
 

 رارتک و گاه رفته کار به هنری اثر یک بافت در تصویر یا الگو صورت به که است عنصری( Motif: انگلیسی) موتیف یا مایه *نقش

 .شود می

 

 

 مینیاتور در آثار نگارگری استاد حسین بهزاد نمادین های *نقش مایه

  "انار "با مطالعه موردی 

 

ژان  ،که به صورت ناخودآگاه درک می شوددر معنایی ساده, جانشین رمزآلود یک مفهوم و تصویر است  ،نماد

در مقدمه کتاب )فرهنگ نمادها( که به طور مبسوط به مفهوم نماد پرداخته و آورده است:  ،اسطوره شناس ،شوالیه

نماد بسی بیش از یک عالمت ساده است؛ نماد در ورای معنی جای دارد و تفسیری مختص به خود دارد که الزمه "

 ".این تفسیر دارا بودن نوعی قریحه است. نماد سرشار است از تاثیرگذاری و پویایی

ابزارهای انتقال معنا مورد توجه نگارگران رگری، به عنوان یکی از موثرترین اربرد نقش مایه های نمادین در نگاک

ت نقوش خاصی را با عملکردهای متفاو، عرفانفارسی و مفاهیم  یاتادببهره گرفتن از  نگارگر ایرانی باایرانی است. 

انتزاعی، گاه ملهم از واقعیت و گاهی با اغراق در ویژگی های به منصه ظهور رسانده است؛ گاهی به شیوه مجرد و 

صورت مختلف،  واقعی و زمانی با ترکیب ویژگی های مختلف. ابداع و کاربرد نقش مایه های نمادین در ادوار

ته و که دریافت این مضمون نهف پشت سر گذاشته است. نقش و مضمونمستقلی نداشته بلکه روند تکاملی را در 

 ش مایه های نمادین ورای زیبایی ظاهر و تجسمی نگاره هاست.باطن نق

نمادهای انسانی، حیوانی،  متعددی بررسی نمود؛ از جمله عناصر نمادین را در نگارگری را می توان در گروه های

  .و ترکیبی از این نمادها یگیاهی و هندس

و رنگ مورد استفاده  ، بعنوان دارو، پوششآدمیاز همان تمدنهای آغازین، گلها و گیاهان عالوه بر تامین خوراک 

از دیرباز مورد توجه و احترام بوده و همواره در محیط زندگی انسان، جای  گیاهان و درختانند. تقرار می گرف

برخی آیین ها و جشن ها در طبیعت برگزار می شده است.  خاصی را به خود اختصاص داده اند. چنانکه برخی از

، ثمردهی یا بی ثمری با برخی مفاهیم خاص در آمیخته و ته به کیفیاتی چون زیبایی، سرسبزیبساز این گیاهان 

بدیل تبه نقش مایه و نماد  زندگی بشر داشته اند و از زمانهای پیشین تکریم می شدند که در نهایتنقش بارزی در 

 شده اند. 



 

 

گیاهی نمادین پرداخت و هنرمند ایرانی در روند هنر ایران در ارتباط با فرهنگ ایرانی به نقش آفرینی این عناصر 

شکل گیری این نمادها بنا به ضرورت دست به دخل و تصرف در شکل طبیعی آنها، پالودن صور طبیعی و رسیدن 

ون و تدوره اسالمی با توجه به ارتباط مستقیم تصاویر با م در نگارگریاست.  به جوهره هایی گرانبها توجه داشته

بر این  فرهنگ هادر برخی  و اسطوره ای، استفاده از انواع عناصر نمادین معمول بوده است.نسخ خطی مذهبی 

از درخت ه ک مانند داستان مشی و مشیانه به عنوان نخستین نوع بشر،باورند که انسان منشاء و تباری گیاهی دارد؛ 

  .هبوط آدم و حوا هم به گیاه گره خورده استو یا  ندایا گیاهان بیرون آمده 

 در متون کهنانار 

در کتب مقدس چندین بار نام آن ذکر شده است. درخت انار بومی ایران و مناطق  هایی است کهانار یکی از میوه 

 مجاور آن است. 

