
حضــرت آدم (ع) وحــوا(س)، 
قـصص االنبـياء، مــــــــآخذ:

Stories of the Prophets



شــماره۱۸     تابســتان۹۰
۲۳

فصلنامه علمي- پژوهشي

جايگاه معاني و قصص
 قرآني در  نگارگري ايران
بين سده هاي ٨ تا ١١ هجري

هادي بابائي فالح*  محمد علي رجبي**

چكيده
حرمت و جايگاه قرآن کريم در قلوب مسلمانان، باعث شده تا هيچ گاه اين کتاب مقدس به طور مستقل مورد 
تصويرسازي قرار نگيرد. اما تشنگي و اشتياق اديبان عاشق نسبت به قرآن کريم باعث شکل گيري متون ادبي 
متاثر از قرآن کريم شده است. اين متون در کنار برخي از کتاب هاي تاريخي و دانشنامه ها واسطه اي براي 
ارائه معاني و قصص قرآني در نگارگري ايران بين ســده هاي ٨ تا ١١ هجري قمري شده اند. اين موضوع 
از طريق تصويرسازي متن هاي ادبي متاثر از قرآن کريم روي داده است. مقاله پيش رو با بررسي جايگاه 
چنين نگاره هايي در نگارگري ايران، وارد مطالعه تطبيقي نگاره ها، متون ادبي و قرآن کريم شده است. به اين 
ترتيب با روش توصيفي و تحليلي و با جمع آوري اطالعات به شيوه کتابخانه اي و مشاهده اي، ظرفيت هاي 
نگارگري کشورمان را در ارائه معاني قرآني به بوته نقد و بررسي گذاشته و جايگاه ادبيات (شعر و نثر) را 
در شکل گيري چنين نگاره هايي مورد بررسي قرار داده است. از دستاوردها و يافته هاي مهم اين تحقيق که 
مي تواند ظرفيت سازي ويژه اي را در آگاه سازي هنرمندان معاصر کشورمان برعهده داشته باشد، کشف 
جايگاه مهم و اساسي ادبيات فارسي در شکل گيري نگاره هاي مرتبط با قرآن کريم است. اين مسئله از طريق 

مراجعه به نمونه هاي شاخص و تدوين يک دسته بندي کلي درباره آن ها به دست آمده است.
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مقدمه
هدف از اين تحقيق، بررسي جايگاه معاني و قصص 
قرآني در طول سه سده از نگارگري ايران است. پيداست که 
به دليل عدم تصويرگري قرآن کريم، کتاب هاي تاريخي و 
ادبي نقش متون واسطه را در شکل گيري نگاره هاي مرتبط 
با قرآن کريم برعهده داشته اند. قصص أنبياء، فالنامه ها 
و کتاب هاي تاريخي بر داستان ها و قصص قرآني توجه 
داشته اند،امابخش مهم تر اين کتاب ها يعني متون ادبي و 

عرفاني بر معاني دروني قرآن کريم تاکيد دارند.
تدوين  چگونگي  درک  تحقيق  اين  اصلي  سئوال  لذا 
ايران  نگارگري  در  کريم  قرآن  قصص  و  معاني  جايگاه 
بين سده هاي ٨ تا ١١ هجري قمري و همچنين چگونگي 
است.پرسشي  بوده  ادبي  متون  از  ها  نگاره  تاثيرپذيري 
که نيازمند مراجعه به متون معتبر در تاريخ ادبيات ايران 
است؛ زيرا بخش هايي از کتاب هاي مهمي مانند گلستان و 
بوستان سعدي، هفت اورنگ جامي، خمسه نظامي و حتي 
شاهنامه فردوسي با دستاويز قرار دادن نکات تمثيلي از 
قرآن کريم باعث خلق نگاره هايي با معاني ظريف قرآني 
شده اند. روش تحقيق در اين مقاله توصيفي و تحليلي بوده 
است و براي بررسي آن حدود ٢٠ متن ادبي و تاريخي و 
نزديک به ٢٠٠ نسخه مصور شامل مهم ترين نسخه ها از 
شاهنامه فردوسي، بوستان و گلستان سعدي، هفت اورنگ 
جامي و غيره مورد مشاهده و مطالعه کتابخانه اي قرار 
گرفته است. اين مشاهدات، با مقايسه و تطبيق متن و نگاره ها 
با آيات قرآن کريم و همچنين با توصيف و تحليل آن ها به 
ارائه دسته بندي هايي براي نگاره هاي مرتبط با قرآن کريم 

منتهي شده است.

ادبيات فارسي  واسطه اي بين قرآن کريم و نگارگري 
ايران

    انطباق کامل تعاليم و معارف قرآن کريم با فطرت 
آدميان و به طور خاص وجود فرهنگ کهن توحيدي در بين 
ايرانيان، باعث به وجود آمدن اشتراکات زيادي بين متون 
ادبي و معارف قرآن کريم شده است. آثار ادبي شکل گرفته 
توسط بزرگان ادبيات فارسي با زباني متناسب با روزگار و 
شرايط سياسي و اجتماعي هر دوره و در اليه هاي معرفتي 
مختلف، دست به دعوت مخاطبان به سوي حضرت حق 

زده  است. 
جست و جوي اليه هاي پنهان قرآن کريم در آثار اين 
اديبان، از طريق انس مخاطب با قرآن کريم ميسر بوده و 
اين بزرگان به حضرت  اين طريق راز عشق و عالقه  از 
حق برمال مي شود. عدم تصويرگري قرآن کريم و اشتياق 
نگارگران خداجو به وارد کردن نکات معرفتي در آثارشان 
باعث مراجعه آن ها به متون ادبي شاخص، به عنـــــوان 
واسطه هاي بين معارف قرآن کريم و آثار نگارگري شده 
است. اين اتفاق نه توسط همه هنرمندان نگارگر، بلکه در 

جايگاه معاني و قصص  قرآني در  
نگارگري ايران بين سده هاي ۸ تا 

۱۱ هجري

تاليفات  از  التواريخ،  جامع   -۱
اهللا  فضل  الدين  رشيد  خواجه 
همداني   وزير دربار غازان خان و 
اولجايتو است که نگاره هاي مهم 
را  انبياء  تاريخ  از  ارزشمندي  و 
در خود جاي داده اســـــــــــت. 
اين  از  پرشمار  هاي  نسخه 
کتــــاب در منطقه ربع رشيدي 
(نزديک تبريز) و در بين سال هاي 
۷۰۶ تا ۷۱۴ ه.ق به وجود آمد، و 
از  مانده  باقي  نسخه مصور  دو 
آن، امروزه در کتابخانه دانشگاه 
ادينبورگ و انجمن سلطنتي آسيايي 
(لندن) نگه داري مي شود. نکته قابل 
ذکر اين است که در زمان خواجه 
رشيد الدين فضل اهللا و در منطقه 
ربع رشيدي از تاليفات خــــواجه 
دو نسخه به زبان هاي فارسي و 
عربي تهيه شده و به نقاط مختلف 
ارسال مي شــــــده است. نگاره 
شماره ۱، يکي از نسخ عربي جامع 
التواريخ بوده که با متن فارسي از 
همين مجموعه مطابقت داده شده 
و مورد بررسي قرار گرفته است. 

