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هنرهای تصویری دوره  درشیخ صنعان  حکایت های بصری و محتواییجلوه بررسی

 قاجار

 )نویسنده مسئول( 1الله آهنی*

 2آزاده یعقوب زاده**

 3حمیده حرمتی***

 چکیده

پردازی، توصیفات شاعرانه و محتوای خود همواره محرک قدرت خیال و ها به واسطه خیالاز میان انواع ادبی داستان

ثار به آاین ارزیابی ظرفیت هنری و قابلیت محتوایی  هنرمند با مطالعه، تشخیص و. اندویی هنرمندان بودهحس زیباج

به بررسی و  عطار با تکیه بر حکایت شیخ صنعانتحلیلی  –د. در این مقاله به روش توصیفییازاقتباس از آنان دست می

این مقاله بر آن است تا با بررسی داستان شیخ  .ه شده استهنری پرداخت های بصری و محتوایی آن در آثارهتطبیق جلو

نشان دهد که هنرمندان در اقتباس از این داستان بیش از همه به صحنه )دوره قاجار( صنعان در حوزه هنر تصویری 

ج نتای. انداند و فارغ از شرح آغاز و انجام داستان به مصور ساختن صحنه اصلی پرداختهمربوط به اوج آن توجه داشته

وط ، از صحنه مربپیامبا هدف القایساز و با التفات به مضمون داستان و هنرمند با توجه به ذهن تصویردهند، نشان می

 .خود بهره گرفته است عصرسازی های تصویردر بازآفرینی بصری از ویژگیو  به اوج داستان بیش از همه بهره گرفته

 :سواالت پژوهش

 ؟  اندهنری مورد استفاده قرار دادهخلق آثاردر را حکایتاین  یی ازهاچه صحنه انهنرمند  -1
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صویر  -2 شیخ   و هنرمند تا چه  شته سازی تا چه حد با متن ادبی همخوانی دا ت ستان  به متن   صنعان حد در بازنمود دا

 ؟است داشتهتا چه حد آزادی عمل  ادبی متعهد بوده و

 

 :وهشژپف اهدا

ستیم،  یک از موارد مهم که در ای  -1 سه تطبیقی ا ن پژوهش به دنبال آن ه شده از      مقای صاویر مقتبس  شعار عطار و ت

 آن است.   

صنعان     میزان تعهد هنرمند  -2 شیخ  ستان  صویرآفرینی  در بازنمود دا ستان،  و یا آزادی عمل وی در ت دومین هدفی  دا

 ار هنری را ارزیابی نماید.تا میزان تأثیر شعر در خلق آثاست که در این پژوهش مورد توجه واقع شده است 

 .دوره قاجار ،یهنرآثار  شیخ صنعان، تصویرگری، بیات،اد کلیدی:واژگان 

 مقدمه

بازنمایی آن ادراکات می  ای برای بیان احساسات وشناسی انسان و واسطهادبیات دو وجه مهم از درک زیبایی هنر و

نرمند آفریند که ههایی را میداستان ها وقصه ،ن ادبی خویشبیا پرداز و لکارگیری ذهن خیاه یسنده ادیب با بنوباشند. 

یالت تخ ها وبا استفاده از ماهیت زبانی ادبیات به بازنمایی بصری آن اندیشه و جویدآنان مدد می در خلق آثار خویش از

 پردازد.در حوزه آثار هنری می

 .منابع الهام بخش هنرمندان در خلق آثار ادبی می باشند )خواه منظوم یا منثور( از جمله هاداستان ،از میان انواع ادبی

های داستانی جدا از آنکه در قصه روایتاول آنکه  دانها را واجد دو نوع ارزش معرفتی دانستهداستانهای ادبی در بررسی

غییرات شناختی دوم اینکه خوانش آثار داستانی باعث ت دهد.صادق است، واقعیت جهان واقع را در اختیار ما قرار می

تواند منبع شناخت عاطفی باشد از سویی داستان می شودهای عاطفی و ادراکی خواننده میارزشمندی در خصلت

کنند که این مورد نقش با ارزشی در برخی نویسندگان استدالل می ت خاصیشناخت در مورد قرار گرفتن در موقع

 کند.پرورش شعور اخالقی انسان ایفا می

 ن: ر ایراتصویرگری د

 به نقشتصویرگری عبارت است از  است. سال گذشته بودهترین ابزار بیان انسان در طول هزاران تصویر همواره مهم

برای درک بهتر آن. تصویرسازی در قید و بند موضوع و بیان حاالت مختلف  یا صحنه یک موضوعکشیدن برداشتی از 

کند. در واقع گری تصویری میمند به کمک آن اقدام به روایتتصویرسازی هنری است که هنرگیرد.موضوع انجام می

ر ساز در تصوی .تر وقایع، وظیفه اصلی تصویرسازی استتقویت درک مفاهیم مختلف به کمک تصویر و احساس ملموس
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 ،توان به فضاسازی، توصیف یا توضیح مستقیمگیرد که از آن میان میبیان تصویری خود از ابزارهایی چند بهره می

فتگو، نماد ه و گها با همدیگر، شیوه محاورصیفات دقیق، تقابل و رویایی صحنهتوصیف به یاری عمل، تصویرپردازی با تو

 .(5: 1386)فدوی،  نمودو... اشاره 

ایران بار دیگر احیا د آمدن آرامش نسبی در جامعه، هنردر قرن سیزدهم هجری با استقرار حکومت قاجار و با به وجو

ی تحوالت سیاس و . نفوذ فرهنگ و هنر اروپاخود گرفت که پیش از آن نداشت به هاییویژگی در این دورهایران هنر  .شد

پذیری از هنر غرب، اعمال سلیقه پادشاهان و به وجود آمدن سبک خاصی از هنرها در ایران شد. تأثیر سبباین دوره، 

به ویژه در مطبوعات از جمله مواردی است که در هنر و کتب  اقتصادی افراد در و درباریان، تصویرسازی اوضاع اجتماعی

 .خورداین دوره به چشم می

ترکیبی از عناصر متضاد را در اثری واحد به وجود آورده است  ،های سنتیهنر قاجار با تأثیرپذیری از هنر غرب در قالب 

های تالش ،شودها و ابنیه دیده میدر منظره پذیری از غرب عموماًفاحش دارد. تأثیر تفاوتیهای قبل که با هنر دوره

 خوردها به چشم میمختصری هم در جهت ایجاد پرسپکتیو صورت پذیرفته و مقدار مختصری سایه روشن در لباس

 .(60: 1384)افشار مهاجر، 

 شیخ صنعانحکایت مایه و موضوعات محوری بن

نار ارسی در کاز برجسته ترین شاعران قلمرو شعر عرفانی ف فرید الدین ابوحامد محمد بن ابراهیم معروف به عطار یکی

توسل به تمثیالت های عطارآن است که هنگام طرح یک موضوع عرفانی، با ترین ویژگیاز مهم.سنایی و موالنا است

 .(865: 1378 )صفا، سازدمی ترقابل فهمها را برای مردم عادی مقاصد متکلفان خانقاه، گوناگون و ایراد حکایات مختلف

ار است که همچون کل منظومه های شورانگیز در میان قصه شگفت مرغان عطداستان شیخ صنعان یکی از داستان .

