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چکیده 
بیان مسئله: سرگذشت حضرت نوح )ع( یکی از موضوعات مهم مذهبی است که می توان بازتاب آن را در 
هنر نگارگری نیز مشاهده کرد. روایت کشتی حضرت نوح )ع( مضمون نگاره های بسیاری در دوره های مختلف 
اسالمی است. شرح این رویداد تاریخی و دینی در قرآن کریم نیز آمده است. بنابراین این امر ضرورت تطبیق 

نگاره های ایرانی اسالمی را با متن قرآن ایجاب می کند. 
از  با متن قرآن کریم است و  هدف پژوهش: اهداف پژوهش شامل شناسایی میزان پایبندی این نگاره ها 
طریق مقایسه و تشخیص وجوه اشتراک و افتراق نگاره ها با یکدیگر و با متن قرآن کریم صورت گرفته است. 
پرسش های پژوهش عبارت اند از 1- نگاره های روایت کشتی حضرت نوح )ع( در نسخه های جامع التواریخ 
رشیدی ایلخانی، مجمع التواریخ تیموری و قصص االنبیاء صفوی، تا چه اندازه ای به متن قرآن کریم پایبند 

هستند؟ 2- شباهت ها و تفاوت های نگاره های روایت کشتی حضرت نوح )ع( در این سه نسخه چیست؟
روش پژوهش: در پژوهش حاضر اطالعات کتابخانه ای و داده های اسنادی و تصویری با رویکرد توصیفی- 
تحلیلی و تطبیقی بررسی شده است و نمونه های مورد بررسی، شامل نگاره های روایت کشتی حضرت نوح )ع( 
در نسخه های جامع التواریخ رشیدی ایلخانی موجود در انجمن سلطنتی آسیایی در لندن )مجموعۀ ناصر خلیلی(، 
مجمع التواریخ حافظ ابرو متعلق به دورۀ تیموری، محفوظ در دیوید کالکشن و قصص االنبیاء صفوی، محفوظ در 

کتابخانه بریتانیا است و این نگاره ها با متن قرآن کریم، مورد تطبیق قرار گرفته اند. 
نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد نگارۀ  کشتی حضرت نوح )ع( در قصص االنبیاء نسبت به نگاره های 

جامع التواریخ و مجمع التواریخ بیشترین پایبندی را به متن قرآن کریم دارد.   
تیموری،  ایلخانی، مجمع التواریخ  کریم، جامع التواریخ  قرآن  )ع(،  نوح  واژگان کلیدی: کشتی حضرت 

قصص االنبیاء صفوی.  

مقدمه 
سرگذشت پیامبران و انبیاء الهی یکی از موضوعات مهم و 
مورد توجه هنرمندان است و نگارگران سرگذشت پیامبران 
نظیر  تاریخی  موضوع  با  مختلف  خطی  نسخ  در  را  الهی 
ایلخانی، مجمع التواریخ تیموری و  نسخه های جامع التواریخ 
الهی  قصص االنبیاء صفوی، مصور کرده اند. مهم ترین منبع 
بازتاب یافته و به عنوان  الهی در آن  انبیای  که سرگذشت 
سرچشمۀ هدایت بشر در اختیار مسلمانان قرار گرفته است، 

قرآن کریم می باشد. حضرت نوح )ع( یکی از پیامبران الهی 
از قرآن کریم به سرگذشت  است و در سوره های مختلفی 
ایشان و قوم نافرمان او پرداخته شده است و هم چنین در 
مجمع التواریخ  ایلخانی،  جامع التواریخ  تاریخی  نسخه های 
تیموری و قصص االنبیاء صفوی، نگاره هایی با موضوع روایت 
کشتی حضرت نوح )ع( توسط هنرمندان نگارگر خلق شده 

است. در این بین پرسش های زیر مطرح می شود که:
نوح )ع( در نسخه های  نگاره های روایت کشتی حضرت   -
و  تیموری  مجمع التواریخ  ایلخانی،  رشیدی  جامع التواریخ 
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قصص االنبیاء صفوی، تا چه اندازه ای به متن قرآن کریم پایبند 
هستند؟

- شباهت ها و تفاوت های نگاره های روایت کشتی حضرت نوح 
)ع( در این سه نسخه چیست؟ 

برای پاسخ به پرسش های مطرح شده، در گام نخست روایت 
بیان شده و سپس  قرآن کریم  )ع( در  نوح  کشتی حضرت 
نگارۀ روایت کشتی حضرت نوح )ع( در نسخۀ جامع التواریخ 
توصیف  نگاره  و  نسخه  ویژگی های  و  ایلخانی  دورۀ  رشیدی 
)ع( در  نوح  روایت کشتی حضرت  نگارۀ  است. سپس  شده 
بررسی  تیموری مورد  ابرو دورۀ  نسخۀ مجمع التواریخ حافظ 
نوح )ع(  نگارۀ کشتی حضرت  نیز  بعد  قرار گرفته و در گام 
و تحلیل شده  در نسخۀ قصص االنبیاء دورۀ صفوی توصیف 
است. سپس سه نگارۀ نام برده با یکدیگر و با متن قرآن کریم 
مورد تطبیق و مقایسه قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر 
شناسایی میزان پایبندی این نگاره ها با متن قرآن کریم است 
که از طریق مقایسه و بررسی وجوه اشتراک و افتراق نگاره ها با 

یکدیگر و با متن قرآن کریم صورت گرفته است.

پیشینۀ تحقیق
در مورد پیشینۀ پژوهش، جستجو در منابع مختلف نشان می دهد 
موضوعی با عنوان دقیق »تطبیق نگاره های روایت کشتی نوح 
)ع( در نسخه های جامع التواریخ ایلخانی، مجمع التواریخ تیموری 
و قصص االنبیاء صفوی با متن قرآن کریم« و با این نمونه های 
موردی مورد مطالعه بررسی نشده است اما مرتبط ترین پژوهش 
با  )ع(  نوح  نگاره های داستان  مقالۀ »تطبیق ساختار بصری 
روایت قرآنی در مکاتب تبریز اول و هرات« نوشتۀ کاوسی و 
هوشیار )1400( است. هم چنین می توان به مقالۀ »تبارشناسی 
اسالمی«  نگاره های  در  )ع(  نوح  کشتی  بر  نشسته  بانوی 
اشاره   )1397( دهکردی  جعفری  و  حمیدی منش  نوشتۀ 
کرد. »تصویرگری طوفان حضرت نوح )ع( براساس نمونه های 
دیگری  پژوهش  نیز  اسالمی«  ایرانی-  نگارگری  در  موجود 
است که تقی زاده نجار )1395( نیز به ساختار، رنگ پردازی و 
ترکیب بندی نگاره ها پرداخته است. در مقالۀ »مطالعۀ تطبیقی 
قصص االنبیاء در قرآن کریم و سرگذشت پیامبران در متن و 
بابائی فالح )1393(  نوشتۀ  نگاره های کتاب جامع التواریخ« 
نگارۀ کشتی نوح )ع( در نسخۀ جامع التواریخ رشیدی )دورۀ 
ایلخانی( با متن قرآن کریم مقایسه شده است و پژوهش به 
این یافته منجر شده که تناقضاتی بین نگاره و متن قرآن کریم 
وجود دارد و نگاره به متن قرآن پایبند نیست. از پژوهش های 
انجام شده در خارج از ایران هم می توان به مقالۀ مخموجونوا1 
از کشتی  با عنوان »تصاویری   )Makhmudjonova, 2020(
نوح )ع( و عوج غول پیکر در کلیات تاریخی حافظ ابرو )سبک 
نشان  نیز  پژوهش  این  نتایج  اشاره کرد.  و شمایل نگاری(«2 

نوح )ع( موجود در  نگارۀ روایت کشتی حضرت  می دهد در 
موزۀ توپقاپی سرای تصویر عوِج غول در کنار کشتی حضرت 

نوح )ع( مصور شده که در متن به آن اشاره نشده است. 

