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چكيده
تصويرگري از داستان کشتي نوح (ع) به جهت شگفت انگيزي و منحصر بفرد بودن از ديرباز مورد توجه نگارگران 
قرار گرفته و در دورانهاي مختلف از جمله ايلخانيان و تيموريان به آن پرداخته شده است و اين خود بيانگر ظهور 
عناصر بصري و تصويري متفاوت در نگاره اي با يک مضمون ولي در دورانهاي متفاوت است. به نظر مي رسد قواعد 
سبکي هر دوره و ديدگاههاي نگارندگان و حاميان اين آثار بر نحوه به تصوير کشيدن اين داستان قرآني تأثيرگذار 
بوده است. هدف اين پژوهش يافتن وفادارترين نگاره به داستان قرآني کشتي نوح (ع) از ميان دو نگاره کشتي نوح (ع) 
در کتابهاي جامع التواريخ و مجمع التواريخ است. سؤالهاي اصلي پژوهش اين است که : ١. نحوه به کارگيري عناصر 
بصري (خط، رنگ و ترکيب بندي) به منظور بيان داستان قرآني در دو نگاره مذکور چگونه است  ٢.  وفادارترين نگاره 
به داستان نوح(ع) در قرآن کريم از نظر ويژگيهاي تصويري کدام نگاره است. به منظور پاسخ دهي به اين سؤالها و 
همچنين تحقق هدف پژوهش، پس از بيان داستان کشتي نوح (ع) در قرآن کريم، جامع التواريخ و مجمع التواريخ و هم 
چنين توصيف ويژگيهاي نگارگري در مکاتب تبريز اول و هرات، عناصر تصويري و بصري دو نگاره مورد نظر به 
عنوان جامعه هدف پژوهش جزء به جزء با يکديگر مقايسه شدند. روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي- تحليلي- 
تطبيقي است. مطالعات و روش گرد آوري اطالعات کتابخانه اي بوده، ابزار و شيوه مورد استفاده مشاهده و روش 
تجزيه و تحليل کيفي است. نتايج تحقيق  حاکي از آن است که نحوه به کارگيري عناصر تصويري و تمهيدات تجسمي 
در اين دو نگاره به گونه اي است که بر اساس آن نگاره کشتي نوح (ع) در جامع التواريخ بازتاباننده جزئيات شاخص 

داستان قرآني نيست و نگاره کشتي نوح (ع) در مجمع التواريخ به داستان قرآني وفاداري بيشتري دارد. 
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مقدمه
داستانهاي  ويژه  به  قرآني  داستانهاي  تصويرگري 
پيرامون ابتالئات پيامبران از ديرباز مورد توجه نگارگران 
ايراني قرار داشته است. در اين ميان تصويرگري داستان 
کشتي نوح (ع) در ميانه طوفان بال به جهت خارق العاده و 
استثنايي بودن در ادوار زندگي بشر جايگاهي ويژه دارد 
و در دورانها و مکاتب مختلف هنري از جمله ايلخانيان و 
تيموريان به آن پرداخته شده است. وجود قواعد سبکي 
مخصوص در مکاتب تبريز اول و هرات و هم چنين تفاوت 
ديدگاههاي هر چند اندک هنرمندان نگارگر و يا سفارش 
دهندگان و حاميان اين آثار بر چگونگي تصويرگري اين 
تأثيرگذار بوده است. وجود زمينه  داستان قرآني بسيار 
هاي مشترک ميان بسترها و شرايط مذهبي شکل گيري و 
نگارش اين دو کتاب، دارا بودن بخشهاي تاريخي- مذهبي 
و تأثير پذيري نگاره ها از متن و در نهايت توجه به اين نکته 
که اين دو کتاب از نخستين نمونه هاي سنت کار گروهي 
هنرمندان ايراني هستند، پژوهشگران را برآن داشت تا از 
منظر تطبيق و تحليل اولين نمونه هاي نگاره هاي قرآني 
ايجاد شده توسط سنت کار گروهي هنرمندان ايراني به 
نگاره داستان کشتي نوح (ع) موجود در دو کتاب جامع 
هدف پژوهش حاضر  النواريخ بنگرند.  التواريخ و مجمع 
يافتن و تحليل عناصر بصري و تصويري به کار رفته در 
اين نگاره ها، تمهيدات تجسمي به کار رفته در آنها و مطابقت 
دادنشان با داستان بيان شده در قرآن کريم است که عالوه 
ميزان  تواند  مي  ها  نگاره  اين  تصويري  بيان  کشف  بر 
مطابقت اين نگاره ها با روايت قرآني داستان نوح (ع) را 
نشان دهد. به همين منظور اين پژوهش به دنبال پاسخگويي 
به اين سؤالهاست :۱. نحوه به کارگيري عناصر بصري 
(خط، رنگ و ترکيب بندي) به منظور بيان داستان قرآني 
در دو نگاره کشتي نوح (ع) در کتابهاي جامع التواريخ و 
مجمع التواريخ به چه صورت است؟ ۲. وفادارترين نگاره به 
داستان نوح (ع) در قرآن کريم از نظر ويژگيهاي تصويري 

کدام نگاره است؟
ضرورت و اهميت تحقيق در مرحلة اول لزوم بررسي 
بعدي  در بخش  و  كارگروهي  توسط  نسخه هاي مصور 
ميزان تطبيق نگاره ها با روايت هاي قرآن كريم از داستان 

حضرت نوح (ع) مي باشد.

روش تحقيق
روش تحقيق در پژوهش پيش رو توصيفي- تحليلي- 
تطبيقي است. از آنجا که مجمع التواريخ به عنوان کتابي 
که نشان دهنده برداشت تيموريان از تاريخ است، چه در 
متن و چه در تصوير سازي سعي در همراهي و همگامي 
با هنر ايلخاني دارد و هم چنين از آنجا که هر دو کتاب 
داراي  تيموري  التواريخ  مجمع  و  ايلخاني  التواريخ  جامع 
نوح  از جمله داستان کشتي  تاريخي و مذهبي  بخشهاي 

(ع) و نگاره مربوط به آن هستند، به جهت تحليل اولين 
نمونه هاي نگاره  هاي قرآني ايجاد شده توسط سنت کار 
گروهي هنرمندان ايراني مورد انتخاب قرار گرفته اند. به 
منظور دستيابي به منابع تحقيق از روش کتابخانه اي و 
مشاهده تصاوير استفاده شده و مطالب به وسيله فيش 
برداري جمع آوري شده است. نگاره هاي دو کتاب جامع 
التواريخ و مجمع التواريخ جامعه آماري اين پژوهش و از 
آن ميان نگاره کشتي نوح (ع) در دو کتاب مذکور به عنوان 
نمونه هاي هدف مورد نقد ساختاري و بررسي قرار مي 

گيرند. روش تجزيه و تحليل در اين پژوهش کيفي است.

پيشينه تحقيق
 بررسي هاي انجام شده در خصوص پيشينه نشان 
نگاره کشتي  تطبيق  پيرامون  تا کنون پژوهشي  مي دهد 
نوح در دو کتاب جامع التواريخ و مجمع التواريخ به لحاظ 
وفاداري به اصل داستان در قرآن کريم انجام نشده است. 
در مقاله اي با عنوان «مطالعه تطبيقي قصص انبياء در قرآن 
کتاب  نگاره هاي  و  متن  در  پيامبران  کريم و سرگذشت 
جامع التواريخ» نوشته هادي بابايي فالح (۱۳۹۳) که در 
دومين شماره فصلنامه علمي نگارينه هنر اسالمي منتشر 
شده است، نيز پژوهشگر ضمن بيان شباهتها و تفاوتهاي 
روايات جامع التواريخ با روايات تاريخ انبياء در قرآن کريم 
که مي تواند براي پژوهش پيش رو راهگشا باشد، ميزان 
ارتباط بصري نگاره هاي اين کتاب را با روايت قرآن کريم 
داراي وضعيتي متغير مي داند، هر چند در اين مقاله نيز 
بحث مقايسه و تطبيق مابين نگاره هاي جامع التواريخ و 
قرآن کريم است و سخن از نگاره هاي ديگر کتب نيست. 
در پايان نامه ي کارشناسي ارشد با عنوان «مطالعه تطبيقي 
قصص انبيا بر اساس قرآن کريم و انجيل (نحوه تجسم 
آنها در نگاره هاي کتاب جامع التواريخ، نمازخانه سيستين 
و لوجيا)» نوشته ياسمن برقي (دانشگاه الزهراء، دانشکده 
هنر، استاد راهنما: دکتر اشرف السادات موسوي لر، ۱۳۹۴) 
انطباق مفاهيم داستاني مربوط به پيامبران الهي بر اساس 
قرآن کريم با نگاره هاي جامع التواريخ را به عنوان بخشي 
کيفيتهاي  بررسي  چنين  هم  بينيم،  مي  پژوهش  هدف  از 
بصري نگاره هاي جامع التواريخ در اين پايان نامه نيز مي 
تواند براي پژوهش پيش رو مفيد باشد، اگرچه در اين پايان 
نامه به بررسي مطابقت نگاره هايي از نمازخانه سيستين و 
ايوان رافائل با انجيل به روش آيکونولوژي پرداخته شده 
که با پژوهش پيش رو متفاوت است. پژوهش ديگري که 
در دو محور موضوعي (جامع التواريخ، مجمع التواريخ) 
با پژوهش پيش رو مرتبط است، پايان نامه ي کارشناسي 
الزهراء، دانشکده هنر،  ارشد صديقه پورچنگيز (دانشگاه 
استادان راهنما: دکتر عفت السادات افضل طوسي، دکتر 
محسن حسن پور، دکتر زهرا سليمي نمين، ۱۳۹۵) با عنوان 
«بررسي تطبيقي نگاره هاي مذهبي نسخه جامع التواريخ 
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دوره ايلخاني و مجمع التواريخ دوره تيموري» است، در اين 
پايان نامه اشتراکات و تفاوتهاي فرمي بين بخشهاي مذهبي 
جامع التواريخ و مجمع التواريخ بررسي شده است که مي 
تواند براي پژوهش پيش رو مفيد باشد، هر چند بررسي 
تطبيقي تصاوير مذهبي اين دو کتاب به لحاظ شمايل نگاري 
و تأثير تشيع انجام پذيرفته که با پژوهش پيش رو متفاوت 
است. در پايان نامه ي کارشناسي ارشد با عنوان «بررسي 
ساختار روايي آثار نگارگري با مضامين قرآني از دوره 
مغول تا صفوي» نوشته اميد نامدار آزادگان (دانشگاه علم 
وهنر، دانشکده هنر و معماري اردکان، استاد راهنما: دکتر 
محمد حسين جعفري نعيمي، ۱۳۹۵)، پژوهشگر نگاره هاي 
تصوير شده با مضامين قرآني از دوران مغول تا صفوي 
را با قرآن کريم مطابقت داده است که اين با هدف پژوهش 
پيش رو هم سو است، البته در اين پايان نامه نگاره کشتي 
نوح در جامع التواريخ مورد بررسي قرار گرفته است و 
مقايسه اي ميان نگاره اين کتاب با نگاره هاي ديگر اين 
داستان قرآني در ديگر کتب صورت نپذيرفته است. در اين 
از جمله  دارند  ديگري وجود  پژوهشهاي  زمينه همچنين 
پايان نامه ي کارشناسي ارشد آدنا ميرزاخانيان (دانشگاه 
هنر، دانشکده هنرهاي تجسمي، استاد راهنما: دکتر مهدي 
حسيني،۱۳۹۲) با عنوان «تحليل تطبيقي پنج نگاره از جامع 
التواريخ با پنج نگاره از دوره کيليکيه» که به بررسي پنج 
نگاره از جامع التواريخ با پنج نگاره از دوران کيليکيه مي 
پردازد و نيز پايان نامه هاي کارشناسي ارشد با عنوان 
بوستان  هاي  نگاره  تصويري  ساختار  تطبيقي  «مطالعه 
سعدي و مجمع التواريخ (نسخه هاي کمال الدين بهزاد و 
حافظ ابرو)» نوشته کژال جعفري کلکان (دانشگاه تربيت 
شهرسازي،  و  معماري  دانشکده  رجايي،  شهيد  دبير 