(گرابر، ۱۳۸۳، ۴۸)

آرماني ترين شکل خود توسط بعضي از نگارگران نخبه به 
وقوع پيوسته است.

الگويي  آثار،  اين  از  شاخص  هاي  نمونه  شناسايي   
مناسب براي مطالعه نگاره هاي مرتبط با قرآن کريم به 
شمار مي آيد. در اين ميان آثاري مانند کتاب هاي تاريخي، 
فالنامه ها و قصــــــــــص  أنبياء، به دليل بازگويي روايت 
مشخصي از يک داستان، که قرآن کريم نيز به آن ها اشاره 
کرده، فضاي کافي براي ابراز خالقيت نويسنده رادر خود 
نداشته است.ولي در مقابل، کتاب هاي ادبي و عرفاني که 
نکته اي خاص از معاني قرآن کريم را دستمايه شکل گيري 
حکايت و داستاني جديد قرار  داده اند، بستر مناسب تري را 

براي ابراز خالقيت هنرمندان نگارگر فراهم آورده اند.
«قصه هاي قرآن فقط به منظور اطالع يابي از احوال 
پيشينان يا انبياء گذشته بدون اهداف پرورشي يا اجتماعي 
براي  استداللي  روش  ازدو  همواره  كريم  قرآن  نيست. 
تربيت انسان ها استفاده مي كند، يكي روش سير در محيط 
قالب  در  تاريخ  از  استفاده  ديگري  و  پيرامون  طبيعت  و 
قصه هاي گنجانده شده است». (فتاحي ثاني سبزوار،پور 
رضائيان، ١٣٨٨، ٦) جايگاه معاني و قصص قرآن کريم 
در نگارگري ايران رامي توان در دسته هاي زير مطالعه و 

بررسي کرد:

١- نگاره هاي کامال منطبق با قصص قرآن کريم
با قرآن کريم، بخشي  از آثار مرتبط  اولين گروه  در 
از يک قصه قرآني به نگاره تبديل شده است. در بسياري 
از اين نگاره ها و متون واسطه بين آن ها و قرآن کريم 
آيات قرآني نشده ولي در  به  هيچ گونه اشاره مستقيمي 
مکتوب  روايت  دو  ميان  نيز  آشکاري  تعارض  حال  عين 
مشــــاهده نمي شود. براي ذکر مثال از اين گونه آثار، 
نگاره اي با محوريت حضرت ابراهيم(ع) در يکي از قديمي 
تريـــــــن کتاب هاي مصور تاريخي يعني؛ جامع التواريخ 

رشيدالدين فضل اهللا١ مورد بررسي قرار گرفته است:
  اين نگاره(تصوير١) بيـــــــــان گر مالقات رسوالني 
(فرشتگان) از طرف خداوند، با حضرت ابراهيم(ع) است. 
گرفته  شکل  نگاره  و  التواريخ  جامع  کتاب  متن  مقايسه 
آيات  با  روايت  دو  اين  کامل  انطباق  آن،گوياي  براساس 
قرآن مجيد است. در متن فارسي جامع التواريخ، درباره 
اين ماجرامي خوانيم: «... حق تعالي سه مالئکه نزد ابراهيم 
فرستاد، و او ايشان را شبيه مردم مي ديد، و ابراهيم بر 
در خيمه به انتظار مهمان نشسته بود. چون فرشتگان را 
نزد خود بديد، به سبب مالقات ايشان به شتاب برخواست 
و ايشان را به اعزاز و اکرام بنشاند و احضار سفره که 
تاکنون آن سنت او است به جاي آورد، و او را چنان نمود 
ايشان  از  يکي  پس  خوردند.  مي  طعام  آن  از  ايشان  که 
ابراهيم را بشارت داد و گفت: من بعد از انقضاي يک سال 
کامل نزد تو معاودت کنم، و حق تعالي تو را از ساره پسري 
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خواهد داد.... و از حضرت ابراهيم بازگشتند، و او تشييع و 
توديع را در عقب ايشـان مي شتافت تا آخر االمر بدانست 
که ايشان فرشتگانند، اما نمي دانست که سبب ارسال آن دو 
ديگر چيست، تا حق تعالي بر سبيل کشف و الهام فرمود 
که بدي اهل سدوم و ظلم و بيداد ايشان بسيار شد و در 
فسق و فجور به حدي رسيده اند که به يکبار مستحق هالک 
و مستعد عذاب گشته اند.  پس ابراهيم در حضرت باري 

شفاعت و تضرع را تقديم نمود...». (رشيدالدين، ١٣٨٦، ٣٢)
اما روايت قرآني اين داستان نيز چنين است:

«و هم بندگانم را از حکايت (فرشتگان) ميهمانان ابراهيم 
آگاه ساز».(حجر، آيه ٥١)

«(و بگو که:) چون آن ميهمانان بر ابراهيم وارد شدند و 
به او سالم دادند، ابراهيم (مضطرب شده و) گفت: من از اين 
که شما (بدون اذن و بي موقع) بر من درآمديد بيمناکم». 

