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فصلنامة علمي نگره

چكيده
معجزات پيامبران يکي از موضوعات مذهبي اســت که بخشــي از مباحث قرآني را به خود اختصاص داده و در 
سوره  هاي متعددي از آن  ها سخن به ميان رفته است. در اين ميان معجزه سرد و سالمت شدن آتش براي حضرت 
ابراهيم(ع) از مواردي است که مکررًا در متون ديني و تاريخي ذکر شده و در ادوار مختلف هنر ايران دوره اسالمي 
مورد توجه نقاشان و حاکمان وقت قرار گرفته است. اين پژوهش با اهداف، شناسايي نگاره  هايي که انطباق بيشتري با 
روايات قرآن کريم دارند و پي  بردن به ميزان تطابق مضمون و محتواي روايت معجزه سرد و سالمت شدن آتش براي 
حضرت ابراهيم(ع) با نگاره  هاي معجزه ايشان، انجام گرفته است. از اين  رو، اين نگاره  ها را از نظر عناصر تصويري 
با روايات قرآني مورد مطالعه قرار مي  دهد. در واقع ميزان مطابقت نگاره  هاي معجزه سرد و سالمت شدن آتش براي 
حضرت ابراهيم(ع) با روايات قرآن کريم و متون تفسيري مورد بررسي قرار مي  گيرد. سواالت اين تحقيق عبارتند 
از: ١- اين نگارگران تا چه ميزان در بيان تصويري معجزه، به روايت اصلي آن يعني قرآن کريم وفادار مانده  اند؟ ٢- 
گفتمان فرهنگي و هنري حاکم بر آن دوره، با نگاره  هاي معجزه سرد و سالمت شدن آتش براي حضرت ابراهيم(ع) 
چه رابطه  اي دارد؟روش تحقيق به روش توصيفي، تطبيقي و تحليلي انجام شده و اطالعات و نمونه  هاي مطالعاتي 
با استفاده از منابع کتابخانه  اي و اينترنتي گردآوري شده است. نتايج نشان مي دهد كه معجزه به  تصوير درآمده از 
حضرت ابراهيم با توجه به عناصر تصويري به  کار رفته در نگاره  ها، روايت و مضمون نگاره  هاي مورد مطالعه، گاه 
مانند قرآن و متون تفسيري، تصوير شده است و گاه داراي تفاوت  هاي موردي با متون تفسيري هستند. نگارگران به 
فراخور بينش و دريافت خويش، عناصر تصويري را در نگاره  هاي خود رقم زده  اند و حاکمان در جهت مشروعيت 

بخشيدن به حاکميت خود از آن بهره برده  اند.
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مقدمه
معجزه به  عنوان يک نشان و حجت الهي، حقانيت و دليلي 
براي درستي رسالت پيامبران و ارتباط آنان با خداوند است 
و در اين ميان نگارگران گاه از ميان موضوعات مذهبي، 
معجزات پيامبران را به  تصوير درآورده  اند. معجزه سرد 
از جمله  ابراهيم(ع)  براي حضرت  آتش  و سالمت شدن 
موضوعاتي مذهبي است که در ادوار مختلف مورد توجه 
نگارگران و حاکمان وقت قرار گرفته است. اين پژوهش با 
اهداف، پي  بردن به ميزان تطابق مضمون و محتواي روايت 
معجزه سرد و سالمت شدن آتش براي حضرت ابراهيم(ع) 
با نگاره  هاي معجزه ايشان و شناسايي نگاره  هايي صورت 
گرفته است که انطباق بيشتري ميان روايات قرآن کريم و 
عناصر تصويري ترسيم  شده دارند. از اين  رو، در اين مقاله 
ضمن معرفي تصاوير مختلف به جا مانده از معجزه سرد 
و سالمت شدن آتش براي حضرت ابراهيم(ع)، بر اساس 
نمونه  هاي موجود در نگارگري ايراني و چگونگي تعامل 
بين متون ديني و نگاره  ها (تطبيق نگاره  ها با روايت قرآني) 
و تجزيه و تحليل عناصر تصويري آن  ها، به بررسي و 
مطالعه چگونگي تصويرسازي آن مي  پردازد. سواالت اين 

تحقيق عبارتند از: 
 ١- ايــن نگارگران تا چه ميزان در بيان تصويري معجزه، به 
روايت اصلي آن يعني قرآن کريم وفادار مانده  اند؟ ٢- گفتمان 
فرهنگي وهنري حاکم بر آن دوره تاريخي با نگاره  هاي به 
تصوير درآمده چه رابطه  اي دارد؟ براي حصول به اين امر 
ابتدا تعريف معجزه با اســتناد به قرآن کريم و احاديث و 
تفاسير ارائه مي  شــود. اين امر به اين دليل انجام مي  شود 
که واژه معجزه داراي مصداق  هاي متعددي است و توسط 
کاربران آن مورد اســتفاده قرار مي  گيرد که در اين مقاله 
با اســتناد بر قرآن کريم و متون تفسيري صورت گرفته 
اســت و ســپس بعد از معرفي نگاره  هاي معجزه سرد و 
سالمت شده آتش براي حضرت ابراهيم(ع)، به بيان روايت 

تصويري و مطالعه محتوايي آن  ها پرداخته مي  شود.
ضرورت و اهميت تحقيق در اين است كه  تاکنون در هيچ  
پژوهش مستقل و جامعي، درباره معجزه سرد و سالمت 
به  ابراهيم(ع) در زمينه هنري  براي حضرت  شدن آتش 
بررسي تصاوير و ارتباط و ميزان مطابقت آن با متون 

ديني انجام نگرفته است.

روش تحقيق
اين پژوهش به روش توصيفي، تطبيقي و تحليلي انجام شده 
است. شيوه جمع آوري اطالعات تحقيق حاضر با استفاده 
و  شده  اند  جمع  آوري  کتابخانه  اي  و  اينترنتي  منابع  از 
جامعه  آماري شامل هشت نگاره از دوره ايلخاني تا صفوي 
لحاظ محتوايي  از  نگاره،  اين هشت  را دربر مي  گيرد که 
مورد بررسي، تحليل و تطبيق قرار مي  گيرد تا ميزان انطباق 
آن با آيات قرآن و متون تفسيري مشخص گردد. همچنين، 

در اين پژوهش تجزيه و تحليل اطالعات از روش کيفي بهره 
گرفته شده است. به اين منظور در طي اين مقاله، ابتدا تعريف 
معجزه با استناد به قرآن کريم، احاديث و تفاسير بيان شده 
است. سپس به بيان محور فکري مسلط بر معجزه سرد 
پرداخته  ابراهيم(ع)  براي حضرت  آتش  و سالمت شدن 
شده است. در ادامه نگاره  هاي مرتبط با آن در نسخ مختلف 
و  تصويري  عناصر  بررسي  با  انتها  در  و  شده  معرفي 
محتواي نگاره  ها، با توجه به زمينه قرآني، احاديث و تفاسير 

مورد بررسي قرار گرفته است.

پيشينه تحقيق
تاکنون بررسي، تحليل نگاره  هاي معجزه سرد و سالمت 
شدن آتش براي حضرت ابراهيم(ع) و پي بردن به ميزان 
انطباق اين نگاره با منبع اصلي الهام آن يعني قرآن کريم در 
زمينه هنري در هيچ کتاب و مقاله  اي صورت نگرفته است. 
عالوه  بر اين پژوهشگران بسياري، آثاري درباره سرگذشت 
پيامبران با عناويني چون قصص قرآني، قصص  االنبياء و 
تاريخ انبياء به رشته تحرير درآورده  اند. تحقيقات و تأليفات 
انجام شده در زمينه هنري، اغلب به مباحث کلي پرداخته 
شده است. به اين  ترتيب، منابع مطالعاتي که مي  توان به عنوان 
داستان  حوزه  دو  در  شوند  مطرح  حاضر  طرح  پيشينه 

معجزه و نگاره تقسيم مي  شود و به شرح زير مي  باشد:
مقاله «بررسي تطبيقي داستان حضرت ابراهيم در متون 
تفسيري و عرفاني (تا قرن هفتم هجري)» نوشته حسين 
آقاحسيني و سمانه زراعتي که در سال ١٣٨٩ در الهيات 
تطبيقي در سال اول به چاپ رسيد. داستان  هاي حضرت 
در  را  عرفاني  و  ديني  منابع  مهمترين  در  ابراهيم(ع) 
«چگونگي  مقاله  قرار مي  دهد.  ديني مورد بررسي  حوزه 
تصويرسازي در الگوي روايت  گري قصه در قرآن کريم» 
نوشته الهام فتاحي ثاني  سبزواري و مهدي پوررضاييان 
که در سال ١٣٨٨نوشته شده و در دوره ٤، شماره ١٠ 
تصويرسازي  نحوه  به  رسيده  چاپ  به  نگره  نشريه  در 
داستان  هاي قرآن کريم و ساختار قصه مي  پردازد. پريسا 
شادقزويني و کبري براتي در مقاله  اي تحت عنوان «تحليل 
تطبيقي عناصر خير و شر در دو نگاره ابراهيم(ع) و سياوش 
در آتش از استاد فرشچيان (با تاکيد بر فرم و محتوا)» که 
در سال ١٣٩٧ در مجله جلوه هنر در شماره اول دوره دهم 
به چاپ رسيد؛ تحليل تطبيقي عناصر خير و شر در دو 
نگاره سياوش و ابراهيم(ع) در آتش اثر استاد فرشچيان و 
تحليل محتوايي خيرها و شرهاي موجود در اين داستان  ها 
را ارائه مي  دهند. مقاله «جلوه  هاي هنري داستان حضرت 
ابراهيم در قرآن» نوشته نعيمه پراندوجي و ناهيد نصيحت 
که در ١٣٨٨ نوشته شده و در سال پانزدهم پژوهش  هاي 
هنري،  عناصر  بررسي  به  است؛  رسيده  چاپ  به  قرآني 
شخصيت  ها، گفتگو و اسلوب داستان حضرت ابراهيم در 
قرآن در حوزه ديني مي  پردازد. پايان  نامه رويا رضاپور 
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مقدم در مقطع کارشناسي ارشد با عنوان «ساختار بصري 
نگاره  هاي ابراهيم در نقاشي ايراني- اسالمي» در سال ١٣٩٢ 
به راهنمايي دکتر مهدي محمدزاده در دانشگاه هنر اسالمي 
تبريز تدوين گشت که با رويکردي بصري به نگاره  هاي 
داستان زندگي ابراهيم(ع) به بيان محور فکري مسلط بر 
داستان زندگي آن حضرت از حيث تصوير آفريني ادبي 
مي  پردازد. پايان نامه فاطمه کشاورز در مقطع کارشناسي 
ارشد با عنوان «بررسي تطبيقي به آتش افکندن حضرت 
ابراهيم(ع) و داستان گذر سياوش از آتش» در سال ١٣٩٢ 
ادبيات و  به راهنمايي کرم عبادي جوکندان در دانشکده 
نوشته  آزاد اسالمي واحد خلخال  دانشگاه  انساني  علوم 
شد که در آن داستان به آتش انداختن حضرت ابراهيم(ع) 
و گذر سياوش از آتش در حوزه ادبيات و علوم انساني 
مورد تحليل تطبيقي قرار گرفته است. از کتبي که به اعجاز 
پيامبران پرداخته باشند، مي  توان به کتاب «معجزه  شناسي» 
محمدباقر سعيدي روشن (١٣٧٩) اشاره کرد. در اين کتاب 
به بيان چيستي اعجاز و چرايي و چگونگي آن پرداخته 
جلد  چهار  در  قرآني»  قصص  «بررسي  کتاب  مي  شود. 
از محمد بيومي مهران (١٣٨٣) که با نگاهي به مستندات 
تاريخي به بيان داستان  هاي قرآني مي  پردازد و در اين ميان 
معجزات پيامبران را نيز ذکر کرده و در ميان داستان  هاي 
قرآن  و  انجيل  و  تورات  ميان  که  دوگانگي  هايي  قرآن، 
بوده را بيان مي  کند. کتاب «پژوهشي در جلوه  هاي هنري 
داستان  هاي قرآن» در دو جلد از محمود بستاني (١٣٨٦) 
با  و معجزاتشان  پيامبران  و  قرآني  داستان  هاي  بيان  به 
رويکردي هنري مي  پردازد. کتاب «قصص  االنبياء»، تأليف 
ابواسحاق نيشابوري (١٣٨٦) که برگرفته از آيات و روايات 
قرآني است به داستان زندگي پيامبران به  ترتيب تاريخي 
مي  پردازد و در اين ميان معجزات پيامبران را بازگو مي  کند. 
کتاب «قصص  االنبياء» تأليف نعمت  اهللا جزايري (١٣٩٢) نيز 
احاديث  اساس  بر  نيشابوري،  کتاب قصص  االنبياء  مانند 
داستان  به شرح  که  است  نوشته شده  قرآني  روايات  و 

