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چکیده
همزمان با تشــکیل تمدن ایرانی، حضور ادیان مختلف آســمانی، بخشی از ساختار اجتماعی هر دوره از این سرزمین را شامل 
کلیمیان ایران نیز، قسمتی از فرهنگ این سرزمین را شکل داده اند. در این میان، نوع نگاه و  شده است. از این رو از دیرباز، 
که بیش از هرچیز  کلیمیان، قابل تامل و بررســی اســت  نحوۀ برخورد حکومت مرکزی صفویان با هنر و فرهنگ مذاهب، بویژه 
کلیمیان شکل می گیرد  کم بر اصفهان در سده 11 ه.ق برمی گردد. همچنین نوع خاصی از فرهنگ زبانی و هنری  به فضای حا
کتاب آرایی ایــن اقلیت دینی در ایــران می باشــد. از ادبیات خاص  کــه به فارســیهود مشــهور اســت. هنر فارســیهود، برگرفتــه از 
که  گرفته،  کتاب آرایی فارســیهود متشــکل از زبان ِعبری و نگارگری این عصر شــکل  کلیمیان ایران در آن دوران، نوع ویژه ای از 
خاص این دوران است. این پژوهش برمبنای روش شناسی خود از نظر هدف از نوع بنیادی، از نظر روش، تطبیقی- تحلیلی 
و مــوردکاوی بــه دنبال یافتن داده های مناســب برای تطبیق نمونه های فارســیهود با نگارگری مکتــب اصفهان بوده و از انواع 
روش های مقایسه ای در تجزیه و تحلیل نگاره ها برای یافتن قرابت مکتب اصفهان و به خصوص آثار معین مصور، نگارگر سده 

یازدهم با نمونه های فارسیهود استفاده نموده است.
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کلیمیان، فارسیهود، مکتب اصفهان، عصر صفویه، معین مصور، سده 11 ه.ق. کتاب آرایی 

کتب درباری عهد صفوی در اصفهان سده 11 ه.ق"  کلیمیان ایران با  کتاب آرایی  کارشناسی ارشد نگارنده اول با عنوان: "تطبیق  * این مقاله برگرفته از پایان نامه 
که به راهنمایی نگارنده دوم و مشاوره نگارنده سوم به انجام رسیده است. در دانشگاه علم و فرهنگ است 

 .E-mail: s.sadeghimehr@alzahra.ac.ir ،۰۲5-3774۰18۲ :نویسنده مسئول: تلفن: 377۲1۰14-۰۲5، نمابر**

نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی  دوره۲3، شماره  4، زمستان 1397



92
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی  دوره23، شماره  4، زمستان 1397

کــه اغلــب از ارامنــه تشــکیل  در عهــد صفــوی، اقلیــت مذهبــی 
کلیمیان از امتیازات بیشــتری  شــده بودند، نســبت به زرتشــتیان و 
کلیه ادوارش از وجود مسیحیان  برخوردار بودند. دولت صفویه در 
بهره برد و به ویژه با بازرگانان ارمنی و هیات های مذهبی آنها از نظر 
کرد. متاســفانه از زرتشــتیان  کارهــای تجــاری، روابط نیکویی برقرار 
عصــر صفــوی اطاعــات زیادی در دســت نیســت و در مــوارد اندکی 
کتــب تاریخــی از زرتشــتیان عصــر صفــوی نام برده شــده اســت.  در 
که مورد پژوهش این  کلیمیان؛  )جعفرپور و ترکی، 1387، 67( و اما 
تحقیق است در عصر صفویه شرایط مساعدی برای زندگی از سوی 
شــاهان صفویه نداشــتند و آنهــا با اقبال چندانی بــرای جلب توجه 
گذشــته از روابط تاریک شــاهان صفوی با  صفویــان روبــرو نبودنــد. 

آنهــا، رابطــه جامعــه یهــود در آن دوران بــا پیشــوایان روحانیشــان 
کلیمیان ایــران از نظــر هدایت  کلــی قطــع شــده بــود.  در بغــداد بــه 
مسائل مذهبی آن هم در آن ایام با آشوب و اخال رو به رو بودند. 
که از جانب  کلیمیان ایران - راب بــزرگ- اصفهان  نماینده رســمی 
رئیس یهود در بغداد انتخاب می شــد، مقام خود را از دســت داد و 
کشــور  ج از مرزهای  کلیمیــان خار کلیمیــان ایــران با  هرگونــه رابطــه 
گردید )لوی، 1339، 265(. با توجه به تمرکز حکومت صفویه  قطع 
گسترش تشیع، اقلیت های مذهبی به عدم فعالیت های  در رشد و 
کل دوران صفــوی با  کــه ایــن مهــم در  اجتماعــی روی آورده بودنــد 
فــراز و فرودهایی قابل تامل و ارزیابی اســت )صادقی مهر و دیگران، 

.) 96 ،1396

مقدمه

پیشینه پژوهش

کنون  گرچه تا با توجه به منابع موجود و در دســترس پژوهشگر، ا
پژوهشــی بنیادیــن و تطبیقــی پیرامــون این موضوع صــورت نگرفته 
که پیش تر به صورتی  اســت، اما در بررسی های انجام شــده، منابعی 
گردید. الزم به توضیح است  گذرا به این بحث پرداخته اند، مشاهده 
که  کتب غیرفارســی  کــه به لحاظ اهمیت و جایگاه علمی، دو مورد از 

به نوعی به این موضوع مرتبط می شوند، معرفی می شوند.
Book arts of Isfahan: Diversity and identity in seventeenth-
که نویســنده در  کتــاب مشــتمل بر4 فصل بوده  century Persia، ایــن 
فصل اول، کلیاتی درباره ایران و اصفهان دوره صفوی بیان کرده است. 
در فصــل دوم بــه صورتی مختصــر به اوضاع سیاســی و اجتماعی عهد 
شاه عباس دوم و رابطه او با کلیمیان اصفهان پرداخته شده است. در 
که حاوی  کلیمیان است  کتاب آرایی  فصل ســوم، به نوعی معرف هنر 
کتــب مصور آنها می باشــد. در فصل چهارم  برخــی تصاویر ارزشــمند از 
کتاب را تشکیل  که قسمت عمده  به هنر ارامنه عهد صفوی پرداخته 
که نقطه قوت  داده است. در این میان، این نکته حائز اهمیت است 
کتاب، پرداختن به هنر کلیمیان است و البته ضعف آن، عدم پرداخت 
کلیمیان صفوی اســت.  دقیــق و روشــن از مفاهیــم هنــری و نگارگری 
کلیمیان با  کتاب آرایی  همچنین مطالعه ای در جهت بررسی تطبیقی 