که  دباشمی الطیربخشی از یک کتاب بزرگ است به نام منطق»این داستان . های رمزی و نمادین است سرشار از جنبه

در یک نظام رمزی آنچه را صوفیه در طی سلوک »این کتاب  عطار در .(92: 1371 )زرین کوب، «ای رمزی استقصه

های عارفانه در ترین تجربه( و از عالی93: 1371زرین کوب، کرده )خوانند تمثیل می«  سیر الی اهلل»روحانی خویش 

  گوید.سیر و سلوک سخن می

محتوایی سبب گردیده تا  یبه مدد کالم عطار از محورهای محتوایی چندی برخوردار است. همین غنا حکایتاین 

 هنرمند با تمسک به هر یک از آن موضوعات محوری بتواند به خلق آثار هنری متعدد بپردازد.



 شریه علمی- پژوهشی مطالعات هنر اسالمی، سال 1396، شماره 27 فصل پاییز

 

     عنوان مقاله: بررسی جلوههای بصری و محتوایی حکایت شیخ صنعان در هنرهای تصویری دوره قاجار

 

78 

 

ر خواب د است که پنجاه سال در کعبه معتکف بود. شبی شیخ حکایت پیری زاهد و صاحب کرامت ،شیخ صنعان حکایت

ای دشوار در راه است با مریدان خویش شیخ با فهم اینکه عقبه .کندبتی را بر دوام سجده می بیند که به روم رفته ومی

آتش عشق بر جان  گشاید و. دختر برقع از چهره میبیندرود. در روم بر سر منظری عالی دختری ترسا را میبه روم می

خ دهند اما شید میرا پن شود. مریدان حیران بسیار اومقیم کوی یار می دهد ودین از کف می دل و شیخ افتد. وشیخ می

به نزد شیخ  خبری زده وشود. دختر خود را به بیب یک ماه در کوی دختر ترسا ساکن میی، قرتوجه به آن پندهابی

 و دختر ترسا با یادآوری سن و کنداش بازگو میشیخ داستان را دلداگی شود.قراری وی را جویا میعلت بی آید ومی

دختر اثبات راستی عشق را منوط به انجام چهار کار  پذیرد.دارد اما چون شیخ نمیر میرا از این کار برحذ سال شیخ او

ن را برای نوشید او ،پذیردشیخ می ؛دست از اسالم شستن کند: سجده کردن بر بت، قرآن سوزاندن، خمر نوشیدن ومی

الف سوزاندن مصحف  ،کنداثر می و چون شراب در او نوشدبرند. شیخ از دست یار جام شراب میخمر به دیر مغان می

خواهد دختر کابین خود را گران چو از دختر وصال می آورد وسه شرط دیگر را به جای می زند ودر پای معشوق می

مریدان برای گریز از شومی کارهای شیخ  پذیرد؛شیخ میدهد و پیشنهاد یک سال خوکبانی به شیخ را می خواند ومی

ار ش قرها را مورد سرزنمریدی صادق از مریدان شیخ که در مکه حضور نداشت با دیدن مریدان آنگردند. به مکه باز می

 گردند. برای عافیت وی چهل شب معتکف می گردند وباز می خدهد. مریدان نادم به سوی شیمی

د به سراغ شیخ دهد. مریکه نوید نجات شیخ را به وی می بیندمرید صادق پس از چهل شب پیامبر را در خواب می

یگر از سویی د گیرد.با یاران راه کعبه در پیش می یابد. شیخ غسلی کرده وزنار کمر گشوده می قرار ورا بی او رود ومی

اه شیخ دل آگ .گوید مذهب شیخ در پیش گیردآفتاب به وی می بیند آفتاب در کنارش افتاده است.دختر در خواب می

تر دخ یابد.دختر را از هوش رفته می گردد ور از ترسایی بیرون آمده است. شیخ باز میکه دخت شنوداز درون ندایی می

 بنددجهان فرو میغظمت آن، چشم از طاقت از دختر بی و داردآید شیخ بر او اسالم عرضه میبا اشک شیخ به هوش می

 .(67-88 : 1378 ،)عطار

مهم عرفانی است و آن عبارت از  مبتنی بر یکی از موضوعات ی داستانی رمز این داستان از نظرگاه محتوا و درونمایه

. مقصود از حرکت در عارف را دچار می سازد حرکت، سیر و سلوک و سفر روحانیموانع و مشکالتی است که در مسیر 

کن مها با یک انگیزه که مداستان، هر گونه جستجو و تحولی است که قهرمانان اصلی در طی داستان دارند. این حرکت

ن یابد و در پایاشود و با جستجوی مطلوب ادامه میاست احساس نیاز و کمبود یا آرزوی رسیدن به چیزی باشد، آغاز می

 .رسدکشیدن او از آن به پایان می با رسیدن قهرمان به مطلوب یا دست
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هد دان در حقیقت پند میو با این داست که فقط تکیه بر عبادات خود دارد پیری است شیخ صنعان در نزد عطار، نمود

یجه تداستان شیخ صنعان یک ن آورد.که تکیه بر عبادات ظاهری با عدم شناخت و معرفت چیزی جز پشیمانی به بار نمی

و دوری از حقیقت  بی اثر بودن عبادت و زهد، در صورت توجه به ظاهر عبادت و بی بهرگی»کلی دارد که عبارت است از 

 .(252 :1373ه، )اشرف زاد «و روح و ایمان

 شیخ صنعان بر اساس بیان تصویری عطارحکایت های تصویری رجسته ترین صحنهب

 افتد. برجسته تریناند اتفاق میداستان در دو سرزمین مکه و روم که به عنوان نمادی از اسالم و کفر انتخاب گردیده

ای هه و مالزمان دختر ترسا هستند که صحنههای این داستان شیخ صنعان، دختر ترسا، مالزمان شیخ، مرید آگاشخصیت

 اند.ریزی نمودهمختلف داستان را پی

ته سرایی توانسبا مهارت خود در هنر داستان»شیخ صنعان، داستانی رمزی و تمثیلی است که عطار در خالل آن حکایت 

ام یجاد پیوند معنایی و انسجاست ضمن به کارگیری یک طرح و قالب جامع و متناسب مبنی بر عناصر زبانی و رمزی و ا

