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 چکیده

مایه نگارگری ایرانی با توجه به حضور و نفوذ شیعیان در جامعه ایران، مضامین و باورهای شیعی، بخشی از درون

این است که متأثر از شرایط و فضای مذهبی، سیاسی و فکری هر  تأملقابلاما نکته  ؛اندرا به خود اختصاص داده

. این مقاله در قالب دو دوره از ایلخانی تا اندشدهگوناگون مصور  هایروایتدوره، این دسته از مضامین بر مبنای 

آغاز صفوی و دوره صفوی به بررسی روند تجلی مضامین شیعی در نگارگری ایرانی پرداخته است. شناسایی 

مضامین شیعی و بررسی و تحلیل روند تحول آن در نگارگری ایرانی بر مبنای روایت، هدف  مصورسازیگونگی چ

شاخص دارای مضمون و محتوای شیعی از دوره ایلخانی تا صفوی  هاینگارهاصلی این مقاله است. بدین منظور، 

جمع آوری  ایکتابخانه، از منابع تحلیلی است و اطالعات -. روش این پژوهش توصیفیاندشدهتحلیلبررسی و 

در دوره اول از عصر ایلخانی تا آغاز صفوی، روایتی تاریخی، قهرمانی و  که شده است. نتایج بیانگر آن است

اما در دوره دوم با حاکم  ؛ایران بروز یافته است نگارگریها و باورهای شیعی در ای از مضامین، شخصیتاسطوره

 که انددرآمدهفوی، مضامین شیعی بر مبنای روایت معنوی و قدسی به تصویر شدن اقتدار تشیع در عصر ص

 های این دوره شده است.های نمادین در نگارهخاصی از پردازش هایجلوهموجب بروز تمهیدات تجسمی و 

 نگارگری ایرانی، نگارگری ایلخانی، نگارگری صفوی، مضامین شیعی. کلیدی: گانواژ

 

 

 مقدمه

و تأکید شیعه، در نگارگری ایرانی بروز  موردعالقهبا توجه به حضور و نفوذ شیعیان در جامعه ایران، از همان ابتدا مضامین  

نبوده است.  شکلیکگوناگون یکسان و  هایدورهتجلی مضامین و مفاهیم شیعی در نگارگری  اما نکته مهم اینجاست که ؛یافت

های مقدس شیعه، بر اساس ی و فکری هر دوره، مضامین، باورها، وقایع و شخصیتمتأثر از شرایط مذهبی، سیاس بلکه

اند. هدف اصلی این مقاله بررسی و تحلیل روند گرایانه تا نمادین مصور شدهمتعدد، از واقع هایشیوههای متفاوت و به روایت

طه عطفی در وضعیت شیعه در ایران محسوب ظهور صفویان نق ازآنجاکهمضامین شیعی بر مبنای روایت است.  مصورسازیتحول 

، این مقاله در قالب دو دوره: دوره اول یابدمیآن نگارگری مذهبی و شیعی نیز از جنبه شکلی و محتوایی تغییر  تبعبهو  گرددمی

محتوای  مضمون و دربرگیرندهشاخص  هاینگارهاز ایلخانی تا عصر صفوی و دوره دوم، عصر صفوی به مطالعه و تحلیل نسخه 

مضامین و مفاهیم شیعی در عرصه نگارگری ایرانی  -1از:  اندعبارت شدهمطرح هایپرسششیعی پرداخته است. در این میان، 

بر مبنای روایت مصور شده، تمهیدات تجسمی و شگردهای  -2؟ اندشدهمصور  ایشیوهبیانگر چه روایتی هستند؟ و به چه 

 ؟اندکدامر دوره ه هاینگارهنمادین ظهور یافته در 

رساندن یک تأثیر  قصدبهعوامل تجسمی از قبیل عناصر بصری یا تصاویری بدانیم که ز ا یامجموعهاگر تمهیدات تجسمی را 

(. 20:1088به تفسیر اثر کمک خواهند رساند )جنسن، هاآنرود، لذا شناخت عملکرد یماز تأثیرات خاص به کار  یامجموعهیا 

از اجزاء اساسی انواع  بندییبترکنوع زیادی برخوردار هستند. خط، رنگ، شکل، اندازه، موقعیت فضایی و تمهیدات تجسمی از ت
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تواند با دخل و تصرف در این عناصر، تمهیدات تصویری و نمادینی خلق نماید که بیانگر یمروند و هنرمند یمتصاویر به شمار 

 ترمهممعنا و مقصود و از همه  ،نماید. اساساً، تمهیدات تجسمی و نمادینباشد و تأثیرات متفاوتی ایجاد  موردنظرشتفسیرهای 

و یا در هر دوره  اندداشته مدنظرروایت و نظرگاهی که  سازند. نگارگران ایرانی نیز بر پایهیمروایت و نظرگاه هنرمند را عیان 

قرار خواهند  یلو تحل یموردبررسکه در این مقاله به  اندیدهورزمضامین مذهبی و شیعی مبادرت  یمصورسازرایج بوده است به 

 گرفت.

کمتر مورد بررسی و تحلیل قرار  هاآنها و مضامین مذهبی، خاصه شیعی از جنبه روایت ظهور یافته در تاکنون نسخه 

اساسی و مهم شیعه  هایزهآمودر ابتدا اولویت دارد، تبیین و شناخت باورها و  آنچهاند. با توجه به محور و موضوع پژوهش، گرفته

و  ها، مستلزم شناخت این گرایش مذهبیشیعی و تبیین روایت نهفته در آن هاینگارهبررسی و تحلیل نسخه  چراکهاست. 