(حجر، آيه ٥٢)
«(فرشتگان) گفتند: هيچ مترس که ما آمده ايم تو را به 

فرزندي دانا بشارت دهيم».(حجر، آيه ٥٣)
«(ابراهيم) گفت: آيا مرا در اين سن پيري مژده فرزند 

مي دهيد؟ نشانه اين مژده چيست؟». (حجر، آيه ٥٤)
«گفتند: ما تو را به حق و حقيقت بشارت داديم و تو 

هرگز از لطف خدا نوميد مباش».(حجر، آيه ٥٥)
«(ابراهيم) گفت: آري هرگز به جز مردم (نادان ماّدي) 

گمراه، کسي از لطف خدا نوميد نيست».(حجر، آيه ٥٦)
ابراهيم) پرسش کرد که: اي رسوالن حق!  «(آن گاه 

بازگوئيد بر چه کار مبعوث شده ايد؟».(حجر، آيه ٥٧)
«(فرشتگان) پاسخ دادند که: ما را بر هالک قومي زشت 

کار فرستاده اند».(حجر، آيه ٥٨)
«(که آن قوم مجرم لوط اند که به جرم عمل بد هالک 
شوند) مگر اهل بيت لوط (و خانواده نبوت) که آن ها را همه 

از بال، نجات خواهيم داد».(حجر، آيه ٥٩)
«جز زن لوط که آن هم (چون با بدان هم دست است) چنين 
مقرر داشتيم که با زشت کاران هالک شود».(حجر، آيه ٦٠)

به اين داستان حضرت ابراهيم(ع)، در آيات ٢٤ تا ٣٣ 
از سوره ذاريات و ٦٩ تا ٧٦ از سوره هود نيز اشاراتي 

شده است.
٢- نگاره هاي تاحدودي منطبق با قصص قرآن کريم

اين گروه از تصاوير شباهت زيادي با گروه قبلي دارند، 
قرآن  با  ها  متني و تصويري آن  تفاوت هاي  ميزان  ولي 
کريم بيش تر از حدي است که بتوان آن ها را در بيـــــــن 
نگاره هاي گروه اول جاي داد. مراجعه به نمونه نگاره اي 
از کتاب آثارالباقيه١، بهترين مصداق براي تعيين وضعيت 
اين دسته از نگاره ها است.اين نگاره مربوط به داستان آدم 

۱- موضوع کتاب آثار الباقيه، که 
نوشته دانشمند بزرگ دوره اسالمي 
ايران، يعني ابوريحان بيروني است، 
گفت و گو درباره مناسبت هاي مهم 
در بين ملل و مذاهب، و بيان روزهاي 
تاريخي آنان است، و به طور کلي 
کتابي علمي و تاريخي محسـوب  

مي شود .
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و حوا يا به قول ايرانيان باستان، ميشي و ميشانه بوده 
است. (بيروني، ١٣٦٣، ١٤١)اين نگاره در تبريز سال هاي 
٧٠٥ تا ٧٠٧ ه.ق به وجود آمده و شيطان را در هيبت پير 
به آدم  تعارف ميوه  انساني، در حال  داراي ظاهر  مردي 
و حوا نشان مي دهد.روايت بيروني در آثارالباقيه، به اين 

صورت است:
    «خداوند در امر اهرمن حيران شد و پيشاني او عرق 
کرد و آن عرق را مسح نمود و به کنار ريخت و کيومرث 
از اين عرق جبين آفريده شد، سپس کيومرث را به سوي 
اهرمن فرستاد...{در اين جا درگيري هايي ميان کيومرث 
نام  به  بود  اهرمن را پسري  اهرمن شکل مي گيرد}...  و 
خزوره، اين پسر به فکر کشتن کيومرث شد اما کيومرث 
او را بکشت، تا آن که اهرمن به خداوند شکايت از کيومرث 
نمود و براي حفظ عهدي که ميان خدا و اهرمن بود خواست 
که از کيومرث خونخواهي کند... و خدا کيومرث را بکشت 
و دو قطره از پشت او در کوه دامداذ که در اصطخر است 
چکيده و از اين دو قطره پشت کيومرث ريباس روئيد و 
ميشي و ميشانه که به منزله آدم و حوا هستند از ميان اين 
دو بوته ريباس متولد شدند. اين دو نفر از شراب و طعام 

بي نياز بودند و هرگز غمي در دل نداشتند، تا آن که اهرمن 
به صورت پيرمردي به آنان ظاهر گشت و گفت ميوه هاي 
درختان را بخوريد و خود نيز شروع به خوردن کرد و نيز 
شرابي براي ايشان تهيه کرد و ميشي و ميشانه آن را نيز 
آشاميدند و از آن روز به بال و رنج افتادند و حــرص در 

آن ها يافت شد...». (بيروني، ١٣٦٣، ١٤١)
آيات قرآني قابل انطباق با اين متن و تصوير ٢ به شرح 

زير است:
«و گفتيم: اي آدم! تو با جفت خويش در بهشت جاي 
گزين، و در آن جا از هر نعمت که بخواهيد بي هيچ زحمت 
برخوردار شويد ولي به اين درخت (گندم يا سيب) نزديک 

نشويد که از ستمکاران خواهيد بود».(بقره، آيه ٣٥)
«آن گاه گفتيم: اي آدم! محققا (بدان که) اين شيطان با 
تو و جفتت دشمن است (هشيار باش که) مبادا شما را از 
بهشت بيرون آرد و از آن پس به شقاوت و بدبختي گرفتار 

شويد».(طه، آيه ١١٧)
لباس  و  غذا  هرگونه  بهشت  در  تو  براي  «(همانا 
مهياست) نه هرگز آن جا گرسنه شوي و نه برهنه و عريان 

ماني».(طه، آيه ١١٨)

جايگاه معاني و قصص  قرآني در  
نگارگري ايران بين سده هاي ۸ تا 

۱۱ هجري



شــماره۱۸     تابســتان۹۰
۲۷

فصلنامه علمي- پژوهشي

تصوير ۴- بخشي از تصوير ۳

۱ «...در کتاب حکمت االشراق، اثر 
شيخ شهاب الدين سهروردي گفته 
شده که کيخسرو، پيش از آن که 
زرتشت پيدا شود، از اين موهبت 
سرچشمه  به  که  شد  برخوردار 
نور و فره اهورائي، يعني به خورنه 
که هم شکوه و افتخار و هم تقدير 
مستقيما  است،  نوري  موجودات 
راه داشته باشد... کيخسرو اگر چه 
نمونه بارز پادشاه حکيم است، اما 
او  وجود  در  که  دانشي  پرتو  در 
عارفي  نمونه  واالگهرترين  بوده، 
و  دارد  و شهود  که کشف  است 
اشاره به جام جم که وي را دارند ه اش 
مي شمرند از همين جا است....». 