ایی هو بر این اساس صحنه دد عرفانی و تعلیمی اشاره بنمایدبه مفاهیم و موضوعات متع .(133: 1387زاده،)قلی «منطقی

تصویری  هایترین صحنهبرجسته گری این داستان همت گماردها به تصویرآن صحنه را بیافریند که هنرمند با اقتباس از

 :رتند ازاین داستان عبا

)توصیف  کند.روحانی صفت و صاحب جمال و کمال را در روم بر منظری عالی مشاهده می شیخ دختری ترسا، -1

 یا توضیح مستقیم در داستان(

آداب شریعت و  ،عشق دختر ترسا سبب شوریدگی احوال شیخ گردیده و شیخ در ضمن این تشویش خاطر  -2

 )توصیف به یاری عمل( گردد.لت خاطر مریدانش میطریقت را به کناری نهاده و موجب اندوه و مال

 شیوه محاوره و گفتگو() کند.شیخ از میان شروط دختر ترسا شراب نوشی را اختیار می -3

 )نماد( پذیرد.شیخ با زنار بستن، شرط خوکبانی را هم می -4

 )توصیف به یاری عمل( توبه کردن و زنار گسستن شیخ. -5

 توصیف مستقیم() وی در دامان شیخ. اسالم آوردن دختر ترسا و جان سپردن -6

 : ها با اشعار عطارشیخ صنعان و مطابقت آن حکایتهنری مقتبس از  موضوعات محوری آثار
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خوریم که بیش از دیگر آثار هنری خلق شده به چند موضوع مشخص بر می در

توان به اند. از آن جمله میه هنرمندان عصر قاجار قرار گرفتهجموضوعات مورد تو

تگی و آشف، عاشق شدن شیخ شیخ، خوکبانی شیخ صنعانب نوشیدن حنه شراص

 اظهار عشق شیخ به دختر ترسا اشاره کرد. مریدان و

 شراب نوشیدن شیخصحنه 

وجه فوقانی غالف قلمدانی است که در اصفهان با بخشی از مربوط به  2تصویر 

علق به دوره و متمیالدی  19وط به ربع سوم قرن روش الکی ساخته شده و مرب

های قلمدان، در لبهمتر است. سانتی 23* 4* 4.1، ابعاد این قلمدان، قاجار است

های کوچک حاوی ابیاتی به خط نستعلیق مربوط به داستان شیخ ردیفی از قاب

 صنعان است. 

مسیحی  حامل تصویری از شیخ صنعان و دختر قلمدان، قاب مرکزی روی وجه فوقانینقاش این اثر نامشخص است. 

شیخ  با نگاهی اجمالی به داستان. باشدمی، پربسامدترین صحنه مقتبس از قصه شیخ صنعان حکایتاین صحنه از است. 

در این صحنه از داستان، برابر با منطق توان دریافت که این صحنه همان نقطه اوج داستان است. صنعان به راحتی می

شیدن بدون تردید نو کند با قاطعیت وا که از وی انجام چهار امر را طلب میشیخ در برابر پیشنهاد دختر ترس الطیر عطار،

 ند:کشراب را اختیار می

 

 

 

 
 (262: 1386میالدی، )خلیلی،  19قلمدان، مربوط به ربع سوم قرن  1: صحنه شراب نوشیدن شیخ صنعان، آثار الکی2تصویر 

)سیف،  : شیخ صنعان و دختر ترسا، نقاشی روی گچ،1تصویر

1379 :118) 
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 «ای از زلف در حلقم فکنحلقه /تن حلقه در گوش توام ای سیم »با بیان ابیاتی چون  در ادامه عطار در وصف این صحنه

 نان که با پیشنهاد دختر مبنی برآنچ گذارد.عشق دختر ترسا را به نمایش می در حقیقت سرسپردگی شیخ در برابر

 وشد.نمی ستد وبا غلبه آتش عشق، جام شراب را از دست دختر ترسا می رود وتا دیر مغان می «خمر نوش بیا و برخیز و»

  گر تو هستی مرد کار»گفت دختر: 

  سجده کن پیش بت و قرآن بسوز 

 شیخ گفتا: خمر کردم اختیار  

                                                    

 اختیار: چار کارت کرد باید 

  خمر نوش و دیده را ایمان بدوز 

 «با سه دیگر ندارم هیچ کار 

 (75: 1378)عطار،                              

  شیخ الحق مجلسی بس تازه دید

  آتش عشق آب کار او ببرد 

  میزبان را حسن بی اندازه دید 

  زلف ترسا روزگار او ببرد 
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ود شگردد و آتشی از شوق در جانش فکنده میعشق شیخ صد هزار برابر میکنند، می و چون شراب و عشق و یار اجتماع

 ستد:و شیخ جامی دیگر می

 حلقه ای از زلف او در گوش کرد  بادۀ دیگر بخواست و نوش کرد               

 (76: 1378)عطار،                  

 گوید که شیخ را تا مرحله کافری ودی از تأثیر شراب بر پاک شدن محفوظات معنوی شیخ سخن میعطار در ابیات بع

  برد.زنار بستن به پیش می

 

 

 

 

جام  م         ذرۀ عقلش نماند و هوش ه 

  می بستد از دست یار خویش

                                                    

  درکشید آن جایگه خاموش دم 

 نوش کرد و دل برید از کار خویش... 

 (76: 1378)عطار،                              

 قرب صد تصنیف در دین یاد داشت   

 چون می از ساغر به ناف او رسید  

 هرچه یادش بود از یادش برفت                         

 

 حفظ قرآن را بسی استاد داشت 

 دعوی او رفت و الف او رسید 

 باده آمد عقل چون بادش برفت 

 (76: 1378)عطار،                              
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خ را اند، دختر ترسا و شیآن دسته از آثار مقتبس از داستان شیخ صنعان که به بازنمایی این صحنه از داستان پرداخته

میالدی  19متعلق به قلمدانی متعلق به اصفهان و مربوط به ربع سوم قرن که  2در تصویر اند؛ در دو حالت نشان داده

مربوط به  3در تصویر شیخ در حال نوشیدن جام شراب از دست دختر است. است که ذکر آن در صفحات پیشین رفت، 

ای قدیمی در شیراز است که بدون رقم و بدون تاریخ کاشی نگاری متعلق به خانه

رزاق و منسوب به نیمه اول قرن چهاردهم هـ.ق است و منسوب به میرزا عبدال

دختر ترسا در حال عرضه جام به شیخ است متر است؛ سانتی 120* 80اندازه آن 

هنرمند در بازنمایی این صحنه از داستان،  است.و نوشیدن شیخ مصور نگردیده 

مادی سا که نشیخ را در مرکز تصویر با حالتی زار و نزار و زانو زده در برابر دختر تر

گذارد. شیخ زانو زده با نوشیدن خمر، در حقیقت از آیین کفر است به نمایش می

م در )شراب نوشیدن( قد در برابر کفر تسلیم شده و با ارتکاب به نخستین گناه

وادی 

کفر 

-می

 .نهد

 