 اند.است که هنرمندان نگارگر از آن بهره برده ایسرچشمهآگاهی از 

 

 شیعه یهاآموزهباورها و 

ص( به وجود آمد. رهبری و ر )مشروعیت رهبری جامعه اسالمی پس از رحلت پیامبشیعه بر محور حق جانشینی و مفهوم 

پیامبر و ائمه، دوازده  یحتصربهداند که یمس( ه )اختصاصی از آن علی )ع( و اوالد او از نسل فاطم طوربهمشروعیتی که شیعه 

فویض نمود که از طریق ایشان به ع( ت( به علی )به فتح واوا )والیت خود ر، ص( در روز غدیر به امر خدار )تن هستند و پیامب

شاخ و  مانندبهیابد. اهمیت غدیر در اندیشه تشیع به حدی است که سایر باورهای این گرایش مذهبی یمنتقال ع( اسایر ائمه )

این باور،  تبعهبانتخاب امام توسط خداوند، اساس اندیشه شیعه است که . داردر ی درختی هستند که ریشه در روایت غدیهابرگ

« صمتع»بر مبنای این باور اصیل، امامان شیعه از مصونیت الهی برخوردارند که تحت عنوان  .شودیمدومین اصل شیعه زاده 

تعبیر و تفسیر نمایند، از هر نوع خطا و گناه به دورند.  یدرستبهیعنی امامان شیعه برای اینکه تعالیم اسالم را ؛ شودیمشناخته 

پل ارتباطی با حضرت حق هستند و وجود مبارک ایشان سرچشمه  عنوانبههای مقدس شیعه یتشخصاین است که نکته مهم 

داوند وجود مقدس معصومین را مظاهر خ»ی معمولی و عادی نیستند. اساساً هاانسانبنابراین ائمه شیعه ؛ حیات و برکت است

آن به پرستش  یلهوسبهشود و مردم یمانوار طیبه شناخته  هاآن هواسطبهاسماء و صفات جاللیه و جمالیه خود قرار داده و 

 (.01:تایببروجردی، « )نمایندیمخداوند قیام و اقدام 

ع( در زمان حیات و پس از مرگ. فضیلت قائل شدن برای ه )از: باور به کرامات و معجزات ائم اندعبارتسایر باورهای شیعه 

امامان شیعه به همه امور به ه . باور به علم وسیع امامان، به این معنی کهاآنو متوسل شدن به  السالمیهمعلزیارت قبور ائمه 

 ین سخن یکی از فقهای شیعه،اع( در قیامت و شفاعت شیعیان. ه )مدد نیروی معنوی و الهی آگاه هستند. باور به داوری ائم

ود نظیر ندارد، کسی به او نزدیک نیست، هیچ دانشمندی با او امام در دوران خ. »دهدیمنشان  یخوببهشأن و مقام ائمه را 

آورده باشد، فضیلت  به دستنیست، بدل ندارد و مثل و مانند ندارد. بدون اینکه به دنبال فضیلت باشد و یا خود فضیلت  طرازهم

 (.901:1031شیخ صدوق،« )تبه او اختصاص یافته اس

مضمون و محتوای شیعی که در  دربرگیرندهشاخص  هاینگارهرد شیعه، ها در مواکنون با مجهز شدن به این آگاهی

و با یکدیگر  آشکارشدهها قرار خواهند گرفت تا روایت و نظرگاه نهفته در آن وتحلیلتجزیهاند، مورد مختلف مصور شده هایدوره

 مقایسه گردد.

 

 دوره اول: از ایلخانی تا آغاز صفوی -6

 تاریخی از غدیر خمنگاره غدیر خم، روایت  -6-6
هجری مصور شده و در کتابخانه  353سخه مورد نظر در سال ن(. 1این نگاره مربوط به آثار الباقیه بیرونی است )تصویر 

، تصاویر هرتقدیربه. »تصور شده اس، مدانشگاه ادینبارو است. این اثر، زمانی که فعالیت شیعیان در جامعه افزایش یافته بود

که کتابت آن را در دربار  رساندیم)ع( و واقعه غدیر، ما را به این نتیجه  بیتاهلموجود در این نسخه خصوصاً درباره پیامبر و 
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بازتابی از عقاید  توانیمیی که به مذهب تشیع گرایید و تصاویر موجود در این نسخه را هاسالدر  ویژهبهسلطان اولجاتیو بدانیم، 

 (.101: 1015)آژند، « دانست هاسالان در این خود سلط

دهد و بدین منظور تمهیدات اما سؤال مهم این است که آیا این نگاره، روایت و طرز تلقی شیعه را از غدیر خم بازتاب می

ان پر شده ر این نگاره، در خط افق دو درخت در راست و چپ قرار دارند و آسمان از ابر پیچیدخلق شده است؟  ایویژهنمادین 

شود که و در مقابل او، پیامبر )ص( دیده می گرفتهحضرت علی )ع( قرار  که ویژگی این کتاب است. در سمت راست نگاره،

ی ایشان نهاده است. حضرت علی )ع(، دستاری سفید بر سر و لباده آبی به تن کرده و دست بر شمشیر خود شانهدست بر 

 علیص( و ) پیامبر) ی هر دو بزرگوارچهرهاما  ؛کشیدن علی )ع( بر او تأکید نموده است تربزرگگذاشته است. هنرمند نگارگر با 

تصویر شده و تنها نشان تقدس علی )ع(، هاله دور سر اوست و برای سه شخصیت دیگر نیز که احتماالً  نماییواقعع(( به شیوه )

ع( ) نماد برتری مقام و منزلت علی توانینمی مذکور را لههانابراین ب ؛هایی ترسیم شده استسه خلیفه نخستین هستند، هاله

 دانست.