کتاب آرایی درباری صفوی صورت نگرفته است.
Miniature paintings in Judeo-Persian manuscripts ، ورا باش 
که در حــوزه ادبیات عبــری در امریکا  کســانی اســت  موریــن از جملــه 
کتاب مرتبط بــا ادبیات عبری و  تحصیــل می کنــد و چندین مقالــه و 
کتــاب وی در ایــن زمینه، از  بــه خصوص فارســیهود نگاشــته اســت. 
کتاب های موجــود در دنیا  نقطــه نظــر منابــع تصویری، جزء معــدود 
کتاب، تحلیلــی درباره  اســت. امــا بــه دلیل زمینه پژوهشــی نگارنــده 
ح و بســط تاریخی نگاره، محل  نگاره نگاشــته نشــده و بیشــتر به شــر
نگهــداری و در واقــع بیشــتر فهرســتی از منابــع موجود فارســیهود در 

نقاط مختلف دنیاست تا پژوهشی در باب نگارگری فارسیهود.

روش تحقیــق از نظــر هــدف از نــوع بنیــادی، از نظــر روش تطبیقــی- 
کمــک اســناد و  گــردآوری داده هــا بــه  تحلیلــی، مــوردکاوی1، بــوده و 
منابــع مکتــوب انجام شــده اســت. همچنیــن تجزیه و تحلیــل نیز با 
کیفی، توصیه ای و مقایســه ای می باشد  اســتفاده از انواع روش های 

)صادقی مهر و دیگران، 1396، 96 (.

نگاره های مورد بررسی

بــرای ورود بــه بحث نگاره های مورد بررســی در ایــن پژوهش، در 
ابتدا باید ریشــه های فارسیهود2 یعنی زبان و مفاهیم عبری همراه با 
ریشــه ی فارســی آنان را مورد ارزیابی قرار داد. در این باره، تایلر بیان 

که: می کند 
گرفته برای  کار  "بــه دنبــال پیروزی مســلمانان بــر ایران، قالــب بــه 
خــط و نوشــتار، همــان الفبــای عربی بــود. در نتیجه ایــن تصور به 
که چــون فارســیهودها، فارســی زبان هســتند اما  وجــود آمــده بود 
از الفبــای عبــری )بــه جــای الفبــای عربی( برای نوشــتن اســتفاده 
کرده اند.  می کننــد، مانعــی بیــن خود و ســایر فارســی زبانان ایجــاد 
گرچــه مانــع ایجادشــده در متون آنهــا، زمینه ی مناســبی را برای  ا
کم بر متون، فارسی بود  مخاطبان یهودی فراهم آورد، اما قالب حا
کم  و از طرفــی ایــن متون بــه مقدار زیادی با ســنت های مرکزی حا
.)Taylor, 1995, 31( »بر ادبیات ایران ارتباط و پیوســتگی داشــت
که آنها به نوعی در پی اثبات خود  کرد  ایــن نکتــه را می توان عنوان 
در حکومــت صفــوی به عنوان شــخصی ایرانــی بودند. در این راســتا، 
کردند. آنها به نوعی در  نگارگری خاص آن دوران را برای خود انتخاب 
پــی ایرانیزه کردن تفکرات دینی خود بودنــد )Moreen, 1996,332(؛ به 

کرد:  کتاب آرایی آنها را به دو بخش تقسیم  که می توان  گونه ای 
که بــا موضوعات خاص یهودیان مانند اشــعار شــعرایی  کتبــی   .1
چــون عمرانــی3 و موالنــا شــاهین4 تصویرگــری می شــد و بــرای حفظ 
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ماهیت دینی آنها بود.
که برگرفته از داســتان های ایرانی مانند یوسف و زلیخا،  کتبی   .2
کــه به نوعی  کتب شــاعران پارســی زبان بود  خســرو و شــیرین و دیگــر 

حس ملی گرایی آنان را تقویت می کرد.
گرفته شــده برای دو مــورد باال متفاوت  کــه الگوی در نظر  بــا این 
اســت، امــا شناســه های تصویــری آنــان بــه شــدت بــه هــم وابســته 
کــه بســیار متاثــر از نگارگری مکتــب اصفهان  گونــه ای  می نمایــد، بــه 

می باشند )صادقی مهر، 1396، 86(. 

نگاره های ملی گرایانه

کتاب خسرو و شیرین نظامی به  که همگی از  4 عدد از این نگاره ها 
شماره  ام اس 1398 در "کتابخانه ی مدرسه ی الهیات یهودی امریکا" 
که جزو مهم ترین  نگه داری می شوند، انتخاب شده اند. این داستان 
داســتان های عاشــقانه کهن فارســی اســت و هنرمندان مســلمان نیز 
بدان توجه خاصی داشته اند، برای القای حس وطن پرستی یهودیان 
گزینــه مناســبی بــود. یك تاریــخ دان فارســیهود به نام بابــای بن لطف 
که یهودیان تحت تعقیب  که در دوره شاه عباس اول  توصیف می کند 
قرار داشتند و مجبور می شدند مسلمان شوند، به نوشته های مقدس 
یهودیان هتك حرمت زیادی می شد و این کتاب ها را از بین می بردند. 
کتاب عهد  که این تاریــخ دان نام می برد، عبارتنــد از  برخــی از ایــن آثار 
 The،کتاب هــای عبــادی کتــب انبیــای بنی اســراییل، تمــام  عتیــق و 
 .The Shulah و )Psalms، Ezra( سرود مذهبی ، Mishnah ,Germara

کــه یهودیان ایران مجبور می شــدند مســلمان شــوند،  در دوره ای 
محدودیت هــای زیــادی برایشــان بــه وجــود می آمــد مثــًا در روزهای 
کــه معــروف به شــبات اســت، نبایــد از معامات تجاری شــان  شــنبه5 
پرهیز می کردند. بر همین اساس، پیدا کردن نگاره هایی که با موضوع 

کار شده  باشد، بسیار سخت است و بیشتر  زندگی اجتماعی یا مذهبی 
این آثار در وهله اول با هدف مطرح کردن یهودیان ایران به عنوان یک 
کتاب خســرو و شــیرین   .)Taylor, 1995, 31( ایرانــی به وجود آمده اند
کــه یهودیــان بــه زبــان عبــری برگردانده و  کتاب هایی ســت  نظامــی از 
که یکی از موارد مورد بررســی این پژوهش اســت  کردنــد  تصویرســازی 

)صادقی مهر و دیگران، 1396، 103(.

