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 چکیده

باتوجه به نقاشی های بسیاری كه ازدوره های مختلف دركتب ادبی،مذهبی،علمی برجای مانده است.می توان به تجزيه و   

.دراين مقاله كوشش مختلف پرداخت نگرش و جهان بینی ويژه ی هنرمندان وصاحبان آثاردرآن زمان از ابعادر، ين آثاتحلیل ا

سروده ی ابن حسام «خاوران نامه»اعنوانيکی ازشاهکارهای ادبی دوره تیموری درمکتب شیرازبنگاره های است شده 

 توجه به بانگاره  داليل و اهداف ترسیمی قرار گیرد. موردبررس ها باتکیه برتاثیر عناصر شیعی در آفرينش نگارهخوسفی،

ل هنری نگارگر از متن در بازنمايی عناصر شیعی از مسايلی است كه در الچگونگی حفظ استقمذهبی وسیاسی و  عناصر

نیت موضوع كتاب مربوط به ماجراها ودالوری های حضرت علی )ع( و تاكیدی بر حقا.رفته استمورد بررسی قرارگپژوهش 

شبیه به رستم شاهنامه در اشعار خود را علی )ع( ابن حسامشیع می باشد و ازين جهت دارای حساسیت زيادی بوده است. ت

ونشان دادن عقايد واثبات برای اعالم موضع  سرمايه گذاران وتولیدكنندگان خاوران نامه درتالش بوده اندكشد. به تصوير می

اف اين امام بزرگوار بیافرينند كه خودبیان كننده عقايد واهد ری نمادين ازول تشیع تصاويا شیعیان در مدح مردحقانیت 

كه به شیوه  .دراين پژوهش، كه در تضاد با حکومت سنی مذهب تیموری بوده استه استبود سیاسی ومذهبی حاكمان شیراز

ن آفرينش نگاره های اين ابتدابه بررسی فضای تاريخی،سیاسی ومذهبی ايران در زما توصیفی تحلیلی انجام گرفته است،

گیری چگونگی به كاراثرپرداخته شده است ،سپس چهارنگاره از مهمترين نگاره های قابل توجه دررابطه با مذهب تشیع 

آن چه از اين پژوهش حاصل می شود،انتخاب عناصر شیعی توسط نقاش در اين آثار رامورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 ( و مذهب تشیع است.برای نقاشی باهدف تاكید بر حقانیت علی)ع خاوران نامههوشمندانه ی اشعار 

 

 ،مذهب تشيع.حضرت علی)ع(.شيعهقاشی ایرانی.نابن حسام خوسفی ژگان: خاوران نامهكليدوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مقدمه 

تابع شعر و متن بوده است و نقاش چندان مجاز به  ها در نقاشی هاي مكاتب مختلف هنري ایران،عموما نقاشی

وج از قواعد و مقررات رایج نقاشی ایرانی نبوده است.به همين دليل شاید در نگاه اول برخی از نگاره ها به خر

گر براي رهایی از این سطحی ساده به نظر آید. از این رو نگارلحاظ قدرت بيان و استقالل هنري ، سطحی و 

در برحسب نيازسفارش دهنگان اثر و نگري و ارتقاء استقالل هنري خویش در چارچوب قواعد متداول زمانه

برخی مواقع دست به ابتكارات هوشمندانه ي معنایی و مفهومی و كنایه هاي ظریف زده است. از این دست 

توان یافت.از مواردي كه هوشمندي نگارگر ایرانی  مذهبی بيشتر میرد را در نقاشی هاي كتب تاریخی وموا

از آن جهت كه خاوران زیگران اصلی و فرعی داستان هاست.با شخصيت پردازي شيوه ي،نمایان می كندبيشتر 

شخصيت پردازي افراد مختلف از جمله  حساسيت درنامه جزء كتب مشهور ادبی وابسته به مذهب تشيع است ،

به   دردوره ي حكومت تيموریان نيز آفرینش این اثر.به وضوح دیده می شودحضرت علی )ع( و یارانش در آن 

خاوران نامه ابن  است. بوده حاكم قابل توجه سنی مذهب ومذهبی ومغایرت با اصول نظام مسائل سياسیعلت 

بيشتر پژوهندگان خاوران نامه ابن حسام ،بيت در بحر متقارب  22500حسام منظومه اي است مفصل در حدود 

مردم و بر انگيختن چون هدف این داستان ها ، تحكيم ایمان ».را بهترین تقليد از شاهنامه فردوسی دانسته اند 

، بنا به پسند عوام در آن روزگار ، هميشه صحت و دوستداران آل علی )ع( بوده استحسّ تحسين شيعيان 