 
 (.Hillenbrand,2000:141):منبع. وره ایلخانی، دثارالباقیه، آخم غدیر -6 ریتصو

 

و از این نظر،  کنندیمع( به آن استناد ) رویدادی است که شیعیان برای جانشینی حضرت علی تریناصلیواقعه غدیر، 

توجه این است که در این  درخورو  پراهمیتولی نکته  .است توجهیقابلتصویرسازی چنین رویدادی در این کتاب، موضوع 

نظر شیعیان پیامبر  از است. درنیامدهبه تصویر  ، اما روایت شیعی از این رویداد بزرگهایممواجنگاره، تنها با مضمونی شیعی 

 موردنظرنگاره  کهدرحالی. 1نمایدمیع( را به عنوان جانشین پیشوای مسلمانان معرفی ) علیامر خدا، )ص( در روز غدیر به 

ص( و پیشوای اول شیعیان هستند، ولی ) های اصلی نگاره، پیامبر. اگرچه شخصیتسازدمیروایتی ساده و غیر قدسی منعکس 

در نزد شیعیان باشد.  هاآنجایگاه قدسی و واالی  کنندهمنعکس تواندنمیاند که به شکلی عادی و واقع نمایانه به تصویر درآمده

 هایجنبهای برای نشان دادن ها و نمادهای ویژهبیشتر نمود آشکار دارد، اصل وقوع این رخداد است و نشانه در این تصویر آنچه

ها و تمهیداتی که بیانگر این رخداد عظیم و انهو نشد شوینم، دیده کنندیمشیعیان به آن نگاه  کهچنانآنقدسی این واقعه، 

های نمادین در ای روایی دارد و جلوه خاصی از پردازشاعالم الهی جانشینی علی )ع( باشد، در نگاره وجود ندارد. نگاره سویه

 جهت تفسیر و تعبیر شیعی این واقعه به کار برده نشده است.

 

 

                                                           

پیغمبر برسان ان چه از جانب پروردگارت نازل شده است و اگر چنین ای » سوره مائده نازل شده است: 73 آیهاز دید شیعه در این روز  -1

 «.نکنی پیام او را نرسانده باشی
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 ه مباهلهروایت تاریخی از واقع نگاره مباهله، -6-2
واالی امامان خود  شود و شیعیان برای بیان شأنمصور شده و به تفکر شیعه مربوط می آثارالباقیهرویداد مهم دیگری که در 

جهت اهمیت  این(. موضوع از 2 تصویر) ی پیامبر )ص( با مسیحیان نجران یا رویداد مباهله استکنند، مواجههبه آن استناد می

ع( و فرزندانش را ) علیس( و ) فاطمهای مواجهه با مسیحیان نجران، از میان بزرگان قوم خود، حضرت ص( بر) پیامبردارد که 

و حضرت  بدی و گناه و خطا به دور بودند هرگونهکه از  شوندمیص( شناخته ) پیامبر بیتاهلشیعه  ازنظرانتخاب نمود که 

روبرو  بیتاهلاما در نگاره با طرز تلقی شیعی از این رویداد و اشاره به جایگاه ممتاز و قدسی  ؛سفینه نجات نامیده است هاآن

مقدس معصومین را مظاهر  وجودهایخداوند » کهاست  آمدهائمه شیعه  بدیلبیتفاسیر شیعی در مورد جایگاه  در .شویمنمی

به پرستش  هاآن وسیلهبهو مردم  شودمیوار طیبه شناخته آن ان واسطهبهاسماء و صفات جاللیه و جمالیه خود قرار داده و 

 (.01 تا:بی ،بروجردی«)نمایندمیخداوند قیام و اقدام 

 

 
 (.Hillenbrand,2000:142منبع: ). وره ایلخانی، دثارالباقیه، آمباهله -2 ریتصو

. حتی بازنمایی پیکر شویمنمیحاضر در صحنه اشاره داشته باشد روبرو  هایشخصیتقدسی  هایجنبهنگاره با نشانه و نمادی که به  در اما 

آل عبا  تنپنجص( که از نظر شیعیان دارای شأن قدسی هستند و به ا )رسول خد بیتاهلسمت راست نگاره،  در است. گونهاینپیامبر نیز 

بدون هیچ  هاآنی همهی مسئله اصلی در این است که چهره اما اند؛درآمده، در مقابل بزرگان مسیحیان در سمت چپ به تصویر اندمعروف

. نکته اندشده تصویرپردازیع( در ایام نوجوانی ن )سنیت. حها باشد، مصور شده اسهاله و روبند و یا عنصری که معرف جایگاه فوق انسانی آن