پيامبران مي  پردازد.
الزم به ذکر است تعدادي از پژوهش  هاي نام برده شده، 
در فهرست منابع اين تحقيق معرفي شده تا در بررسي  هاي 

مضموني اين مبحث مورد استفاده قرار گيرند.

معجزه در متون ديني (قرآن کريم و متون تفسيري)
معجزه به معناي عاجز  کننده و درمان  کننده است. دهخدا 
معجزه را امر خارق  العاده  اي که مردم از آوردن نظير آن 
عاجز هستند مي  داند که عادتًا مقرون به دعوي نبوت است 

(دهخدا، ج١٤، ١٣٧٧: ٢١١٣٢).
امر  و  شگفت  کار  تفسير،  و  کالم  اصطالح  در  «اعجاز 
خارق  العاده  اي است که پيامبران الهي به رغم قوانين عادي و 
جاري طبيعت، به منظور اثبات ادعاي رسالت خدايي خويش 
انجام مي  دهند؛ اموري که آدميان عادي از انجام مانند آن 

ناتوان و درمانده  اند» (سعيدي، ١٣٧٩: ١٨).
از منظر مکارم شيرازي معجزه اوًال کار خداست و تنها 
به اذن خدا انجام مي  شود. ثانيًا دليلي براي شناخت پيامبر 
و هدايت است (مکارم شيرازي، ج٨ و ج١٢، ١٣٧٨: ٢٥٤ 
و ٢٨٧). طباطبائي هم معتقد است که در معجزه موضوع 
تحدي و هدايت خلق در کار است و با انجام آن صحت 
اثبات  خدا  به  سوي  دعوتش  و  رسالت  و  پيغمبري  نبوت 

مي  شود1 (طباطبائي، ج١، ١٣٨٤: ١٢٨).
طباطبائي فرق ميان امور عادي و امور خارق  العاده را اين  طور 
بيان مي  کند: «امور عادي مسبب از اسباب ظاهري و عادي 
و آن اسباب هم توأم با اسبابي باطني و حقيقي هستند، و آن 
اسباب حقيقي توأم با اراده خدا و امر او هستند، که گاهي آن 
اسباب با اسباب ظاهري هم  آهنگي نمي  کند و در نتيجه سبب 
ظاهري از سببيت مي  افتد و آن امر عادي موجود نمي  شود، 
چون اراده و امر خدا بدان تعلق نگرفته» (همان: ١٢٧-١٢٨). 
براي مثال مي  توان معجزه سرد شدن آتش براي ابراهيم(ع) 
را بيان کرد. همه مي  دانيم که آتش به دليل داشتن حرارت 
باعث گرما و سوختن مي  شود که با حواس ظاهري قابل 
درک است. اين خاصيت را خداوند با اراده  ي خود به آن 
را خدا تحت  پديده  داده است همان  طور که خاصيت هر 
عنوان فرمان تکويني به هر يک از پديده  ها اعطا کرده است. 
حال اگر با اراده  ي خدا، پديده  اي با خاصيتي که مي  شناسيم 
هماهنگ نباشد، امري غيرعادي رخ مي  دهد. همانند از بين 
رفتن خاصيت سوزندگي و حرارت آتش براي ابراهيم(ع) 

البته به اذن خداوند.
عمل  اصطالحي،  معناي  به  «معجزه»  کريم  قرآن  در 
خارق  العاده  اي که گواه نبوت باشد؛ يافت نشد (رضايي، ج١، 
١٣٨٠: ٥٨) و از واژه  هاي «آيه»، «بينه»، «برهان»، «سلطان» 
و «بصيره» در مورد امور خارق  عادت و معجزات پيامبران 
استفاده شده است (امامي، ١٣٨٨: ٢٨). لغت «معجزه» در 
روايات اهل بيت(ع) به معناي اصطالحي به کار رفته است 

(رضايي، ج١، ١٣٨٠: ٥٨).

حضرت  براي  آتش  شدن  سالمت  و  سرد  معجزه 
ابراهيم(ع)

حضرت ابراهيم(ع) دومين پيامبر اولوالعزم است که داراي 
کتاب و شريعت مستقل بوده و نام کتاب ايشان «ُصُحف» 
است. هم  چنين خداوند در آيه ١٢٥ سوره نساء، ابراهيم(ع) 
آن  تورات،  مي  خواند.  خدا)  دوست  (يعني  «خليل اهللا»  را 
حضرت را با عنوان «ابرام بن تارح» نام مي  برد (بيومي، 
ج١، ١٣٨٣: ١٠٠). معجزاتي که در قرآن کريم براي حضرت 
ابراهيم(ع) ذکر شده  اند شامل دو مورد، زنده کردن پرندگان 
تکه  تکه شده (احياي ُمردگان) و سرد و سالمت شدن آتش 
براي آن حضرت است و با توجه به اين  که از معجزه احياي 
ُمردگان در نقاشي ايراني نگاره  اي يافت نشد در ادامه تنها 
روايت قرآني معجزه سرد و سالمت شدن آتش، بررسي 

١. پيامبران براي اثبات ارتباط خود 
با خدا نياز به معجزه دارند بنابراين 
شناخت پيامبران راستين از طريق 
معجزه امکان پذير است. اين معجزه 
مي تواند در محتواي خود دعوت و 
کتاب آسماني پيامبر(ص) باشد و 
از قبيل  نيز مي تواند امور ديگري 
باشد  جسمي  و  حسي  معجزات 
(مکارم شيرازي،ج١٣، ١٣٧٨: ١٧٧).



مي  شود.
به  ابراهيم(ع)»  حضرت  براي  آتش  شدن  «سرد  داستان 
اين شرح است که آن حضرت، مردم را به پرستش خداي 
يگانه دعوت و از بت  پرستي منع مي  کرد. پس از مدتي آن 
حضرت، به فکر شکستن بت  ها افتاد تا از اين طريق بفهماند 
که کاري از دست بت  ها برنمي آيد و چون مردم ناتواني بت  ها 
را ببينند به سوي خدا برگردند. به اين ترتيب روزي که تمام 
مردم شهر براي برگزاري جشني به بيرون از شهر مي  رفتند. 
ابراهيم(ع) با تبري تمام بت  ها به جز بت بزرگ را شکست 
و تبر را بردوش آن بت گذاشت. بعد از اين  که مردم تمام 
بت  ها را شکسته ديدند. نمرود فرمان داد تا ابراهيم را نزد او 
بياورند و از ابراهيم درباره ماجرا پرسيد. او در پاسخ گفت 
که از بت بزرگ بپرسند. نمروديان چون ديدند نمي  توانند بر 
ابراهيم چيره شوند، دستور به سوزاندن ابراهيم دادند. به 
اين  ترتيب کوهي از هيزم درست کردند و به دنبال آن آتش 
بزرگي بوجود آمد. شعله  هاي آتش به  قدري عظيم بود که هيچ 
پرنده  اي قادر نبودند از باالي آن عبور کند (مکارم شيرازي، 
ج١٣، ١٣٧٨: ٤٤٥). هنگامي که ابراهيم را با منجنيق به آتش 
انداختند او از خدا خواست تا او را نجات دهد، خداوند به 
آتش فرمان داد: «قلنا يا نار کوني بردا و سالما علي ابراهيم» 
به اين ترتيب خداي متعال آتش را براي آن حضرت سرد و 
سالمت کرد. آيات ٦٨ تا ٧٠ سوره انبياء، معجزه سرد شدن 