(شايگان، ۱۳۷۳، ۳۱۴)
نگاره، صرفا  اين  به  مراجعه   -۲
داراي  هاي  نگاره  معرفي  براي 
کتيبه معماري با متن قرآني بوده و 
تحقيق بيش تر درباره داليل وجود 
نيازمند  ها،  نگاره  در  آيات  اين 
ديگــــــري  تخصصي  مطالعات 
هايي  نگاره  (معموًال  باشد.  مي 
که محل تدريس و کسب علم را 
با آيات مربوط به مساجد نشان 
مي دهند، داراي مضامين عارفانه 
هستند. براي اطالعـــــات بيش تر 
رجوع کنيد به: رجبي، محــــــــمد 
علي، «جلوه هاي آيات و اذکار در 
نگارگري اسالمي ايران»، کتاب ماه 

هنر، سال اول، شماره ۱۲، ۱۳۷۸ 

«و نه هرگز در آن جا به تشنگي و به گرماي آفتاب آزار 
بيني».(طه، آيه ١١٩)

«باز (با اين همه سفارش) شيطان در او وسوسه کرد و 
گفت: اي آدم! آيا (ميل داري) تو را بر درخت ابديت و ملک 
جاوداني داللت کنم؟ (آدم پرسيد؛ آن کدام است؟ شيطان 
گفت: همان درختي که از آن ممنوع شدي، بخور تا عمر ابد 

يابي)».(طه، آيه ١٢٠)
«آن گاه شيطان (آدم و حوا) هر دو را به وسوسه فريب 
داد تا زشتي هاي پوشيده آنان پديدار شود، و به دروغ گفت: 
خدا شما را از اين درخت نهي نکرد جز براي اينکه مبادا 
دو فرشته شويد يا عمر جاودان يابيد».(اعراف، آيه ٢٠)
« و بــــر آن (گفته خود) سوگند ياد کرد که: من خير 
خواه شما هستم شما را به خير (و صالح) داللـــــــــت 

مي کنم».(اعراف، آيه ٢١)
«پس آدم و حوا (فريب خوردند و) از آن درخت تناول 
و  دور  تنشان  از  بهشتي  هاي  (لباس  جهت  بدين  کردند، 
عيوب و) عورت آن ها در نظرشان پديدار شد و خواستند 
تا به ساتري از برگ درختان بهشت، خود را بپوشانند و 

آدم نافرماني خداي خود کرد و گمراه شد».(طه، آيه ١٢١)

از  بخشي  در  قرآني  مکتوبات  داراي  هاي  نگاره   -٣
تصوير

شايد در نگاه اول، نزديک ترين موضوع براي مرتبط 
دانستن قرآن کريم و نگارگري، مشاهده مکتوبات قرآني در 
گوشه اي از تصاوير نگارگري باشد. مکتوب شدن بعضي 
از آيات در نگاره ها، به عنوان بخشي از نوشته هاي روي 
نيز شامل نوشته هاي  اثر معماري، و بخش ديگري  يک 

روي بيرق ها و پرچم ها بوده است. 
پس از مراجعه به متن هاي مرجع در شکل گيري اين 
قرآني  آيات  به  مستقيمي  اشاره  هيچ  تصاوير،  از  دسته 
کتيبه هاي  دليل گنجاندن  به همين  مشاهده نخواهد شد، 
قرآني بر سردر منازل، ديوارها، و يا پرچم ها و کتيبه ها، 
تنها حاصل ابتکار و خالقيت نگارگران تشخيص داده شده 

است.
در نمونه هايي که بيرق ها و پرچم ها محلي براي ثبت 
يک آيه و يا بخشي از يک آيه قرآني قرار مي گرفت، اغلب 
از آيه سيزدهم از سوره مبارکه صف استفاده شده است. 
نقش بستن اين آيات قرآني، بر روي بيرق سپاه ايرانيان، 
و پرچم پهلوانان و جوانمرداني بوده که عملکرد آن ها با 
احکام الهي مطابقت داشته و جزو نيروهاي خير محسوب 
مي شده اند.يک نمونه شاخص براي معرفي اين گونه آثار، 
داستان مهمي از شاهنامه فردوسي با محوريت کيخسرو 
است، که به نبرد تن به تن او با يکي از سرداران توراني 
به نام شيده اشاره دارد. کيخسرو، سومين شاه از سلسله 
کياني در شاهنامه فردوسي است که جد پدري او کيکاوس 
ايراني و جد مادري او افراسياب توراني بوده  است. پدر 

غربت،  در  اي  ناجوانمردانه  به طور  (سياوش)  کيخسرو 
به دست تورانيان به قتل مي رسد. او وارث خلق نيکو و 
روحيات کمال يافته سياوش است و در اين نگاره، بر شيده 
(پسر افراسياب توراني) که فردوسي او را جادوگر معرفي 
کرده (فردوسي، ١٣٨٧، ٧٦٠) غلبه پيدا کرده است.بر روي 
بيرق کيخسرو در اين نگاره عبارت «نصر من اهللا و فتح 

قريب» (صف، آيه ١٣) نقش بسته است.(تصاوير٣و٤)
«و باز تجارتي ديگر که آن را هم دوست داريد، نصرت 
و ياري خدا (در جنگ) و فتح نزديک (سپاه اسالم) و بشارت 

رحمت به اهل ايمان است». (صف، آيه ١٣)
داراي  و  خردمند  کهن،انساني  متون  در  کيخسرو، 
همين  است. شايد  معرفي شده  گونه  پيامبر  هاي  ويژگي 
ويژگي هاي شخصيتي کيخسرو همچون مجاهدت و توجه 
مداوم او به پروردگار در متون کهن، دليل ثبت پرچمي با 
اين عبارت براي او بوده باشد.به غير از شاهنامه فردوسي، 
بازتاب نمادين شخصيت کيخسرو را در ديگر آثار ادبي 

ايران زمين نيز شاهد هستيم.١
عالوه بر اين، نگاره اي از گلستان سعدي نيز، شاهدي بر 
حضور پر رنگ آيات قرآن کريم بر ديوار فضاهاي معماري 
در تصاوير نگارگري است. (تصوير٥)در اين نگاره، آياتي 
از سوره جن به عنوان بخشي از فضاي حاشيه  معماري 
مسجد يا مدرسه اي که داستان در آن جريان دارد به چشم 

مي خورد٢ ترجمه اين آيات قرآني به شرح زير است:
«و مساجد مخصوص خداست، پس نبايد با خدا احدي 

غير او را پرستش کنيد».(جن، آيه ١٨)
«و چون بنده خاص خدا (محمد «ص») براي آن که 
خدا را بخواند، قيام کرد، طايفه جنيان (براي استماع قرآن 
چنان) گرد او ازدحام کردند که نزديک بود بر سر هم فرو 

