــون ناش دگرگ

ــراب  ــی از ش ــد و نهرهای ــر کن ــش تغیی ــز طعم هرگ

نــاب کــه نوشــندگان را بــه حــد کمــال لــّذت بخشــد 

ــر  ــواع میوه هــا ب ــا و تمــام ان و نهرهایــی از عســل مصّف

ــرت و  ــّذات( مغف ــه ل ــوق هم ــت و )ف ــا اس ــان مهّی آن

لطــف پروردگارشــان، )آیــا حــال آنکــه در ایــن بهشــت 

ــد  ــد اســت( ماننــد کســی اســت کــه در آتــش مخلّ اب

اســت و آب جوشــنده حمیــم بــه خوردشــان دهنــد تــا 
ــد؟40 ــاره گردان ــان را پاره  پ اندرونش

ــر آن،  ــه بیش ت ــی، ک ــعر مذهب ــیعی از ش ــش وس بخ

طنیــن عرفانــِی قــوی دارد، نوشــیدِن شــراب را تقدیــس 

کــرده و در مقابــل، بــر هنرهــای بصــری تأثیــر گذاشــته 
اســت:41

    بی می و مطرب به فردوسم مخوان
    راحتی فی الراح ال فی السلسبیل42

ــادی  ــب نم ــراب، اغل ــام ش ــاهوار، ج ــی ش در نمادگرای

از قــدرت اســت، در حالی  کــه در شــعر، ممکــن اســت 

ــه  ــه کار گرفت ــادی ب ــود م ــتعاره ای از وج ــه، اس میخان

شــود. متــون عرفانــی، اغلــب حالــت خلســه، یا اتحــاد با 

الوهیــت را بــه مســتی تشــبیه می کننــد. معنــای دوگانۀ 

ــه  ــاری، همان گون ــرِر ِمی گس ــیِر مک ــا تفاس ــتی ب مس

کــه در هنــر اســالمی بازنمایــی شــد، مشــارکت 

می کنــد. در »تمثیــِل مســتِی روحانــی و مــادی«، 

بازنمایــِی اســتادانه ای از شــعر غنایــی حافــظ )1325-

1389م / 727-792 ه.ق( در قالــب یــک نســخۀ قــرن 

شــانزدهمی از نقاشــی ایرانــی بــه نــام ســلطان محمــد، 

ــی  ــه برخ ــد ک ــی می کن ــردان را بازنمای ــی از م گروه

از آنهــا بــه  عنــوان بلندپایــگان مذهبــی از روی لبــاس 

قابــل تشــخیص اند؛ در حــاالت مختلفــی از ُســکر، 

ــوب.43  ــزن و بک ــا ب ــز ب ــِز کنایه آمی ــی از طن ــا ترکیب ب

ــوداِت  ــک، موج ــاالی کوش ــر ب ــار ب ــتگاِن ِمی گس فرش

بهشــتی را مشــغول بــه عملــی نشــان می دهنــد کــه در 

عالــم مــادی حــرام اســت. فرشــتگانی کــه بعضاً آشــکارا 

ِمی گســاری کــرده و جام هــای شــراب را همراهــی 

تابلوهــای  آلبوم هــا و  می کننــد، موضــوع متــداوِل 

نقاشــی در دربارهــای عثمانــی و صفــوی در قــرون 

ــر 11(. ــتند )تصوی ــم هس ــانزدهم و هفده ش

  بهشت زمینی و دربار اسالمی
هنــر دربــار، هنــری کــه بــرای ُحــّکام مســلمان ایجــاد 

ــای  ــت محدودیت ه ــان رعای ــق می ــاد عمی ــد، تض ش

مذهبــی و خردگرایــی اســالمی از یــک  ســو و عالقــه به 

اشــیاء لوکــس و بازنمایــِی پیکــر انســان از ســوی دیگــر 

را بــه نمایــش می گــذارد. تصویرســازی از اعضــای 

خانــوادۀ ســلطنتی و انعطاف پذیــرِی دربــار، ســنِت 

ــای  ــدی نیروه ــه قدرتمن ــی ب ــزی حت ــتقِل متمای مس

ــن اســت.44  ــد دی فرهنگــی دیگــر مانن

ــکوه  ــِش ش ــه و نمای ــکارا از عرض ــی، آش ــدرت سیاس ق

ــان اســالم  ــد؛ جه و جــالِل ســلطنتی اســتفاده کرده ان

نیــز از ایــن مســأله مســتثنی نیســت. هنرمنــداِن 

شــاغل در دربارهــای ُحــّکام مســلمان، تصویــر بهشــت 

ــن،  ــه، و روی زمی ــود آمیخت ــادِی خ ــان م ــا جه را ب

وفــور و زیبایــِی القائــاِت بهشــت را ایجــاد کردنــد. 

ــه  ــۀ خــود ب ــا عالق ــار اســالمی، ب ــِی درب بهشــت زمین
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ــا  ــاط ب ــن در ارتب ــوه دار، هم چنی ــاِن می ــِر درخت تصاوی

ــر  ــای پ ــد. قدح ه ــه کار می رون ــا ب ــا، آب و باغ ه گل ه

از میــوه و گلدان هــای پــر از گل، بــه  عنــوان اشــاره ای 

ــِر بهشــت در قــرآن، روی آبریزگاه هــا  ــر تصوی صریــح ب

ــر 10(. ــوند )تصوی ــی می ش حکاک

از میــان تمامــی تصاویــر و نمادهــای مرتبــط بــا 

ــر  ــک پیچیده ت ــچ  ی ــالمی، هی ــگ اس ــت در فرهن بهش

ــر از حــوری نیســت؛ از ســاکنان  و ســوء  تفاهم   برانگیزت

پاکدامــن بهشــت و از مصاحبانــی کــه قــرآن بــه مؤمنان 

ــی در  ــل توجه ــِی قاب ــث کالم ــد. مباح ــده می ده وع

ــن مــورد وجــود داشــته اســت. برخــی نویســندگان  ای

ــیت [زن و  ــر دو جنس ــِت ه ــکاِن مصاحب ــورد ام در م

ــتدالل  ــی، اس ــن موجودات ــا چنی ــت ب ــرد] در بهش م

در  هــم  عمومــی37،  ســطح  یــک  در  کرده انــد.36 

فرهنــگ اســالمی و هــم در غــرب، برخــی، بهشــت را 

ــۀ محــِل می ُگســاری، ابریشم  پوشــی و ارتبــاط  ــه مثاب ب

جنســی کــه دو تــای اول38 هــم در ایــن جهــان ممنــوع 

اســت، تفســیر کرده انــد. در واقــع، قــرآن بــر پاکدامنــی 

ــد.  ــد می کن ــتی تأکی ــودات بهش ــن موج ــواِی ای و تق

در عیــن حــال، متکلمــان اســالمی39 متفق القولنــد 

ــرای پاکدامنــی  ــد پاداشــی ب ــر اینکــه بهشــت هرچن ب

در دنیاســت، محلــی بــرای کام  جویــی مــادی یــا 

مجــازی نیســت؛ بلکــه در قــرآن، بــر ســعادت ابــدی و 

زیبایــی و آرامــِش آن در قالــِب تصاویــر مــادی تأکیــد 

می شــود. در هنرهــای بصــری و اشــعاِر غنایــی جهــاِن 

ــه زِن جــواِن  ــه شــکل ی اســالم، یــک حــوری، غالبــاً ب

ــک  ــی ی ــای کمان ــود؛ »ابروه ــازی می ش ــا شبیه س زیب

ــال و  ــتی«، امث ــب بهش ــی مصاح ــا »نوع ــوری« ی ح

اشــاراتی در قلمــرو فرهنگــِی شــعِر غنایــی فارســی  اند. 

ــف،  ــواِن نحی ــاِن ج ــر زن ــابه، تصاوی ــورت مش ــه  ص ب

غالبــاً در محیــط بــاغ، در نقاشــی هایی کــه بــه  منظــور 

ــرای کامجویــی در خفــا،  ــه آلبوم هایــی کــه ب الحــاق ب

ــه  ــت ب ــن اس ــر ممک ــن تصاوی ــدند. ای ــیده می ش کش

ــده آل،  ــۀ ای ــای زنان ــم از گونه ه ــهوانِی مالی ــورت ش  ص

بــه  طــور متنــاوب و شــاید قابــل  قبول تــر، بــه  عنــوان 

ــده شــوند.  ــِن بهشــتی دی ــاِن پاکدام مصاحب

بازنمایــی شــراب و مســتی، موضــوع پیچیــدۀ دیگــری 

ــزد.  ــم می آمی ــه ه ــت را ب ــت و مادیّ ــه الوهی ــت ک اس

ــی  ــوِل اساس ــی از اص ــکل، یک ــیدن ال ــِت نوش ممنوعی

ــه  ــورد توج ــی م ــی طوالن ــرای مدت ــوده و ب ــالم ب اس

پژوهشــگران غربــی قــرار گرفتــه اســت. اگرچــه موضــِع 

ــث  ــع حدی ــت، مناب ــم اس ــورد مبه ــن م ــرآن در ای ق

ــت  ــر)ص( را روای ــکل توســط پیامب ــرد ال ــول ط متفق الق

ــالدی،  ــرن 15 می ــر ق ــزگاه برکــت زاده، اســتانبول، اواخ ــر 10: آبری تصوی
ــی ــر دن ــرن 18 میــالدی، عکــس: والت 149بازســازی در ق
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ــراب در  ــدۀ ش ــرآن وع ــاف، ق ــن اوص ــا ای ــد. ب کرده ان

بهشــت می دهــد:

ــن  ــد ای ــه متقیــان وعــده دادن داســتان بهشــتی کــه ب

ــی از آب زالل  ــت نهرهای ــاغ بهش ــه در آن ب ــت ک اس

ــه  ــیر بی آنک ــی از ش ــت؛ نهرهای ــدنی اس ــون ناش دگرگ

ــراب  ــی از ش ــد و نهرهای ــر کن ــش تغیی ــز طعم هرگ

نــاب کــه نوشــندگان را بــه حــد کمــال لــّذت بخشــد 

ــر  ــواع میوه هــا ب ــا و تمــام ان و نهرهایــی از عســل مصّف

ــرت و  ــّذات( مغف ــه ل ــوق هم ــت و )ف ــا اس ــان مهّی آن

لطــف پروردگارشــان، )آیــا حــال آنکــه در ایــن بهشــت 

ــد  ــد اســت( ماننــد کســی اســت کــه در آتــش مخلّ اب

اســت و آب جوشــنده حمیــم بــه خوردشــان دهنــد تــا 
ــد؟40 ــاره گردان ــان را پاره  پ اندرونش