 

قتباس در ا ،ر این موضوعاوج داستان است و به طور حتم هنرمند با علم ب نویسی صحنه شراب نوشی شیخاز نظر داستان

 :القای آن به مخاطب نظر داشته است از این صحنه از داستان، به بازنمایی دو موضوع کلیدی از داستان و

 پیری الهی و: قهرمان داستان، آزمایش الهی غفلت از ابتالء و ی عرفانی واهریاضت ها وت. عدم غره شدن به عباد1

آزمایش  رد. چنین پیری با وجود مراتب کمال عرفانی خود در معرض ابتالء ومریدان بسیاری دا و صاحب کرامت است

تقرب خود، در معرض ابتال ه جک عرفانی است که عرفا بسته به درامتحان یکی از مراحل سلو گیرد. بال والهی قرار می

 .(54: 1370 زانفر،)فرو «کّل باالنبیاء ثُمّ باالولیاءِ ثُمَّ االمثل فاالمثلالبالءُ مو»گیرند: قرار می

  روز هشیاری نبودم بت پرست

  بس کسا کز خمر ترک دین کند

  

 بت پرستیدم چو گشتم مست مست 

 کند  این    الخبائث  شکی ام   بی 

 (78: 1378)عطار،                     

 ی: شیخ صنعان و دختر ترسا، نقاشی رو3تصویر 

 (127: 1376)سیف،  کاشی،



 شریه علمی- پژوهشی مطالعات هنر اسالمی، سال 1396، شماره 27 فصل پاییز

 

     عنوان مقاله: بررسی جلوههای بصری و محتوایی حکایت شیخ صنعان در هنرهای تصویری دوره قاجار

 

84 

 

انتخاب این صحنه از  ترین دالیل هنرمند ایرانی درکید بر حرمت نوشیدن شراب از مهمتأ: . پرهیز از شراب نوشی2

تباهی هاست.  وها بدی همه زیرا سرچشمه مسلمانان، نوشیدن شراب حرام است های دینی ما داستان است. در آموزه

ار عطبه همین سبب است که  «انّما الخمر والمیسر واالنصاب واالزالم رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون»

 برد.انسان را حتی تا مرحله کافری پیش مینامد که می "ام الخبائث"همه بدی ها در ادامه داستان، شراب را مادر 

 شیخ صنعان عناصر مشترک در آثار مقتبس از صحنه شراب نوشی

ا هتوان دست یافت که هنرمند آنهای گوناگون هنری دوره قاجار به عناصر مشترکی میدر میان آثار خلق شده در حوزه

 در تصویر گنجانده است. های بازنمایی شعر به عنوان مؤلفه ه واز متن داستان گرفترا 

 زیبایی دختر ترسا

بدایت عشق آن است که تخم » گوید:. شیخ احمد غزالی در سوانح العشاق میزیبایی عامل انگیزش عشق است حسن و

انسان  .(21: 1359 )غزالی، «مشاهده در زمین خلوت دل افکند جمال از دست

همین زیبایی برانگیزاننده حب وعشق در دل  زیباجوست و دوست و بالفطره زیبا

، ای برای زیبایی استجذبه عشق هیجان و» گوید:گردد. افالطون میآدمی می

ود. شاز خویش فانی می عاشق مست و ،بنابراین معشوق چون بر عاشق تجلی کند

یبایی ز خوبی ودر فطرت انسان گرایش به  گیرد وها تعلق میعشق تنها به زیبایی

 نداشت هرگز عشقتوان دریافت که اگر زیبایی وجود از اینجا می نهاده شده است و

 .(352: 1382 ،پورنامداریان) محبت پیدا نمی شد و

صاحب  های دختری که شیخ زاهد وعطار در این بخش از داستان در وصف زیبایی

 وی را نشان داده است. لجما الم شیوای خود کمال حسن وبا ک کرامت داستان را به زانو در آورده، قصور نورزیده و

)بخشی از تصویر دختر ترسا،  :4تصویر 

آثار الکی، قلمدان، )خلیلی، ( 2تصویر 

1386 :262) 
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است، که متعلق به  2که مربوط به چهره دختر ترسا می باشد، بخشی از تصویر  4در تصویر  

الدی است که ذکر آن در صفحات می 19قلمدانی متعلق به اصفهان و مربوط به ربع سوم قرن 

توسط محمد حسن روش رنگ و روغن  به که دختر ترسا با استفاده 5و یا در تصویر پیشین رفت، 

یکی از نخستین عناصری که در مرتبه نخست  به تصویر درآمده است،در دوره فتحعلیشاه قاجار 

 ،نوازدچشم بیننده را می

زیبایی دختر ترساست. 

ان تصویرگر در زیبا نش

 با ترسادادن، دختر

های معمول ویژگی

تابدار، ای طاق، زلفصور ساخته است. در شعر عطار دختر به داشتن چشمان فتان، ابروهمطرح در ادبیات مزیبایی 

خورشید فش در موی و برقع وصف شده است. سمین زنخدان، گوهردر میان، چاهی، زنارسوزنچشمدهانسیراب، لعل

ضمن به تصویر کشیدن ار در زیبا نشان دادن دختر ترسا از تمام عناصر یاد شده استفاده ننموده و هنرمند دوره قاج

ی بر مبن، برای اقناع مخاطب خود زیبایی متناسب با عصر خویش ملموسِزیبایی دختر ترسا سعی نموده تا از عناصر 

 ای شبیه به زناندختر ترسا اغلب با چهره ،ارمدد بجوید. در آثار مربوط به دوره قاجزیبایی مسحور کننده دختر ترسا 

ر اما آنچه که دناسب با عصر هنرمند مصور شده است ای متکاله فرنگی یعنی عناصر زیبایی با لباس و دوره قاجار و

ت گری که در پیرامون شخصیفتنه این است که با نهایت شهرآشوبی و ،ماندتصویر چهره دختر ترسا از چشم پنهان نمی

که عطار در وصف دختر ترسا ذکر کرده با « روحانی صفت» ترسا در این داستان وجود دارد، هنرمند هرگز از واژهدختر 

با جهان بینی خاص فت را در چهره وی نشان داده زیرا عطار روحانی ص ماورایی وای تسامح نگذشته و زیبایی تساهل و

 هر دو چشمش فتنه عشاق بود   

  چون نظر بر روی عشاق او فکند

 ابرویش بر ماه، طاقی بسته بود                

 مردم چشمش چو کردی مردمی

 روی او زد زیر زلف تابدار

 لعل سیرابش جهانی تشنه داشت 

 همچو چشم سوزنی شکل دهانش  

 سیمین در زنخدان داشت او گوهری چاه 

 خورشید فش در موی داشت

                                   

 دهر دو ابرویش به خوبی طاق بو 

  جان به دست غمزه با طاق او فکند

 مردمی بر طاق او بنشسته بود

 صید کردی جان صد صد آدمی 

 ای بس آبداربود آتش پاره 

 داشت....نرگس مستش هزاران دشنه  

 بسته زناری چو زلفش در میان 

 همچو عیسی در سخن آن داشت او.... 