آتش براي حضرت ابراهيم(ع) را اين طور بيان مي  کند:
«گفتند: ابراهيم را بسوزانيد و اگر کننده کاري هستيد خدايان 
خود را ياري کنيد. پس آن قوم آتشي سخت افروختند و 
ابراهيم را در آن افکندند و گفتيم: اي آتش بر ابراهيم سرد 
و سالمت شو. باز قوم در مقام کيد و کينه او برآمدند و ما 
کيدشان را باطل کرده آن ها را به سخت  ترين زيان و حسرت 
انداختيم1» (انبياء/٦٨-٧٠). «قلنا يا نار کوني بردا و سالما 
علي ابراهيم» اين جمله خطاب  تکويني خداوند به آتش است 
که باعث شد خاصيت سوزانندگي و نابودکنندگي آتش را 
بگيرد و از راه معجزه آن را براي ابراهيم(ع) خنک و سالمت 
کند؛ و به همين دليل معجزه بود (طباطبائي، ج١٤، ١٣٨٤: 
٤٢٧). در روايتي آمده است که آتش آن  چنان سرد و خنک 
شد، که حضرت ابراهيم(ع) از سرما مي  لرزيد، تا وقتي که 
خطاب «سالما» آمد و از شدت سرماي آن کم شد (مکارم 
شيرازي، ج١٣، ١٣٧٨: ٤٤٦). زماني که نمرود براي ديدن 
عذاب و ناراحتي آن حضرت بر باالي جايگاهي که براي او 
ساخته بودند رفت، حضرت ابراهيم(ع) را در بوستاني سبز 
و خّرم ديد (پاک  نيا، ١٣٨٨: ٧٩-٨٠). در روايتي ديگر آمده 
است زماني که حضرت ابراهيم(ع) را مي  خواستند با منجنيق 
به آتش پرتاب کنند، آسمان و زمين و فرشتگان از خداوند 
تقاضا کردند که او را حفظ کند و هم  چنين گفتند: پروردگارا، 
بر روي زمين کسي جز ابراهيم تو را نمي  پرستد، چگونه 
مي  گذاري که او را به آتش بياندازند؟ خداوند فرمود: اگر 
بنده  ام مرا بخواند او را کفايت خواهم کرد. از سوي ديگر 

جبرئيل نزد ابراهيم آمد و گفت: آيا از من خواسته  اي داري 
تا به تو کمک کنم؟ در پاسخ گفت: از تو خواسته  اي ندارم 
ولي از خداوند حاجت دارم و همين اندازه که او از حال من 
آگاه است کافي است. آنگاه خداوند متعال فرمود: «يا نارکوني 
بردا و سالما علي ابراهيم» و آتش براي او مايه سالمتي شد. 
جبرئيل از عرش فرود آمد و در ميان باغي زيبا با ابراهيم 
سخن گفت (جزايري، ١٣٩٢: ١٩٣-١٩٤) (مکارم شيرازي، 
ج١٣، ١٣٧٨: ٤٤٥). فرمان خدا در اينجا فرمان تکويني بود. 
با سالم ماندن ابراهيم در ميان آتش، دهان  ها از تعجب باز 
ماند و عظمت ابراهيم و خداي او ِورد زبان  ها شد (مکارم 

شيرازي، ج١٣، ١٣٧٨: ٤٤٧-٤٤٨).
نيشابوري در شرح اين واقعه مي  نويسد: در ميان آتش، 
تختي پيدا شد، براي  آن  که ابراهيم روي آن بشيند. هم  چنين 
حوض آب پيش او پديدار شد و ُگل  هاي نرگس و رياحين 
در اطراف تخت او روييدند و لباس بهشتي براي ابراهيم 
تا خود سرنوشت  نمرود خواست  از مدتي  آوردند. پس 
ابراهيم را ببيند. به  اين  ترتيب جايگاهي بلند ساختند و نمرود 
ابراهيم را نشسته بر تخت در کنار  بر باالي آن رفت و 
جوي ديد که نرگس گرداگرد آن روييده بود (نيشابوري، 

.(١٣٨٦: ٥٢
ابراهيم در آتش  «پيامبر اکرم(ص) فرمودند: هنگامي که 
افتاد جبرئيل لباس و زيراندازي بهشتي را براي او آورد 
و روي او را بپوشاند.» امام رضا(ع) در روايتي مي  فرمايد 
«هنگامي که ابراهيم در آتش افتاد خداوند گرداگردش را 
از درختاني سرسبز که در طول سال مي  رويند پوشاند» 

(جزايري، ١٣٩٢: ١٩٥-١٩٧).

بازخواني  نگاره  هاي معجزه حضرت ابراهيم(ع)
زنده  و  آتش  شدن  سالمت  و  سرد  معجزه  دو  ميان  از 
ابراهيم(ع)  حضرت  توسط  شده  تکه  تکه  پرندگان  کردن 
که در قرآن کريم بيان شده، معجزه سرد و سالمت شدن 
جدول(١)  است.  گرفته  قرار  نگارگران  توجه  مورد  آتش 
توزيع نگاره  هاي معجزه سرد و سالمت شدن آتش براي 
ابراهيم(ع) در نسخ و دوره  هاي مختلف تاريخي (ايلخاني تا 

صفوي) را نشان مي  دهد:
با توجه به جدول(١) و بررسي انجام شده در نگارگري 
ايراني، نگاره  هاي يافت شده متعلق به دوره  هاي ايلخاني، 
آمده  اند.  بدست  نسخه  از ٦  که  است  و صفوي  تيموري 
الزم به ذکر است از دوره سلجوقي و قاجار نگاره معجزه 
سرد و سالمت شدن آتش براي حضرت ابراهيم(ع) يافت 
نشد. در ادامه به  ترتيب سير تاريخي به بازخواني و تطبيق 
نگاره  هاي معجزه حضرت ابراهيم(ع) در هر نسخه با متن 

قرآن و متون تفسيري مي  پردازيم.

سرد شدن آتش براي حضرت ابراهيم(ع)درجامع  التواريخ
جامع  التواريخ در زمان غازان خان نگاشته شد. با مسلمان 

١. «قالو حرقوه و انصدوا الهتکم ان 
کنتم فاعلين، قلنا يا نار کوني بردا 
به  آردوا  و  ابراهيم  علي  و سالما 
کيدا فجعلنا هم اال خسربن» (انبيا/ 

.(٦٨-٧٠

مطالعه تطبيقي نگاره  هاي ابراهيم(ع) در 
آتش با روايات و تفاسير قرآن از عصر 

ايلخاني تا صفوي / ٥-٢١ 
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فصلنامة علمي نگره

شدن او، اسالم دين رسمي کشور اعالم شد. تغيير مذهب او 
باعث اصالحات سياسي، اجتماعي و فرهنگي گشت و با اين 
کار جايگاه ويژه  اي نزد مردم پيدا کرد. عالوه  بر اين، ايلخانان 
به تاريخ توجه زيادي نمودند. در اين ميان، جامع  التواريخ، 
کتاب تاريخ عمومي جهان از تولد آدم تا عصر مغول را 
دربردارد که توسط خواجه رشيدالدين فضل  اهللا همداني، 
وزير غازان  خان و الجايتو تأليف شده است. در اين کتاب 
مي  توان تصاويري از قصص قرآني و معجزات پيامبران 
کتاب  در  عکاشه  کرد.  مشاهده  تاريخي،  سير  ترتيب  به 
«نگارگري اسالمي» مي  نويسد: رشيدالدين در اين نسخه 
حکومت مغول را ادامه  دهنده دولت اسالم نشان مي  دهد تا 
از اين  طريق خالء ناشي از سقوط خالفت عباسي توسط 
هوالکو را ُپر کند. درواقع رشيدالدين با اين کار، سلطنت 
مغوالن را ادامه  دهنده دين و دولت اسالمي نشان مي  دهد 
حاکم،  قدرت  سياست  اين  گونه  و   (١١١  :١٣٨٠ (عکاشه، 
در جهت تقدس و مشروعيت بخشيدن به حاکميت خود 
اديان،  پيامبران تمام  اين کتاب  عمل مي  کرد. همچنين در 
تصويرسازي شده است و اين نشان از مسامحه ديني در 
آن دوران دارد. تصويرهاي انبيا در نسخه جامع  التواريخ، 
اين  بلکه  نمي  روند  به  شمار  مذهبي  نشانه  هاي  و  سمبل 
تصاوير تنها در بافت تاريخي سرگذشت  ها نمايان شده  اند 
و اين امر بيانگر واقع  گرايي ايلخاني است (محمدزاده، ١٣٨٧: 
و  جامع  التواريخ  متن  در  مي  توان  را  موضوع  اين   .(٨-٩
نگاره  هاي آن مشاهده نمود. به اين  ترتيب، ويژگي جامعه 
ديني ايلخانان را مي  توان مسامحه ديني و توجه جدي به 
تاريخ دانست. اين دو ويژگي در نگاره  ها اين دوره نيز نمود 

يافت.
تصوير(١) از جلد سوم نسخه جامع  التواريخ است که در 
نگهداري  عرب  ٢٠  به  شماره  ادينبورگ،  دانشگاه  کتابخانه 
مي  شود و در سده ٨ ه.ق در ربع رشيدي تبريز کتابت و 
تصويرسازي شده است. اين نگاره که تا حدود به متن قرآن 
نزديک است، لحظه در آتش انداختن حضرت ابراهيم(ع) را 
نشان مي  دهد. در باال و پايين تصوير، متني حاوي داستان 
معجزه سرد و سالمت شدن آتش براي حضرت ابراهيم(ع) 
اين معجزه در سمت چپ تصوير ترسيم  ديده مي  شود. 
شده و تقريبا ١/٣ فضاي تصوير را به خود اختصاص 
داده است. حضرت ابراهيم با سيماي آرام در ميان آتش 
نشسته، چهره ايشان با ريش و سبيل ترسيم شده و به 
شکرانه اين معجزه، دستانش را در حال دعا نگه داشته 
است. تصوير منجنيق، مانند ماشين چوبي جنگي در مرکز 
تصوير قرار گرفته که طبق روايات با آن منجنيق، حضرت 
ابراهيم(ع) را در ميان آتش انداختند. مسير حرکت توسط 
داده  نشان  ماهرانه  اي  به  صورت  منجنيق  طناب  چرخش 
شده است. نکته بصري در مورد منجنيق، توجه واقع  گرايانه 
نگارگران جامع  التواريخ، نسبت به طرح نمادين و ساده آن 
در نگاره  هاي نمونه  هاي صفوي است (محمدزاده، ١٣٨٧: 
١٣) که در تصوير به  عنوان عنصر جداکننده فضاي ميان 
نمرود و حضرت ابراهيم(ع) ترسيم شده است. مطابق آنچه 
در روايات آمده، ابراهيم در يک باغي از گل  ها نشسته و 
 Rice) اين گل  ها طبق آيين چيني به  تصوير در آمده است
آتش  ميان  در  ُگل  شاخه  چند   .(and Gary, 1976: 53
مي  تواند نمادي از سرد شدن آتش براي آن حضرت باشد. 