 خشیده،ب تقدس جهان مردم بیشتر پنداشت در رستنی این به انار، درخت جاودانگی و سرزندگی حفظ سرسبزی،"

 مهدی) "اندپنداشته جاودانگی و فراوانی باروری، برکت، از مظهری و طبیعت زهدان زمین، مادر را آن کهطوریبه

 میوه و انار (درخت۱۴۰۱ ،همان) "اندآورده شماربه باروری و برکت نماد هم را آن میوۀ پردانگی" ؛(۱۴۰۱ حسن،

 .اندشده شمرده مقدس الهی ادیان و جهان اقوام بیشتر هایاسطوره در آن هایشاخه و

 میوۀ و انار شاخۀ از و اندانگاشتهمی رمزگونه و جادویی نیرویی دارای را انار میوۀ و درخت از زمانهای کهن مردم

 .اندکردهمی استفاده خود مذهبی ـ دینی مراسم و آیینها از شماری در آن

در فرهنگ یونان باستان انار  ؛است؛ آفرودیته، رب النوع عشق، درخت انار را به دست خود کاشته بنابر اسطوره ها

نشانه الهه های یونانی دمتر، پرسفونه و هرا بود و تصور میرفت موجب آبستنی است از اینرو آن را با الهه ها ی 

  باروری مربوط می دانستند.

برکت و باروری  نماد انار نیز از درختان مقدس بشمار می رود و در ایران پیش از اسالمانار در دین مزدیسنا 

عنوان انار ب "است.  ذکر شده نام انار چندین بارنیز در تورات  .بازآفریدگی و جاودانگی است فتح، عروج، نماد نخل و

یک نماد مسیحیت موجب رستاخیز و جاودانگی بوده است و ازین رو عیسی در کودکی اناری در دست داشت. انار 

 (611، 6831)فرهنگ اساطیر و داستانوارها در ادب فارسی، "در نزد عیسویان نماد عفاف نیز به شمار میرفت.

 خاطر به انار یونانی، شناسی اسطوره در. است رستاخیز و ابدیت باروری، برای کالسیک شرقی سمبل یک"انار 

 هنر در عمومی سمبل یک عنوان به. رود می کار به ها فصل چرخۀ توصیف برای قرمز عصارۀ و ها دانه وفور
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 یا یحمس عیسی رستاخیز بر داللت کودک مسیح دستان در جمله از دارد مختلف معانی قرمز میوه این مسیحیت،

 رمزق عصارۀ و ها دانه. دهد می نشان را مسیحی کلیسای وحدانیت و تمامیت انار مقدس مریم دستان و دارد کلیسا

 های میوه از یکی انار. شود باز مردگان قبور تمام که هنگامی است قیامت روز دهندۀ نشان شده، باز انار یک

 (6836)زهرابیان،".است موعود سرزمین

ذکر شده  ابراهیم ۴۰آیه  و سوره انعام ۱۱، سوره الرحمن ۸۶ در آیه های سه بار مجید نیز نام میوه انار در قرآن

 .است

 

 فارسی و فرهنگ انار در ادبیات

در ادب فارسی دارد و در فرهنگهای مختلف، نماد فراوانی، برکت و جاوانگی است و شاید همین  انار جایگاه ویژه ای

 امر یکی از دالیل تقدس آن باشد چرا که بیمرگی از آرزوهای دیرین بشر است.

ی ین تنانار و روی داستان می توان به ارد از ادله این جایگاهحماسی ایران جایگاه ویژه ای داساطیر و متون در انار 

 نمود؛ اشاره اسفندیار در شاهنامه

 از آن یشنه خویش یک دانه نار       وز آن پس بدادش به اسفندیار            

 نبد کارگر هیچ زخمی به روی     ورد و تنش گشت چون سنگ و روی   بخ

 .که بودست رویین تن اسفندیار             ازین گونه اند سخن هوش دار      

انار همواره مورد توجه شاعران و ادیبان بوده و از آن در قالب تمثیل، تشبیه، استعاره، ضرب المثل و  رنگ و شکل

 .کنندسمبل استفاده می

ختر د ؛داشاره کر رشته کوه زاگرسدر ادبیات شفاهی مردمان افسانه دختر انار  نیز می توان به  ادبیات شفاهی در

افسانه ای است که  ت؛ و نماد باروری و زایش اس نشانر زاده می شود که خود رخت انااز د نمادینانار نیز به بیانی 

از پیکر اسطوره جدا شده و با تناسب زندگی مردم عادی و باورهای عامیانه درآمیخته و در قالب قصه ای خوش 