 داشت برقعی شعر سیه در روی 

                       

: تصویر دختر ترسا، نقاشی 5تصویر 

 (Anon, 1973, 30)رنگ و روغن، 
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ه زیور عفاف و پارسایی و پایداری در برابر هوای نفس متجلی در وصف زنان، عالوه بر زیبایی، آنان را همواره بخودش 

: 1373 )شجیعی، آالیندها و سخنان عاشقانه عشاق خود ایستاده و دامن عفت خود را نمیوسوسهساخته که در برابر 

در داستان شیخ صنعان هم از این سنت فکری خود عدول نکرده و در کنار توصیف صورت دختر از ذکر  یو .(290

 کند.ورزد و هنرمند هم آن، آنِ روحانی را در شمایل نگاری خود اعمال میوی قصور نمی سیرتجایای س

 دختری ترسا و روحانی صفت 

     

 در ره روح اهلل اش صد معرفت 

 (68: 1378)عطار،                              
 

 شیخ صنعان

در شخصیت پردازی شیخ صنعان بیشتر به توصیف . عطار ستعنصر مرکزی تصاویر در آثار مورد مطالعه شیخ صنعان ا

 گوید:های اخالقی و سیرت وی اهتمام دارد چنانچه میویژگی

 شیخ سمعان پیر عهد خویش بود

 هم عمل هم علم با هم یار داشت

موی قرب پنجه حج به جای آورده بود  

 بشکافت مرد معنوی

                                                    

 در کمال از هرچه گویم بیش بود.... 

 هم عیان کشف هم اسرار داشت

 عمره عمری بود تا می کرده بود...

 در کرامات و مقامات معنوی

 (67: 1378)عطار،                              

 کند:در وصف صورت ظاهری شیخ تنها به زاری و نزاری و عاشق شدن وی اشاره میو 

 

 

 

 

 

  واب بود و نه قراریک دمش نه خ

 گفت یارب این شبم را روز نیست؟ 

  در ریاضت بوده ام شبها بسی 

 همچو شمع از تفت و سوزم می کشند  

                                                         

  نالید زارطپید از عشق و میمی 

  یا مگر شمع فلک را سوز نیست!  

  کسیخود نشان ندهد چنین شبها  

  کشندشب همی سوزند و روزم می  

 ( 70: 1378)عطار،                             
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 بعد از یک ماه سر بر آستان یار گذاشتن، با زاری و تضرع و اضطراب و پریشانی با یار مالقات می نماید. شیخ سرانجام

 ود:آرزوی دیدار وی سجده کردن در برابرش را وعده داده ب یاری که در

 استی گفت اگر بت روی من اینج

               

 سجده پیش روی او زیباستی 

 ( 72: 1378)عطار،                             

 کند:نیاز می اظهار زبونی و در مالقات دختر ترسا در برابر وی زانو زده و پس

 ایشیخ گفتش چون زبونم دیده

 یا دلم ده باز یا با من بساز                          

 ناز و تکبر در گذر از سر

                            

 ایالجرم دزدیده دل دزدیده 

 در نیاز من نگر چندمین مناز

 نگرعاشق و پیر و غریبم در 

 ( 74: 1378)عطار،                             

 

                           

 

 

 

 

 

 

مربوط به اندرون تکیه هفت تنان در  6تصویر 

شیراز و متعلق به نیمه دوم قرن سیزدهم هـ.ق و متعلق به دوره قاجار است. این اثر با تکنیک نقاشی روی گچ به اجرا 

ی ان سعتهنرمند در به تصویر کشیدن پیر زاهد داسباشد؛ درآمده است و نام نقاش آن نامشخص بوده و بدون رقم می

محاسن سپید وی را  خرقه درویشانه، موی و کسوت و ملبس کردنش به و ر زاهدانه وینموده است که ضمن حفظ ظاه

به همین  ،است ضاللت تن داده صاحب کمال به نهایت پستی و پیری وجیه و نشان دهد که چگونه نیز برجسته ساخته و

لبته ا نیازمندی و عجز و آشفته حالی و نزاری، پریشانی و ی و، شیخ در نهایت زارسبب در تصاویر مربوط به این صحنه

 (115: 1379: شیخ صنعان و دختر ترسا، نقاشی روی گچ، )سیف، 6تصویر
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توان گفت هنرمند در به در مجموع می. که کاله و دستار از سر فکنده و زنار بر میان بسته است زانو زده مصور شده

زیرا  ستا تصویر کشیدن شیخ از پیشینه ذهنی خویش درباره واژه شیخ و توصیفات کلی مربوط به این واژه بهره گرفته

 ای نشده است.در داستان عطار، به وضع ظاهری شیخ اشاره

 

 دختر ترسا مالزمان شیخ و

 های فرعی داستان تحت عنوان مریدان شیخ وی از شخصیتددر صحنه شراب نوشی شیخ از دست دختر ترسا، تعدا

یدی سخن گفته شده که شیخ را تا اند. در داستان عطار، آشکارا از چهارصد تن مرمالزمان دختر ترسا نیز مصور شده

 اند.سرزمین روم )کفر( همراهی کرده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شیخ بود او در حرم پنجاه سال

 چارصد مرد مرید معتبر                                           

 

 با مرید چارصد، صاحب کمال... 