بلكه در آن ها ، گاه سخن از جنگ با  اژدها  ،  دیو و جن می رود و نيز تاریخی مورد نظر نبود، روایات 

؛ همچنان طالب تاریخی دیگر هم نقل شده استواشی مدر حكه معموالً الزمۀ آثار حماسی است، حوادثی خيالی 

، اژدها و سایر شته، به باور عوام سدۀ نهم، از این گذا در اسكندر نامه ها دیده می شودكه نظایر این حوادث باره

به باتوجه  ( 8: 1380-انوري)«.عيات قطعی و مسلم به حساب می آمدموجودات افسانه اي شاید در زمرۀ واق

در این اثر توانسته است عناصر شيعی را چگونه ش اشویم كه نق به مساله پژوهش رهنمون میه موارد ذكرشد

 مستقل از متن به تصویربكشد؟

درباره نوع ايرانی نگاری چه بسیار در باب موضوع آثار،يبک و زمان خلق شان صحبت شده بی آنکه انگیزه های اجتماعی »

باره كه چه اعتقادی محرک برخی از نگارگران در تصوير مردمان عامی جامعه خلق آن ها در نظر آورده شوند.هنوز دراين 

بوده چندان بحث نشده و محققین،آنچنان كه معمول است، دلیل آن رامتونی دانسته اندكه نقاشان،وظیفه تصويرگری شان را 

اه سازنده كتاب تاحد زيادی در برعهده داشته اند وپاسخ نمی گويند ازين انبوه اضعار و متون ادبی كه دست نقاش و كارگ

انتخاب آن ها باز بوده، چرا داستانی برای تصويرگری انتخاب می شده و داستانی ديگرهرگز به تصوير در نمی آمده 



قاشان به آزادانه ترين است.حال آن كه برخی از محققین معتقدند پرداخت هنرمندان از موضوع كامال آزاد بوده و ن

 (.311، 1382)دلوره،  «ردندشکل،كتاب را مصور می ك

اثرهنری و اوضاع و احوال سیاسی  بینی همان طبقه رابازتاب می دهد.بینهنرمند متعلق به يک طبقه است و خواه ناخواه جهان»

( است.آثارهنری در مرحله نخست،ساخت ذهن هنرمند نیست بلکه Homlogy)اقتصادی اجتماعی هموخوانی و مطابقت

 (292، 291، 1386شمیسا، «)ت،يعنی ارزش ها و آمالی كه دراجتماع وجود ندارندساخت ذهن كلی اجتماع اس

 

منابع تصویري ونگارگري هاي  معدود بودنبه علت چنان كه مشخص است دربررسی پيشينه ي این پژوهش،

 ازپژوهشگران ومحققين اندكی و آثار مربوط به مذهب تشيع پژوهش در این موضوع به آسانی ميسرنبوده است

عناصر هنر شيعی در نگارگري و نگاري تيموریان و » این زمينه حاصل شده است كه می توان به كتاب در

حاضرتالش شده است چندین نگاره ازیكی ازمهمترین كتب درپژوهش اشاره كرد.  دكترمهناز شایسته فر«صفویان

 .مورد بررسی قرارگيرد شيعی با نگاهی تازه تر وبه دور ازتكرار ادبی با رویكرد

 

 

 حکومت تیموريان

تيموریان مانند غالب اقوام كه به ایران هجوم آورده اند . از حيث فرهنگ و تمدن از ایران ضعيفتر بودند و به »

زودي دریافتند كه در برابر قوم متمدن تري قرار دارند كه مدتها پيش، مرحلۀ تمدن ابتدایی و فرهنگ بدوي آنان 

. ایشان الجرم به كسب و اقتباس این تمدن عاليتري از تمدن قرار دارندحلۀ را پشت سر گذاشته اند و در مر

با این الن چنگيزي هم پيش آمد. . همين وضع براي مغومت نيز از ایرانيان مدد خواستندپرداختند و در امور حكو

ذیرفته ، خود تمدن اسالم و ایران را پپيش از آنكه به ایران هجوم آورندتفاوت كه می توان گفت تيموریان 

بودند؛ چه تيمور در ماوراءالنهر تربيت یافته و خود و اتباعش مسلمان بودند و فرهنگ و تمدن ایرانی را در جامۀ 

اتخاذچنين روشی در »بر دین وآیين اسالم استحكام داد. را بناي سلطنت خود تيمورد.تمدن اسالمی می شناختن

پيش  )ه . ق(از نيمۀ اول قرن پنجم كه تركان سلجوقیتقویت دین و یا تظاهر به این امر یادآور روشی است 