Rice and Gary, 1976: 52  : تصوير١. ابراهيم در آتش، جامع  التواريخ رشيدالدين، تبريز (ايلخاني)، سده ٨ ه.ق، کتابخانه دانشگاه ادينبورگ،  مأخذ



در واقع نگارگر معجزه سرد و سالمت شدن آتش براي 
حضرت ابراهيم(ع) را به  صورت مختصر نشان داده است. 
و  کرده  احاطه  آتش  را  ابراهيم  دورتادور  ديگر،  اليه  در 
اين امر مي  تواند نشان از عظمت آتشي باشد که حضرت 
ابراهيم را در آن انداختند. شعله  هاي آتش به  صورت خطوط 
منحني ترسيم شده  اند. در سمت راست تصوير نمرود ديده 
مي  شود که بر روي تخت نشسته و از آن  جا نظاره  گر واقعه 
است. او تاجي به  شکل تاج سلجوقي بر سر دارد و تخت او 
 Rice and Gary, 1976:) از نوع چيني مصور شده است
53). با توجه به آن  چه در متون تفسيري آمده به دستور 

نمرود براي او جايگاه درست کردند تا بتواند از آن  جا شاهد 
عذاب حضرت ابراهيم باشد، در حالي که اين موضوع در 
اين نگاره از مصداق  هاي تمايز بين متون تفسيري و نگاره 

جامع  التواريخ است.

سرد شدن آتش براي حضرت ابراهيم(ع) در مرقع دي  يز 1
بعد از مرگ تيمور، فرزندش شاهرخ از کتابت نسخه  هاي 
و  عقايد  دگرگوني  کرد.  حمايت  بسيار  اسالمي  مذهبي 
آرمان  هاي ترک- مغولي تيموريان در شيراز و مرکز ايران 
شديد بود و چيزي که در مکتب شيراز بيشتر حس مي  شود 
 :١٣٨٧ (آژند،  است  آن  ها  اسالمي  ايراني-  رويکردهاي 
١٦٤-١٦٥). در اين دوره انديشه  هاي صوفيان اوج مي  گيرد 
و اين تفکرات مورد توجه تصويرگران و اديبان اين دوره 
قرار مي  گيرد (محمدزاده، ١٣٨٧: ٨). در واقع کتاب عنصري 
جدايي  ناپذير در کانون  هاي فرهنگي تيموريان بود و عالقه 
و اشتياق آن  ها به ادبيات فارسي باعث توليد نسخه  هاي 
باشکوهي از متون ادبي ايران شد و کتاب  آرايي، عالي  ترين 

بيان سليقه هنري  شان شد (آژند، ج۱، ۱۳۸۹: ۲۳۹). بخشي 
از اين آثار امروزه در مرقعات ديز نگهداري مي  شوند.

 74-mss. Diez A. شماره  هاي  با  مرقع  پنج  مجموعه 
فريدريش  هانريش  به  متعلق  ديز،  به  معروف   fols.70

فون ديز2، سفير پروسي است. او اين مجموعه را در مدت 
در   ١١٩٩  -١٢٠٦  /١٧٨٤  -١٧٩١ سال  هاي  بين  اقامتش 
استانبول به  دست آورد و در سال ١٨١٧/ ١٢٣٣ به کتابخانه 
شاهي در برلين اهدا شد (خزايي، ١٣٨٦: ٧٢). محتواي آن  ها 
اشعار اميرخسرو دهلوي و سعد سلمان است که مورد 

عالقه بايسنقرميرزا بود (آژند، ١٣٨٧: ٩٩).
معجزه سرد و سالمت شدن آتش براي حضرت ابراهيم(ع)، 
موضوع يکي از نگاره  هاي اين مجموعه است که در تاريخ 
٨٠٢ -٨٢٨ ه.ق و احتماال در شيراز تصويرسازي شد. در 
اين نگاره (تصوير٢) هنرمند زوايه  ديدي متفاوتي نسبت به 
بقيه نگاره  ها، به تصوير درآورده و ابراهيم را در لحظه معلق 
ميان هوا و آسمان و در حالت پرتاب به آتش نشان مي  دهد. 
شعله  ها  نيمي از تصوير را اشغال کرده و به  صورت کوهي 
از آتش نمايان شده  اند، اين امر نشان از عظمت آتش دارد. 
پس  زمينه بسيار ساده تصوير شده و جبرئيل (فرشته) با 
چهار بال و تاجي برسر در آسمان دست  ها و بال  هايش را 
بازکرده است. ابراهيم با شعله مقدس، روبنده، ريش وسبيل 
نشان داده شده است. در اين نگاره تصويري از منجنيق 
چهره  هاي  از  متأثر  بسيار  نگاره  اين  چهره  هاي  نيست. 

مغولي ترسيم شده  اند.

گلچين  در  ابراهيم(ع)  حضرت  براي  آتش  شدن  سرد 
1.Diez Collection

2. H. F. Von Diez

صفويتيموريايلخانيمعجزهنسخهرديف

١سرد و سالمت شدن آتشجامع  التواريخ١

١سرد و سالمت شدن آتشمرقع دي  يز٢

١سرد و سالمت شدن آتشگلچين اسکندر سلطان٣

١سرد و سالمت شدن آتشروضه  الصفا٤

٣سرد و سالمت شدن آتشقصص  االنبياء٥

١سرد و سالمت شدن آتشفالنامه٦
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جدول١. توزيع نگاره  هاي معجزه حضرت ابراهيم در نسخ مختلف بر اساس دوره  هاي تاريخي، مأخذ: نگارندگان
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شماره ۶۳  پاييز۱۴۰۱
۱۱

فصلنامة علمي نگره

اسکندرسلطان
اسکندر سلطان فرزند عمر شيخ  بن  تيمور، يکي از جانشينان 
او بسيار حامي علم  تيمور بود (آژند، ج١، ١٣٨٩: ٢٦٧). 
وهنر بود و عالقه خاصي به شعر و ادب داشت. از اين  رو، 
در پايتخت خود، کتابخانه با عظمتي بنا کرد و بسياري از 
هنرمنداني را که به سلطان احمد جالير در بغداد خدمت 
مي  کردند، به شيراز دعوت کرد (ريشار، ١٣٨٣: ٦٠). زير 
نظر وي، چندين گلچين شعر، کتاب  آرايي گشت که مربوط 
 :١٣٨٩ ج١،  (آژند،  است  تيموري  دوره  شيراز  مکتب  به 
٢٦٧). او گلچين  سازي را به اوج کمال رساند (آژند، ١٣٨٧: 
١٦٩). اين موضوع نشان از اهميت و جايگاه گلچين ادبي 
در آن دوران دارد که قدرت و سليقه حاکم در اين امر نيز 
تأثيرگذار بوده است. در سال ٨١٣ ه.ق در دو جلد گلچين 
اسکندر سلطان نيز به سفارش اسکندر سلطان نگاشته شد. 
و  (احمدپناه  است  بن  مرتضي  الحسيني  محمود  آن  کاتب 

ديگران، ١٣٩٥: ٣١) که براي کتابخانه اسکندر سلطان کار 
اين گلچين، نگارگري مکتب شيراز را  مي  کرد. نگاره  هاي 
نشان مي  دهد (آژند، ١٣٨٧: ٢٠٠). کاتب دليل گردآوري اين 
اثر ادبي و تاريخي را آگاهي از چگونگي حکومت اسکندر 
قوانين  به  اسکندر سلطان همچنين،  بيان مي  کند.  سلطان 
اسالم و الهيات عالقه  مند بود (احمدپناه و ديگران، ١٣٩٥: 
٣٣) و تصوير امامان شيعه در برخي نگاره  هاي اين نسخه 
گوياي گرايش شيعي (مذهبي) اسکندر سلطان است (آژند، 
١٣٨٧: ٢٠١). بدين ترتيب اسکندر سلطان از هنر و هنرمندان 
حمايت مي  کرد و گلچين اسکندر سلطان نمونه  اي از کتب 
ادبي دوران او است. اين نسخه، شامل مجموعه  اي از اشعار 
شاعراني از جمله خمسه نظامي، عطار نيشابوري و... است 
و امروزه در بنياد گالوست گلبنکيان در ليسبن قرار دارد. 
اين گلچين شامل ٣٤ نگاره و ٤٤٤ برگ است و تحت شماره 

L.A161 نگهداري مي  شود (آژند، ج١، ١٣٨٩: ٤٢٧).
سلطان  اسکندر  گلچين  شد،  بيان  پيشتر  که  همان  طور 
يک نگاره دو صفحه  اي از معجزه سرد شدن آتش براي 
حضرت ابراهيم(ع) در سال ٨١٣ ه.ق در شيراز کار شده 
ميان  موردي  تفاوت  هاي  (تصوير٣)  نگاره  اين  در  است. 
روايات قرآن و تفاسير با عناصر تصويري وجود دارد. 
در نگاره سمت راست نمرود و خدمتکاران و منجنيق ديده 
مي  شود. طناب منجنيق تاب برگشت به خود گرفته است 
اشاره  آتش  در  ابراهيم  پرتاب شدن  از  بعد  لحظه  به  که 
دارد. در اين صفحه نمرود با کالهي بر سر، بر تخت خود 
نشسته و با دست خود به ابراهيم اشاره مي  کند. جهت نگاه 
خدمتکاران و ناظران اطراف نمرود به سمت ابراهيم است 
و اين امر توجه را به صفحه مقابل جلب مي  کند. معجزه در 
نگاره سمت چپ ترسيم شده و براي نشان دادن بزرگي 
آن معجزه، يک صفحه به آن واقعه اختصاص يافته است. 