روش تحقیق
در پژوهش حاضر اطالعات کتابخانه ای و داده های اسنادی و 
تصویری با رویکرد توصیفی- تحلیلی و تطبیقی بررسی شده 
است و نمونه های مورد بررسِی پژوهش به صورت غیراحتمالی 
کشتی  روایت  نگاره های  شامل  و  شده  انتخاب  هدفمند  و 
حضرت نوح )ع( در نسخه های جامع التواریخ رشیدی ایلخانی 
موجود در انجمن سلطنتی آسیایی در لندن )مجموعۀ ناصر 
ابرو متعلق به دورۀ تیموری و  خلیلی(، مجمع التواریخ حافظ 
محفوظ در دیوید کالکشن و قصص االنبیاء صفوی محفوظ در 
کتابخانۀ بریتانیا است و این نگاره ها با متن قرآن کریم، مورد 

تطبیق و مقایسه قرار گرفته است. 

روایت کشتی حضرت نوح )ع( در قرآن کریم
از نسل آدم )ع( است.  نهم  فرزند  نوح )ع(  روایات اسالمی،  بنابر 
فرزند  ادریس،  فرزند  )َمُنّوَشلْخ(،  َمُتّوَشلْخ  فرزند  از نسل اَلمک  او 
فرزند  بن شیث،  أنُوش  فرزند  َقْیَنن،  فرزند  َمْهاَلییل،  فرزند  یَْرد، 
آدم )ع( است )ابن کثیر، 1411 ه. ق.، 83(. در مورد زمان تولد 
با درگذشت  او همزمان  تولد  از منابع  او اختالف است؛ در برخی 
حضرت آدم )ع( عنوان شده است )طبری، 1375، 178(. به عقیدۀ 
برخی محل زندگی و تولد او بین النهرین و شهر کوفه بوده است 
)بی آزار شیرازی، 1380، 32(. بنابر روایت قرآن کریم عمر حضرت 
آیۀ 14 سورۀ  در  و خداوند  است  )ع( 950 سال ذکر شده  نوح 
عنکبوت می فرماید: »و همانا نوح )ع(  را به سوی قومش فرستادیم 
پس نهصد و پنجاه سال در میانشان درنگ کرد ]ولی بیشتر مردم 
به او ایمان نیاوردند[، سرانجام توفان آنان را در حالی که ستمکار 
قرآن  آیۀ 14(. هم چنین در  فرا گرفت« )سورۀ عنکبوت،  بودند، 
او  ابتدا به فرستاده شدن  کریم در مورد داستان حضرت نوح )ع(، 
برای هدایت قومش و دعوت آن ها به پرستش خدای یگانه و ترس 
از آخرت اشاره شده است )سورۀ هود، آیۀ 52 و 62(. حضرت نوح 
)ع( در مقابل انکار ایشان، استدالل هایی برای حقانیت دعوت خود 
ارائه می دهد )سورۀ هود، آیات 82 تا 13( و قوم راه انکار و عناد را 
را  الهی  پیامبر خود درخواست تحقق عذاب  از  و  پیش می گیرند 
دارند )سورۀ هود، آیۀ33(. ادامۀ این روایت در قرآن کریم در آیات 
36 تا 46 سورۀ هود به این شکل بیان شده است: »... و با نظارت ما 
و ]براساس[ وحی ما ِکشتی را بساز، و با من دربارۀ کسانی که ستم 
کرده اند، سخن مگو که یقیناً آنان غرق شدنی هستند. )37( و ]نوح 
)ع([ کشتی را می ساخت ... ]رویارویِی نوح )ع( و قومش هم چنان 
ادامه داشت[ تا هنگامی که فرمان ما فرا رسید و تنور فوران کرد، 
گفتیم: از هر ]نوع حیوانی[ یک زوج دوتایی ]یک نر و یک ماده[ و 
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نیز خاندانت و آنان را که ایمان آورده اند، در کشتی سوار کن مگر 
کسی که پیش تر فرمان غرق شدن را بر ضد او الزم کرده ایم. و جز 
اندکی همراه او ایمان نیاوردند. )40( و نوح )ع( گفت: در آن سوار 
نام خداست،  به  فقط  لنگرانداختنش  و  شوید که حرکت کردنش 
یقیناً پروردگارم بسیار آمرزنده و مهربان است. )41( آن کشتی آنان 
را در میان موج هایی کوه آسا حرکت می داد، و نوح )ع( فرزندش 
را که در کناری بود، بانگ زد که ای پسرم! همراه ما سوار شو و با 
کافران مباش. )42( گفت: به زودی به کوهی که مرا از ]این[ آب 
نگه دارد، پناه می برم. نوح )ع( گفت: امروز در برابر عذاب خدا هیچ 
او[ رحم کند. و موج  بر  نگه دارنده ای نیست مگر کسی که ]خدا 
میان آن دو حایل شد و پسر از غرق شدگان گردید. )43( و ]پس 
از هالک شدن کافران[ گفته شد: ای زمین! آب خود را فرو بر، و 
ای آسمان! ]از ریختن باران[ باز ایست، و آب کاستی گرفت و کار 
پایان یافت و کشتی بر ]کوِه[ جودی قرار گرفت و گفته شد: دوری 
]از رحمت خدا[ بر گروه ستمکاران باد. )44( و نوح )ع( ]پیش از 
توفان[ پروردگارش را ندا داد و گفت: پروردگارا! به راستی که پسرم 
از خاندان من است و یقیناً وعده ات ]به نجات خاندانم[ حق است 
و تو بهترین داورانی. )45( خدا فرمود: ای نوح )ع(! به یقین او از 
خاندان تو نیست، او ]دارای[ کرداری ناشایسته است، پس چیزی 
را که به آن علم نداری از من مخواه، همانا من تو را اندرز می دهم 
ناآگاهان باشی )46(« )سورۀ هود(. در آیۀ 10 سورۀ  از  که مبادا 
تحریم نیز زن حضرت نوح )ع( از کافران قلمداد شده است. در مورد 
تعداد ایمان آورندگان در قرآن اشاره های مستقیمی وجود ندارد اما 
از برخی آیات می توان دریافت از میان فرزندان حضرت نوح )ع(، 
پسرانش از ایمان آورندگان بوده اند. زیرا نسل ایشان ادامه دهندۀ راه 
از آن  حق بوده است. در قرآن آمده: »او ]نوح )ع([ و کسانش را 
اندوه بزرگ نجات دادیم. )سورۀ صافات، آیۀ 76( و نسل او را باقی 
گذاشتیم. )سورۀ صافات، آیۀ77( و در میان آیندگان ]آوازۀ نیک[ او 
را برجاي گذاشتیم. )سورۀ صافات، آیۀ78( ما نوح )ع( و ابراهیم)ع( 
را فرستادیم و در میان فرزندانشان نبوت و کتاب قرار دادیم، پس 
برخی از آن ها هدایت یافتند و بسیاریشان از فرمان ما بیرون شدند. 
)سورۀ حدید، آیۀ26(« در مورد جزئیات روایت کشتی حضرت نوح 
)ع( در آیات 26 تا 44 سوره مؤمنون نیز به این روایت پرداخته شده 
است. براساس آیۀ 27 سورۀ مؤمنون حضرت نوح )ع( یک جفت از 
هر حیوان را با خود به کشتی برده است و شرح دقیق خطاب الهی 
به حضرت عبارت است از: »... کشتی بساز و هنگامی که فرمان ما 
به هالکت آنان بیاید و آن تنور ]از آب[ فوران کند از هر گونه ای 
]از حیوان[ دو عدد ]یکی نر و دیگری ماده[ و نیز خانواده ات را وارد 
کشتی کن، جز افرادی از آنان که فرمان ]عذاب[ بر او گذشته ]و 
دربارۀ او قطعی شده[ است، و دربارۀ کسانی که ]به سبب شرک و 
با من سخن مگوی، زیرا ]همۀ[ آنان بدون  کفر[ ستم ورزیده اند، 
تردید غرق شدنی اند« )سورۀ مؤمنون، آیۀ 27(. به طور کلی این 
نکته از آیات قرآن استنباط می شود که حضرت نوح )ع( به ساخت 