ــر آن،  ــه بیش ت ــی، ک ــعر مذهب ــیعی از ش ــش وس بخ

طنیــن عرفانــِی قــوی دارد، نوشــیدِن شــراب را تقدیــس 

کــرده و در مقابــل، بــر هنرهــای بصــری تأثیــر گذاشــته 
اســت:41

    بی می و مطرب به فردوسم مخوان
    راحتی فی الراح ال فی السلسبیل42

ــادی  ــب نم ــراب، اغل ــام ش ــاهوار، ج ــی ش در نمادگرای

از قــدرت اســت، در حالی  کــه در شــعر، ممکــن اســت 

ــه  ــه کار گرفت ــادی ب ــود م ــتعاره ای از وج ــه، اس میخان

شــود. متــون عرفانــی، اغلــب حالــت خلســه، یا اتحــاد با 

الوهیــت را بــه مســتی تشــبیه می کننــد. معنــای دوگانۀ 

ــه  ــاری، همان گون ــرِر ِمی گس ــیِر مک ــا تفاس ــتی ب مس

کــه در هنــر اســالمی بازنمایــی شــد، مشــارکت 

می کنــد. در »تمثیــِل مســتِی روحانــی و مــادی«، 

بازنمایــِی اســتادانه ای از شــعر غنایــی حافــظ )1325-

1389م / 727-792 ه.ق( در قالــب یــک نســخۀ قــرن 

شــانزدهمی از نقاشــی ایرانــی بــه نــام ســلطان محمــد، 

ــی  ــه برخ ــد ک ــی می کن ــردان را بازنمای ــی از م گروه

از آنهــا بــه  عنــوان بلندپایــگان مذهبــی از روی لبــاس 

قابــل تشــخیص اند؛ در حــاالت مختلفــی از ُســکر، 

ــوب.43  ــزن و بک ــا ب ــز ب ــِز کنایه آمی ــی از طن ــا ترکیب ب

ــوداِت  ــک، موج ــاالی کوش ــر ب ــار ب ــتگاِن ِمی گس فرش

بهشــتی را مشــغول بــه عملــی نشــان می دهنــد کــه در 

عالــم مــادی حــرام اســت. فرشــتگانی کــه بعضاً آشــکارا 

ِمی گســاری کــرده و جام هــای شــراب را همراهــی 

تابلوهــای  آلبوم هــا و  می کننــد، موضــوع متــداوِل 

نقاشــی در دربارهــای عثمانــی و صفــوی در قــرون 

ــر 11(. ــتند )تصوی ــم هس ــانزدهم و هفده ش

  بهشت زمینی و دربار اسالمی
هنــر دربــار، هنــری کــه بــرای ُحــّکام مســلمان ایجــاد 

ــای  ــت محدودیت ه ــان رعای ــق می ــاد عمی ــد، تض ش

مذهبــی و خردگرایــی اســالمی از یــک  ســو و عالقــه به 

اشــیاء لوکــس و بازنمایــِی پیکــر انســان از ســوی دیگــر 

را بــه نمایــش می گــذارد. تصویرســازی از اعضــای 

خانــوادۀ ســلطنتی و انعطاف پذیــرِی دربــار، ســنِت 

ــای  ــدی نیروه ــه قدرتمن ــی ب ــزی حت ــتقِل متمای مس

ــن اســت.44  ــد دی فرهنگــی دیگــر مانن

ــکوه  ــِش ش ــه و نمای ــکارا از عرض ــی، آش ــدرت سیاس ق

ــان اســالم  ــد؛ جه و جــالِل ســلطنتی اســتفاده کرده ان

نیــز از ایــن مســأله مســتثنی نیســت. هنرمنــداِن 

شــاغل در دربارهــای ُحــّکام مســلمان، تصویــر بهشــت 

ــن،  ــه، و روی زمی ــود آمیخت ــادِی خ ــان م ــا جه را ب

وفــور و زیبایــِی القائــاِت بهشــت را ایجــاد کردنــد. 

ــه  ــۀ خــود ب ــا عالق ــار اســالمی، ب ــِی درب بهشــت زمین
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ــی ز ــاهانه، برخ ــرِی ش ــی و تصویر گ ــل ، حس گرای تجم

ــه  ــرگ را ب ــس از م ــِی پ ــِل زندگ ــیواترین تماثی از ش

نمایــش می گــذارد.

ــزرگ  ــای ب ــک بن ــا ی ــالمی، تنه ــۀ کاخ اس پیش نمون

ماننــد ِورســای نیســت؛ بلکــه کاخ– شــهری اســت کــه 

بســیاری از ابنیــۀ مســکونِی کوچک تــر، حیاط هــا، 

ــی  ــای یادمان ــا و عرصه ه ــا، مطبخ ه ــا، اصطبل ه انباره

را بــا مراکــِز حکومتــی ترکیــب می کنــد. کاخ هــا، 

ــوارض  ــا ع ــا ب ــاً از مرکــز شــهر جــدا می شــدند؛ ی عرف

ــتحکم.  ــرده اِی مس ــواِر پ ــک دی ــا ی ــا ب ــی، ی جغرافیای

کاخ– شــهرهای دوراِن متقــدِم اســالمی منهــدم گشــته، 

ــه ای کــه ســالم  ــن نمون ــد؛ قدیمی تری ــرو ریخته ان ــا ف ی

برجــای مانــده الحمــراء در گرانــادا )بــه احتمــال زیــاد 

ــاد  ــه احتمــاد زی قــرن چهاردهــم( و قصــر توپقاپــی )ب

ــانه  ــای باستان شناس ــت. حفاری ه ــانزدهم( اس ــرن ش ق

ــِد  ــنِت ممت ــیس س ــه تأس ــطی، ب ــرون وس ــون ق و مت

ــی  ــِر غزن ــد؛ قص ــر ش ــازِی کاخ منج ــن و مصورس تزیی

ــراء  ــر مدینه الزه ــم، قص ــرن یازده ــتان در ق در افغانس

ــی  ــم، و حت ــرن ده ــپانیا در ق ــا در اس ــک کوردوب نزدی

نمونه هــای متقدم تــر در عــراق و ســوریه.

ــم ناخــودآگاه،  ــه و ه ــه  صــورت عامدان ــم ب بهشــت، ه

در معمــاری، کتیبه هــا، مراســم، البســه و آثــاِر هنــرِی 

ــده  ــزۀ رجوع کنن ــن آمی ــود. ای ــی می ش ــر بازخوان قص

ــان  ــر جه ــا در سرتاس ــمِی کاخ ه ــای رس ــوِع باغ ه در ن

ــور  ــه  ط ــا ب ــن باغ ه ــت. ای ــت اس ــل رؤی ــالم قاب اس

مشــخص بــه  وســیلۀ کانال هــای آب بــه قطعــات 

مســتطیل شــکل تقســیم می شــوند؛ در زبــان فارســی، 

ایــن نــوع بــاغ بــه  عنــوان »چهاربــاغ«  شــناخته 

شــامل  شــکلش  بنیادی تریــن  در  کــه  می شــود45 

چهــار قطعــه اســت کــه بــا چهــار آبــراه کــه در نقطــۀ 

)H. 2147(تصویر 11: فرشتۀ باده گسار، عثمانی، ترکیه، اواسط قرن 16 میالدی، عکس: گنجینۀ موزه کاخ توپقاپی، استانبول
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ــن  ــود. ای ــدود می ش ــند، مح ــم می رس ــه ه ــزی ب مرک

ــاغ، اغلــب توســعه می یابــد؛ معمــوالً بــه لحــاظ  نــوع ب

طولــی؛ باغــی بــه لحــاظ طولــی بزرگ تــر بــا آبراه هــاِی 

ــاً در  ــه غالب ــت ک ــکل اس ــن ش ــر. ای ــِع بیش ت متقاط

ــوگ،  ــود )کاتال ــی می ش ــی بازنمای ــای ایران فر ش–باغ ه

شــمارۀ 34(. چهــار آبــراه، فــوراً ارجــاع قرآنــی بــه چهار 

نهــر شــیر، عســل، شــراب و آب در بهشــت را بــه ذهــن 

ــاغ، خاســتگاهی پیشــا– ــا چهارب ــد. ام ــادر می کنن متب

ــای  ــا باغ ه ــن ب ــاط نمادی ــن، ارتب اســالمی دارد. بنابرای

بهشــتی تــا حــدودی آگاهانــه و تــا حــدی، ناخــودآگاه 

اســت. باغ هــای قصــِر اســالمی، باالخــص آنهــا کــه بــه 

حرمســرا یــا اقامتــگاِه زنــان، متصــل بودنــد؛ بــر اســاس 

ــت  ــده و در پش ــغال می ش ــان اش ــط زن ــف، توس تعری

ــی جــدا می شــدند.  ــط عموم ــد، از محی ــای بلن دیواره

خصیصــه ای کــه شــباهت بــا باغ هــای بهشــتی را 

ــن ها،  ــا، کوس ــا فرش ه ــر ب ــن تصوی ــد. ای ــته  کن برجس

غــذا و نوشــیدنی هایی کــه ُحــّکام مســلمان بــه باغ هــا، 

حمام هــا، تاالرهــای جشــن و کوشــک های زیبــا و 

ــرای  ــد، تقویــت می شــد. ب اختصاصــِی خــود می افزودن

دربــار، مفهــوم مــادی و روحانــِی بهشــت، بــاغ بهشــت، 

ــود. ــه ب ــاً به  هم  آمیخت ــادی تمام ــر م و قص

الحمــراء، ترکیــب اســالمِی متداولــی از قِــالع نظامــی، 

مرکــز  و  تشــریفاتی،  مــکان  ســلطنتی،  اقامتــگاه 

ــک  ــا کم ــه م ــه ب ــت ک ــر 12( اس ــی )تصوی حکومت

ــه  ــت، عامدان ــر بهش ــه تصوی ــم چگون ــد ببینی می کن

توســط هنرمنــدان و طراحانــی کــه قصرهــا را ســاختند، 

ــی و  ــای اقامت ــت. فضاه ــرار گرف ــرداری ق ــورد بهره ب م

تشــریفاتی اصلــی، کوچــک و خودمانی  انــد، در راســتای 

ــالف  ــد. برخ ــرار دارن ــاغ ق ــۀ ب ــی محوط ــوِر اصل مح

ــی،  ــرق قصرهــای اروپای ــر زرق و ب ــِی پُ ــاِی داخل فضاه

ــد:  ــباهت هایی بودن ــاغ  دارای ش ــر دو ب ــک های ه کوش

ــه  ــوده ب ــاِی گش ــا و بالکن ه ــزرگ، پنجره ه ــای ب دره

ــِت  ــور و کاش ــع در مح ــتخرهاِی واق ــاغ، اس ــمت ب س

متقــارِن گل هــا، درختچه هــا و درختــاِن میــوه دار. 