که بر اساس سنت  تپوشیده شده اس اشچهرهاز ص( و علی )ع( است که تنها بخشی ر )ع( میان پیامبه )، حضور حضرت فاطمتوجهجالب

ع(، تنها دختر حضرت رسول، در نزد شیعیان جایگاه خاصی دارد. او مادر همه ه )اطم. فعربی و اسالمی است و نه نشان دادن مقام واالی او

نماد و نشانه و  هیچ و درآمدههای اصلی شیعه به شکلی واقع نمایانه به تصویر ر این نگاره، شمایل شخصیتد اما ؛شودائمه شیعه محسوب می

باشد، به کار برده نشده است. با توجه به شرایط سیاسی و فکری دوران تولید اثر، شاید جنبه تاریخی  هاآنتمهید خاصی که نشانگر تقدس 

شخصیت اصلی نگاره نیز . کنداین نگاره مضمونی شیعی دارد، ولی روایتی شیعی را بیان نمی ،جموعدرمواقعه، بیشتر مورد نظر بوده است. 

 ص( است که در وسط صحنه قرار گرفته است.) پیامبر

 

 ص( و صحابه، کلیه و دمنه، روایتی از دوران وحدت صدر اسالمر )نگاره پیامب -9 -6
سلسله ترکمن نگارش شده است و در کتابخانه  تیاست که تحت حما یو دمنه ابوالمعال هینگاره مربوط به کتاب کل نیا

)ع(  نی)ع( و امام حسن )ع( و حس ی)ص( به همراه حضرت عل امبری(، پ0 رینگاره )تصو نی. در اشودیم یگلستان نگهدار

اند. ن احاطه کردهنشسته که اطراف آن را درختا یبزرگ یصندل یرو بر)ص(  امبریپ ر،یتصو نیاند. در اشده یرپردازیتصو

است.  نیری)ص( نسبت به سا امبریپ یو برتر زی)ص( در حال گفتگو با اوست که تنها نشانه تما امبریدر سمت راست پ ل،یجبرئ

 ر،یر به دست که در سمت راست تصویشمش یچهره هیاند. از فرد س)ص( قرار گرفته امبریپ یدو گروه از افراد در دو طرف صندل

هستند که در  اشی)ع( و فرزندان گرام ی)ص(، حضرت عل امبریکه افراد سمت راست پ شودیر گرفته، مشخص مکادر قرا رونیب

ها اشاره دارد، و برتر آن ژهیو گاهیبه جا ینوع)ص(، به امبریها در سمت راست پاند. قرار گرفتن آنشده ریتصو ینوجوان نیسن
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و  وهیش کیحاضر در نگاره به  یهاتیبرخوردار هست. اما همه شخص یشتریب تیها از اهمچراکه سمت راست در اکثر فرهنگ

 اند.شکل مصور شده

افراد و  ریمانند سا زیها نآن یافراد لحاظ نشده و چهره نیا یبرا یگرید یژهینماد و اینشانه  د،یتمه چیه ز،ینگاره ن نیدر ا 

احتمال صدر اسالم، به گرید یهاتیشخص ر،یشده است. در سمت چپ تصوگذاشته شیبه نما انهیگرا)ص( به روش واقع امبریپ

گفت  توانیصدر اسالم، م یهاتیشخص هیو حضور کل ری)ص( در تصو امبریپ یمحور گاهی. از جاشوندیم دهید فهیسه خل ادیز

 نیا رو،نی. ازادهدیوضوح نشان مبه )ص( را امبریپ تیو وحدت صدر اسالم با محور یدوران آرام توأم با همدل ر،یتصو یفضا

خاص  یریآن را تصو توانینظر نم نیعه پرداخته و از ایمهم ش یهاتیشخص یغیتبل ریدارانه و غجانب ریغ شیبه نما ر،یتصو

متن،  نی. در اگذاردیموضوع صحه م نیرا احاطه کرده، بر ا ریتصو نییکه باال و پا یدانست. متن عیتش دگاهید انیب یبرا

امنو صلوات  نیالذ هایا ای ،یالنب یان اهلل و مالئک ته عل»نگاشته شده است:  ی)ص(، خاندان و صحابه و امبریپ یبرا ییدعاها

 «.اله و اصحابه... یو عل هیعل اهللیصل» ن،یو همچن «مایو سلموا تسل هیعل

 
 (.98:6931منبع: )شایسته فر،. تابخانه کاخ گلستان، ک351دود ، حغداد، بلیه و دمنه، کپیامبر در جمع یارانش -9تصویر 

 

 ص( در جمع صحابه، دوره ترکمن) نگاره پیامبر -6-1
 ددهیمص( و اصحابش را نشان ) سفارش داده شده و مشابه تصویر قبلی است، پیامبر هاترکمنتصویر دیگری که توسط 

روی صندلی در باالی مجلس نشسته  . پیامبر )ص( برشودیمات کاال بهاوان نگه داری (. این تک ورق در دانشگاه بهار9 تصویر)

. خلیفه اول با محاسن اندکردهسمت راست اوست و در باال، گروهی از فرشتگان، او را احاطه  و مانند تصویر قبلی، جبرئیل در

چیدمان صحنه و کنار هم قرار گرفتن . داننشسته، حسنین )ع( هاآنگرفته و پشت سر سمت راست، کنار علی )ع( قرار  سفید در