ريزند».(جن، آيه ١٩)
«(اي رسول! به خلق) بگو: من خداي خود را به يگانـــگي 
مي پرستم و هرگز احدي را با او شريک نمي گردانم».(جن، 
آيه ٢٠) « و باز بگو: من مالک و قادر بر خير و شر ما 



تصوير ۵- حکايت سعدي و جوان کاشغري، گلستان سعدي، هرات، ۸۹۱ 
ه.ق، (محل نگه داري: نامشخص)

 ۱- فردوسي، شاعر سده چهارم و 
اوايل سده پنجم هجري قمري است 
که در خراسان دست به سرايش 
شاهنامه زده است. کتاب او در سه 
بخش اساطيري، پهلواني و تاريخي 
هاي  داستان  است.  شده  تدوين 
مربوط به اسکندر، در بخش تاريخي 
و  داراب  داراي  داستان  از  پس  و 
قبل از پادشاهي اشکانيان به نظم 
در آمده است. اسکندر در شاهنامه 
و اسکندرنامه، شاهزادهاي دو رگه 
مدتي  که  است  رومي)  و  (ايراني 
طوالني را به جهانگيري گذرانده و 
قلمرو گستردهاي را فرمانـــروايي 
مي کند. . ويژگي هاي اسکندر در 
اين دو کتاب با حقيقت تاريخي او 
تفاوت هاي اساســــــي دارد. در 
بعضـــــي از کتاب هاي تاريخي، 
اسکندر  لشکرکشي  داليل  برخي 
مثل  دنيوي  موضوعاتي  ايران  به 
ازاي  در  ايرانيان  از  گرفتن  انتقام 
لشکرکشي خشايارشا به يونان و 
شهوت جهانگيري و خزائن وسوسه 
انگيز طالي ايرانيان عنوان شده است. 
(پيرنيا، ۱۳۸۲، ۱۱۶) به هر ترتيب، 
به دليل حمله به ايران و منقرض 
کردن سلسله هخامنشي و تالش 
در جهت ترويج فرهنگ غربي در 
وضعيت  تاريخي،  اسکندر  ايران، 
مناسب و آبرومندي در ميان مردم 
کشورمان ندارد. و در متون قديمي 
از وي به عنوان «اسکندر گجسته» 
که لقبي توهين آميز است ياد کرده اند. 
رجيم،  ملعون،  معني  به  (گجسته 
مقابل خجسته و ... (دهخدا، ۱۳۳۵، 
۱۰۶)براي اطالع بيش تر مي توان به 
کتاب «کارنامه اي به دروغ» نوشته 
پوران فرخزاد و کتاب «نگاشته هايي 
در باب فرهنگ، زبان و تاريخ ايران 
ايزدي  سيروس  نوشته  زمين» 

مراجعه کرد.
۲-اسکندر نامه، يکي از پنـــــــج 
منظومه اي است که توسط نظامي 
هجري  ششم  سده  در  گنجوي 
سروده شده و خمسه او را تشکيل 
داده است: مخزن االسرار، خسرو 
هفت  مجنون،  و  ليلي  شيرين،  و 
نامه،  (شرف  نامه  اسکندر  پيکر، 
اقبال نامه). اسکندر نامه به طور 
کامل به قضايـــــا و حکايت هاي 
لشکر  و  است  پرداخته  اسکندر 
کشي هاي او را در کنار اشاره به 

نکات حکمي تشريح مي کند.

نيستم».(جن، آيه ٢١)

٤- وقوع داستاني قرآني در يک نگاره توسط شخصيتي 
غير قرآني

در اين گروه از نگاره ها، با وجود يک داستان قرآني، 
شخصيتي کامال غير قرآني به عنوان عامل اصلي ماجرا 
معرفي شده است.يکي از مهم ترين نمونه ها براي معرفي 
اين گونه تصاوير، ماجراي ساخته شدن سد در مقابل اقوام 
اين  قرآن کريم شخصيت اصلي  يأجوج و مأجوج است. 
داستان را ذوالقرنين، و فردوسي و نظامي، اسکندر معرفي 
کرده اند.از اين ماجرا، به دليل اشاره فردوسي١ و نظامي٢ 
در شاهنامه (فردوسي، ١٣٨٧، ١١٥٩-١١٥٧) واسکندرنامه 
(نظامي،١٣٨٧، ١١٣٩-١١٣٢)،تعداد زيادي تصوير در تاريخ 

نگارگري ايران به وجود آمده است. (تصوير٦)
اما آيات قرآن کريم٣  که در آن ها ذوالقرنين مامورساخته 
شدن سد در مقابل اقوام يأجوج و مأجوج معرفي شده، به 

شرح زير هستند:
«و از تو (اي رسول) ســـــــؤال از ذوالقرنين مي کنند، 
پاسخ ده که: من بزودي حکايت او را به شما تذکر خواهم 

داد».(کهف، آيه ٨٣)
«و ما او را در زمين تمکن و قدرت بخشيديم و از هر 

چيزي رشته اي به دست او داديم».(کهف، آيه ٨٤)
«او هم از آن رشته و وسيله حق پيروي کــــرد (و 

موفقيت ها مي يافت)».(کهف، آيه ٨٥)

«تا آن که به مشرق زمين رسيد، آن جا قومي را يافت 
که ما ميان آن ها و آفتاب ساتري قرار نداديم (يعني لباس 
کنند،  از حرارت خورشيد سايبان  که  و خيمه و مسکني 

نداشتند)».(کهف، آيه ٩٠)
باخبر  کامال  آن  احوال  از  ما  البته  و  بود  «همچنين 

بوديم».(کهف، آيه ٩١)
«باز (از جنوب به سمت شمال) سفر را (ادامه داد و با 

وسائل) تعقيب مي کرد».(کهف، آيه ٩٢)
«تا رسيد ميان دو سد، آن جا قومي را يافت که سخني فهم 
نمي کردند (و سخت وحشي و زبان نفهم بودند)».(کهف، آيه ٩٣)

نام)  به  قومي  که  (بدان  ذوالقرنين!  اي  گفتند:  «آنان 
و  (و خونريزي  فساد  کوه)  اين  (پشت  مأجوج  و  يأجوج 
وحشي گري بسيار) مي کنند، آيا چنان که ما خرج آن را به 
عهده گيريم سدي ميان ما و آن ها مي بندي؟ (که ما از شر 

آنان آسوده شويم؟)».(کهف، آيه ٩٤)
«(ذوالقرنين) گفت: تمکن و ثروتي که خدا به من عطا 
فرموده از هزينه شما بهتر است اما شما با من به قوت بازو 
کمک کنيد (مرد و کارگر از شما، وسايل و هزينه آن با من) 
تا سدي محکم براي شما بسازم که به کلي مانع دسـتبرد 