استاد راهنما: دکتر آتوسا اعظم کثيري،۱۳۹۶) که ساختار 
تصويري نگاره هاي مجمع التواريخ و بوستان سعدي را 
بررسي مي کند و «پژوهشي در تصوير سازي قصص 
قرآن با تأکيد بر قصه هاي نوح، يوسف و يونس(ع)» نوشته 
الهام هاشمي (دانشگاه الزهراء، دانشکده هنر، استاد راهنما: 
داريوش فرد دهکردي، ۱۳۹۲) که مطابقت داستانهاي قرآني 

مذکور را با نگاره هاي قصص االنبياء انجام داده است. 

مکتب تبريز اول: 
مکتب  اولين  ه.ق)،   ۸ و   ۷ (قرون  اول  تبريز  مکتب 
نگارگري ايراني است که در تبريز پايه ريزي شد. اين مکتب 
همزمان با حکومت ايلخانيان مغول در ايران شکل گرفت که 
پايتخت خود را تبريز قرار دادند. اين مکتب دوره آغاز ورود 
عناصر چيني به حوزه نگارگري ايراني است. «نخستين 
مکتب نگارگري تبريز در دوره فرمانروايي ايلخانيان مغول 
در قرن چهاردهم/ هشتم شکل گرفت. با آنکه اين سبک با 
سنتهاي ايراني و بين النهريني قبل از مغول نزديکي دارد، 
تأثير خاور دور و چين در آن آشکار است. چهره ها، جامه 
ها و جنگ افزارها مغولي است، مناظر و حالت اغراق آميز 
کوه ها و تپه ها يادآور نقاشي چيني (نقاشي تانگ) هستند، 
آنها بسيار آزادانه نقاشي شده و با چند حرکت قلم مو، ساقه 
هاي گياهان کشيده شده اند. در نقاشي اين دوره انسان به 
قهرمان مبدل شده است، اشخاص بلند قامت در جامه هاي 
بلند با سرهاي اندکي خميده موضوع تصاوير هستند، اين 
پيکره هاي بلند قامت الگوي بيزانسي را به ياد مي آورند. 
يکي از ويژگيهاي نگارگري اسالمي ناديده گرفتن عواطف 
و واکنشهاي دروني در چهره هاست که جز در مواردي 
نادر فاقد احساس بوده و بي حرکت به نظر مي رسند. اما 
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از زمان مغول به بعد تغييراتي به وجود مي آيد چنانچه در 
طرحهاي انسان و حيوان تحرک بيشتري پيدا مي شود که 
شايد به سبب زمانه خشونت باري بوده است که هنرمندان 
در آن به سر مي برده اند.»(يزدان پناه، حاتم، سلطاني و 

اسدي، ۱۳۸۸، ۶).

جامع التواريخ: 
به  همداني  اهللا  فضل  الدين  رشيد  اثر  التواريخ  جامع 
عنوان يکي از متون بسيار مهم دوره ايلخاني و مکتب تبريز 
اول، از بزرگترين و درخور توجه ترين کتابهاي تاريخ و 
زبان فارسي است و مي توان گفت اين کتاب اولين کتاب 
فارسي بوده که در حجمي وسيع با شيوه اي يگانه نوشته 
شده است. هدف از تأليف اين کتاب، ايجاد کتابي مصور 
درباره سرگذشت ملل مختلف و از جمله مغوالن بود. بي 
غرضي و عدم تعصب و دقت در تشريح مسائل سياسي 
و اجتماعي از ويژگيهاي اين کتاب است. اندازه صفحات 
جامع التواريخ حدودًا ۳۰*۴۳ سانتي متر است. نکته مهم در 
تأليف اين کتاب، تصويرسازي کتاب زير نظر مؤلف است، 
خواجه رشيدالدين خود بر کار نگارگران نظارت داشته و بر 
اجراي دقيق آنچه تصوير مي شده، نظارت داشته است(پور 
چنگيز،۱۳۹۵). «از قديمي ترين نسخه هاي بازمانده از کتاب 
خطي و مصور جامع التواريخ، با ابعاد تقريبي ۳۰*۴۰ سانتي 

از کتاب  مانده است. بخشي  باقي  ارزنده  نمونه  متر، دو 
رشيدي متعلق به کتابخانه دانشگاه ادينبورو با ۲۸۰ صفحه 
و ۷۰ تصوير به تاريخ ۷۰۶ ه.ق/۱۳۰۶ م و قسمتي ديگر که 
سابقًا در انجمن سلطنتي آسيايي در لندن نگهداري مي شده 
با ۶۰۰ صفحه و ۱۰۰ تصوير به تاريخ ۷۱۴ ه.ق/۱۳۱۴ م 
شناخته شده است و هم اکنون به مجموعه ناصر داوود 

خليلي متعلق است.»(شين دشتگل،۱۳۸۹، ۹۵).
 

 مکتب هرات:
 مکتب هرات در زمان حکمراني شاهرخ تيموري (قرن 
۹ ه.ق) در هرات پايه گذاري شد و بعدها توسط شاهزاده 
بايسنقر ميرزا به شکوفايي رسيد. به علت توفيق شاهرخ 
تيموري در تسخير تمامي قدرت در هرات و هم چنين توجه 
و حمايت او و بايسنقر از هنر، بسياري از هنرمندان از 
اقصي نقاط ايران در هرات گرد آمدند و نفيس ترين نگاره 
ها و استادانه ترين خوشنويسي ها را در قالب کتابهايي 
«مکتب  آوردند.  پديد  آرايي  جلد  و  زيباترين صحافي  با 
ايران است که غالب  نگارگري  از مهمترين مکاتب  هرات 
آثار مهم تاريخ هنر نگارگري در اين بازه زماني خلق شده 
است.»(جعفري کلکان،۱۳۹۶، ۲۵) «استادان گرد آمده در 
کتابخانه هرات، پيش از آن در تبريز، بغداد و شيراز کار مي 
کرده اند. اين مسأله امکان آن را فراهم مي کرد تا نقاشي 
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هرات از مکتب بغداد، تبريز و شيراز تأثير بگيرد. استادان 
هاي  شيوه  با  هنوز  ظاهرًا  زمان  آن  در  مختلف  مناطق 
معمول مکتب نقاشي منطقه خود، کار مي کردند اما سپس 
با تأثيراتي که از هم گرفتند شيوه اي جديد به وجود آوردند 
اين شيوه مکتب  قواعد  بندي  فرايند جمع  به طوريکه در 
جديدي از نقاشي پايه ريزي شد.»(اشرفي، ۱۳۸۲، ۶۱). از 
جمله تأثيرات مکاتب قبلي مي توان به سنت کار گروهي 
برگرفته از مکتب بغداد(پاکباز،۱۳۹۰)، تنوع رنگي، ابرهاي 
چيني و هاشورزني برگرفته از مکتب تبريز(تسنيمي،۱۳۸۴) 
پر  و  الجوردي  يا  و  درخشان  طاليي  يا  آبي  آسمان  و 
ستاره، ابرهاي پيچان و دنباله دار و پيکرهاي باريک اندام 
در جامگان رنگين برگرفته از مکتب شيراز(پاکباز،۱۳۹۰) 

اشاره کرد.