از هر گونه  بتوان یک جفت  به اندازه ای که  یک کشتی غول پیکر 
حیوانی را در آن سوار کرد، اقدام کرده است و حضرت نوح )ع( با 
همراهی ایمان آورندگان خود به غیر از همسر و یکی از پسرانش که 
جزء کافران و معذبان بوده اند، در زمان موعود سوار بر کشتی شده و 

سپس عذاب الهی محقق می شود.  

نسخۀ  در  )ع(  نوح  حضرت  کشتی  روایت  نگارۀ 
جامع التواریخ رشیدی دورۀ ایلخانی

جامع التواریخ از نسخه های ارزشمند کهنی است که موضوعاتی 
در مورد تاریخ اساطیر، باورها و فرهنگ قبایل ترک و مغول 
عبدالکریمی،  و  )شایسته فر  می شود  شامل  را  اقوام  سایر  و 
1395، 40(. خواجه رشید الدین فضل اهلل همدانی مؤلف کتاب 
جامع التواریخ، به دستور غازان خان به تألیف این کتاب غنی 
مبادرت کرد و پیش از آن که تألیف تاریخ مغول به اتمام برسد، 
و  فروبست  از جهان  ه. ق. چشم  تاریخ 703  در  غازان خان 
خواجه  که  داد  دستور  غازان خان  جانشین  اولجایتو  سپس 
رشید الدین نگارش آن را به پایان برساند )شریف زاده، 1375، 
85( و در نهایت اولجایتو این نسخه را به نام غازان خان امضاء 
کرد )صداقت و خورشیدی، 1388، 79(. بنابراین این قسمت 
تاریخ غازانی شهرت  نام  به  اول آن  از کتاب و در واقع جلد 
خواجه  به  اولجایتو   .)17  ،1393 فالح،  )بابائی  است  یافته 
رشید الدین فضل اهلل دستور داد جلد دوم و سومی به ترتیب 
تاریخ ممالک اسالمی و مسائل  تاریخ عمومی به ویژه  شامل 
بیفزاید )شریف زاده، 1375،  به آن  تألیف کند و  جغرافیایی، 
گوناگون  زمان های  در  اثر  این  از  مختلفی  نسخه های   .)85
از  نمونۀ مشهوری  به کتابت درآمده است که  و  مصور شده 
آن متعلق به سال های 1307- 1314 م./ 714- 707 ه. ق. 
است و دارای دو بخش است و بخش اول آن در سال 1307 
م./ 707 ه. ق. تهیه شده که شامل تاریخ غزنویان، سالجقه و 
و  خوارزمشاهیان است )صداقت و خورشیدی، 1388، 79( 
اکنون در کتابخانه ادینبورگ اسکاتلند محفوظ است و شامل 
70 تصویر زیبا است )شراتو و گروبه، 1376، 20(. در تصویر 
این نسخه  نگاره های  از  نوح )ع( در یکی  1 کشتی حضرت 
است. حضرت  دیده می شود که در حال حرکت درون آب 
نوح )ع( با ریشی سفید و با هیکلی درشت تر از سایر افراد و 
در حالت لمیده ترسیم شده است. کشتی دارای 7 سرنشین، 
بلر4 معتقد است 3  6 نفر مرد و یک زن ترسیم شده است. 
فرزند حضرت نوح )ع( یکی در سمت چپ، یکی در مرکز و 
یکی نیز در سمت راست نگاره به تصویر درآمده اند و به نظر 
می رسد فردی هم که در مرکز نگاره با پوششی قرمز ایستاده، 
همسر حضرت نوح )ع( است. موهاي بلند پسران حضرت نوح 
از دو پاروزن که موهاي کوتاه تر و مجعد دارند؛  )ع( آن ها را 
متمایز می کند. در این جا شاخصۀ متمایزکننده مدل مو است 
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یکدیگر  با  را  یقه  مختلف  انواع  هنرمند  که  لباس چرا  نه  و 
پاروزنی که در سمت راست است همان  براي  خلط کرده و 
 Blair,( و خانواده اش به تن دارند )یقه اي را کشیده که نوح )ع
تیرک  دو  توسط  نیز  نگاره  باالیی  83 -81 ,1995(. قسمت 
کشتی به سه قسمت عمودي تقسیم شده است. تیرک هاي 
اسلیمی  نقوش  با  و  بوده  عنابی  و  به رنگ هاي سرخ  کشتی 
مزین و طالکاري شده اند )برقی، 1394، 39(. در گوشه هاي 
چپ و راست پایینی تصویر، چهار ماهی سپید با باله ها و دمی 
سرخ رنگ خودنمایی می کنند. قلم گیري هاي ضخیمی که در 
سراسر نگاره به کار رفته است، موجب تخت نمایی نگاره شده 

است )بهادر، 1386، 228(.