ــراء و  ــی در الحم ــم خارج ــی و ه ــای داخل ــم فضاه ه

در بســیاری دیگــر از کاخ هــای اســالمی، مجــارِی 

ــر 13(.  ــد )تصوی ــان دارن ــای رقص ــور آب و فواره ه عب

آب، باغ هایــی را کــه حــواس را بــا عطــر گل هــا و 

ــد.  ــیراب می کن ــد، س ــنود می کن ــا خش ــم میوه ه طع

موســیقِی ثابــت و اثــِر خنک کننــدۀ تبخیــِر آب در 

هــوای گــرم، به وســیلۀ فواره هــا فراهــم می شــود. 

ــاره  ــت اش ــه بهش ــری ب ــن به صــورت بص ــا هم چنی آنه

ــالدی،  ــرن 14 می ــط ق ــادا، اواس ــراء، گران ــر 12: الن الحم تصوی
گنجینــه انتشــارات دانشــگاه هــاروارد.

ــرن 14  ــط ق ــادا، اواس ــراء، گران ــیرها، الحم ــاط ش ــر 13: حی تصوی
ــی ــر دن ــس: والت ــالدی، عک می
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ــی ز ــاهانه، برخ ــرِی ش ــی و تصویر گ ــل ، حس گرای تجم

ــه  ــرگ را ب ــس از م ــِی پ ــِل زندگ ــیواترین تماثی از ش

نمایــش می گــذارد.

ــزرگ  ــای ب ــک بن ــا ی ــالمی، تنه ــۀ کاخ اس پیش نمون

ماننــد ِورســای نیســت؛ بلکــه کاخ– شــهری اســت کــه 

بســیاری از ابنیــۀ مســکونِی کوچک تــر، حیاط هــا، 

ــی  ــای یادمان ــا و عرصه ه ــا، مطبخ ه ــا، اصطبل ه انباره

را بــا مراکــِز حکومتــی ترکیــب می کنــد. کاخ هــا، 

ــوارض  ــا ع ــا ب ــاً از مرکــز شــهر جــدا می شــدند؛ ی عرف

ــتحکم.  ــرده اِی مس ــواِر پ ــک دی ــا ی ــا ب ــی، ی جغرافیای

کاخ– شــهرهای دوراِن متقــدِم اســالمی منهــدم گشــته، 

ــه ای کــه ســالم  ــن نمون ــد؛ قدیمی تری ــرو ریخته ان ــا ف ی

برجــای مانــده الحمــراء در گرانــادا )بــه احتمــال زیــاد 

ــاد  ــه احتمــاد زی قــرن چهاردهــم( و قصــر توپقاپــی )ب

ــانه  ــای باستان شناس ــت. حفاری ه ــانزدهم( اس ــرن ش ق

ــِد  ــنِت ممت ــیس س ــه تأس ــطی، ب ــرون وس ــون ق و مت

ــی  ــِر غزن ــد؛ قص ــر ش ــازِی کاخ منج ــن و مصورس تزیی

ــراء  ــر مدینه الزه ــم، قص ــرن یازده ــتان در ق در افغانس

ــی  ــم، و حت ــرن ده ــپانیا در ق ــا در اس ــک کوردوب نزدی

نمونه هــای متقدم تــر در عــراق و ســوریه.

ــم ناخــودآگاه،  ــه و ه ــه  صــورت عامدان ــم ب بهشــت، ه

در معمــاری، کتیبه هــا، مراســم، البســه و آثــاِر هنــرِی 

ــده  ــزۀ رجوع کنن ــن آمی ــود. ای ــی می ش ــر بازخوان قص

ــان  ــر جه ــا در سرتاس ــمِی کاخ ه ــای رس ــوِع باغ ه در ن

ــور  ــه  ط ــا ب ــن باغ ه ــت. ای ــت اس ــل رؤی ــالم قاب اس

مشــخص بــه  وســیلۀ کانال هــای آب بــه قطعــات 

مســتطیل شــکل تقســیم می شــوند؛ در زبــان فارســی، 

ایــن نــوع بــاغ بــه  عنــوان »چهاربــاغ«  شــناخته 

شــامل  شــکلش  بنیادی تریــن  در  کــه  می شــود45 

چهــار قطعــه اســت کــه بــا چهــار آبــراه کــه در نقطــۀ 

)H. 2147(تصویر 11: فرشتۀ باده گسار، عثمانی، ترکیه، اواسط قرن 16 میالدی، عکس: گنجینۀ موزه کاخ توپقاپی، استانبول
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ــن  ــود. ای ــدود می ش ــند، مح ــم می رس ــه ه ــزی ب مرک

ــاغ، اغلــب توســعه می یابــد؛ معمــوالً بــه لحــاظ  نــوع ب

طولــی؛ باغــی بــه لحــاظ طولــی بزرگ تــر بــا آبراه هــاِی 

ــاً در  ــه غالب ــت ک ــکل اس ــن ش ــر. ای ــِع بیش ت متقاط

ــوگ،  ــود )کاتال ــی می ش ــی بازنمای ــای ایران فر ش–باغ ه

شــمارۀ 34(. چهــار آبــراه، فــوراً ارجــاع قرآنــی بــه چهار 

نهــر شــیر، عســل، شــراب و آب در بهشــت را بــه ذهــن 

ــاغ، خاســتگاهی پیشــا– ــا چهارب ــد. ام ــادر می کنن متب

ــای  ــا باغ ه ــن ب ــاط نمادی ــن، ارتب اســالمی دارد. بنابرای

بهشــتی تــا حــدودی آگاهانــه و تــا حــدی، ناخــودآگاه 

اســت. باغ هــای قصــِر اســالمی، باالخــص آنهــا کــه بــه 

حرمســرا یــا اقامتــگاِه زنــان، متصــل بودنــد؛ بــر اســاس 

ــت  ــده و در پش ــغال می ش ــان اش ــط زن ــف، توس تعری

ــی جــدا می شــدند.  ــط عموم ــد، از محی ــای بلن دیواره

خصیصــه ای کــه شــباهت بــا باغ هــای بهشــتی را 

ــن ها،  ــا، کوس ــا فرش ه ــر ب ــن تصوی ــد. ای ــته  کن برجس

غــذا و نوشــیدنی هایی کــه ُحــّکام مســلمان بــه باغ هــا، 

حمام هــا، تاالرهــای جشــن و کوشــک های زیبــا و 

ــرای  ــد، تقویــت می شــد. ب اختصاصــِی خــود می افزودن

دربــار، مفهــوم مــادی و روحانــِی بهشــت، بــاغ بهشــت، 

ــود. ــه ب ــاً به  هم  آمیخت ــادی تمام ــر م و قص

الحمــراء، ترکیــب اســالمِی متداولــی از قِــالع نظامــی، 

مرکــز  و  تشــریفاتی،  مــکان  ســلطنتی،  اقامتــگاه 

ــک  ــا کم ــه م ــه ب ــت ک ــر 12( اس ــی )تصوی حکومت

ــه  ــت، عامدان ــر بهش ــه تصوی ــم چگون ــد ببینی می کن

توســط هنرمنــدان و طراحانــی کــه قصرهــا را ســاختند، 

ــی و  ــای اقامت ــت. فضاه ــرار گرف ــرداری ق ــورد بهره ب م

تشــریفاتی اصلــی، کوچــک و خودمانی  انــد، در راســتای 

ــالف  ــد. برخ ــرار دارن ــاغ ق ــۀ ب ــی محوط ــوِر اصل مح

ــی،  ــرق قصرهــای اروپای ــر زرق و ب ــِی پُ ــاِی داخل فضاه

ــد:  ــباهت هایی بودن ــاغ  دارای ش ــر دو ب ــک های ه کوش

ــه  ــوده ب ــاِی گش ــا و بالکن ه ــزرگ، پنجره ه ــای ب دره

ــِت  ــور و کاش ــع در مح ــتخرهاِی واق ــاغ، اس ــمت ب س

متقــارِن گل هــا، درختچه هــا و درختــاِن میــوه دار. 

ــراء و  ــی در الحم ــم خارج ــی و ه ــای داخل ــم فضاه ه

در بســیاری دیگــر از کاخ هــای اســالمی، مجــارِی 

ــر 13(.  ــد )تصوی ــان دارن ــای رقص ــور آب و فواره ه عب

آب، باغ هایــی را کــه حــواس را بــا عطــر گل هــا و 

ــد.  ــیراب می کن ــد، س ــنود می کن ــا خش ــم میوه ه طع

موســیقِی ثابــت و اثــِر خنک کننــدۀ تبخیــِر آب در 

هــوای گــرم، به وســیلۀ فواره هــا فراهــم می شــود. 

ــاره  ــت اش ــه بهش ــری ب ــن به صــورت بص ــا هم چنی آنه

ــالدی،  ــرن 14 می ــط ق ــادا، اواس ــراء، گران ــر 12: الن الحم تصوی
گنجینــه انتشــارات دانشــگاه هــاروارد.

ــرن 14  ــط ق ــادا، اواس ــراء، گران ــیرها، الحم ــاط ش ــر 13: حی تصوی
ــی ــر دن ــس: والت ــالدی، عک می
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می کننــد. دیوارهــای قصــر بــا تزیینــاِت ســرو حکاکــی 

ــری،  ــی، و گچب ــش موزاییک ــا آرای ــی ها ب ــده، کاش ش

ــوند  ــیده می  ش ــری پوش ــِف دیگ ــای مختل ــا کتیبه ه ب

کــه ارتبــاط تمثیلــی میــان قصــر زمینــی و بهشــت را 
می کننــد.46 مشــخص 

ــا نقاشــی هایی کــه ممکــن  نســخ خطــِی ســلطنتی ب

ــی47  ــِع خیال ــراد و وقای ــی اف ــِی بازنمای ــود مدع ب

معمــوالً  اینهــا  می شــدند.  مصورســازی  باشــند، 

ــان،  ــد. حاکم ــس می کردن ــاری را منعک ــِی ج زندگ

اغلــب خــود را در میــان بــاغ نشــان می دهنــد. 

بــا  ابریشــمی  منســوجات  از  دربــاری،  هنرهــای 

گران بهــای  اشــیاء  تــا  پیکره نمــا  طرح هــای 

حکاکی شــده در ســنگ ســخت، عــاج و چــوب، 

می کننــد.  اســتفاده  بهشــت  بازنمایــی  از  غالبــاً 

طبقــاِت  بــرای  ساخته شــده  فلــزات  و  ســفال 

ســلطنتی  موضوعاتــی  گســترده تر،  اجتماعــِی 

ــت  ــه عاری ــت  و  گذار را ب ــکار، و گش ــزم، ش ــد ب مانن

ــی،  ــورت تمثیل ــه  ص ــا ب ــتقیماً ی ــه مس ــد ک گرفتن

بازتابــی از بهشــت بودنــد. رواج ایــن  بازنمایــی 

ــری  ــار هن ــن آث ــه ای ــی ک ــد جوامع ــان می ده نش

را تولیــد کردنــد، عالقــه ای عمیــق بــه طبیعــت 

ــری در  ــِی بص ــی از زیبای ــه کامجوی ــتگی ب و دلبس

ــاغ،  ــِی ب ــذاِت حس ــتند و در ل ــره داش ــِی روزم زندگ

پاداشــی بــرای رفتــار زاهدانــه می دیدنــد.