نگاره های دینی

نگاره های دینی مورد پژوهش در این مقاله، شامل 3 نگاره از کتاب 
مهم و مطرح یهودیان اردشــیرنامه اثر شــاهین شــیرازی شــاعر شــهیر 
که شــاهین آن را به عبری برگردانده  دیگر یهودی اســت. یکی از آثاری 
بود، داستان خسرو و شیرین نظامی6 ست. او در اردشیرنامه ی خود، 
کرده تا داســتان خود در مورد ایســتر، ملکه  از قهرمان ایرانی اســتفاده 
که مردم سرزمین خود را با درایت و هوشمندی از تبعید  یهودی ایران 
کنــد )Taylor, 1995, 34(. در این اثر، او تفســیر خود  نجــات داد، بیان 
کتاب مقدس در مورد همســر ایرانی اردشــیر، ایستر  را بر روی داســتان 
و جایگاه او در سلســله پادشــاهی اش، و یا دیگر داســتان های موجود 
کتاب موسانامه و اردشیرنامه  که در دو  درباره تاریخ و مقدسات یهود 

آمده است، متمرکز می کند )صادقی مهر و دیگران، 1396، 103(. 

ترکیب بندی نگاره ها

را  زیــادی  بســیار  اطاعــات  نگاره هــا،  خــاص  فضــای  بررســی  بــا 
که در پشــت فضای  گونه  می تــوان از دل آنهــا بــه دســت آورد. بدیــن 
که  خیال انگیز نگاره ها، اطاعات بسیار دقیق محاسباتی وجود دارد 
می تواننــد بــه عنوان مشــخصه های خــاص نگارگری هــر دوران مورد 

تصویر 1- شیرین تصویر خســرو را بازمی یابد، 
خسرو و شیرین نظامی، نیویورک، کتابخانه ی 
مدرســه ی الهیــات یهــودی امریکا، نســخه ام 
اس 1398، صفحه 106، ســده یازدهم یا اوایل 

سده دوازدهم.
)Taylor, 1995, 35( :ماخذ

حمــل  اســب  بــا  را  فرهادشــیرین   -2 تصویــر 
می کنــد، خســرو و شــیرین نظامــی، نیویــورک، 
کتابخانه ی مدرســه ی الهیات یهــودی امریکا، 
نســخه ام اس 1398، صفحه 92، سده یازدهم 

یا اوایل سده دوازدهم.
)Taylor, 1995, 39( :ماخذ

کشـــــتن خسرو، خســـــرو و شیرین  تصویر 3- 
کتابخانه ی مدرســـــه ی  نظامـــــی، نیویـــــورک، 
الهیات یهودی امریکا، نسخه ام اس 1398، 
صفحـــــه 15، ســـــده یازدهـــــم یا اوایل ســـــده 

دوازدهم.
)Taylor, 1995,45( :ماخذ

تصویــر 4-دیــدار شــیرین از فرهــاد، خســرو 
کتابخانــه ی  نیویــورک،  نظامــی،  شــیرین  و 
مدرســه ی الهیــات یهــودی امریــکا، نســخه 
ام اس 1398، صفحــه 89، ســده یازدهــم یــا 

اوایل سده دوازدهم.
)Taylor, 1995,37( :ماخذ
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گیرنــد. هریــک از مولفه های موجود در درون ســاختار  اســتفاده قرار 
یــک نــگاره، دارای تناســبی ویــژه با مولفه هــای دیگــر و در مجموع با 
کل نــگاره اســت. به عنــوان نمونه می تــوان در مورد آثار رضا عباســی 
که  گونــه اذعــان نمود  گردانش بــه خصــوص معیــن مصــور این  و شــا
آنهــا همیشــه بر اســاس اندازه هــای رایــج در مکتب هــرات، تبریز و یا 
قزویــن بــر اســاس نســبت  ترکیب بندی هــا را رعایــت نمی کردند )آیت 
اللهــی، 1385، 19(. بلکه اســاس ترکیب بندی آنها بر اســاس نســبت 
کــه ایــن  1  بــوده 

گاهــی اســتفاده از نســبت 1.841 1  و 
6  ، 1

5  ، 1
4  ، 1

3
کــه در پنجره های چند  آخــری، عــددی بســیار بغرنــج و خاص اســت 
کار می رفته اســت )همان، 20(. این اســاس  گوتیــک بــه  لتــی دوران 
که در  در مــورد نگاره هــای مــورد بحــث فارســیهود نیــز صــادق اســت 
کتیبه ها نیز در  گرفته اســت. در مــورد  برخــی از آنهــا مورد بررســی قرار 
که در  کوچک تر به بزرگ تر 2/. اســت  آثــار معیــن مصور، نســبت ضلع 
نگاره های فارســیهود هم دقیقًا همین تناســبات رعایت شده است. 
از ســوی دیگر، نقاشــی مینیاتور برای دایره وســیعی از مخاطبان 
خلــق نمی شــد و بیشــتر هنــری خصوصــی بود. بــرای همین ســلوک 
نقاشی با مخاطب در این مورد، عمًا می تواند گواهی بر سلوک نقاشی 
کامًا  با ســفارش دهنده باشــد. نگاره ها در جهت یابی ارزشــی خــود، 
که اعتبار معنوی بسیار باالیی  وابسته به منظور سفارش دهنده بود 
داشــت و مستقیمًا با مطالعه سلیقه های شخصی، عاقه ها، اهداف 
زیباشناســانه نظریه های دینی-فلسفی، اجتماعی- سیاسی و غیره 
صفویــان، رابطه پیــدا می کرد. البته ســلوک معنوی ســفارش دهنده 
کارکــرد زبــان نگاره هــای  کــه می توانســت تأثیــر جــدی بــر  و هنرمنــد 
.)14 )نظرلــی،1390،  اســت  مهم تــر  همــه  از  بگــذارد،  صفــوی  دوره 
که در همین دوره،  گواهی می دهد   نگارگری دوران صفوی، آشکارا 
که تأثیر بســیاری در بعضــی رفتارهای  جریان هایــی به وقوع پیوســت 
گذاشــت؛ برای مثال در  دارای اهمیت برای مفاهیم فرهنگ اســامی 