آن ها شود».(کهف، آيه ٩٥)
«(و گفت: ( قطعات آهن بياوريد، آن گاه دستور داد که 
زمين را تا به آب بکنند و از عمق زمين تا مساوي دو کوه از 
سنگ و آهن ديواري بسازند و سپس آتش افروخته تا آهن 
گداخته شود، آن گاه مس گداخته بر (خلل و فرج) آن آهن 

و سنگ ريختند».(کهف، آيه ٩٦)
«از آن پس آن قوم نه هرگز بر شکستن آن سد و نه 
بر باالي آن شدن و رخنه در آن، توانائي يافتند».(کهف، 

آيه ٩٧)

توسط  نگاره  يک  در  غيرقرآني  داستاني  وقوع   -٥
شخصيتي قرآني

در اين بخش از نگاره ها يک شخصيت شناخته شده 
قرآني مشغول انجام کاري است که در قرآن کريم به آن 
هيچ اشاره اي نشده است. داستان اين نگاره ها، ما به ازاي 
قرآني ندارند و حاصل ذوق و ابتکار اديبان عارف محسوب 
مي شـــــوند. در نمونه اي از اين آثار که از کتاب سلسله 
چوپاني  به  اشاره  با  جامي  است،  شده  اقتباس  الذهب٤ 
حضرت موسي(ع) در دوره جواني، و نمونه اي از شفقت 
ورزيدن ايشان نسبت به بره اي رميده، خشنودي حضرت 
حق تعالي از اين رحمت و شفقت را به نظم درآورده است.
از  (ع)  به زمان خروج حضرت موسي  اين داستان  گويا 
مصر و حضور در مداين و چوپاني نزد حضرت شعيب (ع) 
مربوط مي شود و در بين آيات قرآني مربوط به حضرت 

موسي (ع) به آن ها اشاره شده است. 
انجام  و  قرآني  شده  شناخته  هاي  شخصيت  وجود 
عملي که عليرغم عدم اشاره به آن در قرآن کريم، ريشه در 

جايگاه معاني و قصص  قرآني در  
نگارگري ايران بين سده هاي ۸ تا 

۱۱ هجري



شــماره۱۸     تابســتان۹۰
۲۹

فصلنامه علمي- پژوهشي

تصوير ۶- ساخته شدن سد در مقابل اقوام يأجوج و مأجوج، شاهنامه فردوسي، تبريز، ۷۳۰ ه.ق، (محل نگه داري :  نامشخص)

آموزه ها و تعاليم قرآني دارد، موجب حضور تعداد زيادي 
تصوير در اين گروه از نگاره هاشده است. در اين نگاره 
(تصاوير٧و٨) که به صورت نمادين، شايستگي حضرت 
موسي(ع) براي بيرون کشيدن قوم بني اسرائيل از فتنه ها 
به اثبات رسيده است، بخشي از ابيات مرتبط با تصوير به 

اين شرح هستند:
«آنگهش جا به گردن خود کرد 

                        عزم رفتن به سوي مقصد کرد
چون نديدش ز رنج قوت تن 

بار او را گرفت بر گردن  
نيست در وقت ناخوشي و خوشي 

هيچ کاري فزون ز بارکشي  
حق تعالي چو در شباني او  

ديد آئين مهرباني او
گفت با قدسيان کروبي 

آن که خلقش بود بدين خوبي  

شايد ار قدر او بلند شود 
در جهان شاه ارجمند شود  

بر سر خلق سروريش دهند 
ره به کوي پيمبريش دهند  

همه در سايه اش بياسايند  
سايه وش سر به پاي او سايند» (جامي، ١٣٨٦، ١٥)

فرهنگ  با  منطبق  فرايض  و  واژگان  معاني،  ارائه   -٦
قرآني در يک اثر نگارگري

از واژگان ذکر شده در قرآن مجيد مانند      برخي 
نماز، جهاد، حج، امر به معروف و نهي از منکر، شهادت، 
دوزخ و غيره که به امور دنيوي و اخروي، معاني، مفاهيم، 
فرائض، اصول و فروع دين و ديگر مسائل مطرح شده از 
اين دست اشاره دارند، موضوعات ديگري از قرآن مجيد 
هستند که دوباره از طريق متون واسطه به نگارگري انتقال پيدا 
کرده اند. در اين گروه از تصاوير، مسائلي از قرآن مجيد مثل 

اقوام  به  اشاره  با  ۳-قرآن کريم 
به  شخصي  مأجوج،  و  يأجوج 
نام  را مأمـــور مقابه با آنان معرفي 
مي کند. همه شخصيت هاي تاريخي 
از جمله اسکندر مقدوني که احتمال 
انطبــــــــاق آن ها با  قــــــرآني 
وجــــود دارد، در تفسير الميزان 
عالمه طباطبايي مورد بحث قرار 
گرفته اند. استنباط نگارنــــده از 
در  بحث  مورد  هاي  شخصيت 
: طباطبايي،  الميزان (ر.ک  تفسير 
۱۳۷۶، ۶۵۸ - ۶۶۸) اين است که 
احتمال مطابقت داشتن شخصيت 
اسکندر با ذولقرنين کامال مردود 
درباره  که  اين  (با  است.  بوده 
احتمال  هم  هخامنشي  کوروش 
يکي بودن او با  مطرح شده ولي 
احتياط  با  است  بهتر  او  درباره 
نظر  اظهار  تري  بيش  مطالعه  و 

شود)
۴- هفــــــت اورنگ اثر منظوم 
دوم  نيمه  در  جامي  عبدالرحمن 
سده نهم هجري به رشته تحرير 
مثنوي  هفت  شامل  و  آمده،  در 
عرفاني به نام هاي سلسله الذهب، 
االحرار،  تحفه  ابسال،  و  سالمان 
سبحه االبرار، يوسف و زليخا، ليلي 
اسکندري  خردنامه  و  مجنون  و 
است. مثنوي هفت اورنگ، مورد 
استقبال ويژه نگارگران قرار گرفته 
و نسخه هاي باشکوهي از آن تهيه 
شده است. سلسله الذهب درباره 
اصول و عقايد اسالمي و بعضي 
مسائل مرتبط با آن بحث مي کند 
و به نظر مي رسد که جامي آن را 
به نام سلطان حسين بايقرا منظوم 

ساخته باشد.