ــازی های  ــت در تصویرس ــاهی و بهش ــوع پادش موض

بــر  عــالوه  می شــوند.  ترکیــب  شــاهنامه  نســخ 

تصاویــر دیباچــۀ ســلیمان و ملکــۀ ســبأ در جایگاهــی 

به خودی خــود،  متــون  تصویرســازِی  بهشــتی، 

بــر  اســت.  بهشــت  موضــوع  از  بازتابــی  گهــگاه 

ــز  ــعر نی ــا ش ــه ب ــی ک ــِن ایران ــانۀ که ــاس افس اس

ــاه  ــن پادش ــرث، اولی ــت، کیوم ــده اس ــه ش آمیخت

افســانه ای بــود کــه بــر قلمــروی کوهســتانی فرمــان  

رانــد. او کســی بــود کــه چگونگــِی پوشــیدِن لبــاس 

ــه انســان آموخــت  ــات را ب ــِس پوســت حیوان از جن

)تصویــر 14(. بازنمایی هــای ســلطنِت او، عصــری 

ــی را نشــان می دهنــد، یــک قلمــرو پادشــاهِی  طالی

ــی  ــِی زمین ــِت آرمان ــی از حکوم ــب، تمثیل صلح طل

کــه در ایــراِن قــروِن شــانزدهم و هفدهــم بــه  عنــوان 

ــه  ــه بهشــت ب ــدگاِه اســالمی ب ــرای دی ــی ب جایگزین

مثابــه محــِل انهــاِر جــاری، درختــان سرســبز، و آب 

ــت. ــه کار رف ــراوان، ب ــذای ف و غ

  بهشت در شرق و غرب

ــه از  ــد، برگرفت ــلطان محم ــر س ــرث، اث ــار کیوم ــر 14: درب تصوی
ــس:  ــاال 1525، عک ــران(، احتم ــز )ای ــاهنامه، تبری ــخه ش ــک نس ی

ــی ــۀ خصوص مجموع
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ــان  ــم می ــکاف در فه ــر ش ــت اگ ــب نیس ــای تعج ج

اروپــاِی مســیحی و جهــان اســالم کــه در دیــن، 

ــده، و  ــده ش ــی دی ــای فرهنگ ــی و تفاوت ه زبان شناس

در طــول قرن هــا جنــگ و اســتعمار، گســترش یافتــه 

ــد.  ــت باش ــط از بهش ــتی غل ــول برداش ــت، محص اس

ــه   ــه آییــِن قدیســان مســیحی ب مســلماناِن متشــرع، ب

عنــوان شــکلی از چندخدایــی نگریســتند و از نقش آنها 

بــه  عنــوان شــفیع و مفهــوم تطهیــر بــه مثابــۀ گونــه ای 

ــرزش  ــب آم ــا طل ــت ب ــه بهش ــل از ورود ب ــِر قب کیف

ــا  ــه ی ــی [)صدق ــارکت های مال ــا مش ــان ی ــرای مؤمن ب

ــاً در  ــه(]، روی در هــم کشــیدند. مســیحیان، دائم اعان

مــورد لذاتــی کــه بــه مســلمانان در بهشــت وعــده داده 

شــده، در ســوءتفاهم بودنــد و آن را بــه   عنــوان مکانــی 

بــرای هرزگــی تلقــی می کردنــد. دیباچــۀ یکــی از 

ــه در ســال 1626م  ــی ک ــورِی عثمان ــای امپرات کتاب ه

ــر  ــکل بودی ــام مای ــه ن ــوی ب ــردی فرانوس ــط ف توس

منتشــر شــد )تصویــر 15(، تضــادی منزجرکننــده میان 

مفهــوِم اســالمی و مســیحِی بهشــت را نشــان می دهــد 

ــِر حمام کــردن مســلمانان و ظاهــراً  کــه شــامل ِ تصاوی

پرســتِش مــاه اســت. ایــن افتــرا بــرای قرن هــا متوجــه 

اســالم بــود تــا اینکــه اروپاییــان بــا نگاهــی معقول تــر 

و منصفانه تــر شــروع بــه فهــم ایــن مســأله کردنــد کــه 

ــر  ــِی بهت ــه زندگ ــن، ب ــر دو دی ــگاِه ه ــزان از ن چــه می

پــس از مــرگ، مشــترک اســت.

در جهــان اســالم، آن جنبــه از بهشــت کــه در کتــاب 

تشــخیص  قابــل  عمــوم  افهــاِم  در  یــا  مقــدس48 

اســت، سرســبزی، آب، مصاحبــان و فرش هاســت؛ 

ــادی  ــردِم ع ــِی م ــدۀ رهای ــا وع ــال، ی ــی از امی نمادهای

ــل  ــوی متحم ــاِت دنی ــه در حی ــی ک از محرومیت های

ــِب  ــوالت در قال ــات و منق ــن مکتوب ــار ای شــده اند. اظه

ــم  ــالم، تجس ــان اس ــری در جه ــان بص ــر و بی تصاوی

ــا  ــه ب ــت ک ــانی اس ــه کس ــده ب ــده داده ش ــاداِش وع پ

ارادۀ خداونــد  از  رضایت بخــش،  و  مقتضــی  ایمــاِن 

تبعیــت کردنــد. در عیــن حــال، آن  هنرمنــدان نه تنهــا 

باورهــاِی مشــترکی در مــورد بهشــت را بیــان کردنــد، 

ــردِم  ــی م ــه حت ــد ک ــم آوردن ــی را فراه ــه امکان بلک

زبــون، توانســتند بــه حیــات دنیــوی در جایــی مشــتاق 

باشــند کــه طبیعــت و مصنوعــات انســانی بــرای خلــق 
ــد.49 ــم می آمیختن ــه ه ــن ب ــت روی زمی ــر بهش تصوی

ــی  ــۀ عموم ــر، تاریخچ ــه ام. بودی ــوب ب ــه منس ــر 15: دیباچ تصوی
ــی ــر دن ــس: والت ــس، 1625، عک ــا، پاری ــن ترک ه دی
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می کننــد. دیوارهــای قصــر بــا تزیینــاِت ســرو حکاکــی 

ــری،  ــی، و گچب ــش موزاییک ــا آرای ــی ها ب ــده، کاش ش

ــوند  ــیده می  ش ــری پوش ــِف دیگ ــای مختل ــا کتیبه ه ب

کــه ارتبــاط تمثیلــی میــان قصــر زمینــی و بهشــت را 
می کننــد.46 مشــخص 

ــا نقاشــی هایی کــه ممکــن  نســخ خطــِی ســلطنتی ب

ــی47  ــِع خیال ــراد و وقای ــی اف ــِی بازنمای ــود مدع ب

معمــوالً  اینهــا  می شــدند.  مصورســازی  باشــند، 

ــان،  ــد. حاکم ــس می کردن ــاری را منعک ــِی ج زندگ

اغلــب خــود را در میــان بــاغ نشــان می دهنــد. 

بــا  ابریشــمی  منســوجات  از  دربــاری،  هنرهــای 

گران بهــای  اشــیاء  تــا  پیکره نمــا  طرح هــای 

حکاکی شــده در ســنگ ســخت، عــاج و چــوب، 

می کننــد.  اســتفاده  بهشــت  بازنمایــی  از  غالبــاً 

طبقــاِت  بــرای  ساخته شــده  فلــزات  و  ســفال 

ســلطنتی  موضوعاتــی  گســترده تر،  اجتماعــِی 

ــت  ــه عاری ــت  و  گذار را ب ــکار، و گش ــزم، ش ــد ب مانن

ــی،  ــورت تمثیل ــه  ص ــا ب ــتقیماً ی ــه مس ــد ک گرفتن

بازتابــی از بهشــت بودنــد. رواج ایــن  بازنمایــی 

ــری  ــار هن ــن آث ــه ای ــی ک ــد جوامع ــان می ده نش

را تولیــد کردنــد، عالقــه ای عمیــق بــه طبیعــت 

ــری در  ــِی بص ــی از زیبای ــه کامجوی ــتگی ب و دلبس

ــاغ،  ــِی ب ــذاِت حس ــتند و در ل ــره داش ــِی روزم زندگ

پاداشــی بــرای رفتــار زاهدانــه می دیدنــد.

ــازی های  ــت در تصویرس ــاهی و بهش ــوع پادش موض

بــر  عــالوه  می شــوند.  ترکیــب  شــاهنامه  نســخ 

تصاویــر دیباچــۀ ســلیمان و ملکــۀ ســبأ در جایگاهــی 

به خودی خــود،  متــون  تصویرســازِی  بهشــتی، 

بــر  اســت.  بهشــت  موضــوع  از  بازتابــی  گهــگاه 

ــز  ــعر نی ــا ش ــه ب ــی ک ــِن ایران ــانۀ که ــاس افس اس

ــاه  ــن پادش ــرث، اولی ــت، کیوم ــده اس ــه ش آمیخت

افســانه ای بــود کــه بــر قلمــروی کوهســتانی فرمــان  

رانــد. او کســی بــود کــه چگونگــِی پوشــیدِن لبــاس 

ــه انســان آموخــت  ــات را ب ــِس پوســت حیوان از جن

)تصویــر 14(. بازنمایی هــای ســلطنِت او، عصــری 

ــی را نشــان می دهنــد، یــک قلمــرو پادشــاهِی  طالی

ــی  ــِی زمین ــِت آرمان ــی از حکوم ــب، تمثیل صلح طل

کــه در ایــراِن قــروِن شــانزدهم و هفدهــم بــه  عنــوان 

ــه  ــه بهشــت ب ــدگاِه اســالمی ب ــرای دی ــی ب جایگزین

مثابــه محــِل انهــاِر جــاری، درختــان سرســبز، و آب 

ــت. ــه کار رف ــراوان، ب ــذای ف و غ

  بهشت در شرق و غرب

ــه از  ــد، برگرفت ــلطان محم ــر س ــرث، اث ــار کیوم ــر 14: درب تصوی
ــس:  ــاال 1525، عک ــران(، احتم ــز )ای ــاهنامه، تبری ــخه ش ــک نس ی

ــی ــۀ خصوص مجموع
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ــان  ــم می ــکاف در فه ــر ش ــت اگ ــب نیس ــای تعج ج