نسخۀ  در  )ع(  نوح  حضرت  کشتی  روایت  نگارۀ 
مجمع التواریخ حافظ ابرو دورۀ تیموری

عبدالرشید  بن  لطف اهلل  بن  عبداهلل  نوشته  مجمع التواریخ 
بهدادینی معروف به حافظ ابرو تاریخ نویس برجستۀ قرن هشتم 
هجری است که در دورۀ تیموری و در مورد وقایع تاریخی از 
تا دوران تیموری نگاشته شده است )پورچنگیز،  آغاز خلقت 
1395، 21(. این نسخه در سال 829 ه. ق./ 1426 م. با 14 
نگاره تحت نظارت شاهرخ تیموری کتابت، تذهیب و تجلید 
به  امروزه در کتابخانۀ توپ قاپی سرای استانبول  شده است و 
نجار، 1395، 49(  )تقی زاده  است  H.1653 محفوظ  شمارۀ 
و برای مثال این نگاره ها در کتابخانۀ چیستربیتی، موزۀ هنر 
هنر  موزۀ  نوروی،  مینه پولیس، مجموعۀ  هنر  بنیاد  هاروارد، 
 Ghiasian,( والترز و گالری هنر دانشگاه یاله نگهداری می شوند
3 ,2015(. نگارۀ کشتی نوح )تصویر 2( یکی از نگاره های این 
نسخه است که در موزۀ هنری والترز نگهداری می شود که به 
این موزه محفوظ  این نسخه در  طور کلی شش برگ مصور 
به  نسخه  این  نگاره های  نجار، 1395، 49(.  )تقی زاده  است 
ویژگی های  است. مهم ترین  سبک مکتب هرات مصور شده 
اثر وجه تاریخی آن است )پورچنگیز، 1395، 22(. در نگارۀ 
روایت کشتی حضرت نوح )ع( در تصویر 2، دو پالن تقریباً 
ناواضح دیده می شود: پالن اول شامل آسمان آبی تیره پرستاره 
و ابرهای مواجی است که قسمت زیادی از آسمان را به خود 
اختصاص داده اند و پالن دوم دریای مواجی است که کشتی 
افقی  ترکیب بندی  نگاره دارای  نوح )ع( در آن شناور است. 
افقی ترسیم و  است و عناصر بصری در کادری مستطیلی و 
ترکیب بندی شده است. سر و انتهای کشتی از سمت راست و 
چپ کادربندی اثر به بیرون از قاب تجاوز کرده و این شکستگی 
کادر، در سمت باالی کادر نیز دیده می شود که دکل و بادبان 
از کادر  بیرون  به  و  به حصار کادر محدود نشده  نیز  کشتی 
تجاوز کرده است. کشتی 7 سرنشین دارد که 4 مرد و 3 زن 
را شامل می شود. یکی از افراد که دستش را به حالت اشاره به 

رشیدالدین  خواجه  جامع التواریخ  کتاب  )ع(،  نوح  حضرت  کشتی   .1 تصویر 
فضل اهلل، مکتب ایلخانان )تبریز اول(، 714 ه. ق. )1315- 1314 م.(، 14 در 
انجمن  نگه داری  محل  تبریز،  رشیدی  ربع  تصویرسازی  محل  سانتی متر،   25
.www//:https مأخذ:  خلیلی(.  ناصر  )مجموعۀ  لندن  در  آسیایی  سلطنتی 
-islamic-collection-khalili/art-islamic/collections/org.khalilicollections

/45a-folio-mss727-din-al-rashid-of-tawarikh-al-jami-the-art

سمت مرد در حال غرق شدن دراز کرده، شخصیت حضرت 
نوح )ع( است و با ریش و محاسنی سفید و بدون هالۀ مقدس 
نفر در دو طرف حضرت  است. دو  در گرد سر تصویر شده 
دیده می شوند که گویا پسران حضرت نوح )ع( هستند و به 
نیز همسر  نشسته  بانویی که در وسط کشتی  نظر می رسد 
بانویی که در بخش دیگر کشتی  حضرت نوح )ع( است. دو 
نوع کاله و  مشاهده می شوند هم عروسان حضرت هستند. 
مردان  از  یکی  و  ترسیم شده  از هم  متفاوت  مردان  سربند 
عمامه به سر ندارد و بدون کاله دیده می شود. هم چنین بانوان 
 ،1395 نجار،  )تقی زاده  یکسان هستند  دارای حجاب  همه 
50( و بانوان با سرپوش های به شکل مقنعۀ امروزی به چشم 
مقنعه ها  نگاره  این  در  )قپانداران، 1389، 376(.  می خورند 
به رنگ های سفید و  رنگ اُکر بر سر بانوان در داخل کشتی 
خودنمایی می کند )رضانژاد یزدی، 1399، 111(. هم چنین به 
نظر می رسد کشتی چندطبقه مصور شده و در طبقات پایین تر 

تصویر 2. کشتی حضرت نوح )ع(، کتاب مجمع التواریخ حافظ ابرو، مکتب هرات، 
دورۀ تیموری، 1428 م.، 32/6 در 42/3 سانتی متر، دیوید کالکشن. کپنهاک. 
D%A9%D8%B4%D8%AA%DA%/wiki/org.wikipedia.fa//:https مأخذ: 

.D9%86%D9%88%D8%AD%_8C%B
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آن تصویر انواعی از حیوانات دیده می شود که از هر جفت از 
انواع حیوانات، فقط یک مورد ترسیم شده است. این حیوانات 
شامل فیل، شیر، شتر، گاو، سگ، االغ، طوطی، شاهین، عقاب، 
خروس، پرندۀ تاج دار شبیه درنا، لک لک و کالغ است. الزم به 
انتهای  اژدها، و  ذکر است بخش جلوی کشتی به شکل سر 
اژدها تصویر شده است. در قسمتی  نیز به شکل دم  کشتی 
از نگاره جسد یک مرد در گوشۀ سمت راست پایینی نگاره 
با بدن نیمه عریان و گویا فوت شده دیده می شود و در سمت 
مقابل آن یک مرد در حال غرق شدن ترسیم شده و در نزدیکی 
به چشم می خورد. هم چنین  آن سر یک حیوان شبیه گراز 
نیز در  و گویا فوت شده  بسته  با چشمان  زنی  تصویر چهرۀ 
میان آب دیده می شود. در بخشی از نگاره هم مردی در حالت 
آویزان از نرده های کشتی است که صورتش مخدوش بوده و 
قابل تشخیص نیست و به احتمال زیاد، این فرد کنعان پسر 

نافرمان حضرت نوح )ع( است )تقی زاده نجار، 1395، 50(.