مجمع التواريخ: 
مجمع التواريخ اثر حافظ ابرو، از مهمترين کتب وقايع 
مهارت  نتيجه  که  است  ۹(ه.ق)  قرن  نخست  نيمه  نگاري 
نويسنده اش در تاريخ نگاري است. اگر چه حافظ ابرو در 
برخي از آثار خود به رونويسي متون متقدم پرداخته، اما 
حضور طوالني مدت او در دربار تيمور و جانشينانش و ديدار 
او از سرزمينهاي گوناگون توانست سبب بروز شايستگي ها 
و مهارت هاي ادبي و تاريخ نگاري وي شود و مي توان گفت 
مجموعه تأليفات حافظ ابرو زمينه را براي در پيش گرفتن 
برنامه اي بزرگ براي تأليفي جامع در تاريخ جهان آماده 
ساخت. «عبداهللا بن لطف اهللا بن عبدالرشيد بهداديني معروف 
به حافظ ابرو تاريخ نويس برجسته قرن هشتم به دستور 
بايسنقر ميرزا فرزند شاهرخ دستور يافت تا تاريخي براي 
دربار شاهرخ تدوين کند، تاريخي از وقايع از آغاز خلقت تا 
زمان خود. اين اثر مشتمل بر چهار بخش است: بخش اول 
به زندگاني پيامبران و اساطير کهن و تاريخ ايران تا پيروزي 
اعراب است، بخش دوم در احوال پيامبر اسالم(ص) و خلفاي 

راشدين و بني اميه و بني عباس تا سقوط بني عباس به دست 
هالکوخان است» (پورچنگيز،۱۳۹۵، ۲۱). بخش سوم تاريخ 
ايران در عهد سلجوقيان و ايلخانيان و آخرين بخش آن به نام 
زبده التواريخ بايسنقر که شامل دو بخش رويدادهاي دوره 
تيمور و تحوالت دوره شاهرخ تا سال ۸۳۰ ه.ق/ ۱۴۲۷ م 
مي شود(پورچنگيز،۱۳۹۵).«نگاره هايي که براي کتاب مجمع 
التواريخ تهيه شده اند با سبک شيراز هم دوره خودش بسيار 
در مجمع  ها  پيکره  است»(پورچنگيز،۱۳۹۵، ۲۱).  متفاوت 
التواريخ بزرگ هستند و در ترکيب بندي ساده در امتداد هم 
قرار گرفته اند، آسمان آبي با لکه هاي گلي و طاليي فضاي 
اليتناهي را به تصوير مي کشد و رنگ آبي خاکريزها ارتباط 
الزم را ميان بخش نخست و انتهاي نگاره ايجاد مي کند، فضا 
عقاليي و داراي صراحت است(کن باي،۱۳۷۸). «تصاوير 
مجمع التواريخ مستقيمًا از متن تأثير پذيرفته اند.»(آژند،۱۳۸۷، 
۷۲)، نگاره هاي اين کتاب سعي در همراهي و هم گامي با 
هنر دوره قبل دارند اما از نظر شمايل نگاري و رنگ بندي با 
دوره قبل (ايلخانيان) متفاوت اند و حالت محافظه کارانه اين 
نگاره ها مانع بروز خالقيت و شکوفايي اين نگاره ها شده 
است اما نسبت به دوره ايلخاني سعي در بزرگنمايي و نشان 
دادن شکوه و جالل تيموري دارند(پورچنگيز،۱۳۹۵). نگاره 
مربوط به داستان کشتي نوح (ع) از مجمع التواريخ حافظ 
ابرو با ابعاد تقريبي ۴۲/۳*۳۲/۶ سانتي متر در مجموعه 
ديويد کالکشن در کپنهاک نگهداري مي شود. هم چنين نسخه 
اي از مجمع التواريخ حافظ ابرو که مشتمل بر ربع يکم مجمع 
التواريخ است در کتابخانه شماره ۱ کتابخانه، موزه و مرکز 
ابعاد  شود،  مي  نگهداري  اسالمي  شوراي  مجلس  اسناد 

تقريبي اين نسخه ۲۱*۳۵ سانتي متر است.

داستان نوح (ع) در قرآن کريم: 
حضرت نوح (ع) نخستين پيامبر اولوالعزم بود. قرآن کريم 
جمله  است.«از  گفته  (ع) سخن  نوح  از  فراواني  آيات  در 

تصوير۲-۱.بخشی از تصوير۲، نوح(ع) تصوير ١-١. بخشی از تصوير ١، نوح (ع)



سوره هاي اعراف، هود، مؤمنون، شعرا، قمر و نوح و در 
مجموع در بيست و نه سوره از قرآن کريم به داستان اين 
پيامبر بزرگ الهي اشاره شده است و نام او ۴۳ بار در قرآن 
آمده است.»(مکارم شيرازي،۱۳۸۱، ۳۹). در سوره هود از 
آيه ۲۳ تا ۴۲ داستان اين پيامبر الهي به صورت مفصل 
بيان شده است، الزم به ذکر است بخشهايي از زندگي آن 
حضرت در اين آيات بيان شده که بيشتر جنبه تعليم و 
تربيت و پند و اندرز دارد. «جز آنان که (تا کنون) ايمان 
آورده اند، ديگر هيچ کس از قوم تو، ايمان نخواهد آورد، 
بنابراين از کارهايي که بت پرستان انجام مي دهند غمگين 
مباش و اکنون در حضور ما و طبق وحي ما کشتي بساز 
و درباره آنها که ستم کردند شفاعت مکن که همه آنها غرق 
شدني هستند»، نوح (ع) در ساختن اين کشتي همواره مورد 
تمسخر و آزار و ريشخند قوم قرار مي گرفت. آنها نزد نوح 
(ع) مي آمدند و با انواع پوزخندها و مسخره ها و سرزنش 
ها او را مي آزردند، ولي نوح (ع) به آنها مي فرمود: «روزي 
خواهد آمد که ما نيز شما را مسخره مي کنيم و به زودي 
خواهيد دانست که عذاب خوار کننده اي بر شما نازل خواهد 
شد». «هنگامي که فرمان ما (به فرا رسيدن عذاب) صادر 
شد و آب از تنور به جوشش آمد به نوح گفتيم: از هر جفتي 
از حيوانات (نر و ماده) يک زوج در آن کشتي حمل کن، هم 
چنين خاندانت را بر آن سوار کن، مگر آنها که قبًال وعده 
هالکت به آنها داده شده (مانند يکي از همسران و يکي از 
پسرانش) و هم چنين مؤمنان را سوار کن»، «کشتي نوح 
(ع) با سرنشينانش سينه امواج کوه گونه را مي شکافت و 

هم چنان به پيش مي رفت...»(نامدار آزادگان،۱۳۹۵، ۵۴).

داستان نوح (ع) در جامع التواريخ: 
نوح (ع) به امر خداوند مأمور به ساخت کشتي شد، 
يک کشتي محکم و بزرگ تا عالوه بر مؤمنان، جفتهايي 
از انواع حيوانات را در آن گرد آورد. پس چون نوح (ع) و 
مؤمنان، حيوانات را بر کشتي سوار کردند و خود در آن 
آرام گرفتند، طوفان آغاز شد و آنقدر ادامه يافت که جز 
ساکنان کشتي هيچ کس نماند و همه هالک شدند. «و در اين 
مدت (پروردگار) نوح را فرمود تا کشتي را بسازد از چوب 
تا آب از او ترشح نکند، طول او سيصد گز و عرض او پنجاه 
گز و سطح او سي گز و سطح او يک ذراع منتهي شود و سه 
طبقه بود ...نوح امتثال فرمان حق کرد بي زيادت و نقصان... 
. بامداد روز هفتم با قوم خود به کشتي درآمد و هوام و 
حشرات به سطح (خارج) کشتي بروچسفيدند (چسبيدند) و 
آب گرد ايشان مي گشت. جمله آنها که به کشتي در آمدند 
هشت نفر بودند، نوح با سه پسر و زن و عروس و از ساير 
حيوانات موجود نر و ماده جهت جفت چنانکه هيچ نوعي 
نبود که از آن يک جفت در کشتي نيامد...پس بارانها باريدن 
گرفتند...بعد از چهل روز بارانها روي در انحطاط نهادند و 
چشمه ها را جوش و فوران فرو نشست و آب زيادت نمي 

شد تا تمامت مردم و حيوانات هالک شدند و به غير از 
ساکنان کشتي هيچ کس نماند...نوح را يقين شد که سخط 
حق تعالي مرتفع شد، پس در کشتي بگشود و غراب را 

بفرستاد.»(رشيدالدين فضل اهللا، ۱۳۸۶، ۳۱و۳۲).

 داستان نوح (ع) در مجمع التواريخ: 
همراهان نوح (ع) در کشتي ۸۰ نفر بودند که ۸ نفر از 
آنان خاندان وي بودند. نوح (ع) را پسري بود به نام کنعان 
که از همراهي پدر گريزان بود، اما عاطفه و مهر پدري سبب 
شد که نوح (ع) فرزند ناخلف را براي آخرين بار نصيحت 
کند هر چند لوح ضمير فرزند ناخلف جايگاه کلمات کفرآميز 
گشته بود و به جاي پذيرفتن مهر پدر به کمرکش کوه پناه 
برد تا خود را نجات دهد ولي غافل از اين بود که در آن 
روز هيچ کس را از قهر خدا جز لطف او پناه نيست، پس 
کوه هم نتوانست فرزند ناخلف را نجات دهد و او از غرق 
شدگان گرديد. «در کشتي هشتاد مرد بودند يکي ازيشان و 
همه از اوالد شيث بودند و ... نوح بود با زوجه خود و سه 
پسر سام و حام و بافث با زنان خود. اهل نوح اين هشت 
نفر بودند باقي کساني که به نوح ايمان آورده بودند...و بر 
وفق فرمان از انواع سباع و بهايم و طيور که «احمل فيها 
من کل زوج اثنين»...يکي از فرزندان نوح که او را کنعان 
نام بود از غايت عقوق ترک متابعت و مشايعت پدر بگفت، 
نوح را مهر پدرانه بر آن داشت که شرط نصيحت «يا بني 
ارکب معنا و ال تکن مع الکافرين» بجاي آورد، چون لوح 
ضمير فرزندش محل حروف و کلمات کفر گشته بود پاي 
در کشتي ننهاد...»(برگرفته از نگاره مجمع التواريخ محفوظ 

در مجموعه ديويد کالکشن). 