در بیان اعتقادات و افسانه ها از دیرباز زبان گویای مردم  .رنگ ماندگاری به خود گرفته است ،ساخت و شیرین

 .دبوده ان ایشانباورهای 
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 یا اناری داماد شوهر، خانۀ به عروس بردن هنگام به که است رسم ایران سنتی هایجامعه از برخی فرهنگ در"

 و شادابی و تندرستی آرزوی از اینشانه را سرخ انار پرتاب برخی. اندازدمی عروس پای پیش را، دو هر یا و سیبی

  (۸۱۱ ،6818،شکورزاده) ".اندپنداشته عروس برای رخساری سرخ

یلدا، بازمانده از پیشینیان است که آن را  مجمعه یاست. حضور نمادین انار در ی ایرانیان شب یلدا انار میوه اصلی

 .کردندهای زیاد آن برداشت میدانستند؛ و شادی، برکت و فراوانی را از دانهباروری می میوه

و مهرگان، هفت شاخه درختف از جمله یک شاخه انار می گذاشتند و به آن تبرک می جستند  در خوان نوروزی "

دختران و پسرانشان، به نیت و آرزوی باروری و آوردن فرزند  ند. زردشتیان در آیین پیوند همسریو تفال می زد

 (6831،623)اوشیدری، "به آنان انار می دهند.

 

 مینیاتورانار در آثار استاد حسین بهزاد 

ارگری ر نگگرایش به واقع گرایی د؛ د در آن آثار بی بدیلی خلق نمودهمکتب هرات از مکاتبی است که استاد بهزا

متنوع  ران از مضامیناین مکتب، نقاشی با معماری و ادبیات فارسی به هم پیوستند. نگارگمکتب هرات پدیدار شد؛ 

تاد ه را از طبیعت داشتند؛ اسسیم می کردند و بیشترین استفادگرفتند و داستان ها و نقوش را ترادبی مایه می 

 بهزاد نیز  در خلق آثارشان از این قاعده مستثنی نبودند.

 رکلد طالیی و آبی رنگ بودن قالب  وگیاه، گل درنقاشی ترکیب بندی های متقارن وغیر متقارن، واقع گرایی 

 کتبم های ویژگی از مرکز صحنه، استفاده از ترکیب بندی دایره  در تراکم اندام، طراحی درترسیم مهارت تصویر،

در نگارگری مکتب هرات و همچنین تاثیرات مکتب بغداد و تبریز نگاه پرداخت گرایانه به طبیعت و ".است هرات

 (6811،11)دیماند، "نشان دادن جزئیات مورد تاکید قرار گرفت.

 هاییدهند. ویژگیوضوع، طراحی و شیوه اجرا خود را نشان میتغییرات و ابداعات سبک خاص بهزاد بیشتر در م

چون رعایت اصول آناتومی در حدی که به فرم اصلی کار لطمه نزند، رعایت قوانین مناظر و مرایا )پرسپکتیو( به 

صورت بصری، تأکید بر طراحی و قدرت بخشیدن به خط با تند و کند کردن آنها، نشان دادن حاالت درونی و 

ت ها از سیمای قالبی و یکنواخگیری سفید بر زمینه تیره، رهایی چهره انسانافراد به وضوح، استفاده از قلمروحی 

های خارج نمودن اندازه آثار از حد یک کتاب و مطرح نمودن آن به صورت تابلویی مستقل، بکارگیری سوژه، مغولی

  .و نیز ترسیم آداب و رسوم زندگی مردم جدید مانند به تصویر درآوردن چهره بزرگان علم و ادب و هنر



 

 

معتقد به پیروی از سبک  خورشیدی( یکی از مفاخر نقاشی ایران است که 6833-6238استاد حسین بهزاد)

ایشان نگارگری را بر اساس شیوه قدما آغاز و آثار اولیه خود را بر اساس مکاتب هرات،  ؛خاصی در نگارگری نبود

تبریز و اصفهان خلق نمودند اما تغییرات و ابداعات بوجود آمده توسط او، تحوالت مهمی را در نگارگری معاصر 

 ایران ایجاد نموده است.