اروپــاِی مســیحی و جهــان اســالم کــه در دیــن، 

ــده، و  ــده ش ــی دی ــای فرهنگ ــی و تفاوت ه زبان شناس

در طــول قرن هــا جنــگ و اســتعمار، گســترش یافتــه 

ــد.  ــت باش ــط از بهش ــتی غل ــول برداش ــت، محص اس

ــه   ــه آییــِن قدیســان مســیحی ب مســلماناِن متشــرع، ب

عنــوان شــکلی از چندخدایــی نگریســتند و از نقش آنها 

بــه  عنــوان شــفیع و مفهــوم تطهیــر بــه مثابــۀ گونــه ای 

ــرزش  ــب آم ــا طل ــت ب ــه بهش ــل از ورود ب ــِر قب کیف

ــا  ــه ی ــی [)صدق ــارکت های مال ــا مش ــان ی ــرای مؤمن ب

ــاً در  ــه(]، روی در هــم کشــیدند. مســیحیان، دائم اعان

مــورد لذاتــی کــه بــه مســلمانان در بهشــت وعــده داده 

شــده، در ســوءتفاهم بودنــد و آن را بــه   عنــوان مکانــی 

بــرای هرزگــی تلقــی می کردنــد. دیباچــۀ یکــی از 

ــه در ســال 1626م  ــی ک ــورِی عثمان ــای امپرات کتاب ه

ــر  ــکل بودی ــام مای ــه ن ــوی ب ــردی فرانوس ــط ف توس

منتشــر شــد )تصویــر 15(، تضــادی منزجرکننــده میان 

مفهــوِم اســالمی و مســیحِی بهشــت را نشــان می دهــد 

ــِر حمام کــردن مســلمانان و ظاهــراً  کــه شــامل ِ تصاوی

پرســتِش مــاه اســت. ایــن افتــرا بــرای قرن هــا متوجــه 

اســالم بــود تــا اینکــه اروپاییــان بــا نگاهــی معقول تــر 

و منصفانه تــر شــروع بــه فهــم ایــن مســأله کردنــد کــه 

ــر  ــِی بهت ــه زندگ ــن، ب ــر دو دی ــگاِه ه ــزان از ن چــه می

پــس از مــرگ، مشــترک اســت.

در جهــان اســالم، آن جنبــه از بهشــت کــه در کتــاب 

تشــخیص  قابــل  عمــوم  افهــاِم  در  یــا  مقــدس48 

اســت، سرســبزی، آب، مصاحبــان و فرش هاســت؛ 

ــادی  ــردِم ع ــِی م ــدۀ رهای ــا وع ــال، ی ــی از امی نمادهای

ــل  ــوی متحم ــاِت دنی ــه در حی ــی ک از محرومیت های

ــِب  ــوالت در قال ــات و منق ــن مکتوب ــار ای شــده اند. اظه

ــم  ــالم، تجس ــان اس ــری در جه ــان بص ــر و بی تصاوی

ــا  ــه ب ــت ک ــانی اس ــه کس ــده ب ــده داده ش ــاداِش وع پ

ارادۀ خداونــد  از  رضایت بخــش،  و  مقتضــی  ایمــاِن 

تبعیــت کردنــد. در عیــن حــال، آن  هنرمنــدان نه تنهــا 

باورهــاِی مشــترکی در مــورد بهشــت را بیــان کردنــد، 

ــردِم  ــی م ــه حت ــد ک ــم آوردن ــی را فراه ــه امکان بلک

زبــون، توانســتند بــه حیــات دنیــوی در جایــی مشــتاق 

باشــند کــه طبیعــت و مصنوعــات انســانی بــرای خلــق 
ــد.49 ــم می آمیختن ــه ه ــن ب ــت روی زمی ــر بهش تصوی

ــی  ــۀ عموم ــر، تاریخچ ــه ام. بودی ــوب ب ــه منس ــر 15: دیباچ تصوی
ــی ــر دن ــس: والت ــس، 1625، عک ــا، پاری ــن ترک ه دی
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می کننــد. دیوارهــای قصــر بــا تزیینــاِت ســرو حکاکــی 

ــری،  ــی، و گچب ــش موزاییک ــا آرای ــی ها ب ــده، کاش ش

ــوند  ــیده می  ش ــری پوش ــِف دیگ ــای مختل ــا کتیبه ه ب

کــه ارتبــاط تمثیلــی میــان قصــر زمینــی و بهشــت را 
می کننــد.46 مشــخص 

ــا نقاشــی هایی کــه ممکــن  نســخ خطــِی ســلطنتی ب

ــی47  ــِع خیال ــراد و وقای ــی اف ــِی بازنمای ــود مدع ب

معمــوالً  اینهــا  می شــدند.  مصورســازی  باشــند، 

ــان،  ــد. حاکم ــس می کردن ــاری را منعک ــِی ج زندگ

اغلــب خــود را در میــان بــاغ نشــان می دهنــد. 

بــا  ابریشــمی  منســوجات  از  دربــاری،  هنرهــای 

گران بهــای  اشــیاء  تــا  پیکره نمــا  طرح هــای 

حکاکی شــده در ســنگ ســخت، عــاج و چــوب، 

می کننــد.  اســتفاده  بهشــت  بازنمایــی  از  غالبــاً 

طبقــاِت  بــرای  ساخته شــده  فلــزات  و  ســفال 

ســلطنتی  موضوعاتــی  گســترده تر،  اجتماعــِی 

ــت  ــه عاری ــت  و  گذار را ب ــکار، و گش ــزم، ش ــد ب مانن

ــی،  ــورت تمثیل ــه  ص ــا ب ــتقیماً ی ــه مس ــد ک گرفتن

بازتابــی از بهشــت بودنــد. رواج ایــن  بازنمایــی 

ــری  ــار هن ــن آث ــه ای ــی ک ــد جوامع ــان می ده نش

را تولیــد کردنــد، عالقــه ای عمیــق بــه طبیعــت 

ــری در  ــِی بص ــی از زیبای ــه کامجوی ــتگی ب و دلبس

ــاغ،  ــِی ب ــذاِت حس ــتند و در ل ــره داش ــِی روزم زندگ

پاداشــی بــرای رفتــار زاهدانــه می دیدنــد.

ــازی های  ــت در تصویرس ــاهی و بهش ــوع پادش موض

بــر  عــالوه  می شــوند.  ترکیــب  شــاهنامه  نســخ 

تصاویــر دیباچــۀ ســلیمان و ملکــۀ ســبأ در جایگاهــی 

به خودی خــود،  متــون  تصویرســازِی  بهشــتی، 

بــر  اســت.  بهشــت  موضــوع  از  بازتابــی  گهــگاه 

ــز  ــعر نی ــا ش ــه ب ــی ک ــِن ایران ــانۀ که ــاس افس اس

ــاه  ــن پادش ــرث، اولی ــت، کیوم ــده اس ــه ش آمیخت

افســانه ای بــود کــه بــر قلمــروی کوهســتانی فرمــان  

رانــد. او کســی بــود کــه چگونگــِی پوشــیدِن لبــاس 

ــه انســان آموخــت  ــات را ب ــِس پوســت حیوان از جن

)تصویــر 14(. بازنمایی هــای ســلطنِت او، عصــری 

ــی را نشــان می دهنــد، یــک قلمــرو پادشــاهِی  طالی

ــی  ــِی زمین ــِت آرمان ــی از حکوم ــب، تمثیل صلح طل

کــه در ایــراِن قــروِن شــانزدهم و هفدهــم بــه  عنــوان 

ــه  ــه بهشــت ب ــدگاِه اســالمی ب ــرای دی ــی ب جایگزین

مثابــه محــِل انهــاِر جــاری، درختــان سرســبز، و آب 

ــت. ــه کار رف ــراوان، ب ــذای ف و غ

  بهشت در شرق و غرب

ــه از  ــد، برگرفت ــلطان محم ــر س ــرث، اث ــار کیوم ــر 14: درب تصوی
ــس:  ــاال 1525، عک ــران(، احتم ــز )ای ــاهنامه، تبری ــخه ش ــک نس ی

ــی ــۀ خصوص مجموع
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ــان  ــم می ــکاف در فه ــر ش ــت اگ ــب نیس ــای تعج ج

اروپــاِی مســیحی و جهــان اســالم کــه در دیــن، 

ــده، و  ــده ش ــی دی ــای فرهنگ ــی و تفاوت ه زبان شناس

در طــول قرن هــا جنــگ و اســتعمار، گســترش یافتــه 

ــد.  ــت باش ــط از بهش ــتی غل ــول برداش ــت، محص اس

ــه   ــه آییــِن قدیســان مســیحی ب مســلماناِن متشــرع، ب

عنــوان شــکلی از چندخدایــی نگریســتند و از نقش آنها 

بــه  عنــوان شــفیع و مفهــوم تطهیــر بــه مثابــۀ گونــه ای 

ــرزش  ــب آم ــا طل ــت ب ــه بهش ــل از ورود ب ــِر قب کیف

ــا  ــه ی ــی [)صدق ــارکت های مال ــا مش ــان ی ــرای مؤمن ب

ــاً در  ــه(]، روی در هــم کشــیدند. مســیحیان، دائم اعان

مــورد لذاتــی کــه بــه مســلمانان در بهشــت وعــده داده 

شــده، در ســوءتفاهم بودنــد و آن را بــه   عنــوان مکانــی 

بــرای هرزگــی تلقــی می کردنــد. دیباچــۀ یکــی از 

ــه در ســال 1626م  ــی ک ــورِی عثمان ــای امپرات کتاب ه

ــر  ــکل بودی ــام مای ــه ن ــوی ب ــردی فرانوس ــط ف توس

منتشــر شــد )تصویــر 15(، تضــادی منزجرکننــده میان 

مفهــوِم اســالمی و مســیحِی بهشــت را نشــان می دهــد 

ــِر حمام کــردن مســلمانان و ظاهــراً  کــه شــامل ِ تصاوی

پرســتِش مــاه اســت. ایــن افتــرا بــرای قرن هــا متوجــه 

اســالم بــود تــا اینکــه اروپاییــان بــا نگاهــی معقول تــر 

و منصفانه تــر شــروع بــه فهــم ایــن مســأله کردنــد کــه 

ــر  ــِی بهت ــه زندگ ــن، ب ــر دو دی ــگاِه ه ــزان از ن چــه می

پــس از مــرگ، مشــترک اســت.

در جهــان اســالم، آن جنبــه از بهشــت کــه در کتــاب 

تشــخیص  قابــل  عمــوم  افهــاِم  در  یــا  مقــدس48 

اســت، سرســبزی، آب، مصاحبــان و فرش هاســت؛ 

ــادی  ــردِم ع ــِی م ــدۀ رهای ــا وع ــال، ی ــی از امی نمادهای

ــل  ــوی متحم ــاِت دنی ــه در حی ــی ک از محرومیت های

ــِب  ــوالت در قال ــات و منق ــن مکتوب ــار ای شــده اند. اظه

ــم  ــالم، تجس ــان اس ــری در جه ــان بص ــر و بی تصاوی

ــا  ــه ب ــت ک ــانی اس ــه کس ــده ب ــده داده ش ــاداِش وع پ

ارادۀ خداونــد  از  رضایت بخــش،  و  مقتضــی  ایمــاِن 

تبعیــت کردنــد. در عیــن حــال، آن  هنرمنــدان نه تنهــا 

باورهــاِی مشــترکی در مــورد بهشــت را بیــان کردنــد، 

ــردِم  ــی م ــه حت ــد ک ــم آوردن ــی را فراه ــه امکان بلک

زبــون، توانســتند بــه حیــات دنیــوی در جایــی مشــتاق 

باشــند کــه طبیعــت و مصنوعــات انســانی بــرای خلــق 
ــد.49 ــم می آمیختن ــه ه ــن ب ــت روی زمی ــر بهش تصوی

ــی  ــۀ عموم ــر، تاریخچ ــه ام. بودی ــوب ب ــه منس ــر 15: دیباچ تصوی
ــی ــر دن ــس: والت ــس، 1625، عک ــا، پاری ــن ترک ه دی
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1 .