مير )« .كنندیران و سایر ممالک اسالمی استوارگرفته بودند تا از آن راه پایه هاي حكومت خود را بر ا

  (205،206 :1387،جعفري

شمند دانمهمترین ویژگی هاي این دوره است. چنان كه درميان همۀ طبقات از  ميت یافتن شعر و ادبيات ازعمو

( و اوایل تركی در اواخر قرن نهم ) ه . قادب  ».ذوق شعر و شاعري دیده می شد و عالم دین ، امير و سلطان 

و ظهير الدین محمد بابر اوج امير عليشير نوائی شاعران و نویسندگان بزرگی مانند : قرن دهم ) ه . ق( با ظهور 



راتی شدكه علی الصول به نفع حاكمان تيموري وبا مذهب دراین دوره دستخوش تغي (155: 1387، همان)«گرفت

شاهرخ فرزند تيمور به همين نحو در عقيدۀ دینی استمرار و به اصحاب شریعت  سياست ایشان انجام می گرفت

، ، مذهب اهل سنت حنفی بودتيموري . مذهب رسمی شاهاناهل طریقت و عرفا سخت معتقد بود و فضال و

، عراق و يز كم نبود و عدۀ آنها در خراسانبودند ولی تعداد شيعيان ن علماي عصر نيز پيرو همين مذهب

به طور كلی در این عصر ، شيعيان در پيروي از عقاید خود و اشاعۀ افكار خویش آزادي ».آذربایجان بيشتر بود

ائی كه داشتند و در اواخر این دوره از حمایت سلطان حسين بایقرا و وزیر دانشمند و مدبرش امير علی شير نو

، برخوردار بودند می توان گفت كه مذهب شيعه در ایران عصر تيموري آخرین دوره ب شيعه داشتخود مذه

( براي ر قرن هاي هفتم و هشتم ) ه . قهاي ضعف خود را در برابر تسنن می گذراند و از فرصت زیقيمتی كه د

   .(167: 1387،همان )«آن فراهم آورده شده بود به خوبی استفاده می كرد 

 نگارگری و شخصیت پردازی شیعی در دورة تیموری .

نقاشی نيز در دورۀ  عصر تيموري به سرعت رو به افزایش گذاشت.هنر در كليۀ طبقات جامعۀ ایرانی نقش 

بوده فعال  ازجمله هرات وشيرازچند مكتب مهم نگارگري تيموري از جایگاهویژه اي برخوردار شد كه در 

نان برشيرازدرسبک غيردرباري آن تغييراتی ایجادشد.ازجمله تركيب بندي معماري بعدازتسلط تركما .است

گفتند.خاوران نامه  به همين جهت آن را سبک تجاري می و درتعداد باال مناسب بود ومنظره  ساده كه براي توليد

نومایه اي تركيب بندي هاي  آناغلب نگاره هاي »نقاشی شده استدرهمين دوره توسط نقاشی به نام فرهاد 

 ( 1384،78،پاكباز )«دهند هستندكه مهارت طراحی وتخيل قوي فرهاد را نشان می

تاثيرات فرهنگ اسالمی در موضوع هاي منتخب مصور سازي و كتيبه نگاري نسخ این دوران ، در مراسم تشيع »

ز و كتيبه هاي قرآنی جنازه ، خاكسپاري ، زنان با روسري و حجاب ، مساجد و مناره هاي آن ، مردم در حال نما

در این دوره تصاویري كار شده كه نشان دهندۀ حضور عناصر  ( 59 ، 58 ،1384 :شایسته فر) «آشكار می شود 

در دورۀ تيموري سلسله ها و حكومتهائی نيز بودند كه تمایل خود را نسبت به عقاید شيعی .شيعی در آنهاست 

رۀ تيموري ترسيم زندگی پيامبر )ص( و اهل بيتش را سفارش نشان می دادند . افراد و حاميان متعددي طی دو

كه احتماالً حاكمان تيموري براي تثبيت  توان این طوربرداشت كرد جستجودرنسخ خطی میمی دادند ، با 

ازاین طریق استفاده می كردند وازاین طریق به اعتبار فرهنگی خویش نيز می خود واجتماعی جایگاه سياسی 

 استحكام حكومت خودبود. افزودند كه درجهت

 خاوران نامه يا خاور نامه



 خاوران نامه یا خاور نامه داستان جنگ ها و دالوري هاي حضرت علی )ع( و یاران آن حضرت است ،» 

خاوران نامه منظوم را ابن حسام در بحر متقارب مثمن مقصور یا محذوف، همان بحر شاهنامۀ فردوسی به نظم 