ادامه از صفحه قبل :



تصوير ۷- حضرت موسي(ع) و بره رميده، سلسله الذهب جامل، 
۹۷۷ ه.ق، (محل نگه داري : کتابخانه کاخ گلستان، تهران)

تصوير ۸- بخشي از تصوير ۷

شهادت، برپايي نماز، و يا صحنه هاي جهاد بزرگان اسالم 
در ميادين مختلف به تصوير کشيده شده است. نمونه اي 
براي معرفي اين گروه از تصاوير را در نگاره اي مربوط 
العابدين شاهد هستيم.  زين  امام  توسط  کعبه  زيارت  به 
(تصاوير٩و١٠) زيارت مسجد الحرام، در آيات زيادي از 
از سوره مبارکه حج مورد  آيه ٢٩  از جمله  قرآن کريم، 

اشاره قرار گرفته است:
«سپس (بازگو) تا مناسک حج و حلق و تقصير را به 
جاي آرند، و به هر نذر و عهدي که در حج کردند وفا کنند و 
طواف کعبه را ِگرِد خانه عتيق (بيت الحرام) به جاي آرند». 

(حج، آيه ٢٩)
    در اين نگاره، امام سجاد(ع) به زيارت خانه خدا آمده 
است. نکته مهم اين اثر که باعث قرار گرفتن آن در گروه 
مورد نظر شده، زيارت کعبه توسط تعدادي از مسلمانان 
است و اشعار حاشيه نگـاره نيز از هفت اورنگ جامي بوده 
و به توصيف اين واقعه با تاکيد بر امام سجاد (ع)پرداخته 

است:
«ناگهان نخبه نبي و ولي 

زين عباد بن حسين علي  
در کسآء بها و حله نور 

بر حريم حرم فکند عبور  
هر طرف مي گذشت بهر طواف 

در صف خلق مي فتاد شکاف  
زد قدم بهر استالم حجر 

گشت خالي ز خلق راه و گذر» (جامي، ١٣٨٦، ١٤١)

٧- تجلي معاني خاص معرفتي از قرآن کريم در نگارگري، 
با استفاده از ادبيات عرفاني

منظور از اين بخش، ورود آيات قرآن کريم به نگارگري 
ايران از طريق نافه گشايي ادبيات فارسي است؛ يعني به 
صورت غير مستقيم و در حالتي که ابتدا معنا، مفهوم، واژه 
يا آياتي از قرآن توسط اديبي عارف وارد متني در ادبيات 
فارسي شده و سپس آن متن توسط هنرمند نگارگر، به 
اين  در  اســـت.  کرده  پيدا  انتقال  ايران  نگارگري  ساحت 
نمونه ها، خالقيت، نبوغ و اعتقادات اديب و نگارگر نقش 
نگاره  يک  گيري  در شکل  اي  کننده  تعيين  و  مهم  بسيار 
فاخر برعهده دارند. به عنوان مثال تعبير نقاشان چند سده 
اخير در قرار دادن پيکره شيري به نشانه حضور حضرت 
علي(ع) در معراج حضرت رسول(ص)، آن هم جايي جلوتر 
از براق، تعبيري عارفانه و واليي از پيشتازي عشق بر هر 

چيز ديگر، در وصال حضرت حق است.١(تصوير١١)
    براي ذکر نمونه اي معتبر از نگاره هاي اين گروه، 
مي توان به اثري از عبدالصمد شيرين قلم در سال هاي 
اشاره کرد. (تصاوير١٢و١٣) روال  از ١٠١٤ هجري  قبل 

حضرت  معراج  سفر  ١-واقعه 
رسول(ص) براساس کتاب هاي 
زيادي به تصوير در آمده است، 
و اشاره قرآني به آن را مربوط 
اسراء  سوره  از  اول  آيه  به 
تصوير  ترين  مهم  اند.  دانسته 
در  معراج حضرت رسول(ص) 
نگارگري ايران اثر سلطان محمد 
نقاش، در مکتب تبريز دوره شاه 
طهماسب صفوي و برگرفته از 
اما  است.  بوده  نظامي  خمسه 
تصوير شماره ١١ از کتاب فالنامه 
جعفري گرفته شده و نگاره هاي 
آن توسط هنرمندان شاخص آن 
دوره يعني عبدالعزيز و آقاميرک 
(براي  به تصوير درآمده است. 
اين  درباره  تر  بيش  اطالعات 
نسخه رجوع کنيد به مقاله اي با 
عنوان «فالنامه شاه طهماسبي»، 
نشريه  حسيني،  مهدي  نوشته 

هنرنامه، شماره ٢٣)

جايگاه معاني و قصص  قرآني در  
نگارگري ايران بين سده هاي ۸ تا 

۱۱ هجري



شــماره۱۸     تابســتان۹۰
۳۱

فصلنامه علمي- پژوهشي

تصوير ۹- امام سجاد در حال زيارت خانه خدا، سلسله الذهب، 
کورتزي ساکلر،  گالري  داري:  نگه  ه.ق،محل  تبريز، ۹۵۶  احتماًال 

انستيتو اسميت سونيان،  واشنگتن

تصوير ۱۰- بخشي از تصوير ۹

تصوير ۱۱- معراج حضرت رسول(ص)، فالنامه، تبريز يا قزوين، 
۹۴۷ تا ۹۵۷ ه.ق، (محل نگه داري: مجموعه ورور، لندن)

تصوير ۱۲- تسبيح گفتن پرندگان و بيداري مردي از خواب غفلت، 
گلستان سعدي، هند، پبيش از ۱۰۱۴ ه.ق، (محل نگه داري: کتابخانه 

کاخ گلستان، تهران)



تصوير ١٣- بخشي از تصوير ١٢

شکل گيري اين اثر که شاهدي بر ظرفيت هاي فوق العاده 
نگارگري در پذيرش مفاهيم و معاني قرآني است را بايد از 
تاثير آيات داراي مضمون تسبيح الهي بر سعدي شيرازي 
آغاز کرد. اين معنا که با کمي تفاوت در آيات زيادي از قرآن 
کريم تکرار شده است، به تسبيح و ستايش خداوند متعال 
توسط هرآن چه در آسمان ها و زمين است، اشاره دارد. 
يکي از تامل برانگيز ترين اين مفاهيم مربوط به آيه ٤٤ از 

سوره مبـــــــــــارکه اسراء مي شود که خداوند در آن
 مي فرمايد:

«هفت آسمان و زمين و هرچه در آن ها است همه به 
ستايش و تنزيه خدا مشغولند و موجودي نيست درعالم 
جز آن که ذکرش تسبيح و ستايش حضرت اوست وليکن 
شما تسبيح آن ها را فهم نمي کنيد، همانا او بسيار بردبار و 

آمرزنده است».(اسراء، آيه ٤٤)
   داستان اين نگاره به شوريده اي اشاره دارد که در 
صبحگاهان با شنيدن تسبيح پرندگان، از خود بي خود شده 
و مطابق با شعر ثبت شده در نگاره، که سعدي از زبان 

مرد شوريده بيان کرده، جامه دريده و راه صحرا پيش 
مي گيرد:

گفتم اين شرط آدميت نيست  
مرغ تسبيح گوي و من خاموش  
در حکايت زيباي سعدي در گلستان،١ که «تسبيح الهي 
و بيداري مردي از خواب غفلت» نام دارد، به نکاتي در باب 
اخالق و رفتار درويشان اشاره شده است. حکايتي که آيه 

٤٤ از سوره اسراءرا به مخاطب انتقال مي دهد:
    «ياد دارم که شبي در کارواني همه شب رفته بودم 
و سحر در کنار بيشه اي خفته. شوريده اي که در آن سفر 
همراه ما بود نعره اي برآورد و راه بيابان گرفت و يک نفس 
آرام نيافت. چون روز شد، گفتمش آن چه حالت بود؟ گفت 
بلبالن را ديدم که به ناله درآمده بودند از درخت و کبکان 
از کوه و غوکان در آب و بهايم از بيشه. انديشه کردم که 

مروت نباشد همه در تسبيح و من به غفلت خفته.
دوش مرغي به صبح مي ناليد 

عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش  
يکي از دوستان مخلص را   

مگر آواز من رسيد به گوش
گفت باور نداشتم که تو را  

بانگ مرغي چنين کند مدهوش  
گفتم اين شرط آدميت نيست 

مرغ تسبيح گوي و من خاموش»  
 (سعدي، ١٣٨٥، ١٠٤)
    متن اين داستان توسط عبدالصمد شيرين قلم به 
نگاره اي زيبا تبديل شده است. نگاره اي که به دليل تربيت 
اين هنرمند در بين اساتيد مکاتب اصيل شيراز، تبريز و 
هرات عصاره اي از فعاليت نگارگران ايراني به شماره آمده 
و جايگاهي ويژه پيدا مي کند. نگاره اي که با بهره گيري 
توانستهمفاهيم  ادبيات اصيل و عميق عرفاني  از  مناسب 
ويژه اي از قرآن کريم را به مخاطب انتقال داده و الگويي 
مناسب باشد از نگاره هايي که داراي معاني قرآني را خلق 

کرده اند.

نتيجه
    ارائه قصص و معاني قرآن کريم در نگارگري ايران، بين سده هاي ٨ تا ١١ هجري قمري به واسطه 
ادبيات فارسي تحقق پيدا كرده است. ادبيات فارسي، از طريق تعداد محدودي از نخبگان وارسته، جوهره 
مفاهيم قرآني را در درون خود نهادينه کرده و سپس به گوش مخاطبان رسانيده است. همين آثار در 
دوره هاي اوج نگارگري ايراني و اسالمي با قرار گرفتن در دست نگارگران معتقد، توانا و خالق، به نگاره 
هايي عميق و عرفاني تبديل شده اند که جست وجو در آن ها به آشكار شدن آيه و يا آياتي از قرآن 
کريم منجر شده است. براساس مصاديق و نمونه هاي مورد اشاره، يافته هاي اين مقاله را مي توان به 

ترتيب زير خالصه کرد:
١- قرآن کريم به دليل جايگاه و احترام خاصي که مسلمانان براي آن قائل هستند، هيچ گاه به طور 

جايگاه معاني و قصص  قرآني در  
نگارگري ايران بين سده هاي ۸ تا 

۱۱ هجري

آثار  از  يکي  گلستان  کتاب   -١
سعدي شيرازي و متعلق به سده 
حســــــــاب  به  هجري  هفتم 
مي آيد. اين کتاب که به نظم و 
نثر حکايت هايي را در خود جاي 
به شرح  باب  هفت  شامل  داده 
زير است: در سيرت پادشاهان، 
در اخالق درويشان، در فضيلت 
در  فوايد خاموشي،  در  قناعت، 
و  ضعف  در  جواني،  و  عشق 
پيري، در تاثير تربيت و در آداب 
صحبت. حکايت «تسبيح الهي و 
از خواب غفلت»  بيداري مردي 
نکاتي  باب دوم گلستان که  در 
در باب اخالق درويشان است، 

جاي دارد.



شــماره۱۸     تابســتان۹۰
۳۳

فصلنامه علمي- پژوهشي

مستقيم مورد تصويرسازي نقاشان و نگارگران قرار نگرفته و تصاوير مرتبط با آن به واسطه ادبيات 
فارسي خلق شده اند.

٢- کتاب هاي مورد استفاده براي ارائه مفاهيم قرآني در نگارگري در يک جمع بندي کلي شامل: کتاب هاي 
تاريخ، قصص أنبياء، فالنامه ها، دانشنامه ها و کتاب هاي علمي، و در نهايت کتاب هاي ادبي و عرفاني بوده اند.
٣- ساده ترين شکل ارائه مفاهيم قرآني از طريق قصص أنبياء بوده، که روايت نويسندگان آن ها از يک 
قصه قرآني را بيان  کرده است. پيچيده ترين و دشوارترين و در عين حال هنرمندانه ترين نمونه هاي 

نگارگري مرتبط با قرآن کريم نيز از طريق ادبيات عرفاني خلق شده اند.
٤- مطالعه پيرامون نگاره هاي مرتبط با قرآن کريم، باعث شکل گيري هفت گروه عمده، براي شناسايي 
بهتر جايگاه مفاهيم و قصص قرآني در نگارگري ايران گرديده است. گروه بندي اي که صرفًا به دليل 

شناخت بهتر از نگاره هاي مرتبط با قرآن کريم، مورد اشاره قرار گرفته اند.
٥- در وراي مطالعه آثار نگارگري مرتبط با قرآن کريم و اطالعات اندک ما از هنرمندان خالق اين آثار، 
ويژگي هاي شخصيتي و تربيتي هنرمندان و همچنين خالقيت هاي شخصي آن ها رانبايد در شکل گيري 

آثار شاخص مرتبط با قرآن کريم ناديده گرفت.
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