 ؛کتب هرات را که در آنها از نقش مایه انار استفاده شدهدر م بهزاد ه از نگاره های استاددر این مطلب چهار نگار

بانویی با کنیزش و  آثار عبارتند از؛ مجلس بزم، شاه عباس و همراهان، این ؛ عناوینمورد بررسی قرار خواهیم داد

اذعان  مادبه عنوان ناین نگاره ها بر استفاده از طبیعت عالوه بر کارکرد تزیینی و ظرفیت بیانی  درس و بزم. مجلس

ر کدام از این نگاره ها می تواند زبان رمز و تمثیل هر و حتی تعداد انارهای ترسیم شده د استفاده از انار ز دارند.نی

 در نگارگری ایرانی را بیان نماید.

کشیده به تصویر سانتیمتر  1/26×61 در ابعاد  آبرنگ بر روی کاغذ، تکنیک بادر مکتب هرات  ،نگاره مجلس بزم

 .استده ش

دراین اثرمردی با لباسی به رنگ بژ دیده می شود که دریک دست کتاب ودست دیگر زیر چانه دیده می شود. در 

 محو تماشایده شده، او کنارش سبو و پیاله ای قرار دا

همراه مرد و زن روبروی وی  ی است که با دودختشاه

 درحال نواختن کمانچه می باشد.دخت شاه نشسته اند و

م دورکمر و نی ه رنگ آبی کمرنگ وشالی بهوی لباسی ب

سربند وگیسوپوشی به ش که همراه ، بانویتاجی به سر

ی گردی شال شال به کمر و د، یکپیراهنی بلنبا  دارد سر

 پای پیش بنوازی است. دف درحال؛ گردن آویختهکه به 

 انار دیده می شود و مردی در کنار  1با ظرفی  دختشاه

 نگکمر نارنجی رنگ به  ای ساده قبای نشسته با ایشان

به سر نشسته و به نوای آن بزم گوش  دستاری و تن به

 سپرده است.

از اره نگاین بهزاد در داستا ،بوده زمینه تصویر به رنگ بژ

 درنقاط که رنگ های کمرنگ ومالیم استفاده کرده 



 

 

 نآ اییندرپ مجلس این که درآمده تصویر به کوچکی اثرتپه این زمینه پس در.خورد می چشم ازتصویربه مختلفی

 شاخه ویر بر پرنده دو و تصویرشده پاییزی های برگ با داده تکیه آن به مرد که درختی و است شده تشکیل تپه

  .اند نشسته درخت این

 

ترسیم شده  سانتیمتر3×61ابعاد  در روی کاغذبر با تکنیک آبرنگ  هرات مکتبدر  ،نگاره بانویی با کنیزش

 .است

این نگاره بانویی که پیراهنی با طرح و نقش مغولی در 

به تن دارد به تصویر درآمده است؛ پیراهن از دو قسمت 

تشکیل شده، پوشش روی پیراهن به رنگ طالیی، گلهای 

روی پیراهن و لباس زیرین به رنگ آبی و با گل های 

 طالیی ترسیم شده است.

تاد اسنکته قابل توجه در رویه لباس این است که گویا 

بهزاد الیه رنگ طالبر روی لباس را غلیظ تر گذاشته و 

رنگ سیاه روی طال نشانده ه گلها را توسط قلم فلزی ب

ل های لباس برجسته تر بنظر می بهمین دلیل گ ،است

جامه زیرین بانو، پیراهن جلو بازی است که با پنج د. رس

دکمه به رنگ آبی با گل های طالیی. بانو شالی به کمر 

گیسوپوش تاجدار طالیی به سر دارد که به یک پر و 

مزین شده است. در دست چپ بانو، سبویی زرین و در 

دست راستش پیاله ای است و ظرف زرین دیگری نیز 

 پیش پای اوست که درون آن سه انار به چشم می خورد.

مطاله به طور معناداری ملموس استفاده از طیف رنگی که بین طالیی و بژ در نوسان است، تاکنوندر دو اثر مورد 

است و قابل تامل، بویژه وقتی در بستر آبی آسمان یا آبی لباس ها نوعی تضاد ایجاد می کند باید بیشتر مورد توجه 

 قرار گیرد، بی علت نیست که استاد بهزاد را شاعر رنگ ها نام نهاده اند.



 

 

نگ بژ ره ب نگارهپس زمینه  .است چنگ نواختن لحا دره کوتاآستین های  ویزی سیه چهره با عبایی کرم رنگ کن

 و کوهی با شیب مالیم و آسمانی طالیی رنگ نمایان است.