مفاهیمی مانند زمان و مکان، پیدا و پنهان، آسمانی و زمینی و غیره. 
بــه نظــر می رســد رهنمودهای دینــی– فلســفی یکی از شــاخصه های 
گذاشــته  تصــوف بــه نام حروفیــه7، تأثیر فراوانــی در ایدئولوژی صفویه 
اســت. این جریان در اوایل دوره صفوی بســیار محبــوب بود )همان، 
29(. احتمــااًل حروفیــه در تلفیــق با تشــیع و تصوف، در نظریــه انوار8 و 
کــه تفاوت هــای  کــرد  ســهروردی9، جهان بینــی صفویــه را پایه گــذاری 
کیفــی بســیاری بــا جهان بینــی نماینــدگان دوره های قبل داشــت و بر 
شکل گیری افکار فلسفی– دینی منحصر به فرد صفویه تأثیر گذاشت.

تصویــر 5- برگــی از تاریــخ عالم آرای شــاه اســماعیل، منســوب معیــن مصــور،  1105 ه.ق، موزه 
رضا عباسی.

ماخذ: )حسینی راد،1384، 384(
کتیبه نوشته هاست. کادر آبی، نشان دهنده رعایت تناسب 2/. در 

کادر زرد رنگ، نسبت         برای شاه را نمایش می دهد. 

شــاهین  اردشــیرنامه،  اردشــیر،  وزیــر  هامــان   -8 تصویــر 
کتابخانه ی مدرسه ی الهیات یهودی  شیرازی ، نیویورک، 
امریــکا، نســخه ام اس 8270، صفحه 96، ســده یازدهم یا 

اوایل سده دوازدهم.
)Taylor, 1995,42( :ماخذ

تصویر 7-  پرســش اردشــیر از منجمان، اردشــیرنامه، شــاهین 
کتابخانــه ی مدرســه ی الهیــات یهــودی  شــیرازی ، نیویــورک، 
امریــکا، نســخه ام اس 8270، صفحــه 95، ســده یازدهــم یــا 

اوایل سده دوازدهم.
)Taylor, 1995, 44( :ماخذ

گاه، اردشــیرنامه،  ج  تصویــر 6-  شــیرو و ملکه ماهــزاد در باغ و تفر
کتابخانه ی مدرسه ی الهیات یهودی  شاهین شیرازی، نیویورک، 
امریــکا، نســخه ام اس 8270، صفحــه 111، ســده یازدهــم یــا اوایل 

سده دوازدهم.
)Taylor, 1995, 33( :ماخذ

1
3
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جدول1- تطابق تناسبات در نگاره های فارسیهود و مکتب اصفهان.

کتیبه ها در نگاره های فارسیهود کادر  رعایت تناسب 2؍. در اضالع 

رعایت تناسبات رایج در نگارگری مکتب اصفهان در نگاره های فارسیهود

کادر شاهزاده نشسته 1  برای 
3 نسبت

کادر شاهزاده ایستاده 1  برای 
4 نسبت

کادر شیرین  برای 
1
4 کادر شیریننسبت   برای 

1
5 نسبت

کادر هامان 1  برای 
5 نسبت

کادر شیرو  برای 
1
3 نسبت

کادر ماهزاد  برای 
1
4 نسبت

کلیمیــان ایران در عصر  کتاب آرایی  مطالعــه تطبیقی-توصیفــی نگاره هــای 
صفویه با نمونه های مکتب اصفهان در سده 11 ه.ق
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که در سده یازدهم هجری در مکتب فلسفی معروف اصفهان، با   
نمایندگان برجسته ای چون میرداماد 10 و ماصدرا11 به تکامل رسید.
کــه دنیــای پنهان  کیــد اصلــی بــر ایــن بــود  در نظریــه حروفیــه، تأ
)عالم غیب(، تمامًا در همه اشــکال دنیای پیدا )عالم شهود( بازتاب 
می یابد. اندیشه "خلق جدید" حروفیه و دگرگونی های متعاقب آن و 
روش حروفیه، سلوک جدیدی را برای انسان در دنیای اسام تعیین 
کرد. تبلیغ پیوستگی صفات فردی با صفات الهی در نهایت امر منجر 
که حروفیه، تجلی گر عاقه به انسان در فرهنگ اسامی قلمداد  شــد 
شــوند. حروفی هــا در ســیمای هــر شــخصی، انعــکاس ذات الهــی را 
می دیدند. جالب تر اینکه صورت شاه صفوی باید چنان ارائه می شد 
کامًا پدیدار باشد)میراحمدی، 1369، 30(. که حقیقت الهی در آن 

بــدون شــک بــرای پژوهش در بــاب ترکیب بنــدی آثــار، پرداختن 
به تصویر شــاه، جالب تر از هرچیز دیگر بود، زیرا شــاه نه تنها قهرمان 
اصلی نگاره های مذکور به شمار می رفت، بلکه شخصیت بسیار مهم 
و جالب توجه عمل آفرینش بود. آنان شاه و جان او را محل دریافت 
پرتوهــای انوار الهی دانســته و فیض الهــی را در آن متجلی می دیدند 
کامــل"، او را در نظــر شــیعیان و صوفیــان ظاهــر  و در مقــام "انســان 
می ســاختند و انســان به عنوان اشــرف مخلوقات و شــاه نزدیک تر از 
گرفته، بنابرایــن در تصویر  همــه مــردم به منبع حقیقــت مطلق قــرار 
که  کامًا واضح بیان شــده باشــد  شــاه ایــده هماهنگــی آفرینش باید 