روایت منثور آن كتابی است از قبيل رموز حمزه و نظایر آن . خاوران نامه منثور  وه.ق( 830)در آورده است 

اپ شده است و نزد عامه رواج صفحه كه چندین بار چ 100كتابی است به قطع خشتی یا رقعی داراي كم تر از 

این نسخه  نقاشنسخه ي موجود از خاوران نامه است. این نسخه احتماال كهنترین (  5 :1380-انوري) «.دارد

، گویا از اهالی شيراز بوده كه در گمنام و شيرین قلم اواخر قرن نهمفرهاد ، نقاش ». شخصی است به نام فرهاد

و  88و  881ل هاي ) شيوه اي خاص هنر آفرینی كرد و به استناد تصاویر تاریخ دار نقاشی هاي كتاب كه در سا

( پایان یافته و حدود ه . ق 892خۀ ارزنده درحوالی ) توان گفت كه این نس ( كشيده شده است میه . ق  889

داستان هاواتفاق هاي این كتاب (  81- همان )«.كتابت و آفریدن نقوش آن شده است سال نيز صرف 10

مانند مالک اشتر ، ابوالمحجن ، عمرو بن معدي كوب ، عمرو بن  درموردجنگ هاي حضرت علی)ع(ویارانش

رست مانند طهماس شاه با قباد ، شاه خاوران و دیگر پادشاهان بت پيعيان آشناست ، و...كه نام آنها براي شاميد 

نگاره از 4ادامه  درجنگ هایی كه هدف ازآن ها ترویج اسالم وبرچيده شدن كفربوده است.و صلصال شاه.

 در بردارنده مفاهيم و عناصر شيعی است را مورد بررسی قرارمی گيرد.كه خاوران نامه 

 

 سخنان پیامبر)ص(درجمع اصحابش/ نگاره اول

حضرت محمد )ص( را در حال ایراد سخن براي . كه در مطلع كتاب كار شده است (1)تصویراین نگاره    

از متن چنين بر می آید كه پيامبر بعد از خواندن خطبه در مسجد و سخن گفتن با ،نشان ميدهد اصحابش

و یاد كردن   از دست  رفتگان  تشویق  می كند . با  توجه به اصحاب ، ایشان را  به  رفتن بر سر مزار مردگان  

وجود ستون هایی در قسمت باالیی تصویر مشخص می شود كه نقاش فضایی نزدیک به شبستان مسجد را به 

او كه دست راستش تصویر كشيده است . شبستانی كه پوشيده از قالی ها و فرش هاي متنوع و رنگارنگ است .

دارد ،  خاوران نامهباال گرفته ،  هيبتی شبيه به حاكمان تيموري و تركمانان در نگاره هاي دیگر اشارهحالت را به 

دستاري سفيد رنگ با ميانه اي آبی و پيچشی به سبک تيموریان بر سر دارد ، فرم صورت به لحاظ تركيب 

است ، صورت در  معمول در نگار گري ایرانی بيضوي نيست و نقاش صورت را نزدیک به طبيعت كار كرده

سبيلی  ،بينی باریک و بلند ، لبانی كوچک با تبسمی شيرین است.حالت سه رخ ، ابروان نازک و كمان گون 

در زیر عباي پر تزیين الجوردي دو .باریک و بلند كه در انتها به ریش نسبتاً بلند خاكستري رنگ وصل می شود 

قه اي نارنجی رنگ و دیگري كه در زیر این جامه قرار جا مۀ قابل تشخيص است ، یكی به رنگ سبز روشن با ی



گرفته ، به رنگ بنفش است . پيامبر )ص( پارچه اي سفيد در دست دارد ، این پارچه را در دست شاهان 

تيموري در نگاره هاي دیگر بدون استثناء می توان مشاهده كرد ، كه شاید نشانی براي تمایز شاه از عوام و 

 .قدرت او باشد 

درمتن پيامبر درباره ي دیدارقبور  .در این نگاره چهار شخصيت رو به روي پيامبر )ص( قرار گرفته اند     

ولی نوع به تصویركشيدن این وبه طور مستقيم به هيچ یک ازیاران پيامبر اشاره نمی شودوگذرعمرسخن می گوید

حال چرا نقاش نماید. ه اخالقی میماجرا معانی دیگري را در خود پنهان كرده است كه فراتر ازیک سخن ساد

براي سرآغاز كتاب این نگاره را به تصویر كشيده وچرا ازاصحاب ایشان فقط چهار نفر تصویر شده اند؟سواالتی 

انتخاب هوشمندانه صاحبان اثربراي اولين نگاره ي كتاب قابل است كه به نظر نگارنده پاسخی مشخص دارد.