تصوير٢. ابراهيم در آتش، مرقع دييز، شيراز، ٨٠٢- ٨٢٨ 
، مأخذ: آژند،  ه.ق، کتابخانه ملي برلين، مجموعه ديتيس 

١٣٨٧: ٢٤٢

تصوير٣. ابراهيم در آتش، گلچين اسکندر سلطان، شيراز، ٨١٣ 
ه.ق، بنياد گالوست گلبنگيان در ليسبن پرتغال، مآخذ:

http://Sabanciuniv.edu 



حضرت ابراهيم(ع) با هاله دورسر و بدون روبنده در ميان 
بوستاني که دور آن را آتش فرا گرفته، نشسته و به نشانه 
دعا و شکر، دستان خود را باال نگه  داشته است. اين نگاره، 
صحنه  اي جاندار و با روح را نشان مي  دهد (آژند، ١٣٨٧: 
٢٠١). نمرود بر تخت خود نشسته و ناظر واقعه است که 
اين امر با آن  چه در متون تفسيري بيان شده، متمايز است. 
اين نگاره که داراي فضاي روايتگر است؛ تا حدودي نزديک 
به نگاره جامع  التواريخ با همين موضوع است. از حيث محل 
آتش،  دايره  اي  منجنيق، شکل  و  گيري شخصيت  ها  قرار 
نحوه نشستن نمرود اين شباهت را مي  توان مشاهده نمود. 
با اين  حال، نگاره معجزه سرد شدن آتش براي حضرت 
ابراهيم(ع) در گلچين اسکندر سلطان، داراي جزئيات بيشتر، 
ظريف  تر و در يک ترکيب دو صفحه  اي ترسيم شده است. 
همچنين مي  توان ديد، در اين نگاره، معجزه سرد و سالمت 
بوته  هاي  و  ُگل  با  ابراهيم(ع)  حضرت  براي  آتش  شدن 
بيشتر نسبت به نمونه آن در جامع  التواريخ به  تصوير در 

آمده است.
نشان  را  اندک  گياهي  پوشش  با  دشتي  صفحه  دو  هر 
مي  دهد و اين دشت در ميان شعله  هاي آتش به گلستاني 
سرسبز تبديل شده است. نکته ديگر در اين نگاره، سمت 
راست تصوير دشتي همراه با آسمان طاليي ترسيم شده 
در حالي که در تصوير سمت چپ، تنها دشت ديده مي  شود 
و اين امرنشان از دو زاويه  ديد متفاوت است (همان: ٢٠١). 
نشان  را  معجزه  که  چپ  سمت  تصوير  در  به  طوري  که 
از نماي باال  مي  دهد، نگارگر، شعله  هاي آتش و زمين را 
به  تصوير درآورده و تصوير سمت راست از نماي روبه  رو 

ترسيم شده است.

سرد شدن آتش براي حضرت ابراهيم(ع) در 
رو الصفا

زماني  که سالطين خواستند تا نام خود و فتوحاتشان را در 
تاريخ ثبت کنند و هم  چنين براي آن  که خود را ادامه  دهنده 
خواستند  مورخان  از  کنند،  معرفي  خدا  فرستادگان  راه 
تا زمان سلطنت آنان را به رشته تحرير  تا داستان آدم 
درآورند و سپس توسط نگارگران تصويرسازي شود. در 
واقع ارتباط مستقيمي ميان اعتبار فرهنگي و افزايش قدرت 
سياسي حاکمان وجود داشت. تيموريان نيز عالوه  بر توجه 
به هنر خوشنويسي و نگارگري مانند مغوالن به نجوم و 
تاريخ اهميت مي  دادند و کتاب  هاي تاريخي مهمي در عصر 
تيموريان به نگارش درآمد. تيمور خود عالقه زيادي به 
تاريخ و جمع  آوري حوادث دوران)  (تنظيم  تاريخ  نويسي 
اين سيره  اين منظور گماشت.  براي  را  داشت و کساني 
تيمور را فرزندان و نوادگان او حفظ کردند و در نتيجه 
اين عصر به همان رونق  انتهاي  تا  ابتدا  از  تاريخ  نويسي 

سابق ادامه يافت (کيان¬فر، ۱۳۸۰: پيشگفتار ۲۴-۲۲).
روضه  الصفا کتابي تاريخي است که در سال ١٠٠٤ ه.ق 

/١٥٩٥ م در هرات به  وسيله ميرخواند تأليف شده است. 
او يکي از مورخان دربار سلطان حسين بايقرا بود. و اين 
کتاب را به دستور ميرعليشير نوايي وزير سلطان حسين 
تاريخ  و  عمومي  تاريخ  شامل  نسخه،  اين  نوشت.  بايقرا 
مي  شود  تقسيم  دفتر  هفت  به  و  است  تيموري  سلسله 
(ريشار، ١٣٨٣: ٢٠٣). شش جلد اول مشتمل بر تاريخ انبيا 
و بزرگان و شاهان ايران قبل از بعثت حضرت محمد(ص)، 
تاريخ صدر اسالم تا دوره تيمور و جانشينان او تا سال 
٨٧٣ ه.ق است (دشتگل: ١٣٨٩: ٦٤). با آن  که ميرخواند اهل 
سنت بود گويي تاريخ را براي شيعيان نگاشته است. او 
نخستين مورخ تاريخ عمومي است که در کتاب خود فصلي 
مستقل را به شرح حال ائمه اثني  عشري پرداخته که نشان 
از عالقه وافر او به ائمه اطهار و هم  چنين بيانگر گرايش او به 
تفکر شيعي است (کيان  فر، ۱۳۸۰: پيشگفتار ۲۶). اين نسخه 

تاريخي در دوره صفوي تصويرسازي شد.
در  روضه  الصفا  نسخه  اول  جلد  به  متعلق  تصوير(٤) 
سده ٩ ه.ق و محفوظ در کتابخانه ملي فرانسه به شماره 

تصوير٤. ابراهيم در آتش، روضه  الصفا، سده ٩ ه.ق، کتابخانه 
http://gallica.bnf.fr :ملي فرانسه، مآخذ
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شماره ۶۳  پاييز۱۴۰۱
۱۳

فصلنامة علمي نگره

Persian. 1567 است. اين نسخه مصور شامل ٤٦ نگاره 
است. اين نگاره داراي کادر مستطيل عمودي بوده و در 
باال و پايين تصوير بخشي از متن روضه  الصفا وجود دارد 
که واقعه به آتش انداختن ابراهيم را بيان مي  کند. روايت 
متن روضه  الصفا مطابق با آيات قرآن و متون تفسيري 
است. پس  زمينه به  صورت ساده و با پوشش گياهي اندک 
ترسيم شده و آتش بزرگي در سمت چپ نگاره نمايان است 
و حضرت ابراهيم با هاله مقدس و رداي نبوت بر روي 
منجنيق نشسته است و دو فرد منجنيق را به سمت آتش 
باالي  بر  همان حال  در  ابراهيم  مي  کنند. حضرت  هدايت 
منجنيق دستانش را به نشانه دعا بلند کرده و در همان 
هنگام جبرئيل نيز در آسمان دستانش را به  سوي او گرفته 
است و اين اشاره به ياري خداوند و بشارت به رهايي او از 
آتش است (عکاشه، ١٣٨٠: ١٣٥-١٣٦). اين نگاره نيز مانند 
نگاره مرقع دي  يز، تصويري از گلستان شدن و سرسبزي 
در آتش نيست. در واقع نگارگر لحظه سخن گفتن حضرت 
ابراهيم(ع) با جبرئيل را به  تصوير درآورده است. جزايري 

در شرح اين لحظه از داستان مي  نويسد: زماني که حضرت 
ابراهيم(ع) را مي  خواستند با منجنيق به آتش پرتاب کنند، 
خواسته  اي  من  از  آيا  گفت:  و  آمد  ابراهيم  نزد  جبرئيل 
داري تا به تو کمک کنم؟ در پاسخ گفت: از تو خواسته  اي 
ندارم ولي از خداوند حاجت دارم (جزايري، ١٣٩٢: ١٩٣-

١٩٤). همان  طور که مالحظه مي  شود، طرح ساده منجنيق 
را مي  توان در طرح منجنيق  هاي ترسيم شده در اين دوره 

(صفوي) نيز مشاهده کرد.
با اين توصيفات مي  توان گفت، نگارگران در بيان اين لحظه 
از زندگي حضرت ابراهيم(ع) در اين نگاره، آن را نزديک به 

تفاسير و متن روضه  الصفا ترسيم کرده  اند.

در  ابراهيم(ع)  حضرت  براي  آتش  شدن  سرد 
قصص  االنبياء

شاهان صفوي يکي از حاميان علم و هنر بودند از اين  رو 
شد.  تهيه  نسخه  خطي  زيادي  شمار  صفوي  دوره  در 
مي  توان در آن زمان، شيراز را محلي براي کتابت نسخ و 
مذهب قرآن دانست (ريشار، ١٣٨٣: ١٢٥). با گذشت زمان، 
ايجاد  باعث  هنر  حمايت  از  تهماسب  شاه  روي  گرداندن 
کارگاه  هاي خصوصي شد و نقاشي که تا آن زمان براي 
اليه  هاي  وارد  مي  شد،  انجام  قدرت  صاحبان  و  حاکمان 
مختلف جامعه شد و به اين  ترتيب ذوق و سليقه مردم در 

نقاشي ايران پديدار گشت (آژند، ج٢، ١٣٨٩: ٥٢٥).
قصص  االنبياء اثري تاريخي- اسالمي با محتواي ديني- 
و  قرآن  در  شده  نقل  وقايع  و  داستان  ها  که  است.  ادبي 
مربوط به زندگي پيامبران و قومشان را شرح مي دهد. متن 
نوشتاري آن توسط «اسحاق بن خلف نيشابوري» به نثر 
فارسي در قرن ٥ ه.ق/ ١١م نوشته شده است و منبع آن 
شامل قسمت  هاي روايي و بياني قرآن، مبني بر حکايات کهن 
و باستاني است (صداقت، ١٣٨٦: ٢٧). بيست ويک نسخه 
مختلف  موزه  هاي  در  کتاب  اين  از  مصور شناخته شده 
جهان نگه  داري مي  شود. اين موضوع نشان از اقبال و توجه 
عمومي به اين نوع ادبيات دانست (ريشار، ١٣٨٣: ١٧٦). 
البته رويکرد کتاب نيز بي  تاثير نبود. در ميان ٢١ نسخه 
قصص  االنبياء شناسايي شده که در دوره صفوي مصور 
شده است، از سه نسخه آن نگاره  هايي مربوط به معجزه 

حضرت ابراهيم(ع) در پژوهش حاضر به  دست آمد.
تصوير(٥) از يکي از نسخ مصور قصص  االنبياء است که 
امروزه در مجموعه دي  يز، به شماره Afol. 3 در برلين 
نگهداري مي  شود. اين نسخه شامل ٢١ نگاره است که در 
سال ٩٨٤ ه.ق در شيراز1  (صفوي) براساس متن نيشابوري 
 Milstein & Others, 1999:) تصويرسازي شده است
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اين نگاره شامل دو کتيبه در باال و پايين تصوير است که 
کمي کوچک  تر از پهناي کادر مي  باشند. کتيبه  ها، متن قرآني 
که به معجزه حضرت ابراهيم اشاره دارد به همراه متني 

شيراز  قصص  االنبياء،   ٣ نسخه  آتش،  در  ابراهيم  تصوير٥. 
(صفوي)، ٩٨٤ ه.ق، کتابخانه ملي آلمان برلين، مأخذ:

Milstein & Others, 1999: 278 

١. از نظر Stchoukine، اين نگاره 
داراي دو سبک متمايز است. او هر 
دو سبک را به شيراز و سه ماهه  
داد  نسبت  شانزده  قرن  از  سوم 
(Milstein & Others, 1999: 41)