توان بنابراین، این نگاره را نمی ؛ترین خصوصیت این نگاره استهای محوری شیعه و سنی در کنار یکدیگر، مهمشخصیت

شویم که هیچ های شیعه روبرو میهای شخصیتشمایل تصویرپردازیدر ارتباط با اندیشه شیعه تعبیر نمود. بلکه تنها با  اینگاره

چهره در مورد همه افراد از پیامبر )ص(  گراییواقعسنت  ها به کار گرفته نشده است.شمایل آن تصویرسازیپردازش نمادینی در 

پیامبر )ص( صلوه اهلل  نها پس از نامد. ترعایت شده است. هاله دور سر یا نماد تقدس گونه دیگری وجود ندار هاتیشخصتا سایر 

 السالم آورد شده است.و پس از نام علی و حسین عبارت علیه
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 (.23منبع: )همان منبع،. انشگاه هندو بنارس، دبهارات کاال بهاوان...351غداد،، بک ورق، تپیامبر و اصحابش -1 ریتصو

 

ی شیعه وجود هاتیشخصو روبند چهره برای  کارگیری نمادهای تقدس گونه مانند هاله سردر این تصویر نیز نشانی از به

های است. چیدمان صحنه و شخصیت درآمدهی صدر اسالم به تصویر هاتیشخصندارد و شمایل این افراد هم مانند شمایل سایر 

 ت.ص( اس) از عدم وجود اختالف در میان یاران پیامبر اینشانهع( در کنار ابوبکر، ) مثال قرار گرفتن علی طوربه حاضر،

 

 تاریخی از واقعه فتح خیبر روایت نگاره فتح خیبر، -6-5

این کتاب » ( است که به سفارش شاهرخ نگارش یافته است.809وفات ) آبرواین نگاره متعلق به نسخه کلیات تاریخی حافظ 

و در آن تاریخ مسیحی،  گیردبرمیرا در  1923/801شاهرخ در سال  یسلسلهدر مورد تاریخ عمومی دنیاست، از زمان آدم تا 

نگاره درباره نقش علی در جنگ خیبر است که  (.1089،33شایسته فر،«)شده است روایت ص() محمدایرانی، چینی و حضرت 

حضرت توانست پس از عدم موفقیت ابوبکر و عمر به پیروزی دست یابد. نگاره در زمان حاکمیت اهل تسنن مصور شده که از 

روایت شیعی از  موردنظراما نکته اصلی این است که آیا نگاره  نماید؛میها حکایت امعه و نفوذ آنتوجه حاکمان به شیعیان ج

که در تصویر پیداست،  طورهمانع( به چه روشی مصور شده است؟ ) علیشمایل حضرت  ؟ ودهدمیواقعه خیبر را نشان 

رش را بر سر یکی از دشمنان فرو آورده است. دو دست دیگر شمشی با ودر قلعه را از جای کنده  یکدستحضرت علی )ع( با 

حضرت را متوقف سازند. بلندی دیوار قلعه  اندتالشدر  دشمنان سرباز در پایین پای حضرت به هالکت رسیده و تعدادی دیگر از

حتی در حالت ظاهری  همهباایندشواری کار حضرت و شجاعت اوست.  دهندهنشانکنند، و سربازانی که از باال سنگ پرتاب می

جنگجویی عادی به نظر  سانبهشود و حضرت و فیزیک جسمانی حضرت، هیچ نشانی از ویژگی یک انسان توانمند دیده نمی

 رسد.می
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 منبع: )همان(.. وپقاپی سرای، تستانبول، ا363-363رات،، هلیات تاریخی حافظ ابرو، کفتح خیبر -5 ریتصو

 

نورانی اطراف سرشان، تنها نشانه تقدس  هایشعلهو  کندمیب در سمت راست نگاره ماجرا را نظاره ص( سوار بر اس) پیامبر

 ونمایش چهره حضرت علی )ع( است  توجهقابلپرچمی به دست دارد. نکته  حضرت است. شخص دیگری مرکب علی را گرفته و

ایشان نیز به شکلی عادی و بدون هیچ عنصر نمادینی که بیانگر تقدس ایشان باشد، کشیده شده است. چگونگی به تصویر  پیکر

جهت اهمیت دارد که باور و روایت مذهبی در شمایل عینیت و صورت  اینع( از ) علیکشیده شدن پیکر و شمایل حضرت 

پیشوای  عنوانبهع( ) علیحضرت  دانیممیایت مصور شده است. و شاخصی برای سنجش طرز تلقی و رو کندمیمجسم پیدا 

و واال و مقدسی در نزد شیعیان برخوردار است. در حال که از به تصویر کشیدن واقع نمایانه  بدیلبیاول شیعیان از جایگاه 

 .شودنمیشمایل حضرت چنین مفهوم و نظرگاهی برداشت 

 

 سلطان اسکندرص( و دوازده امام در بهشت، گلچین ادبی ر )نگاره پیامب -6-1
است. این  درآمدههجری به رشته تحریر  810-819ی هاسالدر شیراز به حمایت اسکندر سلطان، حدود  موردنظرنگاره 

نش دیده (. در مرکز نگاره، پیامبر )ص( به همراه علی )ع( و فرزندا7 تصویر) ی مقدس شیعه استهاتیشخصنگاره، دربرگیرنده 