گواش و  تصویــر 9- شــبیه افالطون زمان، حکیم شــفایی، معیــن مصور، 15 محــرم 1085 ه. ق، 
کاغذ، مجموعه صدرالدین آقاخان، ژنو. آبرنگ روی 

ماخذ: )حسینی، 1385، 215(
که ابتدا دو تناســب موجوِد مورد نظر مثاًل CD و AB را  کار در این نمونه ها بر اینســت  اســاس 
که می تواند نســبت یک بر روی جذر اعداد مورد  کسریســت  بر هم تقســیم نموده و نتیجه آن 
کند. مثاًل در نمونه فوق از تقســیم CD بــر AB عدد 5/.  اســتفاده توســط هنرمنــد را مشــخص 

که نتیجه تناسب   است.  بدست می آید 

جدول2- رعایت تناسب  در تناسب میان دست و صورت نگاره های فارسیهود.
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در نهایــت تناســب اولیــه ایــن شــخصیت در نگاره ها، بــا عناصر دیگر 
ترکیب بندی مشهود است )میراحمدی، 1369، 102(. 

که شــاه در آنها حضور داشت، مسلمًا با توصیفات  در نگاره هایی 
فوق، مرکز اصلی ترکیب بندی قرار داشــت و می توان آن را در نگاره ها 
کــه شــاه حضــور نــدارد،  مشــاهده نمــود. همچنیــن در نگاره هایــی 
شــخصیت اصلی داســتان، نقش شــاه را در ترکیب بنــدی ایفا نموده 
و معمواًل تناســبات موجود در آن نگاره، خوانشــی برابر با شــخصیت 
نگاره هــای موجــود در مکتــب اصفهــان، می تــوان  شــاه دارنــد. در 
کرد. حــال این اعــداد در  گفته شــده در بــاال را مشــاهده  جــزر اعــداد 

نگاره های فارسیهود هم به چشم می آیند. 
نکتــه قابل تامل دیگــر در ترکیب بندی های موجــود از نگاره های 
ایرانــی بــه خصــوص مکتب اصفهــان، تناســبات دقیق میــان اجزای 
بــدن شــخصیت های موجود در نگاره هاســت. شــاید بســیار عجیب 
بنمایــد ولــی هنرمنــد نگارگــر، بــه شــکلی بســیار دقیــق اجــزای میان 
گرفته و  که در قبل ارائه شــده، در نظر  نگاره ها را بر اســاس تناســباتی 
که  کار می بســت. بــرای نمونه می توان به تــک نگاره های موجود  بــه 
کار شــده اند، اشاره نمود. تناسب میان دست و  توســط معین مصور 
گرفته شده اند. حال  1  در نظر 

4 صورت این نگاره، در بسیاری موارد
کثر تناســبات میان دســت و  که ا در نگاهی دقیق می توان ادعا نمود 
گرفته شده اند.  1  در نظر 

4 صورت نگاره های فارسیهود نیز بر اساس
در جدول 2 می توان نمونه هایی از این مطابقت را دید.

بــرای مطالعــه تطبیقــی دقیــق عناصــر موجــود در ترکیب بنــدی 
نگاره ها می بایســت به صورت جزئی، هریک از اجزای ترکیب بندی را 
با نمونه های مشــابه در عصر صفویه و البته مکتب اصفهان مقایســه 
کــه در راســتای ایــن مطالعــه می بایســت چنــد  نمــود. واضــح اســت 

تفاوت عمده را مدنظر قرار داد: 

بــا نمونه هــای مشــابه  نگاره هــا در مقایســه  نــازل  کیفیــت  اول: 
موجود در مکتب اصفهان. این نگاره ها بر مبنای ارزش گذاری شاید 
2 تــا 3 درجــه نازل تــر از نمونه هــای مشــابه باشــند امــا در نــگاه اول، 

مشابهت های بسیاری را می توان در آنها یافت.
دوم: عــدم رقــم یــا امضــای هنرمنــدی خــاص در ابتدا یــا انتهای 
کتاب هــا یــا در درون نگاره ها. وجــود امضــای هنرمندی خاص  ایــن 
می توانست بسیاری از سواالت و ابهامات موجود در قبال این آثار را 
که در همین فصل  برطرف سازد، به جز نمونه ای از نگاره های مرقوم 
)نــگاره 5-1( آورده شــد، بقیــه نمونه ها بدون رقم خاص می باشــند. 
کــه در دوران  تایلــر اذعان مــی دارد به دلیــل محدودیت های خاصی 
کتاب ها  گرفته می شد، بسیاری از این  صفویه برای یهودیان در نظر 
و متــون مقــدس دیگرشــان نابود می شــد یا حداقل صفحــات پایانی 

.)Taylor, 1995, 33( آنها معدوم و از بین می رفتند
ح می سازند که به  از سوی دیگر، نگارندگان این پیش فرض را مطر
کارهای هنرمندان  کپی از  دلیل نازل بودن نگاره ها و یا به بیان بهتر، 
برجســته دوره صفویــه، نمی تــوان نــام خاصــی را نگارگر آنها دانســت 
و بیشــتر آنهــا تحــت مکتبــی خــاص از هنرمنــدان اصفهــان نگاشــته 
شــده اند. از همین رو وجود رقم یا امضای هنرمند در درون نگاره ها 
منطقی به نظر نمی رســد. حال برای فهم بهتر این موضوع، مطالعه 
دقیــق اجــزای ایــن نگاره ها با نمونه هــای مکتب اصفهــان، می تواند 
قســمتی از ســواالت موجــود در قبال این نگاره ها را پاســخگو باشــد.

مشابهت در چهره ها

که به  در مورد چهره ی نگاره ها می توان به این نکته اشــاره نمود 
میــزان زیــادی، وام گرفته از ســنت نگارگری مکتب اصفهان هســتند. 

نگاره های فارسیهود

                        
                                                                  1. دیتیل نگاره هشتم                        2. دیتیل نگاره پنجم                             3. دیتیل نگاره هفتم                  

نگاره های معین مصور

                                                         
                                               1. دیتیل نمونه های مکتب اصفهان                           2. دیتیل دوم                                                                      3. دیتیل سوم                   

جدول3- مشابهت چهره نگاره ها با نمونه ای از آثار معین مصور.