از اسحاق نيشابوري را در خود جاي داده است. در اين 
نگاره يک عنصر معماري به شکل مناره در سمت راست 
تصوير ترسيم شده است که به  عنوان مرتفع  ترين عنصر 
تصوير، نمرود با تاجي برسر بر باالي آن ديده مي  شود که 
ناظر واقعه بوده و سمت نگاه او به  طرف ابراهيم است و از 
تعجب آن  چه مي  بيند، انگشت حيرت بر دهان گرفته است. 
در سمت راست منجنيقي که دسته آن به صورت مورب 
ترسيم شده، قرار دارد. حضرت ابراهيم با هاله مقدس بدون 
روبند بر روي تختي با اطمينان  خاطر و در ميان گلستاني 
از ُگل  ها نشسته است و از ميان تخت او نهري روان است. 
در اين نگاره بيشتر فضا به گلستاني سرسبز براي حضرت 
ابراهيم(ع) اختصاص يافته و آتش به  صورت شعله  هايي که 
فضاي کمي را در خود اختصاص داده تصوير شده است. 
در مقابل ابراهيم(ع)، جبرئيل به  صورت فرشته  اي بالدار و 
تاجي بر سر قرار دارد. اين نگاره نيز مانند نگاره گلچين 
اسکندر سلطان، واقعه سرد شدن آتش براي ابراهيم(ع) در 
با پوشش گياهي محدود نشان داده و در آن  يک دشت 
دشت در ميان آتش، ابراهيم در گلستاني ُپر از ُگل ترسيم 
شده است. بر اساس آن  چه گفته شد، عناصر تصويري 
اين نگاره با آن  چه در آيات قرآن، متون تفسيري و متن 

قصص  االنبياء بيان شده، منطبق است.
تصوير(٦) متعلق به نسخه ١٣١٣ قصص  االنبياء، محفوظ 
در کتابخانه ملي فرانسه بوده و داراي ٢٠ نگاره است و 
نيشابوري  اسحاق  متن  اساس  بر  ه.ق   ١٠٠٤ سال  در 
 Milstein & Others, 1999:)است تصويرسازي شده 
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اين نگاره داراي دو کتيبه در باال و پايين تصوير حاوي 
متني از اسحاق نيشابوري درباره معجزه سرد و سالمت 
شدن آتش براي حضرت ابراهيم(ع) است. ابراهيم با هاله 
مقدس بدون روبنده و با لباسي زيبا بر روي تختي نشسته 
و جبرئيل به  صورت فرشته  اي بالدار در مقابل او قرار دارد 
و در حال گفتگو با ابراهيم است. در اين نگاره تصويري 
از منجنيق نيست و برخالف آن  چه در متون تفسيري بيان 
شده، نمرود با توجه به تاجي که بر سر دارد، از پشت تپه  ها 
ناظر واقعه است. هم  چنين برخالف ساير نگاره  هايي که به 
معجزه سرد و سالمت شدن آتش براي ابراهيم پرداخته  اند، 
نگارگر مرزي بين گلستان شدن آتش براي ابراهيم نگذاشته، 
در واقع با توجه به آن  چه در روايات در مورد بزرگي آتش 
بيان شده، در اين  جا از آن آتش خبري نيست و تنها چند 
شعله آتش ترسيم شده است. در قسمتي که ابراهيم حضور 
دارد، تمام آن دشت با پوشش گياهي محدود به گلستاني 
پايين تصوير نهري روان  تبديل شده است و در  ُگل  ُپر 
ديده مي  شود. گويا نگارگر درصدد بيان زيبايي اين معجزه 
عناصر  ميان  اين  ترتيب،  به  است.  بوده  خداوند  قدرت  و 
به  تصوير در آمده در اين نگاره، متن قرآن، متون تفسيري 

و حتي متن قصص  االنبياء تفاوت  هاي موردي وجود دارد.

در  محفوظ  قصص  االنبياء  نسخه  به  متعلق  تصوير(٧) 
مجموعه کي  ير1در لندن است. در باال و پايين تصوير، متني 
از اسحاق نيشابوري ديده مي  شود. يک عنصر معماري به 
شکل مناره در گوشه سمت راست ترسيم شده و بر باالي 
آن نمرود با تاجي بر سر ناظر واقعه است و از تعجب انگشت 
به دهان گرفته است. در سمت راست، منجنيقي که دسته آن 
به  صورت مورب ترسيم شده، قرار دارد. ابراهيم با شعله 
مقدس و بدون روبند بر روي تختي نشسته و دست دعا 
بلند کرده است و در کنار تخت او نهري روان است. در اين 
نگاره نيز فضاي زيادي به گلستان شدن اختصاص يافته 
و آتش به  صورت شعله  هاي کوچکي اطراف آن را احاطه 
کرده است. در مقابل ابراهيم(ع)، جبرئيل به  شکل فرشته  اي 
بالدار تصوير شده که دستان خود را به  سمت ابراهيم گرفته 

است.
قصص  االنبياء   ٣ نسخه  نگاره  شبيه  بسيار  نگاره  اين 
(تصوير٥) است؛ به  طوري  که تمامي عناصر موجود در اين 
نگاره به  صورت ساده  تر و با تزيينات کم  تر نسبت به نگاره 
نسخه ٣ به  کار رفته است. به اين  ترتيب ميان آيات قرآن و 

تصوير٦. ابراهيم در آتش، نسخه ١٣١٣ قصص  االنبياء، کتابخانه 
http://gallica.bnf.fr :ملي فرانسه، مآخذ
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مطالعه تطبيقي نگاره  هاي ابراهيم(ع) در 
آتش با روايات و تفاسير قرآن از عصر 
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شماره ۶۳  پاييز۱۴۰۱
۱۵

فصلنامة علمي نگره

متون تفسيري با تصويرسازي اثر، تفاوت خاصي وجود 
ندارد.

فال  نامه  ابراهيم(ع) در  سرد شدن آتش براي حضرت 
توپقاپي 1

که  است  فال  گيري  زمينه  در  کتابي  فالنامه،  نسخه خطي 
از  کتاب  متن  مي  رود.  به  کار  پيشگويي  و  مشورت  براي 
داستان  هاي عاميانه، با مجموعه  هاي بسيار ناب از تاريخ 
انبيا، تشکيل شده است (شايسته  فر، ١٣٨٤: ١٨). اين نسخه 
زير نظر شاه تهماسب انجام شد. به  طوري  که مطالب آن 
با گرايش  هاي ذهني و مذهبي او همسو است (آژند، ج٢، 

.(١٣٨٩: ٥٢٢
يکي از معروف  ترين نسخ فالنامه شامل ٥٩ تصوير است 
 H.1702 که در موزه توپقاپي  سراي استانبول تحت شماره
نگهداري مي  شود. اين فالنامه در ربع آخر قرن شانزدهم 
قبل  به  مربوط  آن  از تصاوير  بسياري  است.  تهيه شده 
از سلطنت سلطان احمد سوم است. مانند ساير فالنامه  ها، 
تصوير در سمت راست و متن مرتبط با آن در سمت چپ 

قرار دارد. در هر تصوير موضوع و ماهيت کلي تصوير به 
خط نستعليق به  صورت پيش  گويي بيان شده است. در ميان 
نوشتار، آيات قرآني نيز به قلم محقق و با جوهر طاليي، آبي 
و قرمز نوشته شده که گاه اين آيات مستقيما به موضوع 

.(farhad and bagi , 2009: 53) اشاره مي  کند

اين نگاره (تصوير٨) داراي دو کتيبه در باال و پايين تصوير 
حاوي متن قرآني از سوره انبياء در مورد معجزه سرد و 
سالمت شدن آتش براي حضرت ابراهيم و هم  چنين شعري 
با همين مضمون است. نگاره از زمينه و دورنمايي ساده 
برخوردار است. منجنيقي در وسط تصوير قرار گرفته و 
فضا را به دو قسمت تقسيم کرده است. در سمت راست 
بلند  به دعا  ميان آتش دست  ابراهيم(ع) در گلستاني در 
کرده و سر خود را سمت نمرود چرخانده و در سمت چپ، 
نمرود که با کاله شاهي از پشت تپه نظارگر واقعه بوده و 
از تعجب انگشت حيرت به دهان گرفته است که اين امر 
برخالف متون تفسيري ترسيم شده است. بنابراين در اين 
نگاره نيز شاهد تفاوت  هاي موردي با روايات قرآن و متون 

تفسيري هستيم.

بحث و يافته  هاي تحقيق
تصويرسازي از معجزه سرد و سالمت شدن آتش براي 
حضرت ابراهيم(ع) در دوره صفوي افزايش يافت. مي  توان 
مالحظه نمود، اين موضوع عالوه  بر کتب تاريخي در کتب 
ادبي (ديني- ادبي) نيز مورد توجه قرار گرفته است. در 
جمله  از  ادبي  ديني-  محتواي  با  قصص  االنبياء  اين  ميان 
متوني است که در آن معجزه سرد و سالمت شدن آتش 
براي حضرت ابراهيم(ع) بيشتر به  تصوير درآمده است. اين 
نسخه به دليل اين  که بيشتر به داستان  هاي قرآني مي  پردازد 
بسيار مهمي در  نقش  دين و مذهب  و در دوره صفوي 
جامعه داشتند؛ بيشتر از سوي حاکمان و سفارش  دهندگان 
دوره صفوي مورد استقبال قرار گرفت. به  طوري  که در اين 
دوره با فاصله زماني اندک، ٢١ نسخه از قصص  االنبياء 
حداکثري  حضور  شاهد  اين  رو  از  شد.  مصورسازي 
تصاوير معجزه سرد و سالمت شدن آتش براي حضرت 
ابراهيم(ع) در اين دوره هستيم. از سوي ديگر، به  دليل اين  که 
در دوره صفوي، مخاطبان اثر بيشتر عموم مردم بودند؛ 
موضوعات مذهبي براي تصويرسازي انتخاب مي  شد، زيرا 
جنبه ديني و تبليغي داشتند و از اين طريق ايمان و اعتقاد 

مومنين را تقويت مي  کرد.
در جدول(٢) عناصر تصويري نگاره  ها بررسي شده است. 
اين عناصر تصويري با درنظر گرفتن متن قرآن و هم  چنين 
آن  چه نگارگران ترسيم کرده  اند، انتخاب شده است که با 
تحليل اين عناصر و تطبيق آن با متن قرآن و تفاسير، ميزان 
ارتباط تصاوير هر يک از نسخ خطي با آيات قرآن و تفاسير 

بررسي مي  شود.