گوش فرا  . پیامبر )ص( در حال گفتگو با جبرئیل است و حضرت علی )ع( و فرزندانش به حالتی باوقار ایستاده وشوندیم

، نگاه دهدیمدر میان رنگ زرد با نقوش تزئینی به نماد بهشت قرار دارند و به صحنه روبرو که جهنم را نشان  هاآن. دهندیم

صحنه جهنم  گرنظارهعلی )ع( و فرزندانش، گروهی از افراد در حال گفتگو با یکدیگر و  ،بر )ص(. در پایین پای پیامکنندیم

، به حالبااین. انددرآمدهع( در سنین نوجوانی به تصویر ن )شده و حسنی تصویرپردازیی همه مقدسین . چهرهشوندیمدیده 

گرایانه و فارغ از نمادی ویژه به ها به شکلی واقعشمایل آن اگرچهدر این تصویر تأکید شده است.  هاآنجایگاه ویژه و ممتاز 

 است. درآمدهتصویر 
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 (.33:6913پاکباز،) منبع:. لبنکیان، گیسبون، ل361-369یراز،، شلچین اسکندر، گپیامبر و دوازده امام در بهشت -1 ریتصو

 

 خاوران نامه هاینگارهع( در ) علی ایاسطورهبازنمایی چهره  -6-1
فوق انسانی و  هایجنبه، بر انددادهاما در روایتی که شیعیان ارائه  ؛واقعه فتح خیبر توسط اهل سنت نیز روایت شده است

و از مواردی است » نویسد:که یکی از فقهای شیعه پس از شرح ماجرا می گونههمان. شودمیآسمانی عمل علی )ع( تأکید بسیار 

 ؛(281: 1088مفید، شیخ)«داد قرار معجزه و نشانه را آن و فرمود قدرت ممتاز گرداند و خرق را به نیرو و که خداوند متعال او

از روایت شیعی  اینمونه توانینمین نگاره را ، اپیکر حضرت علی )ع( و شیوه روایت واقعه تصویرسازی، با توجه به نحوه بنابراین

که بر جنبه فوق انسانی و معجزه گونه پیروزی علی )ع( تأکید  ایشانهننگاره مذکور به هیچ نماد و  در چراکهاین واقعه دانست. 

جلوه خاصی  بنابراین، هست؛و تنها روایت تاریخی واقعه مصور شده که با محتوای تاریخی کتاب نیز هماهنگ  خوریمبرنمیکند، 

ین آشکار است. باید توجه داشت که امام شود و غلبه سویه روایی نگاره بر جنبه نمادهای نمادین در نگاره دیده نمیاز پردازش

شود که به قدرت الهی خود تکیه نزد شیعیان شناخته می العاده درهای آسمانی و خارققهرمانی با توانمندی عنوانبه( علی )ع

قدرت  رکنندهآشکا نوعیبهگفت تمام ابعاد وجودی امامان  توانمی و وابسته به نیروی انسانی. داشته است و نه قهرمانی معمولی

ها عطا کرده است. امامان نیز ی امتیازات برتر امامان به مدد نیروی معنوی و آسمانی است که خداوند به آنخداوند است و همه

اند که عنایت خاص خداوند در همه احوال شامل حال ایشان گردیده و از این نظر بر دیگران همواره به این نکته تأکید داشته

 تصویرسازیشود و نه در ع( دیده می) علینه نشانی از قدرت الهی  موردنظر( اما در نگاره 21:1081جعفری، مدمح) دارندبرتری 

 یکی از برگزیدگان الهی عنوانبهبرای ارجاع مخاطب به مدلول حقیقی شخصیت واالی ایشان  اینشانهشمایل ایشان نماد و 

استفاده شده که  عنهاهللرضیالسالم از اصطالح علیه جایبهی گوشه تصویر نیز، پس از نام علی )ع( است. در نوشته کاررفتهبه

 .رودیمبیشتر توسط اهل سنت به کار 

ع( در نگاره فتح ) علی ایاسطورهدوره ترکمن، نسخه خاوران نامه، بازنمایی چهره پهلوانی و  -6

 خیبر

هجری( در شیراز مصور شده و از مشهورترین آثار  881ران نامه ابن حسام است که در سده نهم )این نگاره در نسخه خاو

 عنوانبهع( ) ر این کتاب، حضرت علیداست.  زدهرقمآن را نقاشی به نام فرهاد  هاینگارهمربوط به مکتب ترکمن است که 

 وان ایرانی همانند شده است.و با رستم پهل شودیمالعاده معرفی ی خارقهاییتواناپهلوانی با 
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نهم در شیراز  یسدهتحت حمایت پیر بوداق پسر جهانشاه که در اواخر  شیعی بودند و خاوران نامه ایسلسلهقره قویونلوها »

که این کتاب بیشتر برای باال بردن  آیدبرمی هانگارهاما از تصاویر و مضامین  (.83:1089شایسته فر،«)مصور گشت حاکم بود،

با علی )ع( مصور شده است. در این نسخه، شمایل حضرت  هاآنتحکیم ایمان مردم و تقویت دوستی  و( م پهلوانی علی )عمقا

 عنوانبهگرایانه دارد و از شگردهای تصویری خاصی برای نشان دادن شخصیت مقدس و جایگاه واالی او علی )ع( حالتی واقع

قبل نشانی از  هایدورهکه در  تسر اس ، وجود شعله دورهاچهرهامام اول شیعیان استفاده نشده است. تنها وجه تمایز او با سایر 

که در این  گونههمان .میشویمبیشتر با وجه قهرمان گونه و رستم وار شخصیت او روبرو  ها، در نگارهحالبااینآن وجود نداشت. 