از چهارشخصيت نشسته در جلوي پيامبراحتماالهمان ابوبكر و عمر وعثمان وحضرت علی)ع(هستند.توجه است.

كه خاوران نامه كتابی است در مدح رشادت هاي علی )ع( ، نفر اول كسی نمی تواند باشد به جز  روآن 

پشت سر حضرت حضرت علی )ع( كه در بين چهار نفر از همه بزرگتر و با ابهت تر كشيده شده است ، سه نفر 

علی )ع( سه خليفۀ دیگر می باشند كه هر كدام با حالتی شبيه به تعجب و شگفتی اشاره به حضرت علی )ع( و 

اشاره به طرف حضرت علی )ع( گرفته  انگشت پيامبر )ص( دارند . رسول خدا )ص( دست راست خود را با

نوع حركت بر )ص( باال برده است . است و علی )ع( نيز در پاسخ ایشان دست راست خود را به سمت پيام

به لحاظ دانست كه نقش برجسته هاي ساسانی قایل قياس یكی ازوفيگور دست راست پيامبر را می توان با 

وسياسی ونمادگرایی بی شباهت به نگاره مورد نظرنيست.نقش برجسته ي شاپورسوم دربرابر  معنایی ساختار

پسر را دربرابر یكدیگرنشان  وپدر(ichodoc.ir )(2یر)تصوپدرش شاپوردوم در طاق كوچک طاق بستان

،شاپوردوم با حالتی ویژه پسرش را باانگشت اشاره ي دست چپ  نشانه رفته است وبا این حركت به ميدهد

درفرهنگ معين  . دوم بيان می كندورسوم را پس ازكناره گيري اردشيرقدرت رسيدن ومشروعيت شاهی شاپ

این رابطۀ متقابل بين پيامبر )ص( و حضرت ادت وگواهی دادن نيزبه كارمی رود.انگشت اشاره در در معناي شه

علی )ع( از طرف پيامبر اسالم )ص( است. شاید بتوان  ي علی )ع( نشان از تأیيد و صالحيت بی شک و شبه

یی و این نگاره را مهمترین نگاره خلق شده ازنظر مذهبی و سياسی در این كتاب دانست چرا كه به لحاظ معنا

در تأیيد و تكریم حضرت علی )ع( نقش قابل توجهی را ایفا می كند . چهره و حالتی كه  تشيع بيان عقایدمذهب

نقاش براي شخصيت پيامبر )ص( در این نگاره خلق كرده است . با  متانت ، گشاده ،  خوشرو  و به  دور از 

گاهی سر شار از مهر به سوي حضرت علی سنت هاي  چينی و مغولی  است . چشمان  زیباي پيامبر )ص( با ن

، كه همه  ، تبسمی شيرین  را خلق كرده است )ع(  اشاره دارند و دهان كوچک ایشان با انحنایی  ظریف به  باال

با نگاهی دقيق تر به سه  .منين )ع( استنشانی از رضایت كامل پيامبر )ص( نسبت به فرد روبرویش ، امير المو



حالت چهره و اندام ایشان نسبت به پيامبر )ص( و علی )ع( ( متوجه تفاوت هایی درمام علی )عشخصيت پشت ا

ۀ علی )ع( چهرۀ هر سه شخصيت در عين حالی كه متعجب به رابط .است قابل توجهمی شویم كه در جاي خود 

ن . و این حالت در چهرۀ ایشا ند، داراي نوعی حالت خشم و تكدر خاطر نيز هستو پيامبر )ص( می نگرند

بواسطۀ باال رفتن ابروان ، كوتاه شدن بينی ، باال رفتن گوشۀ سبيل ، باالتر قرار گرفتن ریش زیر چانه و فرم 

. به عالوه  یكی از شخصيت ها درحال كشيدن  دست  بر ریش خود منحنی دهان و لب ها كامالً مشخص است 

، مسأله است با تفكر در باب مسأ له ايبهت زدگی همراه  دادن نشانبا هدف  است، طراحی این حالت احتماال

والیت وخالفت  خم و.یعنی ماجراي غدیربين دومذهب شيعه وسنی باشد اختالفهمان گویاي  شاید كهاي 

آن آن را به صورتی نمادین به تصویر كشيده است.حضرت علی )ع(بعد ازپيامبركه نقاش باتوانمندي مثال زدنی 

رمعدودي ازكتب دوره ایلخانی در فرمانروایی الجایتو كه شيعه مذهب به جزدكه  است چه قابل توجه است این

این اندازه مشخص وبی پرده به این موضوع اشاره نشده  تيموري به هدوردرهيچ یک از كتب تصویرشده تابود،

 است واین خود نشان گر افزایش قدرت شيعيان در اواخر دوره ي تيموري است.