۱- مطالعه تطبيقي عناصر تصويري دو نگاره
۱-۱- نوح (ع): حضرت نوح (ع) شخصيت اصلي اين 
داستان قرآني است. در هر دو نگاره پيکر نوح (ع) در نقطه 
طاليي باال و سمت چپ نگاره در هيبت پيرمردي با ريش 
سپيد به تصوير در آمده است (تصوير۳)، (تصوير۴) و 
همين امر يکي از عوامل جدا کننده نوح (ع) از ديگر ساکنان 
کشتي است. در نگاره جامع التواريخ (تصوير۱-۱)، نوح 
(ع) با بدني فربه ترسيم شده در حاليکه در نگاره مجمع 
التواريخ (تصوير۲-۱)، نوح (ع) اندامي ميانه دارد. در هر دو 
نگاره بر سر نوح (ع) عمامه اي سپيد رنگ قرار دارد. لباس 
نوح (ع) در نگاره جامع التواريخ (تصوير۱-۱) به رنگ آبي 
نقش شده که عالوه بر ايجاد کنتراست با رنگ قهوه اي 
تخت و دکل ها و لباس سه نفر از ساکنان کشتي به معناي 
رحمت بي کرانه پروردگار است «رنگ آبي در هنر کهن 
گرا به منزله «رنگ فضايي» و «الهي» و «آسماني بودن» 
تعبير شده و به کار رفته است»(آيت اللهي،۱۳۸۸، ۱۵۴) اما 
در نگاره مجمع التواريخ (تصوير۲-۱) لباس آن حضرت 
به رنگ سبز است که با لباس يکي ديگر از ساکنان کشتي 
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همرنگ است، اين رنگ نشانه آرامشي مملو از زندگاني و 
حيات فعال و پر اميد است(آيت اللهي،۱۳۸۸)، عالوه بر اين 
در نگاره مجمع التواريخ (تصوير۲-۱) رداي سپيد رنگي بر 
روي دوش نوح (ع) قرار دارد که جداي از ايجاد وجه تمايز 
آن حضرت با ديگر ساکنان کشتي نشانگر جايگاه باالي او 
هم به لحاظ سن و هم به لحاظ معنويت است. در هر دو 
نگاره حالت آرامش دروني نوح (ع) کامًال نمايان است، در 
نگاره جامع التواريخ (تصوير۱-۱) نوح با آرامش و راحتي 
بسيار در حاليکه دست راست خود را بر روي سينه اش 
قرار داده و بر روي تختي تکيه زده و با خوشرويي و در 
حاليکه لبخند به لب دارد با فردي که در پشت سر اوست 
صحبت مي کند، اين آرامش دروني در نگاره مجمع التواريخ 
(تصوير۲-۱) از طريق ترسيم چهره او به مخاطب منتقل 
مي شود به گونه اي که در حاليکه طوفان در اوج خود قرار 
دارد، نوح (ع) با چشماني مهربان و لبخند کوچکي که بر 
لب دارد در حاليکه انگشتان خود را بسته است، دستش را 
براي نجات فرزند ناخلف خود دراز کرده است و اين امر 
شايد نشانگر عدم توانايي او بر نجات فرزند باشد، «و نوح 

تصوير ١-٢. بخشي از تصوير١، كشتي

(پيش از طوفان) پروردگارش را ندا داد و گفت: پروردگارا! 
به راستي که پسرم از خاندان من است و يقينًا وعده ات (به 
نجات خاندانم) حق است و تو بهترين داوراني. خدا فرمود: 
اي نوح! به يقين او از خاندان توست، او (داراي) کرداري 
ناشايسته است، پس چيزي را که به آن علم نداري از من 
مخواه، همانا من تو را اندرز مي دهم که مبادا از ناآگاهان 

باشي.»(هود/۴۵،۴۶)

۱-۲- کشتي: 
کشتي نوح، مرکب امن و راهواري که بر اساس وحي 
الهي و به دست نوح (ع) ساخته شد و پناهگاه نوح (ع) و 
ياورانش از عذاب الهي بود، «و با نظارت ما و بر اساس 
وحي ما کشتي بساز و با من درباره کساني که ستم کرده 
اند، سخن مگو که يقينًا آنان غرق شدني هستند»(هود/۳۷). 
اين کشتي در هر دو نگاره بخش وسيعي از فضا را به 
خود اختصاص داده است. رنگ بخش اصلي آن در هر 
نيروي بصري زيادي  از  اين رنگ  نگاره سياه است،  دو 
برخوردار است و در نگاره جامع التواريخ (تصوير۲-۱) 

تصوير ٤، نقطه طاليي نوح (ع) در نگاره مجمع التواريخ. مأخذ: نگارندگانتصوير ٣، نقطه طاليي نوح (ع) در نگاره جامع التواريخ. مأخذ: نگارندگان



به دليل پس زمينه روشن، چشم را کامًال به خود جذب 
مي کند. در هر دو نگاره چشم در ۱/۳ افقي نگاره متمرکز 
مي شود(نامدارآزادگان، ۱۳۹۵). نرده ها و دکلهاي کشتي 
در هر دو نگاره به رنگ قهوه اي تيره و روشن است. در 
نگاره جامع التواريخ (تصوير۱-۲) کشتي دو دکل دارد که 
نگاره را به سه بخش عمودي تقسيم کرده اند، اين دو دکل 
از باال به خط باالي چارچوب نگاره متصل هستند و به 
نوعي هم چشم را از حجم وسيع افقي سياه رنگ کشتي 
به سمت باال مي کشاند و هم از ميزان معلق بودن کشتي 
مي کاهد و به آن ثبات مي بخشد(نامدارآزادگان،۱۳۹۵)، 
بر روي اين دو دکل و نيز لبه هاي کشتي تزئيناتي از نوع 
التواريخ  مجمع  نگاره  در  مي شود.  ديده  اسليمي  نقوش 
(تصوير۲-۲) فضاي تيره شب و رنگ آبي پر رنگ زمينه 
و دريا سبب شده که رنگ سياه کشتي خيلي به چشم نيايد 
و در واقع سبب توقف چشم در خود نمي شود، کشتي 
تنها يک دکل نازک دارد که بدون هيچ تزئيناتي ترسيم شده 
است. بر خالف کشتي نگاره جامع التواريخ (تصوير۲-۱) 

که کامًال در کادر قرار دارد، کشتي نگاره مجمع التواريخ 
زده  بيرون  کادر  از  و چپ  راست  باال،  از  (تصوير۲-۲) 
است و اين نشان دهنده بزرگي کشتي است، کشتي در اين 
نگاره به سان بدن يک اژدها تصوير شده است، در منتهي 
اليه سمت چپ کشتي سر اژدها تصوير شده در حاليکه 
زبان خود را بيرون آورده و در منتهي اليه سمت راست 
کشتي دم اژدها نقش شده است، البته سر و دم اين اژدها 
(کشتي) خارج از کادر قرار دارد. عالوه بر اينکه در دو طبقه 
زيرين اين کشتي انواعي از حيوانات البته به صورت تک 
و نه جفت نشان داده شده اند در صورتيکه کشتي نگاره 
جامع التواريخ (تصوير۱-۲) در واقع قايقي است که تنها 
هفت نفر را بر خود حمل مي کند و در آن نشاني از جفتهايي 
از حيوانات مختلف نيست. «تا هنگاميکه فرمان ما فرا رسيد 
و تنور فوران کرد، گفتيم: از هر (نوع حيواني) يک زوج دو 
تايي (يک نر و يک ماده) و نيز خاندانت و آنان را که ايمان 
آورده اند در کشتي سوار کن، مگر کسي که پيش تر فرمان 
غرق شدن را بر ضد او الزم کرده ايم و جز اندکي همراه او 

هاي  نگاره  بصري  ساختار  تطبيق 
داستان نوح (ع) با روايت قرآني در 

مکاتب تبريز اول و هرات / ٢١-٣٧

تصوير ٢-٢، بخشی از تصوير ٢، کشتی

تصوير ١-٣. بخشي از تصوير١، پيروان نوح (ع)



شماره ۵۸  تابستان۱۴۰۰
۲۹

فصلنامة علمي نگره

ايمان نياوردند.»(هود/۴۰). پارو و لنگر دو عنصري است 
که فقط در نگاره جامع التواريخ (تصوير۱-۲) وجود دارد 
و نشان دهنده هدايت کشتي توسط سرنشينان است در 
حاليکه با توجه به آيه ۴۱ سوره هود، روان شدن و لنگر 
انداختن کشتي تنها به اراده خداوند بوده است، «و نوح گفت: 
در آن سوار شويد که حرکت کردنش و لنگر انداختنش فقط 
به نام خداست، يقينًا پروردگارم بسيار آمرزنده و مهربان 
است.»(هود/۴۱). بادبان در هر دو نگاره وجود دارد، بادبان 
در نگاره جامع التواريخ (تصوير۱-۲) فرمي سپيد رنگ و 
چند ضلعي است که توسط چارچوب باالي نگاره قطع شده 
است و از آنجا که بخش بيشتر آن در خارج از کادر ادامه 
مي يابد، چشم را به سمت باال هدايت مي کند و سنگيني 
ايجاد شده توسط فرم و رنگ کشتي را مي کاهد. همچنين 
لبه پاييني بادبان که ديده مي شود داراي نقوش تزئيني 
است اما در نگاره مجمع التواريخ (تصوير۲-۲) بادبان به 
صورت تکه پارچه ساده و بدون هيچ تزئيناتي به دکل بسته 
شده است و کامًال خارج از کادر قرار دارد. پس نگاره مجمع 
التواريخ (تصوير۲) از جهت نشان دادن ساختار کشتي نوح 
(ع) نسبت به نگاره جامع التواريخ (تصوير۱) به متن قرآن 

کريم وفادارتر است. 