 سفر  در او  با   پس روی کردند

 (67: 1378)عطار،                 

در داستان عطار، در میان مالزمان شیخ به طور اخص به مرید آگاه اشاره شده است که البته در این صحنه از داستان 

در داستان عطار سخنی  نیز همراهان دختر ترسا مالزمان و از تواند جایی داشته باشد.مطابق داستان شیخ صنعان نمی

شود که دختر ترسا نیز همراهانی داشته است. آنگاه که داستان دریافت میبه میان نیامده بلکه در ضمن برخی از ابیات 

میالدی،  1860ختر ترسا به همراه مالزمانشان، آثار الکی، قاب آئینه درب دار، : شیخ صنعان و د7تصویر 

 (.262: 1386اصفهان، )خلیلی، 
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)بدون اینکه در متن داستان وصفی  دهد، گروهی در کنار وی حضور دارند پیشنهاد نوشیدن شراب را می ،دختر به شیخ

 .کنندها شده باشد( که به دستور وی شیخ را تا دیر مغان همراهی میاز آن

 خمر نوش گفت برخیز و بیا و

 شیخ را بردند تا دیر مغان                                              

 

 چون بنوشی خمر آیی در خروش 

 آمدند آنجا مریدان در فغان

 (76: 1378)عطار،                            

 و یا:

 چون خبر نزدیک ترسایان رسید

                شیخ را بردند سوی دیر مست                    

 

 کان چنان شیخی ره ایشان گزید 

 بعد از آن گفتند تا زنّار بست   

 (77: 1378)عطار،                            

 

                             

                          

 

 

 

 (1386،94میالدی)خلیلی: 1870: شیخ صنعان و دختر ترسا به همراه مالزمانشان، آثار الکی، صندوقچه، 8تصویر

 (.94)همان: 
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در  .(3و 2)تصاویر  نشان داده شده است دو زن ییا یک با گروهی از زنان و در تصاویر مورد مطالعه دختر ترسا معموالً

ه بها می توان به یک پدر یا کشیشی روحانی ای از موارد هم دختر ترسا در میان جمعیتی قرار دارد که در میان آنپاره

 در برخی از این تصاویر ازدحام همراهان شیخ و دختر ترسا قابل توجه است خورد.عنوان عنصر بارز دین مسیحیت بر

کنند، دو مرد جوان سیاه پوست، یک کشیش را همراهی می در میان بیگانگان مختلفی که دختر ترسا. (8و  7ویر ا)تص

خورد، در حالی دارد به چشم می بغلدر  یارمنی و دو زن که یکی از آنها خوک

 اند. های متنوعکه پیروان شیخ، درویشانی در سنین مختلف و لباس

 جام شراب کوزه و

مادین صحنه شراب نوشی شیخ، همانا کوزه و جام شراب است عنصر اصلی و ن

گیرد. شراب در این داستان نمادی از کفر است که که در مرکز تصویر قرار می

دهد. در اغلب تصاویر با ریخته شدن در جام شیخ، دل و دین وی را بر باد می

و  7و  3جام در دست دختر ترسا است و آن را به سوی شیخ گرفته )تصاویر 

ای دیگر جام در دست شیخ است و دختر از کوزه در آن شراب ( و در پاره10

در بخشی از تصاویر نیز شیخ جام را از دستان دختر ترسا  (.2ریزد )تصویر می

 (.9)تصویر  نوشد و کوزه در دست مالزمان دختر قرار داردمی

ه دختر ترسا بر وی عرض ها شیخ در برابر جامی کهنگارهدر یکی از تصاویر مربوط به دیوار

گمان  )داستان عطار( سخنی از سیب نیست و . در اصل داستان(3)تصویر  دارد، سیبی را به سوی او گرفته استمی

 از طرفو البته دین اسالم، ایمان  از عشق و رمزیای نمادین، سیب را به عنوان رود هنرمند در این تصویر به گونهمی

با مشاهده این عنصر نمادین به پایان ده توقف کررا مخاطبی که در صحنه شراب نوشی زیدهد شیخ به دختر ترسا می

 شود.پارسا گشتن دختر ترسا سوق داده می سرانجامو  داستان

 

 عاشق شدن شیخ صنعان صحنه دیدن دختر ترسا و

و  : کوزه و جام شراب در دستان دختر ترسا9تصویر 

 (Anon, 1973, 30)، و روغنمالزمانش، نقاشی رنگ 
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ترین بخش این گذشته از صحنه شراب نوشی شیخ صنعان که محبوب

که مربوط به سقف خانه  1تصویر قاجار است،  داستان از نگاه هنرمند دوره

ای قدیمی در کاشان است و متعلق به نیمه اول قرن چهاردهم هـ.ق است 

و منسوب به عبدالوهاب غفاری است به تکنیک نقاشی روی گچ اجرا شده 

دیدن دختر ترسا  صحنه عاشق شدن شیخ صنعان واست؛ در این تصویر 

ه ، به تصویر کشیدباشدد این دوره میهای مطلوب هنرمناز دیگر صحنهکه 

  شده است.

عطار نیز همچون بسیاری از عارفان عشق را تنها وسیله حصول معرفت 

این مقام را تنها انسان کامل  ترین رکن طریقت است وعشق مهم» داند.می

. عاشق را در مرحله کندتکامل را پیموده است درک می که مراتب ترقی و

 از شود وآگاه می نا که از خود بیگانه و دهدت میعشق حالتی دس کمالِ

: 1383 )سجادی، «سازدمی سوزد واز فراق محبوب می مکان فارغ و زمان و

581). 

ترین عنصر در این صحنه از داستان، عشق است. بسیاری از عرفا مهم

ه آید بلکه بدانند که نه به میل عاشق میای اجباری میعشق را مسئله

عشق جبری است که در او هیچ کسب را راه نیست به هیچ سبیل، الجرم احکام او نیز همه جبر »غزالی  گفته احمد

است اختیار از او و از والیت او معزول است مرغ اختیار در والیت او نپرد احوال او همه زهر قهر بود و مکر جبر بود عاشق 

 «شودنهد پس اگر خواهد و اگر نخواهد آن نقش بر او پیدا می باید بود تا او چه زند و چه نقشرا بساط مهره قهر او می

 .(35: 1372 )مدی،

المجاز » ، به مصداققریب به اتفاق عارفان انگیز عرفان است.ابتال به آن یکی از مباحث بحث برکیفیت  عشق مجازی و

سبب عشق است که انسان  معتقدند تنها به دانند وعشق مجازی را پل رسیدن به عشق حقیقی می ،«قنطره الحقیقه

 کند.دل را مهیای ورود معشوق حقیقی می خود پرستی را به کناری نهاده و منیّت و

های این جهان آزاد دلبستگی انسان را از عالیق و بخشد ورقت می تأثر و وجد و این عشق مجازی بر دل انسان نرمی و»

ها خواسته تمام هموم و ه جز معشوق وی است روی گرداند وهر چیزی ک کند که از هر کس واو را وادار می می کند و

باده نوشی شیخ صنعان از دستان دختر ترسا،  :10تصویر 

 (.78: 1374قالی تصویری، )یساولی، 



 شریه علمی- پژوهشی مطالعات هنر اسالمی، سال 1396، شماره 27 فصل پاییز

 

     عنوان مقاله: بررسی جلوههای بصری و محتوایی حکایت شیخ صنعان در هنرهای تصویری دوره قاجار

 

92 

 

شود که توجه او به معشوق حقیقی نسبت به دیگران همین کار باعث می آرزوهایش بر یک نقطه تمرکز یابد و امیال و و