 

 

 



 )ص(درجمع اصحابش: نگاره  سخنان پيامبر1تصویر

 

 
 : نقش برجسته ي شاپورسوم دربرابر پدرش شاپوردوم در طاق كوچک طاق بستان2تصویر

 

 نجات يافتن حضرت علی)ع(ويارانش توسط خضرنبی ازدريا/نگاره دوم

ماجرایی پر حادثه و خطرناک به تصویر كشيده شده است . كشتی علی )ع( و یارانش  (3)تصویرنگاره ایندر     

ی كند و یارانش نيز چنين می سپر خویش تكيه م به. علی )ع( ند و همۀ ایشان به دریا می افتندفان می شكدر طو

خضر  ساحل می رساند.و به علی)ع( ویارانش را گرفته و سپر ظاهر می شود نبی )ع(  كنند، در لحظه اي خضر 

 دارداو كه دستاري سفيد رنگ بر سر ، اله اي طالیی رنگ به دور سر دارد)ع( در این نگاره همچون علی )ع( ه

شكل پيري به و  جامه اي سبز رنگ از زیر آن نمایان استانداخته است كه دوش  هو عبایی سياه رنگ ب

سفيد از ، ریش و سبيل افتاده و ، بينی ظریف، چشمهایی بادامیهایی سفيد. ابروسالخورده تصویر شده است

و با دو دست سپر او را گرفته ن گفتن با علی )ع( است . خضر )ع( در حال سخویژگی هاي شمایل اوست

ن معلق و یا ، گویی در ميان زمين و آسمابه سمت ساحل است، در واقع در حال حمل علی )ع( و سپر او است

 استفاده شده گسترده ازرنگ نقره اي براي آب و طالیی براي آسماندر این نگاره به طور.بروي آب ایستاده است

 .است 

، می توان چنين استنباط كرد كه شاعر در این ماجرا اشاره به احترام بنگریم به این نگارهر از زاویه اي دیگراگ     

خضر نبی )ع( پيامبري است كه .و توجه خاص همۀ اولياء و پيغمبران خداوند نسبت به حضرت علی )ع( دارد 

 اوليا وبزرگان قبل ازرسالت پيامبر دانستاو را ميتوان نمادي ازتاریخ واز خداوند عمري جاودانه گرفته است 

ع یاري و كمک او به حضرت علی و در واق قبل پيامبراسالم دانستنمایندۀ تمامی پيغمبران را او  شاید بتوان.

. شاعر با استفاده از شخصيت و موقعيت خضر نبی )ع( مهر تأیيدي بر )ع(، یاري و كمک همۀ پيامبران است



رتی فراي . خضر نبی )ع( در این ماجرا داراي قدع( و مذهب شيعه زده استالي علی )شخصيت و مقام وا

حالی است كه براساس شخصيتی كه شاعر از حضرت علی )ع( در داستان قدرت یک انسان عادي است. این در

امام علی )ع( با توجه به قدرت خارق العاده خویش می توانسته به نحوي از این حادثه  ،خود پدید آورده است

بين نگاه تيزاین داستان زیبا از .خضر)ع( را وارد ماجرا كرده استد را نجات دهد ولی شاعر با هوشمندي خو

 تاكيد وتثبيت حقانيت مذهب تشيعمخفی نمانده است و آن را ماجرایی مناسب براي وصاحبان اثرنگارگر 

 تشخيص داده است . 

 
 رنبی ازدریا: نگاره نجات یافتن حضرت علی)ع(ویارانش توسط خض3تصور

 

 /ديدارحضرت علی)ع(بامردی اززمان موسی)ع( نگاره سوم

علی )ع( با مردي كه از حضرت ، ماجراي دیدار پژوهش قابل ذكر استكه در این  (4)تصویرنگاره اي دیگر     

و شمشير خود را بر  براسب نشستهعلی )ع( حضرت زمان موسی )ع( آمده است را بازگو می كند .در این نگاره 

كه از زمان موسی )ع(تا به آن روز عمر كرده گوش فرا داده است وش حمایل كرده است و به سخنان مردي د



تاري سفيد و جامه اي قهوه اي رنگ، موهاي سفيد، داراي دس سالخوردهمرد .وحامل اخباري ازگذشته است

. اشعار ابن حسام هماهنگی دارد با . این ویژگی هالند و قدي بی اندازه بلند است، بينی باریک و بچشمان بادامی