۱-۳- پيروان نوح (ع): 
پيروان نوح (ع) از عناصر مهم دو نگاره هستند، تعداد 
آنها در هر دو نگاره ۶ نفر است که در نگاره جامع التواريخ 
(تصوير۱-۳) تنها يک زن در ميان آنان قرار دارد ولي در 

زن  آنان  از  نفر  (تصوير۲-۳) سه  التواريخ  مجمع  نگاره 
هستند. در نگاره جامع التواريخ (تصوير۱-۳) دو نفر از 
مردان در حال پارو زدن هستند که به همراه فردي ديگر که 
دست راست خود را بر روي سينه اش قرار داده است در 
۱/۳ عمودي سمت راست نگاره قرار دارند. در ۱/۳ مياني 
عمودي نگاره يک زن و يک مرد حضور دارند که با چهره 
اي خندان به نوح (ع) نگاه مي کنند و دو دست خود را به 
حالت احترام چينيان نگه داشته اند. نفر ششم فردي است 
که در پشت سر نوح (ع) نشسته در حاليکه زانوان خود را 
به درون شکم جمع کرده و دستان خود را در کنار تنه اش 
قرار داده است، او فردي است که نوح (ع) در حاليکه سر 
خود را برگردانده با او صحبت مي کند. لباسهاي افراد اين 
نگاره به صورت يک در ميان به صورت تيره (مشتقات 
آبي و خاکستري) و روشن (مشتقات قهوه اي) به تصوير 
کشيده شده است و همه چه مرد و چه زن عمامه بر سر 
دارند. همه افراد به غير از نفر پارو زن سمت چپ در حال 
نگاه کردن به نوح (ع) هستند و حالت احترام نسبت به او گاه 
در صورت افراد نظير افراد پارو زن و فرد پشت سر نوح 
(ع) و گاه در حالت بدن آنها نظير فردي که در کنار پارو زن 
سمت راست قرار دارد به صورتيکه دست راست خود را 
بر سينه گذاشته است و همينطور زن و مردي که در ميانه 
تصوير قرار گرفته اند و دستان خود را به حالت احترام 
چينيان نگه داشته اند، ديده مي شود. البته اين احترام در 
مرد پارو زن سمت چپ با فرو افتادن پلکهايش در حاليکه 
جهت نگاهش به سمت نوح (ع)، نوعي از کرنش و خضوع 

تصوير ٢-٣، بخشي از تصوير٢، پيروان نوح (ع)

تصوير ١-٤، بخشي از تصوير ١، آبهاي خروشان



قلبي و دروني نسبت به پيامبر الهي را نشان مي دهد، هم 
چنين عمامه اي که اين مرد به سر بسته بر خالف ديگر 
عمامه ها فاقد تزئينات است و اين نشان دهنده پايين بودن 
مقام و مرتبه اين مرد نسبت به ديگر افراد است. در نگاره 
مجمع التواريخ (تصوير۲-۳) سه مرد حضور دارند که در 
سه دوره سني هستند، مردي که جوانتر از بقيه است لباسي 
هم رنگ نوح (ع) بر تن دارد و عمامه اي بر سرش نيست. او 
که به خاطر ايستادنش از ديگر مردان شجاع تر به نظر مي 
آيد در حاليکه دکل کشتي را با دست گرفته به واقعه ميان 
نوح (ع) و فرزند ناخلفش مي نگرد. مرد دوم نيز جوان است 
ولي به علت داشتن عمامه بزرگتر از مرد اول است، او با 
اندوه در حال نگريستن به نوح (ع) است و گويي با اشاره 
دست راست با او سخن مي گويد، عمامه او به صورت 
ساده بسته شده و کوچک است، او که در سمت چپ کشتي 
نشسته ريش ندارد. اما سومين مرد کسي است که به همراه 
يک زن در ۱/۳ مياني تصوير قرار گرفته است، اين مرد به 
خاطر داشتن ريش از نظر سن و سال بعد از نوح (ع) قرار 
دارد و عمامه اش به گونه اي بسته شده که نشان دهنده 
جايگاه معنوي او پس از نوح (ع) است، اين مرد با طمأنينه 
و آرامش خاصي به واقعه مي نگرد. زنان در اين نگاره بر 
خالف زن نگاره جامع التواريخ (تصوير۱-۳) که عمامه بر 
سر داشت، مقنعه بر سر دارند. زني که تقريبًا در مرکز 
نگاره قرار دارد از دو زن ديگر مسن تر به نظر مي رسد 
و در حال نگاه کردن به آسمان و ابرهاي پيچان است. اما 
دو زن ديگر که در سمت راست کشتي قرار دارند، جوان به 
نظر مي رسند. زني که در انتهاي کشتي قرار دارد بي اعتنا 
به حوادثي که ميان نوح (ع) و فرزند ناخلفش مي گذرد در 
حاليکه لبخند به لب دارد به پشت سر مي نگرد و زن ديگر 
در حاليکه به واقعه نگاه مي کند، آشکارا در حال خنديدن 
«تا  است.  گرفته  دهانش  را جلوي  آستين خود  اما  است 
هنگاميکه فرمان ما فرا رسيد و تنور فوران کرد، گفتيم: از 
هر (نوع حيواني) يک زوج دو تايي (يک نر و يک ماده) و نيز 
خاندانت و آنان را که ايمان آورده اند در کشتي سوار کن، 
مگر کسي که پيش تر فرمان غرق شدن را بر ضد او الزم 
کرده ايم و جز اندکي همراه او ايمان نياوردند.»(هود/۴۰) 
پس همراهان آن حضرت در کشتي خاندانش و نيز افرادي 
بودند که ايمان آورده بودند که البته قرآن کريم به تعداد 
اندک آنان اشاره مي کند، اما در مورد تعداد آنان سخني 
نگفته است. از طرفي خداوند مي فرمايد: «و (نوح) کشتي را 
مي ساخت و هر گاه گروهي از (اشراف و سران) قومش 
بر او عبور مي کردند، او را به مسخره مي گرفتند. گفت: اگر 
شما ما را مسخره مي کنيد، مسلمًا ما هم شما را (به هنگام 
پديد آمدن طوفان) همانگونه که ما را مسخره مي کنيد، 
به حالت  اشاره  اين  که  کرد.»(هود/۳۸)  مسخره خواهيم 
مسخره کردن نوح (ع) و همراهانش نسبت به کافران و 
در عذاب ماندگان دارد. اين مطلب در نگاره مجمع التواريخ 

(تصوير۲-۳) به وضوح با خنديدن يکي از زنان خود را 
نشان مي دهد، البته در نگاره جامع التواريخ نيز چهره نوح 
(ع) و برخي از همراهانش در حالي تصوير شده که لبخند به 
لب دارند. لباسهاي ساکنان کشتي در نگاره مجمع التواريخ 
(تصوير۲-۳) از تنوع چشم نوازي برخوردار است که از 

ويژگيهاي مکتب هرات است(تسنيمي،۱۳۸۴). 

۱-۴- آبهاي خروشان: 
آبهايي مواج و خروشان که با وجود اينکه براي کافران 
عذاب الهي بود براي مؤمنان وسيله حرکت و نجات از ظلم 
کافران شد. در هر دو نگاره آب پهناي افقي پايين تصوير 
را به خود اختصاص داده و کامًال مواج به تصوير کشيده 
التواريخ (تصوير۱-۴) قواعد  شده است. در نگاره جامع 
نقاشي چيني به خوبي خود را در به تصوير کشيدن آبهاي 
خروشان و کف کرده نشان مي دهد(ميرزاخانيان،۱۳۹۲) و 
خطوط پيچان، حرکت امواج کوتاه و ضعيف را در روشني 
روز به تصوير مي کشد. در اين نگاره تنها چند ماهي در 
البه الي اين امواج ديده مي شوند. در نگاره مجمع التواريخ 
روشن  و  تيره  رنگهاي  با  آب  بودن  مّواج  (تصوير۴-۲) 
نشان داده شده است، در اين موجها عالوه بر گنهکاران که 
در حال غرق شدن هستند، حيوانات و تکه هاي سنگ نيز ديده 
مي شوند. اين موجها سهمگين تر از موجهاي نگاره جامع التواريخ 
(تصوير۱-۴) به نظر مي رسند که البته فضاي شب نيز در اين ميان 
بي تأثير نيست، اما به طور کلي در هر دو نگاره موجها کوتاه هستند. 
خداوند در آيه ۴۲ سوره هود مي فرمايد: «آن کشتي آنان را در 
ميان موجهاي کوه آسا حرکت مي داد...»(هود/۴۲)، پس سخن از 

هاي  نگاره  بصري  ساختار  تطبيق 
داستان نوح (ع) با روايت قرآني در 

مکاتب تبريز اول و هرات / ٢١-٣٧

تصوير ٩، ترکيب بندي نگاره جامع التواريخ. مأخذ: نگارندگان

تصوير ٢-٤. بخشي از تصوير ٢، آبهاي خروشان



شماره ۵۸  تابستان۱۴۰۰
۳۱

فصلنامة علمي نگره

موجهاي کوه آساست. نگاره مجمع التواريخ (تصوير ۲) از اين حيث 
به تصويري که قرآن کريم از موجها ارائه مي دهد نزديکتر است.