نسخۀ  در  )ع(  نوح  حضرت  کشتی  روایت  نگارۀ 
قصص االنبیاء دورۀ صفوی

محمدبن  احمدبن  اسحاق  ابی  اثر  قصص االنبیاء  کتاب 
 / م.  ثعلبی است که در سال 1035  به  النیشابوری معروف 
427 ه. ق. نگاشته است )صداقت، 1386، 28(. در این کتاب 
به داستان و سرگذشت پیامبران پرداخته شده است و شامل 
بر حکایات کهن و  بیانی قرآن و مبنی  قسمت های روایی و 
باستانی است که منقول از روایت کلبی از ابن عباس در ذکر 
قصص قرآن است )همان، 27(. این متن ادبی نسخه های مصور 
نیشابوری  از قصص االنبیاء  است که  و »گفتنی  دارد  زیادی 
نسخه های مصور فراوانی یافت می شود که غالباً در نیمۀ دوم 
سدۀ دهم هجری نگاشته شده اند. این نکته نشانۀ اقبال عمومی 
دوباره ای است که در آن زمان به این ادبیات پیدا شده بود« 
تاکنون 21 نسخۀ  )ریشار، 1383، 176(. الزم به ذکر است 
مصور قصص االنبیا شناسایی شده  است، که در 17 مورد از 
از متن قصص االنبیاء نیشابوری استفاده شده است و هر  آن 
یک از این نسخ در یکی از موزه های دنیا، از جمله موزۀ هنر 
دانشگاه هاروارد، کتابخانۀ چیستربیتی، کتابخانۀ ملی فرانسه، 
... نگهداری  موزۀ توپ قاپی سرای استانبول،کتابخانۀ بریتانیا و 
می شوند )صداقت، 1386، 27(. تصویر 3 نگارۀ روایت کشتی 
نوح )ع( یکی از 13 نگارۀ موجود در موزه کتابخانۀ بریتانیا و 
از داستان های نسخۀ قصص االنبیاء است )همان(. این نگاره در 
کادری عمودی مصور شده و دو فضای خشکی و دریا به ترتیب 
در باال و پایین کادر ترسیم و ترکیب بندی شده است. کشتی 
در وسط نگاره دیده می شود که دارای سه طبقه است و بخش 
است.  ترسیم شده  اسب  به شکل سر  آن  انتهایی  و  جلویی 
درون کشتی در وسط تصویر شخصیت حضرت نوح )ع( دیده 

می شود که با هاله ای آتش سان تصویر شده و در اطرافش دو 
بانو و سه مرد نشسته اند. گویا آن سه مرد پسران حضرت و دو 
بانوی جوان عروسان پیامبر هستند. دو نفر هم در بخش جلو و 
انتهای کشتی نشسته و در حال پاروزدن هستند. همان طور که 
گفته شد در این نگاره کشتی حضرت نوح )ع( سه طبقه ترسیم 
شده و در دو طبقۀ زیرین آن تصویر جفت هایی از حیوانات 
یوزپلنگ دیده  مانند اسب، گوسفند، شیر، شتر، االغ، گاو و 
می شود. پرچم کشتی نیز مزین به آیه ای از قرآن کریم است 
ِر الُْمْؤِمِنیَن،  ِ َوَفْتٌح َقِریٌب و َبَِشّ و عبارت است از:  »نَْصٌر ِمَن اهلَلّ
نصرت و یاری خدا )در جنگ( و فتح )سپاه اسالم(  نزدیک 
ایمان را )به این دو نعمت( بشارت ده« )سورۀ  است، و اهل 
صف، آیۀ 13(. این سوره مؤمنان را به جهاد در راه خدا دعوت 
نوری درخشان تشبیه می کند  به  را  ترغیب و دین اسالم  و 
اما  که کافران و اهل کتاب می خواهند آن را خاموش کنند؛ 
خداوند آن را کامل می کند و بر هر دینی غلبه می دهد، اگرچه 
کافران و مشرکان خوش ندارند. در ادامۀ سوره آمده است که 
محمد )ص( پیامبری از سوی خداست و عیسی بن مریم )ع( 
بنی اسرائیل را به آمدن او بشارت داده است. پس بر مؤمنان 
است که از محمد )ص( پیروی کنند و با جهاد خدا را یاری 
رسانند و هرگز آن چه را که عمل نمی کنند به دیگران نگویند 
و اگر وعده می دهند در آن تخلف نکنند، چرا که این اعمال 
موجب خشم خدا و آزار پیامبرند )طباطبایی، 1417 ه. ق.، 
248(. در تفسیر قمی آمده است منظور از فتح قریب، پیروزی 
قائم آل محمد است )قمی، 1367، 366(. هم چنین در قسمت 
باالی نگاره و باالی کشتی، خشکی، گیاهان و کوه ها و بخش 
پایین نگاره آب مواج ترسیم شده است. در میان آب گنبد و 
مناره دیده می شود و دیوار و دری هم ترسیم شده که فردی 
در حال باال رفتن از آن است و همگی در حالت فرورفتن در 
آب هستند. شاید این فرد که در حال آویزان از دیوار و سقف 

ساختمان مصور شده، فرزند نافرمان حضرت نوح )ع( است.  

تطبیق نمونه ها
بررسی  نوح )ع( در سه نسخۀ مورد  نگارۀ روایت کشتی  مقایسۀ 
نشان می دهد که در نمونه های جامع التواریخ و مجمع التواریخ 
تعداد سرنشینان  و  تصویرسازی شده  با 7 سرنشین  کشتی 
نمونۀ  دو  در  هستند.  نفر   8 قصص االنبیاء  نگارۀ  در  کشتی 
با چهره ای  )ع(  نوح  و مجمع التواریخ حضرت  جامع التواریخ 
با توجه به ذکر سن  پیر و محاسنی سفید طراحی شده که 
زیاد و عمر طوالنی حضرت در قرآن، پایبندی نگاره به متن 
قرآن مشاهده می شود. اما در نمونۀ قصص االنبیاء با چهره ای 
جوان تر ترسیم شده است و با متن قرآن منطبق نیست. هالۀ 
مقدس در تصویر حضرت نوح  )ع( در دو نگارۀ جامع التواریخ 
و مجمع التواریخ دیده نمی شود و در نمونۀ قصص االنبیاء هالۀ 
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در  کشتی  ساختار  مورد  در  است.  شده  ترسیم  متفاوت تر 
نگاره ها باید گفت به نظر می رسد کشتی ترسیم شده در نگارۀ 
قصص االنبیاء بیشترین پایبندی را به متن قرآن کریم دارد. زیرا 
در این نمونه کشتی سه طبقه ترسیم شده و این طبقات جایگاه 
انواع حیوانات هستند درحالی که در  از  قرارگیری جفت هایی 
نمونۀ مجمع التواریخ فقط یک نمونه از انواع حیوانات ترسیم 
انواع جانوران مختلف دیده نمی شود و در  از  شده و جفتی 
نگارۀ جامع التواریخ نیز اصاًل حیوانات مورد توجه هنرمند قرار 
نگرفته اند. مهم ترین مورد دیگر از ویژگی های سه نگاره حضور 
همسر حضرت نوح )ع( در نگاره است. جالب توجه است که 
در نمونۀ جامع التواریخ و مجمع التواریخ همسر حضرت نوح )ع( 
در عرصۀ کشتی حضور دارد و در نمونۀ قصص االنبیاء ترسیم 
از  با قرآن کریم همسر حضرت نوح )ع(  نشده است. مطابق 
غرق شدگان و نافرمانان بوده و بنابراین نگارۀ قصص االنبیاء از 
این جهت به متن قرآن کریم پایبند بوده است. هم چنین در 
متن به فرزندان و عروسانی که در این کشتی همراه حضرت 
نوح )ع( بوده اند، اشارۀ دقیقی نشده است. اما در آیاتی از قرآن 
از ذریۀ حضرت نوح و تداوم نسل ایشان سخن گفته شده و 
بنابراین به نظر می رسد فرزندان و عروسان حضرت نوح )ع( 
همراه ایشان در کشتی حضور داشته اند. در نگارۀ جامع التواریخ 
و قصص االنبیاء تصویر سه پسر حضرت نوح )ع( تصویر شده 
مصور  کشتی  در  ایشان  پسر  دو  مجمع التواریخ  مورد  در  و 
شده اند و تصویر دو عروس حضرت در دو نمونۀ مجمع التواریخ 
و قصص االنبیاء دیده می شود و در نمونۀ جامع التواریخ ترسیم 
باید گفت در دو نمونۀ  نیز  نشده اند. در مورد هدایت کشتی 
جامع التواریخ و قصص االنبیاء دو نفر در حال پاروزدن و هدایت 
پاروزنی دیده  نمونۀ مجمع التواریخ  کشتی اند. در حالی که در 
با متن  و هدایت کشتی  پاروزنی  نظر می رسد  به  نمی شود. 
قرآن که حرکت کشتی را با اراده و اذن الهی بیان کرده، در 
تضاد است و در این مورد نیز نمونۀ مجمع التواریخ پایبندی 
در  است  ذکر  به  الزم  دارد.  کریم  قرآن  متن  به  بیشتری 
مجمع التواریخ غرق شدن افراد دیگر و یک گراز نیز ترسیم شده 
است. هم چنین نگارگر مردی را در حال غرق شدن به تصویر 
کشیده که فقط سر و یک دستش از آب بیرون آمده است و 
حالت باز چشمان این مرد نشان می دهد که هنوز زنده است. 
اما تصویر زن و مرد مرده ای نیز مشاهده می شود که بر سطح 
آب شناورند. در حالی که در نگارۀ قصص االنبیاء تصویر در آب 
فرو رفتن گنبد و مناره و در و دیوار ساختمانی دیده می شود 
که فردی برای نجات جان خود، در حال باال رفتن از در و دیوار 
ساختمان است و شاید این فرد همان فرزند نافرمان حضرت 
افراد  نوح )ع( است. در نگارۀ جامع التواریخ تصویر غرق شدن 
ترسیم نشده و به جای آن تصویر ماهیانی در حال شنا در 
سطح آب جلب توجه می کند که در دو نمونۀ دیگر مشاهده 