2 .Metaphor

3 .Patrons

ــان و . 4 ــر انس ــت تصاوی ــورد ممنوعی ــیک در م ــث کالس بح

 ،Thomas W. Arnold ــر ــر اســالمی، در اث ــوان در هن حی

بــا عنــوان Painting in Islam ؛ )نیویورک: انتشــارات داِور، 

ــوان  ــر را می ت ــث جدیدت ــت. مباح ــده  اس ــه ش 1965( ارائ

 The Formation عنــوان  بــا   ،Oleg Grabar اثــر  در 

ــل،  ــگاه یی ــارات دانش ــون: انتش ــو هی of Islamic Art )نی

بــا    ،Walter Denny اثــر  در  و   103-75 ص.   )1973

عنــوان ”Contradition and Consistency in Islamic Art“، در 

 ،Y. Y. Haddad ــش ــاب The Islamic Impact، ویرای کت

B. Haines و E. Findly )ســیراکیوز: انتشــارات دانشــگاه 

ــود. ــه نم ــیراکیوز، 1984( ص. 137-73 مطالع س

5 .Arabesque

ــادی در . 6 ــای م ــر دنی ــان از مظاه ــی انس ــی جدای ــه معن ب

ــرگ )م.( ــس از م ــان پ جه

7 . ،H.A.R. Gibb در مــورد اهمیــت حدیــث در اســالم، بــه اثــر

بــا عنــوان Mohammedanism )آکســفورد: انتشــارات 

 The Tradition of« ،5 دانشــگاه آکســفورد، 1953( فصــل

the Prophet« مراجعــه کنیــد. بــرای بحــث در مــورد تاثیــر 

 Painting بــا عنــوان ،Arnold حدیــث بــر نقاشــی، بــه اثــر

 The Attitude of the Theologians« ،1 فصل ،in Islam

ــد. ــه کنی of Islam towards Painting« مراجع

بــه معنــِی محــل ســکون و آرامــش کــه اگــر بــه معنــای محل . 8

مالقــات نیــز تفســیر شــود، اســتبعادی نخواهد داشــت. )م.(

ُمتَِّکِئیــَن َعلَــی ُفــُرٍش بََطائُِنَهــا ِمــْن إِْســَتْبَرٍق َوَجَنــی . 9

)54 )الرحمــن،  َداٍن  الَْجنََّتْیــِن 

ــْن . 10 ــِري ِم ــاٌت تَْج ــْم َوَجنَّ ِِّه ــْن َرب ــَرٌۀ ِم ــْم َمْغِف ــَک َجَزاُؤُه أُولَِئ

ــَن )آل  ــُر الَْعاِملِی ــَم أَْج ــا َونِْع ــَن فِیَه ــاُر َخالِِدی ــا اْألَنَْه تَْحِتَه

ــر. ــات دیگ ــران، 136( و آی عم

َتاِن )الرحمن، 64(. 11 ُمْدَهامَّ

نویســنده از عبــارت »cool shade« اســتفاده کــرده، در حالی . 12

ــایه های  ــِی س ــان«، ویژگ ــورۀ »انس ــۀ 13 س ــق آی ــه مطاب ک

بهشــتی، اعتــدال و دوری از ســرما و گرمــا اســت؛ )م.(

نویســنده از عبــارت »abundant food and drink« اســتفاده . 13

کــرده، در حالــی کــه مطابــق آیــۀ 51 ســورۀ »ص«، درخواســت 

بهشــتیان، »میــوه« و نوشــیدنی  های فــراوان اســت؛ )م.(

َفَجَعلَْناُهنَّ أَبَْکاًرا )واقعه، 36(. 14

گونــه  ای از فرشــتگان مقــرب کــه در عهــد عتیق از ســاکنان . 15

عــرش هســتند و بــا شــش بــال توصیــف شــده  اند. 

16 . ،Titus Burckhardt در مــورد توحیــد و هنــر، بــه اثــر

 Art of Islam: Language and Meaning بــا عنــوان

)لنــدن: واســپاری جشــنواره جهــان اســالم، 1976( ص. 5 و 

 Islamic Art ــوان ــا عن ــر Seyyid Hossein Nasr، ب 8؛ اث

ــورک: انتشــارات دانشــگاه  ــی، نیوی and Sprituality )آلبان

 Lalehو Nader Ardalan ایالتــی نیویــورک، 1987(؛ و

Bakhtiar، بــا عنــوان The Sense of Unity )شــیکاگو: 

ــد. ــه کنی ــیکاگو، 1973( مراجع ــارات دانشــگاه ش انتش

17 . Calligraphy and Islamic Culture ،Annemarie Schimmel

)نیویــورک: انتشــارات دانشــگاه نیویــورک، 1984( فصــل 3، 

.»Calligraphy and Mysticism«

Uses of the Past ،H. Muller )آکسفورد: انتشارات دانشگاه . 18

Walter B. Denny, University Of Massachusetts, Amherst

نَْیــا َمَتــاٌع َوإِنَّ اْآلِخــَرَۀ ِهــَي َداُر  ََّمــا َهــِذِه الَْحَیــاُۀ الدُّ نَْیــا َمَتــاٌع َوإِنَّ اْآلِخــَرَۀ ِهــَي َداُر یـَـا َقــْوِم إِن ََّمــا َهــِذِه الَْحَیــاُۀ الدُّ یـَـا َقــْوِم إِن

الَْقــَراِر )غافــر، الَْقــَراِر )غافــر، 3939((

ــا َواَل  ــا َشْمًس ــَرْوَن فِیَه ــِک اَل یَ ِ ــی اْألََرائ ــا َعلَ ــَن فِیَه ُمتَِّکِئی

ــان، 13( ــًرا )انس َزْمَهِری

ُمتَِّکِئیَن فِیَها یَْدُعوَن فِیَها بَِفاِکَهٍۀ َکِثیَرۀٍ َوَشَراٍب )ص، 51(

در   .»The Basic Contradictions«  ،)1952 آکســفورد، 

ــه  ــوط ب ــه مباحــث مرب ــی از مســتی، ب ــورد تفســیر عرفان م

 ،Annemarie Schimmel شــراب و مســتی عرفانــی در اثــر

بــا عنــوان Mystical Dimensions of Islam )چپــل هیــل: 

دانشــگاه کارولینــای شــمالی، 1975( مراجعــه کنیــد.

مطالعــات جدیــد بســیاری در مــورد بــاغ و معنای اســتعاری . 19

ــر  ــه اساســی، اث ــود دارد. مقال ــگ اســالمی وج آن در فرهن

 ،Richard Ettinghausen و Elisabeth B. MacDougall

ــس،  ــون اوک ــنگتن: دمبارت Richard Ettinghausen )واش

هیــات امنــای دانشــگاه هــاروارد، 1976( اســت.

Calligraphy and Islamic Culture؛ . 20  ،Schimmel  .20

 Ernst نقاشــی ها را می تــوان در آثــار کلــی ماننــد اثــر

Kuhnel، بــا عنــوان Islamische Schriftkunst )گراتــس: 

1972(؛   ،Akademische Druck-u. Verlagsanstalt

 Islamic Calligraphy  ،Annemarie Schimmel اثــر 

)لیــدن، ای. جــی. بریــل، 1970(؛ و اثــر Yasin Safadi، بــا 

عنــوان Islamic Calligraphy )بولــدر، کولــورادو: شــامباال، 

ــدا کــرد. 1979( پی

نقاشــی های ایــن دست نوشــته در اثــر Marie-Rose Seguy، بــا . 21

عنوان The Miraculous Journey of Mahomet منتشــر شــده 

اســت )نیویورک: جــورج برازیلــر، 1977(.

ــه مســائل 22.   ایــن ادعایــی صحیــح اســت کــه التــزام و اهتمــام ب

کالمــی، در مناطــق مختلــف در سرتاســر جغرافیای جهان اســالم 

بــه یــک شــکل نبــوده و مناطقــی کــه بــه لحــاظ مســافت دورتــر 

بودنــد و یــا کمتــر تحت نفــوذ دارالخالفــه بودند، تقیــد کمتری به 

ایــن مســائل کالمــی نشــان می دادنــد. )م.(

ــُه 32.  ــۀ: اَل تُْدرُِک ــر اســاس ترجمــۀ مرحــوم الهــی قمشــه ای از آی  ب

ــوَ اللَِّطیــُف الَْخِبیــرُ )انعــام، 103( ــارَ وَُه ــْدرُِک اْألَبَْص ــوَ یُ ــارُ وَُه اْألَبَْص

ــه . 24 ــرده ک ــتفاده ک ــارت »semi-divine« اس ــنده از عب 24. نویس

قــدری غریــب می نمایــد. ایــن عبــارت قابــل ترجمــه بــه »نیمــه-

مجرد« نیســت، چراکه فرشــتگان در منطق عرفا و عقول در دســتگاه 

فکــری حکمــا و فالســفه، در زمرۀ »مجــردات« قرار دارنــد. چنانچه آن 

را بــه »نیمه-الهی« بازگردانیم نیز صعوبــت دارد. زیرا بنا بــه »... وَنََفْخُت 

فِیــهِ ِمــْن رُوِحــی ...«، انســان بمــا هــو انســان بــه مراتب از فرشــتگان 

الهی تــر اســت. در نتیجــه، بــه  نظــر می رســد مــراد نویســنده از ایــن 

عبــارت آن باشــد کــه فرشــتگان در قیاس با انســان »مقــرب بالفعل« 

هســتند، حــال آنکه انســان »مقــرب بالقــوه« اســت. )م.(

تــا جایــی کــه می دانیــم ثبــِت اعمــال مربــوط بــه حیــات دنیــوی . 25

انســان اســت. )م.(

26 .