۱-۵- عناصر اختصاصي هر نگاره: 
التواريخ  جامع  نگاره  مختص  که  تصويري  عناصر 
لنگر  (تصوير۵-۱)،  پارو  از:  عبارتند  است،  (تصوير۱) 
(تصوير۱-۶)، اشکال تزييني (تصوير ۱-۷)، تخت نوح (ع) 
(تصوير۱-۸) و خشکي (تصوير۱-۹). خشکي نيمه افقي 
باالي نگاره را به خود اختصاص داده و با خطوط افقي 
که نشانگر شيارهاي زمين و خطوط ديگري که نشانگر 
عمق  تصوير  به  و  شده  پوشيده  است  نباتات  و  گياهان 
بخشيده است(نامدار آزادگان،۱۳۹۵)، وجود خشکي شايد 
نشانگر نزديک بودن زمان پايان طوفان است. همانطور که 
از  (ع)  نوح  لنگر و تخت  پارو،  در بخش (۱-۲) ذکر شد 
عناصر اختصاصي اين نگاره هستند که فضاي نگاره را از 
وفاداري به داستان نوح (ع) بيان شده در قرآن کربم دور 
مي کنند، چرا که «وجود پارو و لنگر نشان دهنده هدايت 
کشتي توسط سرنشينان است»(بابايي فالح،۱۳۹۳، ۱۸)، 
در حاليکه بر اساس قرآن کريم هدايت کشتي نوح (ع) و 
توقف آن تنها به فرمان خداوند بوده است، «و نوح گفت: 
در آن سوار شويد که حرکت کردنش و لنگر انداختنش فقط 
به نام خداست، يقينًا پروردگارم بسيار آمرزنده و مهربان 
است.»(هود/۴۱)، ترسيم تخت براي نوح (ع) نيز مخالف 
سيره زندگي پيامبران الهي در قرآن کريم است. عناصر 
با  آسمان  (تصوير۲)  التواريخ  مجمع  نگاره  اختصاصي 
و  (تصوير۶-۲)  نوح  پسر  (تصوير۵-۲)،  پيچان  ابرهاي 
حيوانات (تصوير۲-۷) هستند. آسمان شب با ابرهاي پيچان 
(تصوير۲-۵) بخش بااليي نگاره مجمع التواريخ (تصوير۲) 
را تشکيل مي دهد. ابرهاي پيچان چيني که از ويژگيهاي 
مکتب هرات است، آسمان تيره شب را کامًال پوشانده است 
و اين متراکم بودن نشانگر زمان اوج طوفان است. حيوانات 

(تصوير۲-۷) بخش جدايي ناپذير داستان نوح (ع) هستند، 
خداوند در قرآن کريم مي فرمايد: «تا هنگاميکه فرمان ما 
فرا رسيد و تنور فوران کرد، گفتيم: از هر (نوع حيواني) يک 
زوج دوتايي (يک نر و يک ماده) و نيز خاندانت و آنان را که 
ايمان آورده اند در کشتي سوار کن، مگر کسي که پيش تر 
فرمان غرق شدن را بر ضد او الزم کرده ايم و جز اندکي 
همراه او ايمان نياوردند.»(هود/۴۰)، پس نوح (ع) موظف 
کند،  در کشتي سوار  يک جفت  نوع حيواني  هر  از  بوده 
اگر چه تعداد انواع حيوانات اين نگاره کم است و مقياس 
درستي براي ترسيم آنها انتخاب نشده به گونه اي که سر 
فيل با سر شتر يا گاو به يک اندازه کشيده شده و همچنين 
حيوانات جفت نيستند و خانه هاي اختصاص داده شده 
به آنان در طبقه زيرين کشتي براي حيوانات بزرگ (فيل) 
تنوع رنگي و  اما  اندازه است  به يک  و کوچک (خروس) 
زيبايي و ظرافت به کار رفته در تصوير حيوانات و «توجه 
به واقعيت نوعي در حاالت جانوران»(تسنيمي،۱۳۸۴، ۴۲) 
اختصاصي  عنصر  است.  هرات  مکتب  يادآور  خوبي  به 
بعدي پسر نوح (تصوير ۲-۶) است، اين عنصر نيز بخش 
حتمي داستان نوح (ع) است که در قرآن کريم به آن اشاره 
شده است. «آن کشتي آنان را در ميان موج هايي کوه آسا 
حرکت مي داد، و نوح فرزندش را که در کناري بود بانگ زد 
که اي پسرم! همراه ما سوار شو و با کافران مباش. گفت: 
به زودي به کوهي که مرا از (اين) آب نگه دارد پناه مي 
برم. نوح گفت: امروز در برابر عذاب خدا هيچ نگهدارنده اي 
نيست مگر کسي که (خدا بر او) رحم کند و موج ميان آن دو 
حائل شد و پسر از غرق شدگان گرديد.»(هود/۴۲،۴۳) پس 
پسر نوح (ع) در اين داستان حضور دارد، اما در اين نگاره 
پسر نوح در حالي تصوير شده که به کشتي آويزان است 
و گويي اميد نجات دارد، در حاليکه با توجه به آيات قرآن 
پسر نوح از کشتي گريزان بوده و سعي داشته خود را به 
بلندي برساند. در اين نگاره دست نوح (ع) به سمت او دراز 
شده و بيشتر افراد حاضر در کشتي يا به اين واقعه نمي 
نگرند و يا با بي اعتنايي و لبخند اين واقعه را دنبال مي کنند. 
وجود اين دو عنصر (حيوانات و پسر نوح) نگاره مجمع 
التواريخ (تصوير۲) را نسبت به داستان بيان شده در قرآن 
کريم وفادار نگه مي دارد. در جدول (۱) به مقايسه عناصر 

تصويري دو نگاره پرداخته مي شود.

۲- مقايسه عناصر بصري اصلي دو نگاره
۲-۱- خط: خط در نگاره کشتي نوح (ع) جامع التواريخ 
(تصوير ۱)، بيشتر خود را به صورت قلمگيريهاي پهن و 
خشن نشان مي دهد، خطوط «خشک، منظم، و تقريبًا هندسي 
چين هاي البسه که گاهي گرايش مختصري به بازنمايي 
سايه هاي اندک در انتهاي قلم گيري در انها مشاهده مي 
از   (۱۰۰-۱۰۱  ،۱۳۶۷ گري،  ويلکينسون،  شود»(بينيون، 
ترسيم  در  پيچان  است. خطوط  بيزانسي  الگوي  تأثيرات 

تصوير ١٠، ترکيب بندي نگاره مجمع التواريخ.  مأخذ: نگارندگان



هاي  نگاره  بصري  ساختار  تطبيق 
داستان نوح (ع) با روايت قرآني در 

مکاتب تبريز اول و هرات / ٢١-٣٧

نگاره کشتي نوح (ع) مجمع التواريخ (تصوير ۲) نگاره کشتي نوح (ع) جامع التواريخ (تصوير ۱) عناصر تصويري

سمت  و  باال  طاليي  نقطه  در  گرفتن  قرار  نگاره،  اول  شخصيت 
چپ، رنگ لباس سبز، در حال کمک کردن به پسر ناخلف خود، 
داشتن عمامه سپيد بر سر و ردايي سپيد بر دوش، حالت مهربان 

با لبخندي بر لب

شخصيت اول نگاره، قرار گرفتن در نقطه طاليي باال و سمت 
عمامه  داشتن  تخت،  بر روي  زدن  تکيه  آبي،  لباس  رنگ  چپ، 

سپيد رنگ به همراه تزئينات، حالت شاد و خوشحال

حضرت نوح (ع)

نگاره، رنگ سياه و قهوه اي، بزرگ، جايگاه  دومين عنصر مهم 
داراي  حيوانات)،  نگهداري  زيرين(محل  طبقه  دو  داراي  امن، 

بادبان

دومين عنصر مهم نگاره، رنگ سياه و قهوه اي، کوچک، جايگاه 
امن، داراي پارو، لنگر و بادبان

کشتي

۶ نفر(۳ مرد و ۳ زن)، فقط يک نفر به نوح (ع) مي نگرد، دو نفر از 
مردان عمامه دارند، هر سه زن مقنعه به سر دارند، يکي از زنان 

در حال خنديدن آشکار است و برخي افراد لبخند به لب دارند.

۶ نفر (۵ مرد و ۱ زن)، همه با حالتي احترام آميز به نوح (ع) مي 
نگرند، همه عمامه بر سر دارند حتي زن حاضر در نگاره، بيشتر 

افراد لبخند به لب دارند

پيروان نوح (ع)

پر کردن پهناي افقي پايين تصوير، وجود موجهاي ميانه، استفاده 
از رنگهاي متفاوت و چرخش قلم مو براي نشان دادن موج، وجود 

گنهکاران، اشياء و حيوانات در آب

کوچک،  موجهاي  وجود  تصوير،  پايين  افقي  پهناي  کردن  پر 
چند  وجود  موج،  دادن  نشان  براي  پيچان  خطوط  از  استفاده 

ماهي در آب

آبهاي خروشان

 

آسمان شب با ابرهاي پيچان،پسر نوح، حيوانات

   
 

  
 

 

 
پارو، لنگر، اشکال تزئيني، تخت نوح (ع)، خشکي

عناصر ويژه

جدول ١ . مقايسه عناصر تصويري دو نگاره، مأخذ: نگارندگان



شماره ۵۸  تابستان۱۴۰۰
۳۳

فصلنامة علمي نگره

حرکت امواج، سطح آب را داراي حالت اسفنجي کرده و اين 
نماياندن آب کف کرده از هنر چيني به اقتباس گرفته شده 
است(ميرزاخانيان، ۱۳۹۲)، هر چند «فرم اين امواج پيچان 
آزادگان،۱۳۹۵،  است»(نامدار  ايراني  هاي  اسليمي  يادآور 
۵۶). «همچنين خطوط افقي موجود در روي سطوح خشکي 
که با علفهاي کوتاه تزيين شده از مناظر چين گرفته شده 
است.»(نامدار آزادگان،۱۳۹۵، ۵۶). در اين نگاره مجموعًا 
خطوط صاف غلبه بيشتري دارند، عالوه بر خطوط صاف 
نحوه  حتي  لنگر  پاروها،  ها،  دکل  (ع)،  نوح  تخت  کشتي، 
نمايش چشمان نيز بيشتر حالت صاف دارد تا منحني. اين 
آرامش است و اصًال  ايستايي و  نمايانگر  خطوط صاف 
بحراني  در شرايط  (ع)  نوح  کشتي  گرفتن  قرار  نمايانگر 
طوفان نيست. در اين نگاره قلمگيريها، زمخت هستند(پاکباز، 
۱۳۹۰) و به غير از نقشهاي تزئيني (روي دکلها، عمامه ها، 
لبه هاي کشتي و تخت نوح (ع) ظرافتي در کاربرد خط ديده 
نمي شود. در نگاره کشتي نوح (ع) مجمع التواريخ (تصوير 
۲) «خط به صورت متنوع به کار برده شده است»(جعفري 
کلکان،۱۳۹۶، ۸۲)، خطوطي که براي قلم گيري ترسيم شده 
اند و جداکننده سطوح و رنگها از يکديگر هستند، داراي 
ارزش يکساني نيستند و ضخامت خطوط بسته به وزن 
عناصر تغيير مي کند(جعفري کلکان،۱۳۹۶)، به طور مثال 
در ترسيم حيوانات اين موضوع به خوبي قابل مشاهده 
است به گونه اي که حيوانات بزرگتر نظير فيل، شير، شتر 
از قلم گيري ضخيم تري نسبت به حيوانات کوچکتر نظير 
در  اين خطوط  برخوردارند. هم چنين  خروس و طوطي 
انسانها نسبت به حيوانات ظريف تر به کار برده شده است. 
عالوه بر خطوطي که براي قلمگيري به کار برده شده است، 