دورۀ صفوی، 1585-  کتاب قصص االنبیاء،  )ع(،  نوح  تصویر 3. کشتی حضرت 
1565 م.، اثر اسحاق بن ابراهیم النیشابوری، محفوظ در کتابخانۀ بریتانیا. مأخذ: 

https://www.bl.uk/sacred-texts/articles/prophecy-and-revelation-in-islam

آتش سانی گرد سر حضرت دیده می شود که حاکی از قداست 
و عصمت ایشان است، زیرا این هاله فقط گرد سر حضرت نوح 
)ع( دیده می شود و سایر افراد فاقد این هالۀ مقدس هستند و 
قرآن نیز بر ویژگی عصمت و مبرا بودن پیامبران از گناه و خطا 
نمونۀ قصص االنبیاء  نیز  این جهت  از  و  تأکید می کند  بسیار 
پایبندی بیشتری به متن قرآن دارد. حضرت نوح )ع( در نگارۀ 
جامع التواریخ در حالت لمیده طراحی شده و وجه پیامبری او 
قابل تشخیص نیست. فقط کمی بزرگتر ترسیم شده و دارای 
پرسپکتیو مقامی است. این حالت لمیدۀ حضرت او را بیشتر 
به پادشاهان شبیه کرده است و به این ترتیب ویژگی پیامبری 
او کمرنگ تر می شود. در نمونۀ مجمع التواریخ حضرت نوح )ع( 
نافرمانش تصویر  و  فرزند در حال غرق  به  در حالت خطاب 
شده است و کاماًل با متن قرآن کریم منطبق است. در نمونۀ 
قصص االنبیاء حضرت در حال مصاحبت با سرنشینان کشتی 
است و صحنۀ مصاحبت با فرزند نافرمان و در حاِل غرق ترسیم 
نشده است. ولی در گوشه ای از نگارۀ فردی دیده می شود که 
از سقف و دیوار بنایی آویزان شده و به نظر می رسد او فرزند 
حضرت یا یکی از نافرمانان قوم است. در نمونۀ جامع التواریخ 
صحنۀ حرکت کشتی در دریایی مواج و پر از ماهی به تصویر 
درآمده و هیچ نقشی مبتنی بر غرق شدن قوم و فرزند نافرمان 
حضرت نوح )ع( وجود ندارد و گویا در این نگاره هم صحنه ای 
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نمی شود. در قرآن کریم از غرق شدن افراد بی ایمان و نافرمان و 
هم چنین در آب فرورفتن خشکی و منازل و اماکن سخن گفته 
شده و از این حیث دو نمونۀ مجمع التواریخ و قصص االنبیاء به 
متن قرآن کریم پایبند هستند و فقط وجود منبر و گنبد و 

ساختمان مسجد در آن دوره با ویژگی های تاریخی و زمانی 
وقوع رویداد هم راستا نیست و مسجد با الهام هنرمند از فضای 
معماری معاصر خود در نگارۀ قصص االنبیاء بازتاب یافته است. 

در جدول 1، جزئیات این مقایسه ها ارائه شده است:      

جدول 1. تطبیق نگاره های روایت کشتی حضرت نوح )ع( در نسخه های جامع التواریخ، مجمع التواریخ و قصص االنبیاء با متن قرآن کریم. مأخذ: نگارندگان.

مشخصات نسخه
 

 االنبیاءقصص التواریخمجمع التواریخجامع نام نسخه
 صفوی تیموری ايلخاني تاريخي ۀدور

 تصوير نگاره

   

شاخصه
هاي تطبیق با روایت قرآن

 

حضرت 
 نوح )ع(

جزئیات
 

در نگاره
 

   

تطبیق با قرآن
سال اعالم  059عنکبوت عمر حضرت نوح )ع(  ۀسور 41 ۀدر آي 

شده است که اين عدد نمايانگر محاسن سفید حضرت در هنگام 
ای پیر و محاسني وقوع طوفان است. در اين نگاره حضرت با چهره

سفید در حالت لمیده طراحي شده و وجه پیامبری او قابل 
میده ل تشخیص نیست. فقط کمي بزرگتر ترسیم شده است.  حالت

 منطبق نیست.

ضرت در حالت خطاب به فرزند نافرمانش که در ح
 با محاسن  شدن است تصوير شده و پیرحال غرق

 ۀمصور شده که با متن قرآن منطبق است. هال سفید
قداست و عصمت ايشان کردن گرد سر برای مشخص

 به کار نرفته است.

حضرت در حال مصاحبت با سرنشینان 
ای گرد سر برای نمايش کشتي است و با هاله

ای جوان و با عصمت و قداست و نیز با چهره
محاسني سیاه مصور شده است. جواني چهره 

 منطبق با متن قرآن نیست.