است، آن چنان  كه از داستان پنهان  دلداراي نكته اي ظریف است كه درآن سازي این اشعار و تصویرانتخاب 

سالخورده از موسی )ع( طلب عمري دراز كرده است تا بدیدار حضرت محمد )ص( نائل اشعار بر می آید،مرد

دنبال یاران ونزدیكان  نيافته،پس براي حصول كار خود به اوراآید،اماحال كه زمان دیدارفرا رسيده است 

علی )ع( را پيشواي ابد و ی میراونزدیكترین یارپيامبر)ص(،حضرت علی )ع( دد،درنهایت مهمترین گرپيامبرمي

نشان دهنده ي اره به صورت نمادین این نگكند. مبر)ص(را ازایشان طلب میدیدارپياوانام می خواند

درواقع  ومذهبی حضرت علی)ع(درجایگاهی بعدازمقام پيامبر)ص(است،ی واجتماعی حضورپرقدرت سياس

يامبراسالم حضرت پ.تفاسيرواخبارپيامبران وبزرگان قبل از اسالم درتصدیق 1نكته را همزمان بيان ميكند.2داستان 

. دیانازجانب بزرگان دیگرا .به رسميت شناختن جانشينی وخالفت حضرت علی)ع(بعدپيامبر)ص(2محمد)ص(

درواقع این نگاره صاحبان اثر را به نظردلخواه وعقيده ي خویش كه همان حقانيت تشيع است نزدیک كرده 

 است.



 
 : دیدارحضرت علی)ع(بامردي اززمان موسی)ع(4تصویر

 

 نگاره چهارم/ كشیشان مسیحی

برخوردار است ، این نگاره در خاوران نامه از اهميت ویژه اي  (5)تصویردیدارفتاح با كشيشان مسيحینگارۀ      

 مهمان شده است ومدتی با آن هابه دیر راهبان و كشيشان مسيحی  كه علی)ع( است از یارانماجراي رفتن فتاح 

همانند سه . انتخاب این قسمت از خاوران نامه براي تصویر سازي و نقاشی صحبت می شود و هم همنشين

گر، فتاح را كه از نمایندگان حضرت علی )ع( است در بين نگار .بوده است هدفمند و حساب شدهنگاره قبلی 

، ریش و سبيلی سفيد و دستاري در این نگاره فتاحكشيش ها و علماي مسيحی در یک كليسا نشان می دهد .

ه دست سفيد رنگ در جامه اي به رنگ قهوه اي و آبی در گوشۀ سمت راست تصویر مشخص است . او ك

. راهبان مسيحی نيز با كاله ها و ل گوش دادن به سخنان كشيش ها استدر حا، هایش را در آستين فرو كرده

رخ و برخی از سه رخ  . برخی از چهره ها از نيمدین خود در جلوي فتاح نشسته اند جامه هاي مخصوص به



 راهبان او را به آمدن به كليسا به شرط عبادت. ی در لباس و ریش راهبان مشخص است. تنوع رنگكار شده اند

ز با به او می دهند فتاح ني مناسبمی كنند و جاي  و با او هم صحبت می شوند و به او مهربانیدعوت می كنند 

این نگاره نشان دهندۀ دوستی شيعيان با مذاهب و ادیان الهی دیگر و نمادي از  .آن ها خوشرو و مهربان است

مصداق این گونه رفتارها را می  ،دیگر است مسالمت آميز ایشان با ادیانصميميت و مهربانی شيعيان و زندگی 

(مشاهده كرد،چرا كه ایشان درسخنان 160،80توان درسخنان حضرت علی )ع( در احادیث ونهج البالغه)خطبه 

خویش از سيره زندگی دنيوي واخروي پيامبرانی چون موسی)ع(،عيسی)ع(وپيامبران دیگر به عنوان نمونه هاي 

به حقيقت پيوستن چنين ماجرایی را در دوران حكومت شاه عباس  ه می كردند.عالی زندگی انسان مومن استفاد

به ستوه آمده  حكومت آن منطقهاو گروهی از مسيحيان آذربایجان را كه از رفتار .صفوي به وضوح شاهد هستيم

و عنایت  لطفباقی مردم مورد  مانندرا  آنهابودند در قسمتی از اصفهان كه به جلفا معروف است اسكان داده و 

 .قرار داد خوددربار 

شخصيت پردازي شمایل حضرت علی)ع( و یاران او در خاوران نامه اگرچه به قدرت و كيفيت آثار هرات 

نگارگربا »نيست ولی در بردارنده مضمامين و نشانه هاي مذهب تشيع با لباس و جامه هاي شيراز آن زمان است.