باید دل فقط از یک مورد  و هدف دست بردارند اما او از همه دست کشیده آسان باشد چه دیگران باید از خواسته وهم و

 .(332: 1374 )یثربی، «برکند

عطار صحنه مالقات شیخ و دختر ترسا و عاشق شدن شیخ  .داستان شیخ صنعان نمونه بارز از باور به این نوع عشق است

 کند:را این چنین توصیف می وی به هنگام رسیدن به

 

 

 

 

دختر  وقتی 

چهره  برقع از 

گشاید،  -می

اگرچه  شیخ 

صحنه  در این 

 کند:به صورت دختر خیره نبود(، عشق کار خودش را میده بود )در پیش افکن نگاهش را

 دختر ترسا چو برقع در گرفت

 چون نمود از زیر برقع روی خویش    

 گرچه شیخ آنجا نظر در پیش کرد

                          

 بند بند شیخ آتش در گرفت 

 بست صد زنارش از موی خویش

 کرد عشق آن بت روی کار خویش

 (69: 1378)عطار،                         

 شود تا اینکه دختر ترسابعد از این دیدار است که شیخ به حالت زار و نزار و در نهایت درماندگی ساکن کوی دختر می

 آید:به مالقات شیخ می

 از قضا را بود عالی منظری  

 دختری ترسا و روحانی صفت     بر 

   برج  جمال سپهر حسن در

                                                   

  بر سر منظر نشسته دختری 

  در ره روح اهلل اش صد معرفت

   آفتابی بود اما بی زوال

 (68: 1378)عطار،                              
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 ا اعجمی ساخت آنخویشتن ر

 کی کنند، ای از شراب شرک مست

 ایچون زبونم دیده»شیخ گفتش: 

 با دلم ده باز، یا با من بساز!

از سر ناز و تکبّر در 

                               گذر                                           

 گفت: ای شیخ از چه گشتی بی قرار 

 نشست؟!!  کوی ترسایان  زاهدان در

 ایدزدیده  الجرم، دزدیده، دل  

 مناز!   چندین  نگر  در نیاز من

 ..نگر..  در اشق و پیر و غریبم ع

 (73-72: 1378)عطار،            

 

                  

                      

 

 

 

 

 

 

و در نهایت گستاخی شیخ را مورد خطاب قرار گذرد های شیخ نه تنها از سر ناز و کبر نمیدختر ترسا در پاسخ التماس

 می دهد:

 دخترش گفت: ای خرف از روزگار

این ن دمت سرد است دمسازی مکن       چو

 زمان عزم کفن کردن تو را

         

 ساز کافور و کفن کن شرم دار 

 پیر گشتی قصد دل بازی مکن

 بهترم آید که عزم من تو را  

 (75: 1378)عطار،                            

دهد بلکه در تصویری از این صحنه، جلوه نمیمتکبر  هنرمند عصر قاجار در بازنمایی این صحنه، نه تنها دختر را مغرور و

 .(11)تصویر در حال تیمار وی استترسا  دختر شیخ سر بر زانوی دختر ترسا نهاده و

 (262: 1386میالدی، )خلیلی،  19: شیخ صنعان و دختر ترسا، آثار الکی، قلمدان، مربوط به ربع سوم قرن 11تصویر 
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و آشفته گشتن شیخ صنعان با تکیه بر مسئله عاشق شدن و آشفتگی  ری از این دوره هم صحنه عاشق شدندیگ در اثر

ا مریدان ب دستار از سر فکنده و ده است. در این صحنه شیخ عاشق گشته وتصویر ش -بدون حضور دختر ترسا - وی

 .(6 )تصویر دهستن گر احوال ویسرگشته نظاره مشاهده وضعیت پریشان شیخ خود، آشفته و

 

 پروری شیخ صنعانخوک

در نظر مخاطب، داستان شیخ صنعان، های نمادین و صحنه أملقابل تیکی از نقاط 

خوک در ادبیات فارسی نمادی از نفس اماره است.  است.خوکبانی شیخ به مدت یکسال 

 گوید:خاقانی در همین معنی می

ها تیکردن مننابود  دمی وآغلبه بر نفس مبارزه برای روایت که داستان شیخ صنعان در 

برای ثبات قدم و استواری  خوکبانی کردن شیخ آزمونی تحقیر آمیز ،هاستخودخواهی و

عطار همچون دیگر عرفا معتقد است (. 94: 1378 )ستاری، وی در راه عشق ورزی است

دور شدن از  ظلمت و ای است که او را به سوی گناه ودمی نفس امارهآکه در وجود 

ها را پس برای وصول به حق بایستی این خوک ،سازدیمعشوق حقیقی رهنمون م

 کافر شود. و هسپردها سریا به فرمان آن د ونبسوزا

 خوک باید سوخت یا زنّار بست  در نهاد هر کسی صد خوک هست     

 (79: 1378)عطار،               

های خواهش ه به امیال نفسانی وکسانی کها است و ها و پلشتیدر فرهنگ ملل سامی خوک همواره نمادی از زشتی

از داستان مورد توجه  و این مضمون این صحنه اند.در حقیقیت خوکبان نفس خویش شده ،دهندجسمانی خود تن می

که مربوط به محفظه کشویی قلمدانی متعلق به اصفهان و مربوط به  12در تصویر دوره قاجار واقع گشته است. هنرمند 

 با سپاه پیل در درگاه بیت اهلل میا  با قطار خوک در بیت المقدس پی منه

 (16: 1387، )استعالمی            

شیخ صنعان، آثار  : خوک پروری12تصویر 

 میالدی،  18الکی، قلمدان، اوایل قرن 

 (.46: 1386)خلیلی، 
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امضاء شده است و منسوب به محمد علی ابن « زمان»تعلق به دوره قاجار است و با عبارت میالدی و م 18اوایل قرن 

محمد زمان است و با تکنیک الکی اجرا شده است، هنرمند به تصویرسازی صحنه ای از خوک پروری شیخ صنعان 

اطی ه در تصاویری که ارتببلک به این موضوع اشاره داشته مصور سازی داستان شیخ صنعاننه تنها در وی پرداخته است. 