همسر 
حضرت 
 نوح )ع(

 

جزئیات
 

در نگاره
 

  

 

 .است نشده مصور نگاره در

تطبیق با قرآن
تحريم زن حضرت نوح )ع( از کافران قلمداد شده  ۀسور 49 ۀدر آي 

است و بنابراين حضور او در کشتي منطبق با متن قرآن نیست. 
 کاران معرفي شده است.نافرمانان و خیانت ۀزيرا در قرآن او از زمر

ضور همسر حضرت نوح )ع( در کشتي منطبق با ح
ان و نافرمان ۀمتن قرآن نیست. زيرا در قرآن او از زمر

 کاران معرفي شده است.خیانت

است و منطبق با متن  نشده مصور نگاره در
 قرآن کريم است.

پسران 
همراه 

حضرت 
)در 

 کشتي(
 

جزئیات
 

در نگاره
 

         

تطبیق با قرآن
در متن قرآن به تعداد پسران مؤمن و همراه حضرت اشاره نشده  

سوره  78و  67تا  67آيات است. اما حضور فرزندانش در کشتي از 
 نسل حضرت ۀصافات قابل استنباط است زيرا در اين آيات به ادام

ها اشاره شده است و اين نگاره منطبق با پاک آن ۀنوح )ع( و ذري
 قرآن است.

در متن قرآن به تعداد پسران همراه حضرت اشاره 
نشده است. اما حضور فرزندانش در کشتي آمده 

 است. است و منطبق با قرآن

در متن قرآن به تعداد پسران همراه حضرت 
اشاره نشده است. اما حضور فرزندانش در 
 کشتي آمده است و منطبق با قرآن است.

عروسان 
 حضرت

جزئیات
 

در نگاره
  

 
 .است نشده مصور نگاره در

  

تطبیق با قرآن
آورندگان اشاره نشده ايمان ۀبه عروسان حضرت نوح )ع( در زمر 

 حضرت در آيات ۀاست.  اما چون از نوادگان ايشان به عنوان ذري
صافات در قرآن نام برده شده، بنابراين  ۀسور 78 و 67 تا 67

مصورسازی عروسان ايشان با متن قرآن مطابقت بیشتری دارد و 
 در اين نگاره مصور نشده است.

آورندگان يمانا ۀه عروسان حضرت نوح )ع( در زمرب
اشاره نشده است.  اما چون از نوادگان ايشان به 

حضرت در قرآن نام برده شده، بنابراين  ۀعنوان ذري
مصورسازی عروسان ايشان با متن قرآن مطابقت 

 بیشتری دارد.

 ۀبه عروسان حضرت نوح )ع( در زمر
آورندگان اشاره نشده است.  اما چون از ايمان

نوادگان ايشان به عنوان ذريه حضرت در 
قرآن نام برده شده، بنابراين مصورسازی 

عروسان ايشان با متن قرآن مطابقت بیشتری 
 دارد.
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مشخصات نسخه
 

 االنبیاءقصص التواریخمجمع التواریخجامع نام نسخه
 صفوی تیموری ايلخاني تاريخي ۀدور

 تصوير نگاره

   

شاخصه
هاي تطبیق با روایت قرآن

 

حضرت 
 نوح )ع(

جزئیات
 

در نگاره
 

   

تطبیق 
با قرآن

سال اعالم  059 نوح )ع(سوره عنکبوت عمر حضرت  41 ۀدر آي 
شده است که اين عدد نمايانگر محاسن سفید حضرت در هنگام 

ای پیر و محاسني وقوع طوفان است. در اين نگاره حضرت با چهره
سفید در حالت لمیده طراحي شده و وجه پیامبری او قابل 

تشخیص نیست. فقط کمي بزرگتر ترسیم شده است.  حالت لمیده 
 منطبق نیست.

خطاب به فرزند نافرمانش که در حضرت در حالت 
 با محاسن  شدن است تصوير شده و پیرحال غرق

 ۀمصور شده که با متن قرآن منطبق است. هال سفید
قداست و عصمت ايشان کردن گرد سر برای مشخص

 به کار نرفته است.

حضرت در حال مصاحبت با سرنشینان 
ای گرد سر برای نمايش کشتي است و با هاله

ای جوان و با ست و نیز با چهرهعصمت و قدا
محاسني سیاه مصور شده است. جواني چهره 

 منطبق با متن قرآن نیست.

همسر 
حضرت 
 نوح )ع(

 

جزئیات
 

در نگاره
 

  

 

 .است نشده مصور نگاره در

تطبیق با قرآن
از کافران قلمداد شده  نوح )ع(سوره تحريم زن حضرت  49 ۀدر آي 

است و بنابراين حضور او در کشتي منطبق با متن قرآن نیست. 
 کاران معرفي شده است.نافرمانان و خیانت ۀزيرا در قرآن او از زمر

حضور همسر حضرت نوح )ع( در کشتي منطبق با 
نافرمانان و  ۀمتن قرآن نیست. زيرا در قرآن او از زمر

 ت.کاران معرفي شده اسخیانت

است و منطبق با متن  نشده مصور نگاره در
 قرآن کريم است.

پسران 
همراه 

حضرت 
)در 

 کشتي(
 

جزئیات
 

در نگاره
 

         

تطبیق با قرآن
در متن قرآن به تعداد پسران مؤمن و همراه حضرت اشاره نشده  

سوره  78و  67تا  67است. اما حضور فرزندانش در کشتي از آيات 
 نسل حضرت ۀقابل استنباط است زيرا در اين آيات به ادام صافات

ها اشاره شده است و اين نگاره منطبق با پاک آن ۀو ذري نوح )ع(
 قرآن است.

در متن قرآن به تعداد پسران همراه حضرت اشاره 
نشده است. اما حضور فرزندانش در کشتي آمده 

 است و منطبق با قرآن است.

پسران همراه حضرت در متن قرآن به تعداد 
اشاره نشده است. اما حضور فرزندانش در 
 کشتي آمده است و منطبق با قرآن است.

عروسان 
 حضرت

جزئیات
 

در نگاره
  

 
 .است نشده مصور نگاره در

  

تطبیق با قرآن
اشاره نشده  آورندگانايمان ۀدر زمر نوح )ع(به عروسان حضرت  

 حضرت در آيات ۀاست.  اما چون از نوادگان ايشان به عنوان ذري
صافات در قرآن نام برده شده، بنابراين  سوره 78 و 67 تا 67

مصورسازی عروسان ايشان با متن قرآن مطابقت بیشتری دارد و 
 در اين نگاره مصور نشده است.

آورندگان ايمان ۀدر زمر نوح )ع(به عروسان حضرت 
اشاره نشده است.  اما چون از نوادگان ايشان به 

حضرت در قرآن نام برده شده، بنابراين  ۀعنوان ذري
مصورسازی عروسان ايشان با متن قرآن مطابقت 

 بیشتری دارد.

 ۀدر زمر نوح )ع(به عروسان حضرت 
آورندگان اشاره نشده است.  اما چون از ايمان

نوادگان ايشان به عنوان ذريه حضرت در 
قرآن نام برده شده، بنابراين مصورسازی 

عروسان ايشان با متن قرآن مطابقت بیشتری 
 دارد.

ادامۀ جدول 1.