در میان بانو وکنیزش درختی با شکوفه های آبی رنگ قرار گرفته و همچنین سنگ های ریز و  وسط صفحه و

 را مفروش نموده است. نگارهآبی، نارنجی، سفید و قرمز این درشت و گل بوته هایی به رنگ 

 

به تصویر سانتیمتر 61×22در ابعاد آبرنگ بر روی کاغذ  با تکنیک مکتب هرات در ،نگاره مجلس درس و بزم

اشاره شده استفاده  پیش ترهمانطور که  .مده استآدر

 بمکت ویژگیهای ازاز رنگ طالیی به صورت گسترده 

 .است هرات

 با لباس سهمردی  در سمت راست تصویر نگارهدر این 

تکه به رنگ گلبهی کمرنگ دیده می شود که رویه 

و لباس زیرین دارای  باس با طرحی از گلهای ظریفل

 میدکمه هایی به سبک چینی می باشد. وی کاله چر

 ی پیچیده شده است دردستاربه سر دارد که دور آن 

ش پیاله ایی است که راستدست  مرد سبو و چپ دست

ن ای ی او نشسته اشاره دارد،به سمت بانویی که روبرو

ر درآمده پیراهنی به بانو که در میانه صفحه به تصوی

دکمه هایی که به  طرح طالیی و کمرنگ با رنگ سبز

سبک چینی تزیین شده است، دیده می شود و شال 

ه ده بش گلداری به رنگ طالیی به دور کمر بسته وتاج کالهی به رنگ سفید با لبه های طالیی که با دو پر تزیین

؛ ه استن کمانچنواختدرحال  و نشسته ه در سمت راست بانوزن نشسته اند زنی ک نوازندهسر دارد. کنار این بانو دو 

ک ی که دورش با خز تزیین شده و ر داردپیچیده وکالهی روی س شالی به دور کمر  ؛پوششی به سبک چینی دارد

که درپشت وی نشسته است در حال زدن داریه می باشد  دیگری و استشده مروارید با قالب به کاله وصل رشته 

  .ه رنگ طالیی سرش را پوشانیده استگیسوپوشی ببا  که شالی به کمردارد و



 

 

الیی کاغذ نوشته شده وقلمدانی ط برگه. سه قرار داردسبویی نیز  و پنج انار بانو ظرفی طالیی رنگ در جلوی پای با

پس زمینه این اثرتپه کوچکی به تصویردر آمده که این مجلس  می شود. دیدهنگاره داخل آن است جلوی که قلمی 

های  یک نهال با شکوفه ها یک درخت با برگ هایی به رنگ خزان وآن این تپه تشکیل شده است در کناردر پایین 

 آبی دیده می شود.

نمادین از مفاهیم عمیق  ی مفهومی ونقشبه نکته ایی اشاره شود که در نقاشی های ایرانی میوه انار  الزم است

ه اشاره بآثار این  چه بسا استاد بهزاد با کشیدن انار در دارد و وحدت و.... کثرت در بی مرگی، زندگانی از جمله:

 ظواهر تصویر دارد. مفاهیم عمیق تری جدا از

 

 

و  در مکتب هرات ؛شاه عباس وهمراهاننگاره 

 برنگ و گواش بر روی کاغذآ با تکنیکاصفهان 

 .درآمده است به تصویر سانتیمتر1/63×22رابعادد

وجود ؛ است چنینی های مکتب اصفهان نیز ویژگ

سربند های مزین شده باتاج یا پر که برای پوشش 

ه کال مردها ابتدا زنان استفاده شده و برای مالزمان و

 دستاری وسپس  قرار داده کوچک پوستی را روی سر

 شکل عمامه دور کاله می پیچیدند. به

مانند ایلخانان و تیموریان  در این اثر شاه عباس

 و فیدس رنگ به شالی قبا روی. دارد تن به شده تزیین قرمز های گل با آبی رنگ به قبایی و کرده سر به کالهی

 ییتیرها و شاه کمر قالب در کمانییرشال خود قرار داده دیده می شود. ز وخنجری بسته شکم زیر که ای قهوه

 .شود می دیده او پشت بر تیردان درون

 شروبروی هک بانویی سمت به دیگرشاه دست که کرده تصویر درحالی را عباس شاه تصویر بهزاد، استاد ،نگاره این در

 نیچی سبک به که های دکمه و طالیی طرح با رنگ کم ای قهوه رنگ به پیراهنی بانو. نماید می اشاره نشسته

ه ه و نیم تاج و دستاری کختلی روی شانه اش آویشا همچنین و  کمربسته دور به شالی و دارد تن به شده تزیین

 بایک پر تزیین شده به سر دارد.