و به عنوان یکی از عناصر تأمل برانگیز و تنبّه پرستی پروری و نفسبه این صحنه ندارد، خوک را به عنوان نمادی از نفس

 ای از عالم کفر در اثر خویش جای داده است.در تصویر گنجانده و به عنوان نشانهآمیز داستان 

 

 نتیجه گیری

به  همچنان گرایش هنر دوره قاجاردر باالخص پیوندی تنگاتنگ با ادبیات فارسی داشته است.  نقاشی ایرانی از دیرباز

ها، داستان شیخ صنعان و دختر ترساست های ادبی وجود داشته است. از جمله این داستانبعضی موضوعات و داستان

سازی شده مختلف هنری تصویرهای به دفعات در زمینه بوده وکه از شاهکارهای ادب فارسی در سده ششم هجری 

است؛ موضوعات محوری تصویر شده در این آثار هنری شامل صحنه شراب نوشیدن شیخ، صحنه دیدن دختر ترسا و 

که اشاره دارد به زیبایی دختر است  هاییمؤلفهاست. صحنه شراب نوشیدن شامل شیخ پروری خوک و عاشق شدن شیخ

و در نهایت جام  انی حال او، مالزمان شیخ و مالمت مریدان و مالزمان دخترترسا، شیخ صنعان و شرح شیدایی و پریش

های بصری کالم عطار، شش های  تصویری مقتبس از داستان با توجه به ویژگیدر میان صحنه است.یا کوزه شراب 

شدن  نوشی، عاشقصحنه بصری از داستان قابل اقتباس از نظر هنرمند متصور شد که از این میان تنها سه صحنه شراب 

ن ی از بیشتریو خوک پروری شیخ برای تصویرگری انتخاب گردیده بود که از میان آن سه صحنه، صحنه شراب نوش

های مورد نظر شاعر توجه داشت از داستان به مؤلفه مندیستان بود. هنرمند در بهرهزیرا نقطه اوج دا اقبال برخوردار بود،

ه متن، رنگ و بوی زمانه خویش را هم به صحنه بیفزاید و به ویژه در تصویرگری دختر و سعی نموده بود تا با وفاداری ب

 است که این پژوهش الزم به ذکردر پاسخ به سوال اول  های زیبایی در عصر خود منطبق سازد.با ویژگی اترسا، آن ر

پیام به مخاطب، از صحنه مربوط به  هنرمند با توجه به ذهن تصویر ساز و با التفات به مضمون داستان و نیز هدف القای

به داستان شیخ صنعان  هنرمندرسد که اوج داستان بیش از همه بهره گرفته است. و در پاسخ به سوال دوم به نظر می

های تصویر سازی دوره قاجار و زمان معاصر خود بهره گرفته عطار توجه داشته است اما در بازآفرینی بصری آن از ویژگی

 بررسی های انجام گرفته در نمونه های مورد مطالعه در سه جدول به شرح ذیل آمده است: برآیند است.

 و میزان اقبال آنان از سوی هنرمندبررسی صحنه های تصویری داستان  -1جدول 
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 برجسته ترین صحنه های تصویری
داستان شیخ صنعان بر اساس بیان 

ری عطارتصوی  

پیوستگی شعر  اقتباس تصویری

 با تصویر

ستفاده ا

 مستقیم

استفاده غیر 

 مستقیم

 * - ندارد  1 ویرتص دیدن شیخ دختری ترسا را در روم

شوریدگی و عاشقی شیخ از عشق 

 دختر ترسا

6تصویر   - * دارد 

10، 9، 7، 3، 2تصاویر  شراب نوشی شیخ  - * دارد 

12، 8، 1تصاویر  زنار بستن و خوکبانی شیخ  * - ندارد 

 - - - - توبه شیخ

الم آوردن دختر ترسااس  - - - - 

 

 صحنه شراب نوشی شیخ بررسی -2جدول 

 پیوستگی شعر با تصویر تجلی عناصر تصویری در آثار هنری تصاویر مقتبس

 کوزه و جام شراب مالزمان شیخ دختر ترسا

2تصویر   دارد * * * * 

 دارد * * * * 3تصویر 

 دارد * * * * 7تصویر 

 دارد * * * * 9تصویر 

  

 بررسی زیبایی دختر -3جدول  

تصاویر مقتبس از 

 صحنه شراب نوشی

 

 در شعر

 

پیوستگی شعر  در تصویر

 با تصویر

2تصویر 3تصویر   7تصویر   9تصویر   10تصویر     
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هر دو چشمش  چشمان فتان

 فتنه عشاق بود

 دارد * * * * *

هر دو ابرویش به  ابروهای طاق،

 خوبی طاق بود

 دارد * * * * *

روی او زد زیر زلف  زلف تابدار

 تابدار

 دارد * * - * *

لعل سیرابش  لعل سیراب،

جهانی تشنه 

 داشت

 دارد * * * * *

همچو چشم  دهان چشم سوزنی،

سوزنی شکل 

 دهانش

 دارد * * * * *

بسته زناری چو  زنار در میان،

 زلفش در میان

 دارد * * * - *

چاه سیمین در  چاه سمین زنخدان،

داشت او زنخدان  

 ندارد - - - * -

گوهر خورشید در 

 موی

گوهری خورشید 

فش در موی 

 داشت

 دارد * * * * -

برقعی شعر سیه  برقع

 در روی داشت

 ندارد - - - - -

 پی نوشت

 یرد.گمورد استفاده قرار می زایی در عرصه هنرکه از دو منشأ گیاهی و حیوانی به دست می آید و برای جالبخشی و رنگینه الک، صمغی استآثار الکی:  -1

آبرنگ بر روی اشیای مقوایی مانند قلمدان، جلد ای به نام نقاشی الکی )زیرالکی( را پدید آورد که نوعی نقاشی کاربرد این ماده در خلق آثار هنری، شیوه

 تصویری، کاربردهای دیگری هم داشت؛ یعنی اشیایی -زئینیپوشاندند. این هنر در کنار جنبه تکتاب، قاب آئینه و غیره بود که سطح آن را با ماده الک می

های بازی، سازها، سینی و لوازم کاربردی و حتی بدنه ساختمان، بستری مناسب برای نقاشی الکی مانند قلمدان، قاب آئینه، جلد کتاب، انواع جعبه، ورق

 (.34: 1390، و همکار بودند)داروئی
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Survey of visual and content effects of the story of sheikh sanaan in visual arts in 

Qajar era  

Abstract: 

Among the genres, stories because of imagination, poetic descriptions and also due to 

their content always motivate imagination and the sense of beauty of artists. Artists with 

the study, diagnosis and assessment of artistic capacity and capability of content of this 

works adopted from them. The story of sheikh like whole of poem is full of symbolic 

aspects. In this survey with the descriptive- analytical method we compare the samples 

in various field of art. This survey in addition to introduce the visual examples of this 

story, is trying to answer the following questions: which scene of the story is used in 

creation of art works? To what extent is illustration consistent with the literary text? And 

to what extent is committed to literary text in representation of the story and its content? 

And to what extent did they have creativity? Results show that artists, due to their imager 

mind and due to the content of the story and with the aim of induction of message, the top scene 
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of story are the most used. And also they used visualization features of their era in reinvented 

visual.  

 

Key words: literature, sheikh sanaan, illustration, art works, Qajar era. 