تصوير٧. ابراهيم در آتش، قصص  االنبياء، مجموعه کي  ير، لندن، 
Milstein & Others, 1999: 281 :مآخذ
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بوستان،  آتش،  تصويري  عناصر  جدول(٢)  به  باتوجه 
ابراهيم، نمرود، منجنيق و جبرئيل تقريبًا جزء عناصر ثابت 
در تمام نگاره  هاي معجزه سرد و سالمت شدن آتش براي 
حضرت ابراهيم(ع) در دوره  هاي مختلف است و عناصر 
لباس بهشتي و نهر آب، عنصر  ابراهيم،  تصويري تخت 
معماري(جايگاه نمرود) و کتيبه فقط در دوره صفوي ديده 
مي  شود که مي  تواند نشان از توجه به متون تفسيري در 

اين دوره باشد.
باتوجه به آن  چه بيان شد، قرآن به جزئيات محيط واقعه سرد 
و سالمت شدن آتش براي حضرت ابراهيم(ع) نپرداخته و 
فقط به بيان معجزه اکتفا کرده است و متون تفسيري به نقل 
جزئيات پرداخته  اند. جزئياتي که اين  طور بيان شده است: 
بزرگي آتش به حدي بود که پرندگان نمي  توانستد بر باالي 

آن پرواز کنند و کسي نيز جرات نزديکي به آتش را نداشت 
آن  با  و  داده شد  منجنيق  دليل دستور ساخت  همين  به 
ابراهيم را به آتش انداختند که در تمام نگاره  ها به  جز نگاره 
مرقع دي  يز (تصوير٢) و نگاره نسخه ١٣١٣ قصص  االنبياء 
اين،  عالوه  بر  مي  شود.  ديده  منجنيق  تصوير  (تصوير٦) 
طرح منجنيق در نگاره گلچين اسکندر سلطان (تصوير٣) 

داراي طراحي دقيقتر و با جزئيات بيشتر است. 
از موضوعات ديگري که در روايات آمده است، تبديل شدن 
زيرانداز  و  پيراهن  و  نرگس  گل  هاي  از  بستاني  به  آتش 
بهشتي که جبرئيل براي ابراهيم آورد. در واقع محيط آتش 
در اين معجزه دو عنصر را شامل مي  شود، يکي «سردي» و 
ديگري «سالمتي» و نگارگر با ترسيم بوستان، درپي نشان 
دادن اين دو عنصر بوده است. همان  طور که قبًال بيان شد، 
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جدول٢. عناصر تصويري نگاره  هاي معجزه سرد و سالمت شدن آتش براي حضرت ابراهيم، مأخذ: نگارندگان
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نيشابوري در شرح اين معجزه مي  نويسد: در ميان آتش، 
تختي پيدا شد، براي  آن  که ابراهيم روي آن بشيند. هم  چنين 
حوض آب پيش او پديدار شد و ُگل  هاي نرگس و رياحين 
در اطراف تخت او روييدند و لباس بهشتي براي ابراهيم 
آوردند (نيشابوري، ١٣٨٦: ٥٢). سرد و سالمت شدن آتش 
براي حضرت ابراهيم در تمامي نگاره  ها به استثناي نگاره 
(تصوير٤)  روضه  الصفا  نگاره  و  (تصوير٢)  مرقع  دي  يز 

به  صورت بوستاني خرم ترسيم شده است.
از موارد ديگري که در روايات و تفاسير آمده اشاره به اين 
مطلب است، هنگامي که ابراهيم با منجنيق به آتش پرتاب شد. 
جبرئيل نزد ابراهيم آمد و با وي به گفتگو نشست و هم  چنين 
مطابق آن  چه در تفاسير آمده در نگاره  هاي قصص  االنبياء، 
حضرت ابراهيم بر تختي زرين نشسته است. اين موضوع 
را مي  توان تنها در نسخه  هاي قصص  االنبيا در دوره صفوي 
صفوي  دوره  نگاره  هاي  اکثر  در  هم  چنين  کرد.  مشاهده 
جبرئيل حضور دارد و در حال گفتگو با ابراهيم است. که 
اين موضوع، در ساير نگاره  ها ديده نمي  شود (تصوير٩). 
بنا بر روايات اسالمي، جبرئيل واسط ميان خدا و پيامبر 
الهي و حامل وحي الهي بود» و ابراهيم را از آتش نجات داد 

(دشتگل، ١٣٨٩: ١٠).
از موارد ديگر، زماني بود که نمرود براي ديدن عذاب و 
ناراحتي آن حضرت بر باالي جايگاهي که براي او ساخته 

بودند، رفت و حضرت ابراهيم(ع) را در بوستاني خرم ديد. 
اين موضوع در دو نگاره نسخه ٣ قصص  االنبياء (تصوير٥) 
و نگاره موجود در مجموعه کي  ير قصص  االنبياء (تصوير٧) 
مي  توان ديد که نمرود را بر باالي بنايي به  شکل مناره در 
حال نظاره ابراهيم نشان مي  دهد (تصوير١٠). در دو نگاره 
نسخه ١٣١٣ قصص  االنبياء و فالنامه، نمرود از باالي تپه 

ناظر ماجراست.

شعله مقدس دور سر، در نگاره  هاي مورد بررسي از دوره 
تيموري به بعد ديده مي  شود و اين در حالي است که چهره 
ابراهيم  چهره  است.  رؤيت  قابل  نيز  ابراهيم(ع)  حضرت 
در دوره ايلخاني بدون شعله مقدس و روبنده به  تصوير 
درآمده است و عنصر کتيبه به  عنوان بخشي از تصوير که 
به بيان واقعه مي  پردازد در اکثر نگاره  هايي با اين موضوع 

در دوره صفوي وجود دارد.
براي  آتش  شدن  سالمت  و  سرد  معجزه  آن،  عالوه  بر 
با  دشتي  مانند  باز،  محيط  يک  در  ابراهيم(ع)  حضرت 
پوشش گياهي اندک به  تصوير درآمده است و اين دشت 
در ميان شعله  هاي آتش به گلستاني سرسبز تبديل شده 
است. نگارگران در دوره صفوي به  خصوص نسخه  هاي 
استفاده  بيشتري  تصويري  عناصر  از  قصص  االنبياء 
کرده  اند و اين امر به  منظور تطبيق بيشتر با متون تفسيري 

Farhad and Bagci, 2009: 285 :تصوير ٨. ابراهيم در آتش، فالنامه فارسي توپقاپي سراي، ٩٦٥ ه.ق به بعد، موزه توپقاپي سراي استانبول، مأخذ



صورت گرفته است و از اين ميان، عناصري مانند جبرئيل، 
تخت ابراهيم، لباس بهشتي و نهر آب و کتيبه را مي  توان 
نام برد. در نگاره  هاي نسخ قصص  االنبياء بخشي کوچکي 
از تصوير، آتش ترسيم شده است و فضاي بيشتري را 
به بوستان شدن آتش اختصاص داده  اند. به عبارت  ديگر 
در اين نگاره  ها، تصوير آتش به  صورتي که بزرگي آتش 
را نشان دهد، ترسيم نشده است. گويا نگارگران بيشتر 

درصدد بيان قدرت خدا و زيبايي اين معجزه بودند.
از مرقع دي  يز (تصوير٢)  ابراهيم در آتش  نگاره  در دو 
آسمان  در  ابراهيم،  (تصوير٤)، حضرت  روضه  الصفا  و 
و در لحظه پرتاب شدن به آتش ترسيم شده است و در 
ساير نگاره  ها حضرت ابراهيم در ميان شعله  هاي آتش ديده 
مي  شود. در نگاره مرقع دي  يز آتشي بزرگ، ترسيم شده و 
حضرت ابراهيم معلق در آسمان، در حال افتادن در آتش 

 تصوير٩. گفتگوي جبرئيل با ابراهيم

بخشي از نگاره ٧بخشي از نگاره ٦بخشي از نگاره ٥

 نگاره  هايي که منطبق بر آيات قرآني و
متون تفسيري هستند

 نگاره  هايي که تا حدودي منطبق بر
آيات قرآني و متون تفسيري هستند
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جدول٣. جايگاه معاني در نگاره  هاي معجزه حضرت ابراهيم بر اساس آيات قرآن و تفاسير، مأخذ: نگارندگان
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و جبرئيل که در آسمان بال  هايش را گسترده است، ديده 
مي  شود و هم  چنين در نگاره روضه  الصفا، حضرت ابراهيم 
بر منجنيقي نشسته و افرادي در حال هدايت منجنيق به  سمت 
آتش هستند و جبرئيل که دستانش را به  سوي ابراهيم بلند 
کرده است. با اين توصيفات مي  توان گفت، نگارگران در 
بيان اين لحظه از زندگي حضرت ابراهيم در اين دو نگاره، 

آن را نزديک به تفاسير ترسيم کرده  اند.
به  طور کلي جايگاه معاني معجزه سرد و سالمت شدن آتش 
براي حضرت ابراهيم(ع) در نگارگري ايران بر اساس آيات 

قرآن و متون تفسيري را مي  توان به دو گروه تقسيم کرد:

متون  و  قرآن  متن  با  منطبق  کامًال  که  ۱.نگاره  هايي 
تفسيري تصويرسازي شده  اند.

به  توجه  با  را  ابراهيم(ع)  حضرت  معجزه  نگاره  ها،  اين 
به  تصوير  آمده،  تفسيري  متون  و  قرآن  متن  در  آن  چه 
درآمده  اند. به  دليل اين  که متن قرآن به جزئيات معجزه سرد 
و سالمت شدن آتش براي حضرت ابراهيم(ع) نپرداخته، 
آن  براي  آتش  شدن  سالمت  و  سرد  نگاره  هاي  ترسيم 
حضرت، در دو نگاره  ي نسخه٣ قصص  االنبياء (تصوير٥) 
و نگاره ديگري از همين نسخه محفوظ در مجموعه کي  ير 
(تصوير٧) در دوره صفوي به تفاسير نقل شده، نزديک  تر 
است. نگارگران براي نشان دادن اين انطباق از عناصري 
مانند، منجنيق براي پرتاب کردن ابراهيم، حضور جبرئيل 
براي سرد و سالمت کردن آتش (تبديل آتش به بوستاني 
سبزه  و  ُگل  ترسيم  و  نهر  کردن  جاري  خرم)،  و  سبز 

استفاده کرده  اند.

۲. نگاره  هايي که تا حدودي منطبق بر آيات قرآن و متون 
تفسيري هستند.