27 . ،Hurriyet Vakfi :اســتانبول(  Siyer-i Nabi ،Zeren Tanindi

.)1984

28 ..Miraculous Journey ،Seguy .28

29 .)1498-1452( Girolamo Savonarola .29

30 .)1510-1445( Sandro Botticelli .30

ــَماوَاِت وَاْألَرِْض َمَثُل . 31 ُ نـُـورُ السَّ براســاس ترجمــه فوالدونــد از آیــۀ:اهللاَّ

ََّها  نـُـورِهِ َکِمْشــَکاۀٍ فِیَها ِمْصَبــاٌح الِْمْصَباُح فـِـي زَُجاَجٍۀ الزَُّجاَجــُۀ َکأَن

َکْوَکــٌب ُدرِّيٌّ یُوَقــُد ِمْن َشــَجَرۀٍ ُمَبارََکــٍۀ زَیُْتونٍَۀ اَل َشــْرقِیٍَّۀ واََل َغْربِیٍَّۀ 

 ُ یـَـَکاُد زَیُْتَهــا یُِضــيءُ وَلـَـْو لَْم تَْمَسْســُه نَارٌ نـُـورٌ َعلَی نـُـورٍ یَْهــِدي اهللاَّ

ُ بـِـُکلِّ َشــْيٍء  ــاِس وَاهللاَّ ُ اْألَْمَثــاَل لِلنَّ لُِنــورِهِ َمــْن یََشــاءُ وَیَْضــرُِب اهللاَّ

ــور، 35( َعلِیٌم )ن

ــرده . 32 ــتفاده ک ــارت »Islamic religious art« اس ــنده از عب نویس

کــه بســیار محــل تأمــل اســت و ایــن ســؤال را بــه ذهــن متبــادر 

می کنــد کــه آیــا هنــر اســالمِی »غیرمذهبــی« هــم وجــود دارد؟ 

این پرســش محــل مباحثات و بعضاً مناقشــات بســیاری باألخص 

در زمینــۀ مباحــث تاریخــی هنــر اســالمی اســت. )م.(

33 . Persian Gardens and Garden Pavilions ،Donald Wilber

ــر کشــیدن  ــه تصوی ــل، 1962(. ب ــت و توکیــو: تات )راتلنــد، ورمان

Mustafa Darir )Born: 1300, Erzurum, Turkey - Died: 1350(
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1 .

2 .Metaphor

3 .Patrons

ــان و . 4 ــر انس ــت تصاوی ــورد ممنوعی ــیک در م ــث کالس بح

 ،Thomas W. Arnold ــر ــر اســالمی، در اث ــوان در هن حی

بــا عنــوان Painting in Islam ؛ )نیویورک: انتشــارات داِور، 

ــوان  ــر را می ت ــث جدیدت ــت. مباح ــده  اس ــه ش 1965( ارائ

 The Formation عنــوان  بــا   ،Oleg Grabar اثــر  در 

ــل،  ــگاه یی ــارات دانش ــون: انتش ــو هی of Islamic Art )نی

بــا    ،Walter Denny اثــر  در  و   103-75 ص.   )1973

عنــوان ”Contradition and Consistency in Islamic Art“، در 

 ،Y. Y. Haddad ــش ــاب The Islamic Impact، ویرای کت

B. Haines و E. Findly )ســیراکیوز: انتشــارات دانشــگاه 

ــود. ــه نم ــیراکیوز، 1984( ص. 137-73 مطالع س

5 .Arabesque

ــادی در . 6 ــای م ــر دنی ــان از مظاه ــی انس ــی جدای ــه معن ب

ــرگ )م.( ــس از م ــان پ جه

7 . ،H.A.R. Gibb در مــورد اهمیــت حدیــث در اســالم، بــه اثــر

بــا عنــوان Mohammedanism )آکســفورد: انتشــارات 

 The Tradition of« ،5 دانشــگاه آکســفورد، 1953( فصــل

the Prophet« مراجعــه کنیــد. بــرای بحــث در مــورد تاثیــر 

 Painting بــا عنــوان ،Arnold حدیــث بــر نقاشــی، بــه اثــر

 The Attitude of the Theologians« ،1 فصل ،in Islam

ــد. ــه کنی of Islam towards Painting« مراجع

بــه معنــِی محــل ســکون و آرامــش کــه اگــر بــه معنــای محل . 8

مالقــات نیــز تفســیر شــود، اســتبعادی نخواهد داشــت. )م.(

ُمتَِّکِئیــَن َعلَــی ُفــُرٍش بََطائُِنَهــا ِمــْن إِْســَتْبَرٍق َوَجَنــی . 9

)54 )الرحمــن،  َداٍن  الَْجنََّتْیــِن 

ــْن . 10 ــِري ِم ــاٌت تَْج ــْم َوَجنَّ ِِّه ــْن َرب ــَرٌۀ ِم ــْم َمْغِف ــَک َجَزاُؤُه أُولَِئ

ــَن )آل  ــُر الَْعاِملِی ــَم أَْج ــا َونِْع ــَن فِیَه ــاُر َخالِِدی ــا اْألَنَْه تَْحِتَه

ــر. ــات دیگ ــران، 136( و آی عم

َتاِن )الرحمن، 64(. 11 ُمْدَهامَّ

نویســنده از عبــارت »cool shade« اســتفاده کــرده، در حالی . 12

ــایه های  ــِی س ــان«، ویژگ ــورۀ »انس ــۀ 13 س ــق آی ــه مطاب ک

بهشــتی، اعتــدال و دوری از ســرما و گرمــا اســت؛ )م.(

نویســنده از عبــارت »abundant food and drink« اســتفاده . 13

کــرده، در حالــی کــه مطابــق آیــۀ 51 ســورۀ »ص«، درخواســت 

بهشــتیان، »میــوه« و نوشــیدنی  های فــراوان اســت؛ )م.(

َفَجَعلَْناُهنَّ أَبَْکاًرا )واقعه، 36(. 14

گونــه  ای از فرشــتگان مقــرب کــه در عهــد عتیق از ســاکنان . 15

عــرش هســتند و بــا شــش بــال توصیــف شــده  اند. 

16 . ،Titus Burckhardt در مــورد توحیــد و هنــر، بــه اثــر

 Art of Islam: Language and Meaning بــا عنــوان

)لنــدن: واســپاری جشــنواره جهــان اســالم، 1976( ص. 5 و 

 Islamic Art ــوان ــا عن ــر Seyyid Hossein Nasr، ب 8؛ اث

ــورک: انتشــارات دانشــگاه  ــی، نیوی and Sprituality )آلبان

 Lalehو Nader Ardalan ایالتــی نیویــورک، 1987(؛ و

Bakhtiar، بــا عنــوان The Sense of Unity )شــیکاگو: 

ــد. ــه کنی ــیکاگو، 1973( مراجع ــارات دانشــگاه ش انتش

17 . Calligraphy and Islamic Culture ،Annemarie Schimmel

)نیویــورک: انتشــارات دانشــگاه نیویــورک، 1984( فصــل 3، 

.»Calligraphy and Mysticism«

Uses of the Past ،H. Muller )آکسفورد: انتشارات دانشگاه . 18

Walter B. Denny, University Of Massachusetts, Amherst

نَْیــا َمَتــاٌع َوإِنَّ اْآلِخــَرَۀ ِهــَي َداُر  ََّمــا َهــِذِه الَْحَیــاُۀ الدُّ نَْیــا َمَتــاٌع َوإِنَّ اْآلِخــَرَۀ ِهــَي َداُر یـَـا َقــْوِم إِن ََّمــا َهــِذِه الَْحَیــاُۀ الدُّ یـَـا َقــْوِم إِن

الَْقــَراِر )غافــر، الَْقــَراِر )غافــر، 3939((

ــا َواَل  ــا َشْمًس ــَرْوَن فِیَه ــِک اَل یَ ِ ــی اْألََرائ ــا َعلَ ــَن فِیَه ُمتَِّکِئی

ــان، 13( ــًرا )انس َزْمَهِری

ُمتَِّکِئیَن فِیَها یَْدُعوَن فِیَها بَِفاِکَهٍۀ َکِثیَرۀٍ َوَشَراٍب )ص، 51(

در   .»The Basic Contradictions«  ،)1952 آکســفورد، 

ــه  ــوط ب ــه مباحــث مرب ــی از مســتی، ب ــورد تفســیر عرفان م

 ،Annemarie Schimmel شــراب و مســتی عرفانــی در اثــر

بــا عنــوان Mystical Dimensions of Islam )چپــل هیــل: 

دانشــگاه کارولینــای شــمالی، 1975( مراجعــه کنیــد.

مطالعــات جدیــد بســیاری در مــورد بــاغ و معنای اســتعاری . 19

ــر  ــه اساســی، اث ــود دارد. مقال ــگ اســالمی وج آن در فرهن

 ،Richard Ettinghausen و Elisabeth B. MacDougall

ــس،  ــون اوک ــنگتن: دمبارت Richard Ettinghausen )واش

هیــات امنــای دانشــگاه هــاروارد، 1976( اســت.

Calligraphy and Islamic Culture؛ . 20  ،Schimmel  .20

 Ernst نقاشــی ها را می تــوان در آثــار کلــی ماننــد اثــر

Kuhnel، بــا عنــوان Islamische Schriftkunst )گراتــس: 

1972(؛   ،Akademische Druck-u. Verlagsanstalt

 Islamic Calligraphy  ،Annemarie Schimmel اثــر 

)لیــدن، ای. جــی. بریــل، 1970(؛ و اثــر Yasin Safadi، بــا 

عنــوان Islamic Calligraphy )بولــدر، کولــورادو: شــامباال، 

ــدا کــرد. 1979( پی

نقاشــی های ایــن دست نوشــته در اثــر Marie-Rose Seguy، بــا . 21

عنوان The Miraculous Journey of Mahomet منتشــر شــده 

اســت )نیویورک: جــورج برازیلــر، 1977(.

ــه مســائل 22.   ایــن ادعایــی صحیــح اســت کــه التــزام و اهتمــام ب

کالمــی، در مناطــق مختلــف در سرتاســر جغرافیای جهان اســالم 

بــه یــک شــکل نبــوده و مناطقــی کــه بــه لحــاظ مســافت دورتــر 

بودنــد و یــا کمتــر تحت نفــوذ دارالخالفــه بودند، تقیــد کمتری به 

ایــن مســائل کالمــی نشــان می دادنــد. )م.(

ــُه 32.  ــۀ: اَل تُْدرُِک ــر اســاس ترجمــۀ مرحــوم الهــی قمشــه ای از آی  ب

ــوَ اللَِّطیــُف الَْخِبیــرُ )انعــام، 103( ــارَ وَُه ــْدرُِک اْألَبَْص ــوَ یُ ــارُ وَُه اْألَبَْص

ــه . 24 ــرده ک ــتفاده ک ــارت »semi-divine« اس ــنده از عب 24. نویس

قــدری غریــب می نمایــد. ایــن عبــارت قابــل ترجمــه بــه »نیمــه-

مجرد« نیســت، چراکه فرشــتگان در منطق عرفا و عقول در دســتگاه 

فکــری حکمــا و فالســفه، در زمرۀ »مجــردات« قرار دارنــد. چنانچه آن 

را بــه »نیمه-الهی« بازگردانیم نیز صعوبــت دارد. زیرا بنا بــه »... وَنََفْخُت 

فِیــهِ ِمــْن رُوِحــی ...«، انســان بمــا هــو انســان بــه مراتب از فرشــتگان 

الهی تــر اســت. در نتیجــه، بــه  نظــر می رســد مــراد نویســنده از ایــن 

عبــارت آن باشــد کــه فرشــتگان در قیاس با انســان »مقــرب بالفعل« 

هســتند، حــال آنکه انســان »مقــرب بالقــوه« اســت. )م.(

تــا جایــی کــه می دانیــم ثبــِت اعمــال مربــوط بــه حیــات دنیــوی . 25

انســان اســت. )م.(

26 .