کلیمیــان ایران در عصر  کتاب آرایی  مطالعــه تطبیقی-توصیفــی نگاره هــای 
صفویه با نمونه های مکتب اصفهان در سده 11 ه.ق
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کشیده موجود در نگاره ها، یادآوری سنت  که فیگورهای  گونه  بدین 
هنری رضا عباســی و معین مصور هســتند. تایلر در اشاره ای مختصر 
گــرد و پهن با ریش و ســبیل های  که نــوع صورت های  بیــان می کنــد 
تیــز و چشــمان پیکانی، تحت تاثیر آثار معین مصور ترســیم شــده اند 
که آثار موجود،  )Taylor, 1995, 33(. البته این نکته قابل تامل است 
فاصله بســیاری با نگاره های ترسیم شــده در مکتب اصفهان دارند، 
به گونه ای که به جرات می توان گفت این آثار در کارگاه های سلطنتی 
نگاشته نشده اند. اما در یک نگاه دقیق می توان تاثیر معین مصور را 

بر چهره ها مشاهده نمود. 

کفش  کمربند و  مشابهت سربند، 

کلیمیــان در دوره  مطالعــه خاصــی پیرامــون وضعیــت پوشــش 
صفویه انجام نشده است تا بتوان بر مبنای آن، پوشش خاص زنان 
کلیمی با همتایان مسلمان شان را مورد بررسی قرار داد. اما  و مردان 
در مورد وضعیت ســربند، اعم از دســتارها یا تاج پادشــاهان می توان 
مشــابهت های زیــادی را بــا نمونه هــای صفــوی در نگاره هــا یافــت. 
کلیمی و  همچنین شــاید وضعیت پوشــش متفاوت پیروان دو دین 

مسلمان، دلیل بر این تفاوت ها باشد. 

کفش کمربند و 

کمربنــد در مکتب اصفهان به  در تصویرکــردن نمونه های شــال و 
خصوص آثار معین مصور، می توان به نوع خاص بستن شال بر روی 
کفش نیز  کمــر اشــاره نمــود. همچنین تصویر نمــودن پاها با و بــدون 

قابل بررسی هستند.

گیاهی تزیینات 

کار رفته در آثار فارســیهود می توان به  گیاهــی به  در مــورد تزیینات 
طور دقیق تر اظهارنظر نمود. چرایی این دلیل بر اساس مشابهت های 
بســیار زیاد نمونه های مکتب اصفهان به خصوص آثار رضا عباســی و 
معین مصور با نمونه های مذکور اســت. حرکت پرتابی قلم در ترســیم 
کار رفته و همچنین شــکل ظاهری آنها تمامًا  گیاهان به  گیاهان، نوع 
متاثر از آثار مکتب اصفهان اســت. البته مانند ترســیم چهره ها و دیگر 

نگاره های فارسیهود

                                             
                             1. دیتیل نگاره دوم                                           2. دیتیل نگاره هشتم                                         3. دیتیل نگاره سوم                              4. دیتیل نگاره هفتم

نگاره های مکتب اصفهان

                                       
                       1. دیتیل اول                                                                                      2. دیتیل دوم                                   3. دیتیل سوم                                                 4. دیتیل چهارم

جدول4- مشابهت سربند نگاره های فارسیهود با نمونه هایی از مکتب اصفهان.

کار رفته در نگاره های فارسیهود. تصویر 10- نمونه سربند  به 
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نگاره های فارسیهود

                                            
                     1. دیتیل نگاره اول                                     2. دیتیل نگاره هشتم                                                                              3. دیتیل نگاره دوم                   4. دیتیل نگاره سوم

نگاره های مکتب اصفهان

                                 
               1. دیتیل اول                                                              2. دیتیل دوم                                                                                    3. دیتیل سوم                              4. دیتیل چهارم 

نگاره های فارسیهود

                         
                                   1. دیتیل نگاره هفتم                              2. دیتیل نگاره هفتم                 3. دیتیل نگاره دوم                                                    4. دیتیل نگاره اول

نگاره های معین مصور

               
                          1. دیتیل اول                                                          2. دیتیل دوم                              3. دیتیل سوم                                                                   4. دیتیل چهارم

کمربند و شال نگاره های فارسیهود با نمونه هایی از مکتب اصفهان. جدول5- مشابهت 

گیاهی نگاره های فارسیهود با نمونه هایی از مکتب اصفهان. جدول 6- مشابهت تزیینات 

کلیمیــان ایران در عصر  کتاب آرایی  مطالعــه تطبیقی-توصیفــی نگاره هــای 
صفویه با نمونه های مکتب اصفهان در سده 11 ه.ق
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کار رفته در نگاره های فارسیهود. گیاهی به  تصویر 11- نمونه تزیینات 

نگاره های فارسیهود

                         
    1. دیتیل نگاره پنجم                             2. دیتیل نگاره نهم                          

نگاره های مکتب اصفهان

                
                                                       1. دیتیل دوم

      
                                             2. دیتیل دوم 

جدول7- مشابهت در ظروف نگاره های فارسیهود با نمونه هایی از مکتب اصفهان.

که این نمونه ها بســیار  گفت  اجــزای موجــود در ترکیب بنــدی آثار باید 
نازل تر از نمونه های صفوی است. مثًا در آثار معین مصور استفاده از 
کمتر نمونه ای از  که  گیاهی بسیار رواج دارد در صورتی  طا در تزیینات 

که با طا تزیین شده باشند.  آثار فارسیهود را می توان یافت 

جــدول8- مشــابهت در طراحــی اســب ها در نگاره هــای فارســیهود بــا نمونه هایــی از مکتــب 
اصفهان.