ي از روایات شفاهی درباره ي شخصيت مورد نظر، و گریز از گزینش آثار مختلف براي تصویرگري وبهره گير

قيد و بندهاي مربوط به آن، یک اصل بصري را در جهت نمایش شخصيت پردازي ادبی می آورد.اوغالبا به 

 (109، 81آ.پولياكوا،)«عنوان شریک مولف مطرح ميشود و هرگز از مقتضيات زمانه پا فراتر نمی نهد.

.خاوران نامه تالشی است هنرمندانه در راستاي رسيدن به اهدافی منطبق با خواسته همانطوركه پيش تر ذكرشد

هاي شاعر گران قدر وهمچنين صاحبان اثرمصور آن،كه به حق در این مسير موفق بوده اند. حضورپررنگ 

شخصيت حضرت علی)ع( به عنوان اسطوره اي همچون رستم شاهنامه ولی با چاشنی مذهب تشيع در داستان 

ي خاوران نامه،ارتباط علی)ع( با اتفاق ها وشخصيت هاي قبل ازخود وحاضر در زمانه ي خودبه عنوان ها

مورد  این پژوهش)ع(بعدازپيامبر،مواردي است كه درپيشواي مسلمانان،تاكيدبرحقانيت شيعيان وخالفت علی

 قرار گرفت. بررسی



 
 : نگاره كشيشان مسيحی5تصویر

 نتیجه

كه روندشخصيت پردازي درخاوران  توان چنين برداشت كرد می و سوال پژوهش شدهباتوجه به مطالب گفته 

ولی سرشارازابداعات وخالقيت هاي فردي  نبوده است زمان خود تكنيک هاي متداولگرچه جداي ازانامه 

توان درنوع تركيب بندي ها،چگونگی برخوردباچهره هاي مهم  را می ها هنرمندان نقاش آن است.این خالقيت

مذهب تشيع دربرخی  ونمادهاياخص داستان،حضورعوامل متنوع تصویري وتكرارازپرهيزدر آن،حضورعقایدوش

مطمئنا به نتيجه كرد.مذهب تشيع مشاهده از نگاره هاي مهم به جهت نشان دادن حقانيت حضرت علی )ع( و

ه ي انتخاب شده كه نگار 4وقت شيراز ميسر نبوده است. بررسی در  رساندن چنين اثري بدون حمایت حاكمان

چند نتيجه را جزو مهمترین نگاره هاي كتاب به لحاظ بيان سياسی ومذهبی صاحبان شيعه مذهب اثر بوده است 

به عنوان اسطوره اي همچون رستم علی )ع( حضرت تالش براي نشان دادن چهره وشخصيت .1در بر دارد: 

رحضرت علی)ع(به عنوان ولی وجانشين به حق بعد . معرفی وتاكيدب2 شاهنامه در دل شيعيان ودوستاران ایشان

تعدادي ازداستانها ي خاوران نامه براي تصویرسازي كه به لحاظ معانی .استفاده وانتخاب هوشمندانه 3ازپيامبر



بدیهی است و ومفاهيم سياسی ومذهبی درقالب نمادها ونشانه ها تاكيد بر حقانيت تشيع وجانشينی علی)ع(دارند.

 ازمواردذكر شده خود نيازمندبررسی فراوان است.  سخن درباب هریک

 

 منابع

تصحيح حميداهلل مرادي،سروده 1382ابن حسام خوسفی.تازیان نامه پارسی)خالصه خاوران نامه(.  -

0632چاپ اول. نشردانشگاهی  

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیابن حسام خوسفی. نامهخاوران. 1380.سعيد،انوري  -

نقاشی ایران.چاپ چهارم.انتشارات زرین و سيمين. 8413پاكباز روئين.. -  

، مترجم زهره فيضی،انتشارات روزنه،چاپ اول.1381زي.رحيمووا،آ.پولياكوا، -  

، نقدادبی،نشرميترا،چاپ اول1386شميسا،سيروس، -  

.عناصر هنر شيعی در نگارگري و نگاري تيموریان و صفویان. مؤسسۀ  1384شایسته، فرمهناز. -

ر اسالمی.مطالعات هن  

فرنگستان هنر،به  1382دلووره، اوستاش، بهزاد: گلستان مجموعه روچليد، یادنامه كمال الدین بهزاد،-

 اهتمام عبدالمجيد حسينی راد.

.نهج البالغه.مترجم عزیزاهلل كاسب.نشرمحمد.1383علی بن ابيطالب.  -  

.دانشگاه اصفهان -چاپ هفتم - -تاریخ تيموریان و تركمانان.1384 مير جعفري حسين . -  

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 



 