27 . ،Hurriyet Vakfi :اســتانبول(  Siyer-i Nabi ،Zeren Tanindi

.)1984

28 ..Miraculous Journey ،Seguy .28

29 .)1498-1452( Girolamo Savonarola .29

30 .)1510-1445( Sandro Botticelli .30

ــَماوَاِت وَاْألَرِْض َمَثُل . 31 ُ نـُـورُ السَّ براســاس ترجمــه فوالدونــد از آیــۀ:اهللاَّ

ََّها  نـُـورِهِ َکِمْشــَکاۀٍ فِیَها ِمْصَبــاٌح الِْمْصَباُح فـِـي زَُجاَجٍۀ الزَُّجاَجــُۀ َکأَن

َکْوَکــٌب ُدرِّيٌّ یُوَقــُد ِمْن َشــَجَرۀٍ ُمَبارََکــٍۀ زَیُْتونٍَۀ اَل َشــْرقِیٍَّۀ واََل َغْربِیٍَّۀ 

 ُ یـَـَکاُد زَیُْتَهــا یُِضــيءُ وَلـَـْو لَْم تَْمَسْســُه نَارٌ نـُـورٌ َعلَی نـُـورٍ یَْهــِدي اهللاَّ

ُ بـِـُکلِّ َشــْيٍء  ــاِس وَاهللاَّ ُ اْألَْمَثــاَل لِلنَّ لُِنــورِهِ َمــْن یََشــاءُ وَیَْضــرُِب اهللاَّ

ــور، 35( َعلِیٌم )ن

ــرده . 32 ــتفاده ک ــارت »Islamic religious art« اس ــنده از عب نویس

کــه بســیار محــل تأمــل اســت و ایــن ســؤال را بــه ذهــن متبــادر 

می کنــد کــه آیــا هنــر اســالمِی »غیرمذهبــی« هــم وجــود دارد؟ 

این پرســش محــل مباحثات و بعضاً مناقشــات بســیاری باألخص 

در زمینــۀ مباحــث تاریخــی هنــر اســالمی اســت. )م.(

33 . Persian Gardens and Garden Pavilions ،Donald Wilber

ــر کشــیدن  ــه تصوی ــل، 1962(. ب ــت و توکیــو: تات )راتلنــد، ورمان

Mustafa Darir )Born: 1300, Erzurum, Turkey - Died: 1350(
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یــک گــذرگاه دارای طــاق ضربــی بــاز در دکوراســیون معمــاری و 

 ،»Saff and Sejjadeh«  در Walter Denny منســوجات، توســط

Oriental Carpet and Textile Studies 3 )1990( ص. 104-93 

مــورد بحــث قــرار گرفتــه  اســت.

34 .

35 . ،»Turkish Ceramics and Turkish Painting ،“Walter Denny

 Essays in Islamic Art ــا عنــوان در اثــر Abbas Daneshvari، ب

and Architecture )مالیبــو، کالیفرنیا: آندینــا، 1982( ص. 33.

36 . A. Yusuf Ali بــرای مثــال، بــه تفســیر مترجــم پاکســتانی

 The Holy Quran: Text, Translation در اثــر او بــا عنــوان

ــخ(  ــدون تاری ــرف، ب ــد اش ــور: محم and Commentary )اله

یادداشــت های 4728-29 مراجعــه کنیــد.

عوامانه و مرتبط با تودۀ مردم. )م.(. 37

در حــال نوشــیدن شــراب و بــا جامــه و یــا بــر روی . 38

)م.( ابریشــمی.  منســوجات 

39 . Muslim« این کــه نویســنده بــه جــای متکلمــان مســلمان

 Islamic« ــالمی ــان اس ــارت متکلم theologians« از عب

theologians« اســتفاده کــرده، محــل توجــه و تأمــل 

بســیار اســت. )م.(

ــِۀ . 40 بــر اســاس ترجمــۀ الهــی قمشــه ای از آیــۀ: َمَثــُل الَْجنَّ

ــٍن  ــِر آِس ــاٍء َغْی ــْن َم ــاٌر ِم ــا أَنَْه ــوَن فِیَه ــَد الُْمتَُّق ــي ُوِع َِّت ال

ــٍر  ــْن َخْم ــاٌر ِم ــُه َوأَنَْه ــْر َطْعُم ــْم یََتَغیَّ َ ــٍن ل ــْن لََب ــاٌر ِم َوأَنَْه

ــا  ــْم فِیَه ــی َولَُه ــٍل ُمَصفًّ ــْن َعَس ــاٌر ِم ــاِربِیَن َوأَنَْه ٍۀ لِلشَّ ــذَّ َ ل

ُهــَو  َکَمــْن  ِِّهــْم  َرب ِمــْن  َوَمْغِفــَرٌۀ  الثََّمــَراِت  ُکلِّ  ِمــْن 

ــْم  ــَع أَْمَعاَءُه ــا َفَقطَّ ــاًء َحِمیًم ــُقوا َم ــاِر َوُس ــي النَّ ــٌد فِ ِ َخال

)محمــد، 15(

 .14

ــاپ . 42 ــه H. Wilberforce-Clarke )1891؛ چ Divan ،Hafiz، ترجم

مجــدد، لنــدن: اکتاگــون، 1974( شــماره 359، جلــد دهــم، ص. 620

43 .Slapstick

 Formation ،Grabar، فصل 446. 

4 5 .،E t t i n g h a u s e n و   M a c D o u g a l l

ــن . 46 ــارات در ای ــان ترین انتش ــن و درخش ــی از جدیدتری یک

 The Alhambra ــوان ــا عن ــر Oleg Grabar، ب ــه، اث زمین

اســت )کمبریــج، ماساچوســت: انتشــارات دانشــگاه هــاروارد، 

.)1978

به معنای مثالی و نه موهوم. )م.(. 47

ظاهــراً مقصــود نویســنده، مجموعــۀ قــرآن و متــون معتبــر . 48

روایــی اســت. )م.(

ــذات . 49 ــه را از درِک ل ــف جامع ــۀ ضعی ــر، طبق ــزار هن ــا اب ب

)م.( می کردنــد.  بهره منــد  بهشــت 

Deravishes )Pers. Darvish, lit. beggar(

Schimmel ،Mystical Dimensions.

 Earthly  ،Islamic Garden و   Islamic Garden

 Paradise: Garden and Courtyard in Islam

.)1980 کالیفرنیــا،  دانشــگاه  انتشــارات  )برکلــی: 

  کارشناس ارشد پژوهش هنر، دانشگاه ؟؟؟   پست الکترونیک:* 
 fatemedelfani43@gmail.com

  پیش گفتار 
در  را  متفــاوت  فرهنگ هــای  کــه  وقتــی 
می کنیــم،  بررســی  متفــاوت  زیســت بوم های 
میــان  شــباهت هایی  و  تفاوت هــا  تنــوع،  متوجــه 
ــورد  ــی، خ ــبک زندگ ــر، از س ــن ام ــویم. ای ــا می ش آنه
ــر آن منطقــه و  و خــوراک، پوشــاک، قوانیــن حاکــم ب
ــوع  ــا ن ــه ت ــان گرفت ــک و آیین هایش ــی مناس ــا حت ی
ــت بوم  ــا زیس ــر آن دوران ی ــه ب ــه ای ک ــر و اندیش تفک
غالــب اســت، قابــل توجــه می باشــد. هنــر نیــز از ایــن 
ــروزه، واژۀ  ــه ام ــد ک ــت، هرچن ــتثنا نیس ــده مس قاع
معمــاری یــا نقاشــی و موســیقی بــرای اکثــر قریــب بــه 
ــون  ــوص هم چ ــه خص ــه ای ب ــک در حیط ــاق ممال اتف
هنــر، جایــگاه و مفهومــی مشــترک دارنــد، در گذشــته 
چــه در میــان عامــۀ مــردم و چــه در میــان متفکریــن، 
ــر  ــا هن ــی از حیطه ه ــه برخ ــت ک ــوده اس ــه نب این گون
ــر  ــی ب ــدگاه مبتن ــل در دی ــا حداق ــوند ی ــمرده ش ش
طبقه بنــدی3، جایــگاه یکســان و مشــابهی داشــته 
ــم، واژۀ  ــان قدی ــد یون ــال، در عه ــور مث ــه ط ــند. ب باش

ــه کار نمی رفتــه  ــه معنــای امــروزی اش اصــاًل ب هنــر ب
اســت.4 در آن دوران، تخنــه5 بــه معنــای مهــارت، 
فــن و یــا صنعــت بــوده اســت. اندیشــمندی همچــون 
ــر، پزشــک، ریاضــی دان  ــار، صنعتگ افالطــون، کار معم
ــاش  ــس و نق ــاعر، تراژدی نوی ــر از ش ــده را برت و فرمان
ــی  ــاص، دانش ــری خ ــاب ام ــران در ب ــد. صنعتگ می دان
دارنــد کــه می تواننــد آن را آمــوزش نیــز بدهنــد. پــس 
ــا شــعر و نقاشــی،  ــه، ســویه ای دارد اکتســابی. ام تخن
ــاس  ــوزۀ احس ــذا در ح ــتند؛ ل ــم دادن نیس ــل تعلی قاب
ــن، صنعتگــر  ــر ای ــه معرفــت. عــالوه ب ــد و ن ــرار دارن ق
ــت  ــه حقیق ــته و ب ــرار داش ــد6 ق ــۀ دوم تقلی در مرحل
نزدیکتــر اســت، امــا شــخصی هم چــون شــاعر و نقــاش، 
ســه مرحلــه از حقیقــت عالــم مثــل دور اســت. تقلیدی 
کــه شــاعر و نقــاش می کنــد، فریب آمیــز بــوده و 
تهدیــدی بــرای آرمان شــهر بــه حســاب می آیــد. 
حاصــل کار صنعتگــران، کاربــردی در جهــان واقــع دارد 
امــا نقاشــی چــه؟! اصــاًل بــه چــه کار می آیــد؟ حداقــل 
یــک میــز را می تــوان از همــۀ زوایــا دیــد، امــا نقاشــی 

باشد؟1  هنر  می تواند  غذا  چگونه 
نویسنده: گلن کیون  1
مترجم: فاطمه دلفانی بلوچ *
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