تطبیق با قرآن
نافرمانان شدن تمامي هود در قرآن از غرق ۀسور 87و  86در آيات  

ايمانان ياد شده است و اين نگاره در اين مورد منطبق با متن و بي
 دهد.قرآن نیست يا زماني ديگر از وقوع حادثه را نمايش مي

غرق ۀاين نگاره منطبق با قرآن است و دقیقاً لحظ
 شدن نافرمانان به تصوير کشیده شده است.

در قرآن از غرق هود ۀسور 87 و 86 آيات در
ايمانان ياد شده تمامي نافرمانان و بيشدن 

است و اين نگاره در اين مورد منطبق با متن 
قرآن نیست يا زماني ديگر از وقوع حادثه را 

 دهد.نمايش مي
 

پسر 
نافرمان 
 حضرت

 

جزئیات
 

در نگاره
  

 
 .است نشده مصور نگاره در

  

تطبیق با قرآن
فر حضرت اشدن پسر کهود جريان غرق ۀسور 15تا  14 ۀدر آي 

فرزند از خداوند نقل شده است و  نوح )ع( و درخواست نجات
دهد و او را از اهل بیت شدن فرزند پیامبر ميخداوند حکم به غرق

شدن پسر نافرمان در اين نگاره مصور داند. تصوير غرقحضرت نمي
 نشده و اين نگاره با متن قرآن منطبق نیست.

کامالً منطبق با متن قرآن است که حضرت نوح )ع( 
 دهد.خود را خطاب قرار ميشدن پسر در حال غرق

 منطبق با متن قرآن است.

فرم 
 کشتي

جزئیات 
 

در نگاره
 

   

تطبیق با قرآن
سوره هود در قرآن کريم به ساخت کشتي و  17تا  87در آيات  

کردن جفتي از هر نوح حیوان اشاره شده است اما جزئیات سوار
نگاره انواع جا که در اين نکشتي در قرآن نقل نشده است. از آ

حیوانات در کشتي مصور نشده است بنابراين نگاره با متن قرآن 
 منطبق نیست.

به جزئیات کشتي در قرآن اشاره نشده است. اما 
چون در کشتي اين نگاره جايگاه جفتي از انواع 

های هود و مؤمنون( سوره 46و  19حیوانات )آيات 
مطابق با قرآن مشخص شده، بنابراين منطبق با 

 آن است.قر

به جزئیات کشتي در قرآن اشاره نشده است. 
اما چون در کشتي اين نگاره جايگاه انواع 
حیوانات مطابق با قرآن مشخص شده، 

 بنابراين منطبق با قرآن است.

حیوانات 
موجود 

در 
 کشتي

 

جزئیات
 

در نگاره
  

 .است نشده مصور نگاره در

  

تطبیق با قرآن
مؤمنون  در قرآن آمده که  و هود هایسوره 46 و 19در آيات  

حضرت نوح )ع( جفتي از هر نوع حیوان را با خود به درون کشتي 
 برده است و در اين مورد نگاره منطبق با متن قرآن نیست.

مؤمنون  در قرآن  و هود هایسوره46 و 19در آيات 
آمده که حضرت نوح )ع( جفتي از هر نوع حیوان را 

شتي برده است و در اين نگاره با خود به درون ک
شوند اما جفت حیوانات مصور حیوانات ديده مي

نشده است و از هر حیوان يک نمونه ترسیم شده و 
 در اين مورد نگاره منطبق با متن قرآن نیست.

 کامالً منطبق با متن قرآن کريم است.

ها پاروزن
يا 

 انملوان
در 

 کشتي   
 

جزئیات
 

در نگاره
 

     

تطبیق با قرآن
در کشتي مستقیماً اشاره  اندر قرآن به وجود پاروزنان و ملوان 

الهي  ۀسوره هود حرکت کشتي با اذن و اراد 14نشده اما در آيه 
 انجام شده که با هدايت و پاروزدن پاروزنان، تضاد دارد.

در کشتي،  اندر قرآن به وجود پاروزنان و ملوان
هود  ۀسور 14مستقیماً اشاره نشده اما در آيه 

الهي انجام شده که با  ۀحرکت کشتي با اذن و اراد
هدايت و پاروزدن پاروزنان، تضاد دارد. به نظر اين 

 تر است.نگاره در اين زمینه با متن قرآن منطبق

در  اندر قرآن به وجود پاروزنان و ملوان
کشتي مستقیماً اشاره نشده اما حرکت 

با الهي مطرح شده که  ۀکشتي با اذن و اراد
هدايت و پاروزدن پاروزنان، تضاد و تناقض 

 دارد.

ديگر 
غرق

 شدگان

جزئیات
 

در نگاره
 

 

 

 

 در نگاره مصور نشده است. 

 

  

  

 

 

 

 در نگاره مصور نشده است.
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نتیجه گیری
یافته ها نشان می دهد حضرت نوح )ع( در دو نگارۀ جامع التواریخ 
و مجمع التواریخ با محاسن سفید و پیرتر تصویر شده اما در 
نگارۀ قصص االنبیاء جوان تر ترسیم شده و هم چنین هالۀ گرد 
سر فقط در نمونۀ قصص االنبیاء تصویر شده است. هم چنین در 
دو نمونۀ جامع التواریخ و مجمع التواریخ نقش همسر حضرت 
نوح )ع( ترسیم شده اما در نمونۀ قصص االنبیاء دیده نمی شود. 
عروسان حضرت نیز در دو نمونۀ مجمع التواریخ و قصص االنبیاء 
نقش شده اند اما در نمونۀ جامع التواریخ دیده نمی شود. حیوانات 
نیز در دو نمونۀ مجمع التواریخ و قصص االنبیاء مصور شده و در 
نمونۀ جامع التواریخ به این مورد پرداخته نشده است. بنابراین 
پایبندی را به متن قرآن کریم  نگارۀ قصص االنبیاء بیشترین 
داشته است زیرا با توجه به ترتیب زمانی خلق آثار می توان به 
این نکته پی برد که حضرت نوح )ع( در دو نگارۀ جامع التواریخ 
و مجمع التواریخ دارای هالۀ مقدس به نشانه عصمت نیست در 
بازۀ زمانی متأخرتر ترسیم  حالی که نسخۀ قصص االنبیاء در 
شده و هنرمند پیامبر را با ترسیم هالۀ آتش سان گرد سر از 
دیگر افراد کشتی متمایز کرده است. هم چنین در نسخه های 
نوح  حضرت  همسر  تصویر  مجمع التواریخ  و  جامع التواریخ 
)ع( در کشتی دیده می شود در حالی که در قصص االنبیاء 
نگارگر مطابق با متن قرآن از ترسیم همسر حضرت در زمرۀ 
همراهان ایشان و افراد باایمان خودداری کرده است. هم چنین 
وجود جفت هایی از انواع حیوانات با جزئیات دقیق تر در نگارۀ 
قصص االنبیاء دیده می شود که کاماًل با متن قرآن مطابقت دارد 
و در نگارۀ جامع التواریخ اصاًل تصویر حیوانات ترسیم نشده در 
انواع حیوانات به صورت جفت نر و  نیز  نمونۀ مجمع التواریخ 
ماده تصویر نشده اند و فقط یک گونه از هر جفت ترسیم شده 

است.
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