خود با  رنگخاکستریع( سوار بر قاطر ) علی حضرت است. شدهمعرفی العادهخارقپهلوانی با توانایی  وانعنبهع( ) علینسخه، 

 و بر شمشیر بلند آن حضرت تأکید شده است. شودیمو عمامه مخصوص ترکمانان دیده  هالباس

ی مردانی است که هایدالورصحنه در اساطیر و تاریخ ایران، حماسه قهرمانان و پهلوانان بسیاری ذکر شده است که سراسر 

ع(، جایگاه ) ون مهر و عالقه مردم ایران به یار و یاور پیامبر )ص(، حضرت علیاند. چبودهنماد و سمبل پاکی و مبارزه با پلیدی 

مسلمان با  گارگرانت. نی دالوران ایرانی به این شخصیت نیز تسری یافته اسقهرمانانهداشته، بُعد  هاآنخاصی در اندیشه و قلب 

بُعد حقیقی شخصیت امام را نشان دهند، بلکه با مصور کردن وقایع آمیخته با افسانه،  تنهانهعشق به علی )ع( کوشیدند 

این نسخه  را به تصویر کشند. نگاره فتح خیبر . بعد پهلوانی و قهرمانی اودارندنگهاو را زنده  ایاسطورهشخصیت  خواستندیم

 استمسئله  بیانگر همین

حضرت  اند.گرفتهع( و یارانش در جلوی قلعه و در مواجهه با دشمن قرار ) (، علی1 ر نگاره فتح خیبر این نسخه )تصویرد

بر ایشان شده است.  تأکیدقلعه را از جای کنده و بلند کرده است. موقعیت فضایی حضرت در کادر تصویر، سبب  در وتنهاتک

نگارگر برای نشان  و است. باکیبیکه نمادی از رشادت و  شدهترسیمو زره جنگی  حضرت با پوششی معمولی و بدون شمشیر

ام قلعه در خارج از کادر اصلی ، بدر بخشی از نگاره ت.از دیگران کشیده اس ترفربهدادن قدرت و توانایی جسمانی علی )ع(، او را 

در این  همه،باایندهد. را بیشتر نشان می( ع) رمانانه علیمبارزه قه اهمیت قلعه است و نفوذناپذیریقرار داده شده که نشان از 

العاده شعله نورانی( و خارق جزبه) مقامشی علی )ع( به تصویر در آمده و هیچ نشان و نمادی برای بیان تقدس نگاره نیز، چهره

تأکید  انسانی شجاع و نترس مانندبهه او لکه بیشتر بر قدرت و توانایی پهلوانانه و قهرمانانت. ببودن عمل او به کار برده نشده اس

 .شده است

 
 (.16:6936دوره ترکمن. منبع: )انوری، تح خیبر،، فخاوران نامه. 2 تصویر
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ع( ) العاده حضرت علیخارق و کارهای ایاسطورهی هایژگیوکه اشاره شد، هدف اصلی این نسخه، نشان دادن  طورهمان

بنابراین، در این اثر با شگرد و  ؛است درآمدهو قهرمانانه از آن حضرت در نگاره فتح خیبر به نمایش  ایاسطوره ایچهرهبوده و 

حضرت علی )ع( به آن شکل که در ذهن و باور  خاصی که نشانگر شخصیت فوق بشری و مقدس گونه نمادگراییتمهید بصری و 

دیده  ها و وقایع مهم تاریخ اسالم، در این نگارهون شخصیتشیعه پیرام موردنظرهمچنین، روایت . خوریمبرنمی ،شیعیان است

ی و شخصیت اصلی آن رستم است و هدفش به رخ کشیدن چهره شاهنامه فردوسیزیرا نگاره اثر تقلیدی از  ؛شودنمی

 ع( بوده است.) حضرت علی ایاسطوره

است و از حضور فعال شیعیان در جامعه خبر از اهمیت خاصی برخوردار  موردنظر هاینسخهواقعه فتح خیبر در  مصورسازی

شمایل قهرمان  تصویرپردازیو نحوه  موردنظراین واقعه، روایت  مصورسازیتر، چگونگی  تأملقابلو  ترمهمنکته  دهد، امامی

های مقدس آن، مثل و مانندی ندارند و وجود مقدسشان به همان کمیت در تفکر شیعه، شخصیت .هستاصلی این واقعه 

 هاینمونهدر  نویسد: امام در روزگار خودکه یکی از فقهای شیعه می طورهمانشود. جسمانی و صورت خاکی محدود نمی

تهمید و شگرد خاصی به کار گرفته نشده است.  ،روازاینشود. ، کوششی برای نمایش و بیان این نظرگاه دیده نمیشدهبررسی

کند. هنرمند نخواسته یا نتوانسته در تبدیل های شیعه راهبری نمی، این تصاویر، مخاطب را به مدلول حقیقی شخصیتدرواقع

 کاررفتهبهادهای گردها و نم، شدیگرعبارتبه ؛شگردها و نمادها( به موفقیتی نائل گردد) کمیات تصویری واسطهبهمعنا و کیفیات 