نگاره های فارسیهود

                                 
      1. دیتیل نگاره اول                                                          2. دیتیل نگاره سوم

نگاره های مکتب اصفهان

                              
               1. دیتیل اول                                              2. دیتیل دوم 

ظروف و اسب 

گونه ای  کار یکی است. به  کار رفته نیز الگوی  در طراحی ظروف به 
کــه ظــروف متــداول در دوره صفــوی را می توان در نگاره ها مشــاهده 
که  گونه ای است  کشــیدن اسب ها به  نمود. همچنین نوع به تصویر 

گفت بیشترین مطابقت را با آثار معین مصور دارند. می توان 
کــرد، مشــابهت بی پایــان نگاره های  آنچــه در پایــان می تــوان ذکر 
فارســیهود با نمونه های مکتب اصفهان اســت. اما الزم به ذکر است 
تفاوت های فرهنگی دو دین یهود و اسام را در این میان می بایست 
مد نظر قرار داد. نمونه های موجود با تمام مشــابهت ها، دربرگیرنده 
کلیمیــان ایــران نیــز می باشــد. به عنــوان مثال در پوشــش  فرهنــگ 
اشــخاص نمی تــوان لزومــًا آنهــا را بــا نمونه هــای صفــوی موجــود در 
که سیاحان  نگاره های مکتب اصفهان همتا دانســت، زیرا همانطور 
کمی در  کرده انــد، قــوم یهــود خودخواســته  کتــب خــود نقــل  نیــز در 
کار  پوشــش، خود را از مســلمانان متمایز می ســاختند؛ اما الگوی به 
کار بــه شــدت تحت تاثیــر مکتب اصفهان و بــه خصوص آثار  رفتــه در 

معین مصور است.
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نتیجه

همزمــان با تشــکیل ریشــه های فرهنگ عصر صفویــه در اصفهان 
کلیمیــان در ایــن ســده را  کتاب آرایــی خــاص  می تــوان ریشــه های 
نیــز بررســی نمــود. در ایــن دوره بــا توجه به رشــد روزافــزون تقاضای 
غیردربــاری نگارگری– مانند نمونه های تک چهره ی موجود – برای 
هنرمنــدان می تــوان ریشــه های نگارگــری فارســیهود را نیــز در آنهــا 
کلیمیان مشــتمل از خط عبری  کتاب آرایی خــاص  جســتجو نمــود. 
و نگاره هایی برگرفته از هنر نگارگری مکتب اصفهان در سده یازدهم 
و یــا ریشــه های ایــن هنــر در ســده دهــم اســت. چرایی ایــن موضوع 
کلیمیان به عنوان اقلیتی ریشــه دار در این  می توانــد در ایرانی بــودن 
که در نگارگری خاص مسیحیان ارمنی نمی توان  کشور باشد. چیزی 
که بیشتر شامل  دید. اما تفاوت هایی نیز در این نگاره ها وجود دارد 
کیفیت نازل نگاره هاســت تا مباحث زیباشــناختی. این امر شــاید به 
گــزاف اســتفاده از طــا و یــا هزینه بــاالی هنرمنــدان به  دلیــل هزینــه 

که بــه قطع می تــوان آنها را وابســته  نــام این ســده باشــد. بــه طوری 
کارگاه های درباری عصر صفوی ندانســت. اما بــا توجه به تطبیق  بــه 
نگاره هــا بــا نمونه هــای موجــود از مکتــب اصفهــان می تــوان ردپــای 
هنرمندان نامی این عصر، رضا عباســی و بیشــتر از همه معین مصور 
کتاب آرایی فارسیهود  گرد او را دنبال نمود. خاصه هنر  بزرگ ترین شا
بــه دنبــال احیای دو مولفه مشــخص در آثار اســت. یکی ایجاد حس 
که می توان در انتخاب تکنیک آثار و مشابهت های زیاد  وطن پرستی 
آنهــا بــا نمونه های مکتب اصفهان و معین مصــور را نام برد و دیگری 
که موضوع  احیای دینی خود برای زنده ماندن اعتقادات دین یهود 
داســتان ها و اســتفاده از خــط عبــری به جای فارســی مبیــن این امر 
کتاب آرایــی اقلیت های دینی  گونــه ای خــاص از  اســت. به هر شــکل 
که به شدت یکتا و البته وام دار  در ایران سده یازدهم شکل می گیرد 

نگارگری ایرانی است. 

پی نوشت ها

1 Case Study.
2  بــا توجــه بــه رواج واژه فارســیهود به جــای واژه فارســی-یهودی در میان 
پژوهشــگران یهــودی، در ادامه مقالــه از این واژه اســتفاده می گردد. همچنین 

واژه ایرانیهود نیز جایگزین ایرانی-یهودی در ادامه متن شده است.
3  در ســده نهــم هجــری بــه احتمال زیــاد در اصفهان بــه دنیا آمــد. از آثار او 
کرد )یروشــلمی، 1375، 74(.  می توان به اثر منظوم فتح نامه و گنجنامه اشــاره 
ســنین زندگانی عمرانی مصادف با دو دوره از تاریخ ایران می باشــد. دوره اول، 
کــه معمــواًل بــه دوره دوم یــا اواخر تیمــوری معروف اســت، مقارن با ســال های 
گــردد،  کــه از ســال 905 ه.ق آغــاز مــی  905-857 ه. ق می باشــد و دوره دوم 

ابتدای عهد صفویه را تشکیل می دهد )همان، 75(.
کــه  کن ایــران اســت  کلیمــی ســا 4 شــاهین شــیرازی از بزرگ تریــن شــعرای 
ج از ایران؛  کلیمیان خار کلیمیان ایران، بلکه توجه  نوشته هایش نه تنها توجه 
خصوصًا فارســی زبانان و مستشرقین را نیز برانگیخته است )لوی، 1339، 110(. 
که اشــعار این  گردیده  خاقیــت، تنــوع مضامین و شــیوایی آثار شــاهین باعــث 
کلیمی پارســی گوی، مورد مطالعه  کلیمی، بیش از آثار هر شــاعر  ســراینده بزرگ 
کتاب های ایســتر و  کتــاب تــورات،  گیــرد. شــاهین عــاوه بــر پنج  و بررســی قــرار 
کلیمیان با سلوکی ها بحث  که از تاریخ جنگ های  مردخای و عزرا و حنوکانامه 
گفته است. در  می کند را به نظم درآورده اســت و تعدادی ســروده های مذهبی 
کلیمی به زبان فارســی،  کتب مقدس  کرده تا با به نظم درآوردن  واقع او ســعی 
کامل داشتند، برانگیزد و بدین  که به این زبان آشنایی  کلیمیان را  احساسات 
کلیمیان ایران را از انزوا و خاموشــی رهایی بخشــد )همان، 114-113(.  وســیله 
کتــاب پیدایش و موســی نامه  یــک دانشــمند بخارایــی به نــام شــمعون حکیم 
وی را در ســال 1309 میادی زیر عنوان شــاهین تورا و اردشــیرنامه او را در سال 
ح شــاهین بر مقیای ایســتر در اورشــلیم انتشــار داد  1910 میــادی  بــه نــام شــر

)جودائیکا به نقل از لوی، 1339، 247(.
کــوه ســینا بــر  کــه در  sabbot  5، چهارمیــن فرمــان از احــکام دهگانــه اســت 
گردید و همچنین یکی از ســه  حضرت )موشــه( بن عمرام از طرف خداوند نازل 

که خداوند به قوم بنی اســراییل، پس از خروج از مصر، به  عهد و میثاقی اســت 
عنوان یک وظیفه شرعی تسلیم نمود.