با  تفسيري  متون  و  قرآن  آيات  ميان  نگاره  ها  اين  در 
نگاره ترسيم شده تفاوت  هايي موردي وجود دارد. برخي 
مختلف  ادوار  در  ابراهيم(ع)  حضرت  معجزه  نگاره  هاي 
اگرچه نزديک به آيات قرآن و تفاسير ترسيم شده است 

ولي کامًال منطبق بر آن تصوير نشده  اند.
جدول(٣) جايگاه معاني نگاره  هاي معجزه سرد و سالمت 
شدن آتش براي حضرت ابراهيم(ع) در نگارگري ايراني بر 
اساس آيات قرآن و متون تفسيري به ترتيب تاريخي نشان 

داده شده است.

با توجه به جدول(٣)، از ميان نگاره  هاي که با عنوان معجزه 
سرد و سالمت شدن آتش براي حضرت ابراهيم(ع) يافت شده 
است، اکثر نگاره  ها تا حدودي بر متن قرآن و متون تفسيري 
وفادار مانده  اند و از اين ميان مي  توان گفت تنها در سه نگاره 
که متعلق به دوره صفوي است، نگارگر عناصر تصويري را 

منطبق بر متن قرآن و تفاسير ترسيم کرده است.
در نهايت با مقايسه روايات و تفاسير قرآني با نگاره  هاي 
معجزه ابراهيم خواهيم ديد، نگاره  هاي نسخه قصص  االنبياء 
در دوره صفوي تطبيق بيشتري نسبت به ساير نگاره  ها با 
روايات قرآني دارند. به  عبارت ديگر، در ميان اين نگاره  ها، 
متون  و  قرآن  متن  به  نزديک  تر  قصص  االنبيا  نگاره  هاي 
تفسيري به  تصوير درآمده  اند. بر اين اساس مي  توان عنوان 
طرز  به  را  مسلمانان  ديني  باورهاي  نگارگران  که  کرد 
شايسته به تصوير درآورده و ساير نگاره  ها تا حدودي به 

متون تفسيري وفادار مانده  اند.  

نتيجه
با مقايسه آيات قرآن کريم با تصاوير نسخ خطي مربوط به معجزه سرد و سالمت شدن آتش براي 
حضرت ابراهيم(ع)، هم  چنين تطبيق روايات و تفاسير با اين نگاره  ها، معلوم گرديد؛ در برخي از نگاره  ها 
انطباقي نسبتًا کامل با روايات و در برخي ديگر تفاوت  هاي موردي با روايت  هاي قرآني ديده مي  شود. در 

نمرود،  جايگاه  تصوير١٠. 
بخشي از نگاره ٥ 

بخشي از نگاره ٧



اين ميان نگاره  هاي قصص  االنبياء نمونه  هاي مناسب  تري از تناسب ميان نگاره با متن قرآن و متون تفسيري 
هستند. در پي  بردن به جايگاه معاني و معجزه سرد و سالمت شدن آتش براي حضرت ابراهيم(ع) در 
نگارگري ايراني، نگارگران در دوره  هاي مختلف توانسته  اند تصاوير خلق کنند که يا منطبق بر آيات قرآن 
و متون تفسيري باشند و يا تا حدودي متناسب با آيات قرآن و متون تفسيري باشند که اين امر به  دليل 
استفاده آنان از منابع تاريخي اسالمي که از قرآن متأثر بودند، است. در واقع هنرمندان سعي داشتند تا 
عالوه  بر آن  که بينش حاکم را در نگاره  هاي خود نشان دهند تا حد امکان به منبع اصلي الهام اين نگاره  ها 
که قرآن کريم است، وفادار بمانند. تعامل ميان نگاره  هاي معجزه سرد و سالمت شدن آتش براي حضرت 
ابراهيم(ع) و متن قرآن کريم و متون تفسيري با توجه به فضاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي، محتواي نسخ 
و امکان ترجمه بصري موضوع صورت گرفته است. موضوع معجزه سرد و سالمت شدن آتش براي 
حضرت ابراهيم(ع) بيشتر در دوره صفوي تصويرسازي شده است و دليل اين کثرت تصويرسازي آن 
است که سفارش  دهندگان اين تصاوير در پي آن بودند که عالوه  بر آن  که اين معجزه دربردارنده پيامي 
باشد؛ داراي جنبه ديني و تبليغي نيز باشد. به  دليل اين  که مخاطب اين نگاره  ها در دوره صفوي، مردم بودند 
و در اين دوره، نقاشي در اليه  هاي مختلف اجتماعي رواج يافته بود، از اين  رو وفادار ماندن نگارگران به 
منبع اصلي اين تصاوير که همانا قرآن کريم است، مي  توانست بر ايمان و اعتقاد آنان تأثيرگذار باشد و 
از طرف ديگر مي  توان گفت يکي از اهداف ترسيم تصاوير مذهبي و در اين ميان معجزه سرد و سالمت 
شدن آتش براي حضرت ابراهيم(ع)، در دوره  هاي مختلف به سياست حاکم وقت برمي  گردد. در واقع 
حاکمان سعي در استفاده تبليغي از هنر نگارگري بودند. آنان از اين هنر، در جهت نشان دادن وفاداريشان 
نسبت به اعتقادات مردم و ادامه  دهنده راه پيامبران و هم  چنين زينت دادن فرهنگشان استفاده مي  کردند. با 
بررسي ادوار تاريخي هنر نقاشي ايران همواره اين موضوع را مي  توان مشاهده کرد. از همين  رو تصاوير 
با مضامين مذهبي در ادوار مختلف اسالمي را مي  توان ديد که همواره مورد استقبال حاکمان وقت قرار 
گرفته است. به  عبارتي، عالقه و گرايش حاکمان وقت باعث خلق آثاري با موضوع مذهبي بود. آنان با نشان 
دادن ارتباط خود با پيامبران خدا، در جهت مشروعيت  بخشي بر ادعاي سلطنت و اعتالي اعالم دين، قدم 
بر مي  داشتند و به اين  ترتيب با کسب اعتبار فرهنگي، قدرت سياسي خود را افزايش مي  دادند و در واقع از 
هنر در جهت خواسته  هاي خود بهره مي  بردند و به نوعي با اين کار و توجه به موضوعات مذهبي، خود 
را ادامه  دهنده راه فرستادگان خدا معرفي مي  کردند و به حکومتشان مشروعيت مي  دادند. آنان با استفاده 
از تصويرسازي مذهبي (فعايت  هنري) عقايد و افکار خود را بازتاب مي  دادند و از آن  جايي که اين تصاوير 
متأثر از سليقه پادشاهان و اصول اخالقي و مذهبي حاکم بود، اين امر باعث افزايش اعتبار و قدرتشان در 
ميان مردم مي  شد. به اين  ترتيب بينش فرهنگي و هنري حاکم در هر دوره، روي نگاره  هاي معجزه سرد و 

سالمت شدن آتش براي حضرت ابراهيم(ع) تأثيرگذار بوده است.
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قرآن کريم.
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Miracle as a divine sign and proof is a clear and rightful indication to show the prophecy and its connection 

with God. The miracles of the prophets are among the religious topics and part of Qur
,
anic topics that 

have been discussed in several chapters. In the meantime, the miracle of coldness and healing of fire for 

prophet Ibrahim (peace be upon him) is one of the cases that has been repeatedly mentioned in religious and 

historical texts and has been considered by painters and kings and rulers of their time in different periods 

of Iranian art throughout the Islamic period. The present study aims to determine the degree of conformity 

of the theme and content of the narrative of the miracle of coldness and healing of fire for prophet Ibrahim 

(peace be upon him) with images of his miracles. These images are studied in terms of visual elements 

with Qur
,
anic narratives. In addition, identifying images that are more consistent with the narratives of 

the Holy Qur
,
an is another goal of this study. In fact, this article, while introducing various left images that 

depict the miracle of cooling and healing of fire for prophet Ibrahim (peace be upon him), based on the 

examples of Iranian painting, and matching the drawings with the Qur
,
anic narrative and analyzing their 

visual elements, examines the degree of correspondence of the drawings with the theme of the miracle of 

coldness and healing of the fire for prophet Ibrahim (Peace be upon him) with the narratives of the Holy 

Qur
,
an and interpretive texts to determine to what extent these painters had remained faithful to its main 

narrative, the Holy Qur
,
an, in expressing the image of the miracle. This research also seeks to determine 

what the cultural and artistic discourse of that period had to do with the images of the miracle of coldness 

and healing of fire for Ibrahim. To achieve this, first the definition of a miracle is presented with reference 

to the Holy Qur
,
an and hadiths and commentaries. This is done because the word “miracle” has several 

instances and is used by its users, which in this article is based on the Holy Qur
,
an and interpretive texts, and 

then it is followed by the introduction of drawings. The miracle of coldness and healing of fire for Ibrahim, 
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the visual narrative and their content study are discussed subsequently. This research has been done by 

descriptive, comparative and analytical methods and information and study samples have been collected 

using library and internet resources. By studying and analyzing the content of these drawings, it can be 

seen that the miracle by prophet Ibrahim (peace be upon him) has been depicted according to the pictorial 

elements used in the drawings, the narrative and content of the studied drawings, sometimes as per Qur
,
an 

and interpretive texts, while sometimes they have occasional differences with interpretive texts. In general, 

the place of the meanings of the miracle of coldness and healing of fire for prophet Ibrahim (peace be upon 

him) in Iranian painting based on Qur
,
anic verses and interpretive texts can be divided into two groups: 

drawings that are completely consistent with the text of the Qur
,
an and interpretive texts, and illustrations 

and drawings that are somewhat consistent with Qur
,
anic verses and interpretive texts. By comparing the 

narratives and interpretations of the Qur
,
an with the drawings of Ibrahim

,
s miracle, it was determined that 

the drawings of the version of the stories of the prophets in the Safavid period are more compatible with 

the Qur
,
anic narratives than other drawings. In other words, the images of the stories of the prophets are 

depicted closer to the text of the Qur
,
an and interpretive texts. In addition, painters have created visual 

elements in their paintings according to their insights and perceptions, and the rulers have used them to 

legitimize their rule. In other words, the interest and tendency of the rulers of the time led to the creation of 

works with a religious theme. By showing their connection with the prophets of God, they took steps to 

legitimize the claim of monarchy and the promotion of the proclamation of religion, and thus to increase 

their political power by gaining cultural prestige. They used art in the direction of their desires, and in this 

way, by doing so and paying attention to religious issues, they introduced themselves as the continuation of 

the path of God
,
s messengers and gave legitimacy to their rule. They used religious imagery to reflect their 

ideas and thoughts, and since these images were influenced by the tastes of kings and the prevailing moral 

and religious principles, increased their prestige and power among the people. Thus, the prevailing cultural 

and artistic insight in each period has influenced the images of the miracle of coldness and healing of fire for 

prophet Ibrahim (peace be upon him).
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