 

 

 وصدرخص قبال طورکه همان. دارد تن به  پسرجوانی که در پشت شاه عباس ایستاده سبوبه دست وقبای قهوه ای

 ور آن پیچیده شدهبه د ای عمامه که پوستی کاله جوان این سر بر ،شد ذکر اصفهان درمکتب ها سرپوش ویژگی

 .شالی به کمر و شلواری به رنگ کرم به تن دارد، دیده می شود

امل پنج ظرفی ش یک سبو دیده می شود و دو پیاله و ، سینی ؛ یکپای شاه عباس پیش در درقسمت پایین تابلو و

 به تصویر درآمده است. نوجلوی پای با روی زمین و بر دو انار دیگر؛ میانه تصویر نمایان است انار در

ته هایی وبوته وگل ب می باشد و زمینی که این افراد بر روی آن نشسته اند با چمن و زمینه این تابلو به رنگ بژ

 زا که می تواند نمادی خزان نیمه درختی یکی ؛می شود درخت دیده پشت شاه عباس دونمایش داده شده است. 

 . دباش لطافت و با زیبایی بانو از نمادی صورتی های شکوفه با دیگری و و تجربه وی پختگی با عباس شاه

 

 

  اهمیت و جایگاه اعداد به عنوان نماد

ب و بد بودن و تعداد تکرار دارای اهمیت ویژه ای واعداد در ادیان مختلف و در ادوار گوناگون تاریخ به لحاظ خ

مذهبی داشته، الزم به ذکر است که اعدد با رمز و راز هستند، بطوری که در مواردی ریشه در باورها و عقاید 

 .بسیاری وجود دارد که از حوصله این بحث خارج است

اعداد در میان اقوام گوناگون, مفاهیم نمادین گوناگونی به خود گرفته است اما جملگی در بر دارنده مفاهیمی 

 ماورایی, ذهنی, انتزاعی, اسرارآمیز هستند. 

هن در قفقاز, ماورای قفقاز, بین النهرین و هالل حاصل خیز نوشته رقیه بهزادی درباره مفاهیم در کتاب قوم های ک

در بسیاری از سنت ها, به ویژه در بابلی, هندی و فیثاغوری, عدد عبارت از یک اصل "؛ نمادین اعداد, آمده است

هماهنگی نهفته جهان است. همچنین اساسی است که سراسر جهان عینی از آن ناشی می شود. منشا همه اشیا و 

  "اصل اساسی جهان با تناسب در هنرهای تندیس گری و حجمی و در آهنگ در موسیقی و شعر است.

وجود نمودهای فراوانی از اعداد در عرصه های مختلف زندگی و فرهنگ عامه مردم تائیدی بر این واقعیت می 

 در نگارگری نمادکاربرد یکی از این نمودها هنر است و هنرهای تصویری جایگاه ویژه ای در این امر دارند.  باشد.

ابزارهای انتقال معنا مورد توجه نگارگران ایرانی است. نگارگر ایرانی با بهره گرفتن  ، به عنوان یکی از موثرتریننیز

 متفاوت به منصه ظهور رسانده است. عملکردهایاز ادبیات فارسی و مفاهیم عرفان، نقوش خاصی را با 



 

 

م و مفهو اکی ازدر نگاره های استاد حسین بهزاد نیز که به آنها پرداختیم تعداد انارهای ترسیم شده می تواند ح

در ادامه به اختصار به اهمیت و جایگاه تعداد انارهایی که در نگاره های مورد بررسی تصویر ؛ باشد ی عدد آنهامعنا

 ی پردازیم؛شده م

ه ب)باورها، هنر تاریخ، معماری، ادبیات، فرهنگ و ...( ایرانیان باستان به خوبی از آثار عدد هفت در شئونات زندگی

هفت ایزدان آریایی، هفت طبقه زمین، هفت طبقه آسمان، هفت روز عزا برای  جا مانده از آنان مشهوده است.