خطوطي نيز در اين نگاره وجود دارند که براي هاشورزني 
اند، اين ضربه هاي تکراري نه به صورت  استفاده شده 
موازي بلکه از جنس همان خطوطي است که در اطراف 
شخصيتها و ديگر عناصر استفاده شده است. اين خطوط 
نه به صورت تصادفي، که کامًال با هدف و انگيزه مشخص 
ترسيم شده اند، تعداد اين خطها در جاهاي مختلف متفاوت 
مشخص  کامًال  لباس شخصيتها  در  مثال  طور  به  است 
است به گونه اي که تراکم اين خطوط در جايي که لباس 
حالت فشردگي پيدا مي کند مثًال در عمامه ها و يا در محل 
تاخوردگي لباس يا در پايين مقنعه ها و يا زيرچانه در مقنعه 
ها بسيار بيشتر از جاهاي ديگر است. ضخامت اين خطوط 
کوچک که به صورت هاشور در آمده اند گاه در راستاي 
نزديک شدن به مرکز سطح رنگي نازک تر مي شود مثل 
و  ترسيم حيواناتي چون شير، شتر  که در  هاشورهايي 
برخي پرندگان به کار رفته است(جعفري کلکان،۱۳۹۶). به 
طور کلي مي توان گفت در نگاره کشتي نوح (ع) مجمع 
التواريخ (تصوير ۲)، به غير از چند خط مستقيم که براي 
ترسيم طبقات و دکل کشتي به کار رفته است، بقيه خطوط 
منحني است. اين خطوط منحني فضاي نگاره را به فضايي 
سيال و مّواج بدل مي کند و مؤيد بي وزني و بي تعادلي 

کشتي نوح (ع) در اوج طوفان است.

۲-۲- رنگ: 
از   (۱ (تصوير  التواريخ  جامع  (ع)  نوح  کشتي  نگاره 
تنوع رنگي کمي برخوردار است. رنگ پس زمينه اصلي، 
رنگ خامه اي گرم است که از زير عبارات نوشته شده 
نگاره  باالي  نگاره کامًال مشهود است. خشکي  باالي  در 

تصوير ١-٥. بخشي از تصوير١، پارو

تصوير ١-٧. اشکال تزييني

عناصر اختصاصي نگاره کشتي نوح (ع) مجمع التواريخعناصر اختصاصي نگاره کشتي نوح (ع) جامع التواريخ

تصوير ٢-٥. بخشي از تصوير٢، آسمان شب با ابرهاي پيچان

تصوير ٢-٦، بخشي از 
تصوير٢، پسر نوح (ع) 

تصوير ٢-٧. بخشي از تصوير٢، 
حيوانات

تصوير ١-٦.  بخشي 
از تصوير١، لنگر

تصوير ١-٩، بخشی از تصوير ١، خشکی تصوير ١-٨، بخشي از 
تصوير ١، تخت نوح (ع)



سبز  خطوط  از  استفاده  با  و  ناقص  و  مختصر  «بسيار 
به  مربوط  که  گونه»(صداقت، خورشيدي،۱۳۸۸، ۸۰)  پر 
نوح  لباس  آميزي شده است. دريا و  گياهان است، رنگ 
(ع) به رنگ آبي نقش شده اند، آبي نماد بي کرانگي رحمت 
خداوند است، «رنگ آبي در هنر «کهن گرا» به منزله «رنگ 
فضايي» و «الهي» و «آسماني بودن» تعبير شده و به کار 
رفته است»(آيت اللهي،۱۳۸۸، ۱۵۴)، پس هم کشتي حامل 
انسانها (نوح (ع) و پيروانش) از طريق رحمت بي انتهاي 
خداوندي نجات يافته است و هم نوح (ع) به عنوان پيامبر 
الهي واسطه رحمت بي کرانه خداوند است (تصوير تصوير 
۷). رنگ تيره بدنه کشتي، قرمز و قهوه اي نرده ها و آبي 
آب ها در کنتراست با يکديگر قرار گرفته اند و رنگ آميزي 
را از حالت يکدست و يکنواخت بيرون آورده اند (تصوير 
۵). نگاره کشتي نوح (ع) مجمع التواريخ (تصوير ۲) از تنوع 
رنگي بااليي بهره مي برد، رنگ حيوانات در اين نگاره از 
مشتقات قهوه اي و خاکستري است به غير از رنگ طوطي 
و خروس که از ترکيب قرمز و سبز تشکيل شده است. پس 
زمينه طبقات زيرين کشتي که محل نگهداري حيوانات است 
به رنگ نخودي است و همين سبب روشن تر شدن فضاي 
رنگ  است.  شده  حيوانات  نقش  گر شدن  جلوه  و  نگاره 
لباس پسر ناخلف نوح در اين نگاره زرد نشان داده شده، 

زرد، رنگ جواني، عصيان و طاغوت است که به درستي 
توسط نگارگر انتخاب شده است (تصوير ۶). آسمان به 
و  الهي  رنگ  آبي  آميزي شده  رنگ  آبي الجوردي،  رنگ 
آسماني است و آميخته با رحمت است، پس چون آسمان 
همه چيز را فرا گرفته و از طرفي چون آسمان در پشت 
ساکنان کشتي نقش شده، نشان دهنده اين است که رحمت 
الهي ساکنان کشتي را دربرگرفته است. از طرفي ابرها نيز 
به رنگ آبي هستند که در زمينه الجوردي آسمان يادآور 
«نوٌر علي نور» رحمتي بر فراز رحمتي ديگر براي مؤمنان 
است (تصوير ۸). لباس نوح (ع) و جوانترين فرد حاضر 
در کشتي به رنگ سبز نقش شده است در فرهنگ اسالمي، 
سبز متضمن عالي ترين معاني عرفاني و نشانه تعقل و 
تفکر و آرامش خردمندانه است و از طرفي نشانگر آرامشي 
است که در آن زندگاني و حيات فعال و پر اميد نهفته است. 
شايد برخورداري جوانترين فرد از اين رنگ نشانه ادامه 
يافتن منش نوح (ع) در او باشد (تصوير ۶). لباس ديگر 
افراد حاضر در کشتي قرمز، نارنجي (که از مشتقات قرمز 
است)، آبي و سپيد است. قرمز رنگ حق و حقيقت است 
الهي و  ، نارنجي رنگ جواني و شادابي است، آبي رنگ 
به حقيقت است،  يابي  آسماني است و سپيد رنگ دست 
پس با توجه به معناي نمادين رنگها افراد حاضر در کشتي 

هاي  نگاره  بصري  ساختار  تطبيق 
داستان نوح (ع) با روايت قرآني در 
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نگاره کشتي نوح (ع) مجمع التواريخ 
(تصوير ۲)

نگاره کشتي نوح (ع) جامع 
التواريخ (تصوير ۱)

عناصر بصري

وزن  به  بسته  قلمگيري  منحني،  خطوط 
استفاده  زمخت،  گاه  ظريف  گاه  موضوع 

هدفمند از خطوط هاشوري

البسه،  منظم  و  خشک  خطوط 
پيچان  خطوط  زمخت،  قلمگيريهاي 

امواج، ترسيم نقوش تزئيني

خط

تنوع رنگي زياد، استفاده متعادل از رنگهاي 
گرم و سرد، بيان نمادين رنگ

از  متعادل  استفاده  کم،  رنگي  تنوع 
نمادين  بيان  سرد،  و  گرم  رنگهاي 

رنگ

رنگ

(ع)  نوح  بر شخصيت  تأکيد  افقي،  خطي- 
به علت قرارگيري در نقطه طاليي تصوير، 
عناصر زياد، ايجاد حرکت براي کشتي به 
واسطه کادربندي، ايجاد پويايي در تصوير 
حس  القاکننده  مورب،  خطوط  واسطه  به 

هيجان

بر  تأکيد  متعادل،  و  افقي  خطي- 
شخصيت نوح (ع) به علت قرارگيري 
در نقطه طاليي تصوير، قرار گرفتن 
افقي،  محور  امتداد  در  شخصيتها 
بي  و  متعادل  کشتي  کم،  عناصر 

حرکت، القا کننده حس آرامش

ترکيب بندي

جدول ٢. مقايسه عناصر بصري دو نگاره، مأخذ نگارندگان

مؤمنان پر نشاط و طالب حقيقت اند(آيت اللهي،۱۳۸۸).