6  535 هـ.ق. 607-612 هـ.ق.
7  نهضت حروفیه با تکیه بر ارزش عددی حروف الفبا، تاشی برای شکستن 
الفاظ داشت تا مخاطبان خویش را به تامل و تفکر وادار نماید. نهضت حروفیه 
گاهی توده ها تکیه  در ســتیز با سلطه سیاســی - اقتصادی تیموریان، بر عنصر آ
کــرد تــا بــا ظلم پیــکار نمایــد. این جنبــش، از زبان شــعر )فارســی، ترکــی و دیگر 

گویش ها( برای انگیزش پیروان خود استفاده می کرد.
که هســتی را غیر از نور در چیزی نمی دید و هر  8  نظریه فلســفی ســهروردی 
چه در جهان است و بعد از این به وجود می آید نور است. منتها بعضی از نورها 
کنــده دارد و پــاره ای دیگر  رقیــق اســت و برخــی غلیظ و برخــی از انــوار ذرات پرا
که نــور یکی بر دیگــری می تابد و لذا  کــم اســت. او معتقــد بــود  دارای ذرات مترا
جهــان جز اشــراق نمی باشــد. بعضی از نورهــا ضعیف اند وبعضــی رقیق و برخی 
کــه نورهــای قــوی بر ضعیــف می تابد، نورهــای ضعیف  کــم دارد. همانگونــه  ترا
کــه از موجودات جهان اســت، از نور  هــم بســوی انوار قوی تابش دارد. انســان 
کــه نورهای دیگــران بــه او می تابد.  می باشــد و بــه دیگــران می تابــد همانگونــه 
به مناسبت اینکه از انسان به دیگران نور تابیده می شود، انسان فیاض است و 

می تواند به دیگران نور برساند و از نور سایرین روشن شود. 
9  شــهاب الدیــن یحیی ابــن حبش بن امیرک ابوالفتوح ســهروردی )549 - 

587 ق / 1154 - 1191 م(.
10  میــر برهان الدیــن محمدباقر اســترآبادی، مشــهور به »میردامــاد«، معلم 
ثالث و متخلص به اشــراق، فیلســوف، متکلم و فقیه برجســته دوره صفویه و از 

ارکان مکتب فلسفی اصفهان است.
11  صدرالدیــن محمــد بــن ابراهیــم قــوام شــیرازی معــروف بــه ُماَصــدرا و 
صدرالمتألهیــن متألــه و فیلســوف شــیعه ایرانی، یکــی از بزرگ ترین فیلســوفان 
و روحانیــان جهان اســام در ســده یازدهم هجری قمــری و بنیان گذار حکمت 

متعالیه است.

کلیمیــان ایران در عصر  کتاب آرایی  مطالعــه تطبیقی-توصیفــی نگاره هــای 
صفویه با نمونه های مکتب اصفهان در سده 11 ه.ق



102
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی  دوره23، شماره  4، زمستان 1397

فهرست منابع

گــر زمــان،  آیــت اللهــی، حبیــب اهلل )1385(، رضــا عباســی: نقــاش توجیــه 
مجموعه مقاالت نگارگری مکتب اصفهان، انتشارات فرهنگستان هنر، تهران.
جعفرپــور، علــی و ترکــی، اســماعیل )1387(، روابــط صفویــه بــا اقلیــت های 
دینی)یهودیــان و زرتشــتیان(، نشــریه مســکویه، تابســتان و پاییــز، شــماره 9، 

صص 80-53.
مــوزه  ایــران،  نگارگــری  شــاهکارهای   ،)1384( عبدالمجیــد  حســینی راد، 

هنرهای معاصر، تهران.
حسینی، مهدی )1385(، معین مصور و مکتب اصفهان، مجموعه مقاالت 

نگارگری مکتب اصفهان، انتشارات فرهنگستان هنر، تهران.
بروجنــی  فرهمنــد  و حمیــد  میرزایی مهــر  صادقی مهــر، ســمانه؛ علی اصغــر 
فارســیهود  کتاب آرایــی  و  ادبیــات  شــکل گیری  زمینه هــای  بررســی   ،)1396(
کلیمیــان ایــران در عصــر صفویــه، دو فصلنامــه علمی-ترویجــی دانشــگاه هنــر 

اصفهان، شماره 13، صص 108-95.
لــوی، حبیــب )1339(، تاریــخ یهــود ایــران، مجموعــه 3 جلدی، نشــر یهود 

ابرخیم، تهران.
میراحمــدی، مریــم )1369(، دیــن و دولــت در عصــر صفــوی، چــاپ دوم، 

موسسه انتشارات امیرکبیر، تهران.
کاربــردی  نظرلــی، مائیــس )1390(، جهــان دوگانــه مینیاتــور ایرانــی: تفســیر 
نقاشــی دوره صفــوی، ترجمــه عباس علی عزتی، موسســه تالیف ترجمه و نشــر 

آثار هنری »متن«، تهران.
Moreen, V, B )Summer - Autumn, 1996(, The “Iranization” of 

Biblical Heroes in Judeo-Persian Epics: Shahin’s Ardashīr-nāmah 
and’Ezrā-nāmahAuthor, Iranian Studies, Vol. 29, No. ¾, pp.330_555.

Taylor, Alice )1995(, Book arts of Isfahan: Diversity and identity in 
seventeenth-century Persia, oxford University Press, London.