 .همچنین ده ها ضرب المثلدرگذشتگان در ایران )مراسم هفته( هفت سین و 

نیز عدد هفت جایگاه ویژه ای داشته است )هفت پیکر نظامی گنجوی، هفت خوان رستم در شاهنامه ر ادبیات د

عدد هفت در فرهنگ ایرانیان از  نسبت به عطار نیشابوری...( که نشان از عمق باورهافردوسی، هفت شهر عشق 

 گذشته تا حال دارد. 

در مورد کثرت  هفتفرهنگ قرآنی عدد در فرهنگ اسالمی به هفت عنایت و توجه خاصی شده است. معموال در 

 آیینسنگ به شیطان زدن در  بار هر بار هفت هفت کعبه را می چرخند؛ بار هفتدر مراسم حج،  به کار می رود؛

 .طبقه می داند هفتدر قران آسمان را دارای و  آیه دارد هفتاولین سوره قرآن  ج؛ح

  دهد.متون اسالمی، هفت معنای عرفانی قرآن را به هفت مرکز لطیف انسان ارتباط می رخیبدر 

 هفت مرتبه خودآگاهی و هفت مرحله تکامل است.  ندهعدد هفت نمای

 علقتم پنج عدد ؛کنیم می  اشاره  هاآن از مورد چند  به در اینجا که دارد زیادی یانمع در عرفان پنجعدد 

 ،انسانی  روح، نباتی  روح؛ روح دارد پنج انسان .نورانی و ناریه حروف دسته به به شود می مربوط و است هاء به

عقل  ،عقل بالفعل؛ درجه برسد پنج  به  تواند می عقل در سیر باانسان . قدسی روحو  نفسانی  روح ،حیوانی  روح

 .االهیهو  مرضیه، راضیه، مطمئنه، لوامه؛ ر داردظهو  دنیانفس در   پنج .عقل اول و عقل قدوس، عقل خالص، فعال

 دو دست، سر؛ استقسمت  پنج انسان اعضای بدن .شنواییو  بینایی، چشایی، بویایی، المسه ؛دارد حس پنج انسان

ها و  مچش، بینیها،  گوش، پیشانی ؛قسمت است  پنج سر انسان .انگشت داردپنج  انسان یپا  هر دست و .دو پاو 

 .ندها

 است؛ آسیا، اروپا، آمریکا، آفریقا واقیانوسیه. شده تقسیم قسمت پنج بهان در جه ملک

به آن اطالق می شود. به قول ارسطو، عدد سه، شامل آغاز، میان « همه»عدد سه، نخستین عددی است که کلمه 

و پایان است. نیروی عدد سه، همگانی است و ماهیت سه گانه جهان به عنوان آسمان با زمین و آب ها؛ تولد، 

. عدد سه، از نظر نمادگرایی تائویی، عددی حیات مرگ؛ آغاز، میان و پایان؛ گذشته، حال و آینده را نشان می دهد

 نیرومند است. زیرا دارای یک منطقه مرکزی تعادل است. 



 

 

در سنت های ایرانی، عدد سه اغلب دارای شخصیت های »آمده است:« سه»زیر مدخل « فرهنگ نمادها»در کتاب 

پندار نیک، گفتار نیک، کردار  مذهبی است. این عدد را در سه جمله رمز دین باستان ایران می بینیم: -جادویی

نیک. این سه به معنای سه منجی هستند. پندار زشت، گفتار زشت و کردار زشت مختصات اهریمن یا مظهر بدی 

ها هستند... بادیه نشینان عرب وقتی برای اخذ تصمیمی تردید داشتند، سه سهم یا تیر انتخاب می کردند و روی 

می نوشتند منع خدا و روی سومی شرحی نمی نوشتند. سپس تیرها می  یکی می نوشتند امر خدا، روی دیگری

 .کردند و طبق دستور آن عمل می کردند. اگر بر تیر انتخابی شرحی نوشته نشده بود، دوباره قرعه کشی می کردند

 .پیری و جوانی کودکی،: است روز سه دنیا ، عارفان تعبیر به

 موالنا؛ مسوخت شدم، پخته بدم، خام     نیست بیش سخن سه عمرم حاصل

 

 

 موزه استاد بهزاد                                                                                                             

 6311 پاییز                                                                                                               
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