۲-۳- ترکيب بندي: 
التواريخ  مجمع  و  التواريخ  جامع  نگاره  دو  هر  در 
دارد.(تصوير  قرار  تصوير  طاليي  نقطه  در  (ع)  نوح   ،
بودن  محوري  نشاندهنده  خود  اين  و   (۴ ۳)،(تصوير 
جامع  نگاره  در  است.  داستان  اين  در  او  شخصيت 
تفوق  از  (ع)  نوح  پيکره حضرت   (۱ (تصوير  التواريخ 
لحاظ  به  است چه  برخوردار  ها  پيکره  ديگر  به  نسبت 
«اندازه بزرگتر» و چه به لحاظ «رنگ قوي تر»(پاکباز، 
راستاي خطي  در  ها  پيکره  نگاره  اين  در   .(۲۷  ،۱۳۸۵
افقي قرار گرفته اند که نشان از همدلي و همراهي جمعي 
آنان در مسير داستان دارد، از طرفي وزن قرارگيري 
ها  نگاره  مرکزي  عمود  خط  سوي  دو  در  ها  پيکره 
تقريبًا يکسان است که اين امر نشانگر وجود تعادل در 
فضاي کلي نگاره است (تصوير ۹)، اين تعادل هم چنين 
آرامش و دوري از اضطراب را به مخاطب منتقل مي کند 
که اين مسأله شور و هيجان و احساسات بشري را در 
نگاره  در  نمي رساند.  يک طوفان سهمگين  وقوع  زمان 
ترکيب  نيز   (۲ (تصوير  التواريخ  مجمع  (ع)  نوح  کشتي 
بندي خطي- افقي است و پيکره هاي انساني همه در يک 
مقياس متعادل تصوير شده اند، در سمت راست و چپ 

خط عمود، افتادگي تصوير به سمت پايين وجود دارد که 
نمود آن خم شدن نوح (ع) براي نجات فرزند خويش و 
خم شدن جوانترين مرد براي ديدن واقعه ميان نوح (ع) 
اندکي  را  تعادل تصوير  اين مسأله  و  است  فرزندش  و 
به هم زده است به بيان ديگر خطوط مورب موجود در 
تصوير از جمله خط مورب حرکت دست نوح (ع)، دست 
فرزندش کنعان، دست پيروان نوح (ع) و حرکت مورب 
اند.  بخشيده  حرکت  و  پويايي  تصوير  به  فيل  خرطوم 
.پيکره هاي انساني در اين نگاره نيز بر روي خطي افقي 
و در امتداد هم قرار گرفته اند (تصوير ۱۰). کشتي از سه 
جهت راست، باال و چپ از کادر بيرون زده است و کادر 
بندي نگاره به گونه اي است که در سمت راست کادر بر 
روي کشتي و در سمت چپ و باال کادر در زير کشتي 
از حالت تخت  اين مسأله کشتي را  قرار گرفته است و 
کاغذ جدا کرده و در نظر بيننده کشتي در حال بيرون 
آمدن از کاغذ و جدا شدن از سطح به نظر مي رسد و 
گويا کشتي در حال پيش رفتن در دريا به سمت جلوست، 
اين پويايي، حرکت و همينطور عدم تعادل نشانگر فضاي 
پر التهاب و پر هيجان طوفان به عنوان يک بالي آسماني 
است. در جدول (۲) به مقايسه عناصر بصري دو نگاره 

پرداخته مي شود.



نتيجه
اکنون در مقام نتيجه گيري مي توان گفت نحوه به کارگيري عناصر بصري و تمهيدات تجسمي در نگاره 
کشتي نوح (ع) جامع التواريخ، بيانگر داستاني از نوح (ع) است و بازتاباننده جزئيات شاخص اين داستان 
قرآني نيست. با نگاه اوليه به اين نگاره حس آرامش و خونسردي در چهره نوح (ع) و همراهانش به چشم 
مي خورد، حسي که حضور در شرايط سخت طوفاني عظيم و بي بديل را به مخاطب القا نمي کند. در اين 
نگاره، کشتي در واقع قايقي است که تنها هفت نفر را بر خود حمل مي کند و در آن نشاني از جفتهايي از 
حيوانات نيست، همچنين پارو و لنگر دو عنصر است که در در نگاره جامع التواريخ (تصوير ١) به چشم 
مي خورد و نشان دهنده هدايت کشتي توسط سرنشينان است. بر خالف روايت قرآني که حرکت کشتي 
نوح (ع) را تنها بر اساس اراده خداوند مي داند. هم چنين در اين نگاره آبهاي کف کرده که متأثر از قواعد 
نقاشي چيني است به هيچ وجه بازتاباننده امواج سهمگين طوفان و يا به تعبير قرآني «موجهاي کوه آسا» 
نيست. موارد ذکر شده نشان مي دهند که نگارگر در تصويرگري اين نگاره به جزئيات داستان نوح (ع) 
بيان شده در قرآن کريم کامًال وفادار نبوده است. در نگاره کشتي نوح (ع) مجمع التواريخ (تصوير٢) ، 
جزئيات داستان قرآني نوح (ع) نسبت به نگاره قبل بيشتر رعايت شده است. در نگاه اول کاربست عناصر 
تصويري و بصري به گونه اي است که هيجان و اضطراب اوج طوفان را به مخاطب منتقل مي کند. نگارگر 
به منظور بيان بزرگي کشتي نوح (ع)، آن را به گونه اي نقش کرده که از سه طرف کادر بيرون زده است 
و ازآنجا که قسمت جلويي کشتي و هم چنين بادبان کشتي روي کادر قرار گرفته اند و قسمت انتهايي 
کشتي در زير کادر، به نوعي حرکت و پويايي کشتي را به مخاطب القا مي کند، البته نگارگر براي القاي 
حس حرکت در کشتي هيچ نوع ابزار بشري را به تصوير نکشيده است که اين خود يکي از داليل مطابقت 
بيشتر اين نگاره با روايت قرآني است. در اين نگاره انواعي از حيوانات به صورت تک و نه جفت به تصوير 
درآمده است که نسبت به نگاره جامع التواريخ (تصوير ١)، تطابق بيشتري با روايت قرآني دارد. هم چنين 
در اين نگاره به فرزند ناخلف نوح پرداخته شده، هر چند او در حالي تصوير شده که به کشتي آويزان است 
و گويي اميد نجات دارد در حال که در روايت قرآني او از کشتي گريزان بوده است. به هر حال وجود همين 
عنصر يعني فرزند ناخلف نوح مي تواند نشان دهنده تطابق بيشتر اين نگاره با داستان بيان شده در قران 
کريم نسبت به نگاره جامع التواريخ (تصوير ١) باشد. در اين نگاره حتي حالت مسخره کردن همراهان 
نوح (ع) نسبت به کافران مطابق قرآن به تصوير کشيده شده است. با توجه به جزئيات باال مي توان گفت 

نگاره مجمع التواريخ (تصوير ٢) تطابق بيشتري با روايت قرآني داستان نوح (ع) دارد. 
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All of these go to show that the illustrator was not completely faithful to the details of the story 

of Noah as expressed in the Holy Qur,an. In Majma, al-Tawarikh, the illustration of Noah,s Ark 

features more details of the Qur,anic narrative than the previous illustration. At the first glance, 

the use of visual elements is such that it conveys the distress and anxiety caused by the storm 

to the viewers. In order to express the grandeur of Noah,s Ark, the illustrator has painted it such 

that it protrudes from the three corners of the frame, and the ark,s front and sails are on the frame 

whereas its back is drawn under the frame. This somehow conveys the movement of the ship to 

the audience. In this illustration, a series of animals are depicted individually and not in pairs, 

which is more in line with the Qur,anic narrative compared to that of the Jami, al-Tawarikh 

version. The illustration also depicts Noah,s disobedient son, who is hanging on to the ark as if 

hoping for salvation, whereas in the Qur,anic narrative he escaped from the ark. Nevertheless, the 

existence of this element indicates that this illustration is more similar to the Qur,anic narrative 

comparatively. Overall, it can be concluded that the illustration of the narrative of Noah,s Ark in 

Majma, al-Tawarikh is more in line with the Qur,anic narrative of the story of Noah. 

Keywords: Noah (PBUH), Miniature, Jami’ al-Tawarikh, Majma’ al-Tawarikh, Visual structure
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The story of Noah,s Ark has been a topic of interest among illustrators since ancient times due to 

its marvelous and unique features. The theme can be seen in works of art from the Ilkhanate and 

Timurid eras among others, which show the emergence of different visual elements in illustrations 

with the same theme, but from different times. It seems that the stylistic rules of each period and 

the views of the authors and patrons of these works have influenced the illustration method of 

this Qur,anic story. During the Ilkhanate and the Timurid periods, the support of art and culture 

was mixed with religious contexts. There are many similarities in the religious contexts and 

conditions leading to the writing of the books Jami  al-Tawarikh and Majma  al-Tawarikh. Since 

these two books have common features, including a historical-religious section and illustrations 

that are influenced by the text, and also considering that they are the first examples of teamwork 

among Iranian artists, the comparison and analysis of Noah,s Ark illustrations in these two books 

can offer useful information for identifying the first examples of Qur,anic illustrations created by 

the tradition of teamwork of Iranian artists. This study aims to find the most faithful illustration 

of the Qur,anic narrative of Noah,s Ark in Jami, al-Tawarikh and Majma, al-Tawarikh. The 

main research questions are as follows: how are visual elements (line, color, and composition) 

used to express this Qur,anic story in the two illustrations and which is the most faithful to the 

Holy Qur,an,s narrative of Noah in terms of visual features. Accordingly, first, the narratives 

of Noah,s Ark in the Holy Quran, Jami, al-Tawarikh, and Majma, al-Tawarikh were reviewed. 

Then, the features of Tabriz I and Herat illustration schools and also the visual elements of 

two paintings, as the target population, were compared in detail. The research method used 

in this study was descriptive-analytical-comparative. The review and data collection method 

was secondary research through observation and a qualitative method was used for analysis. 

According to the findings, the use of visual elements, and visual arrangements in the Jami, al-

Tawarikh illustration of Noah,s Ark do not reflect the prominent details of the Qur,anic narrative. 

In this illustration, Noah,s Ark is in fact a boat carrying only seven people with no sign of the 

animal pairs. The oar and the anchor are two of its key elements, suggesting that the vessel is 

being sailed by its passengers. This goes against the Qur,anic narrative that the movement of 

Noah,s Ark was by God,s will. Furthermore, the foamy waters an element of Chinese illustration 

fail to reflect the violent waves of the storm or the «waves like mountain» in the Qur,anic sense. 
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