این آثار نسبت به باور تشیع  دهندگانسفارشکلیدی برای فهم میزان ایمان و طرز تلقی صاحبان قدرت و  مثابهبهدر این آثار، 

 و اهداف و کارکردهای کنندیمین آثار مدارک فرهنگی موجودند که شرایط فکری و مذهبی دوران تولید آثار را بازگو ت. ااس

 ایگونهبه. در فضای مذهبی با اکثریت تسنن، نباید انتظار داشت تصاویر با مضامین شیعی سازندیمرا آشکار  اهآن مصورسازی

 کاربردهبهدر تصاویر  هاآنو جایگاه  نأش انیببرای  و قواعدی هاهای تشیع بپردازند و شیوهبه تبلیغ اندیشه پردهبیصریح و 

 شود.

 نوعیبهنمادینی که  هایهنوز با تمهیدات تجسمی و پردازش ه ظهور نیافته است و، حقیقت شیعذکرشده هاینمونهدر  

شانی از شخصیت آسمانی و قدسی نها، در نگارهم. یشوینمبیانگر جایگاه واالی مقدسین شیعه در میان شیعیان باشد، روبرو 

مانند سایر  هاآنی گرایانه و شمایل گونه رعایت شده و چهرهدر ترسیم چهره ائمه روش واقع کههمین د.وجود ندار هاآن

نگاهی زمینی و  بیانگر نوع نگاه هنرمندان نگارگر در این دوره است؛ تنهاییبه ،تی اسالمی به تصویر درآمده اسهاتیشخص

حتی در مورد خود  ین روش،اشود. تفکر شیعه دیده میدر « امام»های شیعه و نه آن نگاهی که از لفظ ناسوتی به شخصیت

ی او تصویرپردازی شده و تنها در مواردی و چهره کاررفتهبهترین شخصیت اسالم نیز ترین و معنویپیامبر )ص( در مقام بزرگ

های ون و برجستگیهای شیعه دارای ابعاد گوناگدرست است که شخصیت .با هاله یا شعله دور سر از دیگران متمایز گشته است

ترین بعد شخصیتی ها کانونیمعنوی وجود آن واما جنبه تقدس گونه  هستند که در کتب فقهی آمده است شماریبیممتاز 

و بدون به کار بردن  واسطهبیها، های شیعه برگزیدگانی هستند که اگر صورت جسمانی و زمینی آنشخصیت. ایشان است

توان یکی از دالیل در حرمت گذاشتن به دهد. میها ارجاع نمیمخاطب را به مدلول واقعی آن تمهیداتی در تصویر ظهور یابد،

زیرا صورت مادی این جهانی بر مناسباتی داللت دارد که انسان را از رسیدن  ؛شمایل اولیاء را بر همین مبنا دانست تصویرنگاری

ای نمادین به تصویر درآیند، حالت محسوس و الهی نیز بدون واسطهبنابراین، اگر تصاویر اولیاء  دارد؛بازمیبه مدلول حقیقی 

بنابراین  ؛شوددر این آثار، نشانی از روایت شیعه دیده نمی مانند.و از مدلول حقیقی خویش دور می گیرندکمی به خود می

و تنها از جنبه  درآمدهبه تصویر  هاکمی و مادی آن صورتبهشمایل مقدسین شیعه در این آثار، به شکلی تقریباً عادی و محدود 

کارگیری نمادها و شگردهای تصویری، با قواعد و عناصر و در شیوه اجرا و به باشندیمپرداختن به این مضامین دارای اهمیت 

خشی از این مسئله به اهداف م. بیشوینمباشد، روبرو  هالیشماتصویری و نمادین خاصی که مختص این گروه از تصاویر و 

حضرت  ایاسطوره با شخصیتخاوران نامه که اشاره شد، در  طورهمانمثال  طوربهد. شویماین مضامین نیز مربوط  یرسازیتصو

م( ایرانیان )رست ایاسطورهشخصیت آن بزرگوار با شخصیت  همانندسازیزیرا کارکرد اصلی این نسخه،  ؛میشویمع( روبرو ) علی
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کارگیری شگردهای تصویری در این مورد، تنها تأکید و نشان دادن شخصیت قدسی آن بزرگوار و به جایبهنابراین ب ؛توده اسب

 ی حضرت تصویر شده است.و قهرمانانه ایاسطورهشخصیت 

عمامه سفید و پوششی به رنگ آبی و قرمز، سوار  ،دور سر آتش هایشعله(، حضرت علی )ع( با 3 ها )تصویردر یکی از نگاره

ی هاداستانالجثه است که در بسیاری از شمشیر معروف خود را بر سر اژدها فرود آورده است. اژدها جانوری عظیمبر مرکب، 

. موجودات شر باید به دست نیکان گرددیمو در همه موارد، قهرمان داستان بر او پیروز  شودیمعامیانه مظهر شر شناخته 

پهلوان اسالم علیه پلیدی و شر که در سمت  عنوانبهع( در سمت راست ) علیضرت ، حر این نگارهد. درآیندپروردگار از پای 

 .کندیمچپ قرار گرفته، مبارزه 

  
برد حضرت علی با اژدها، دوره ، نخاوران نامه -1تصویر 

 (.33:6936منبع: )انوری،. ترکمن

دوره ترکمن.  ا دیوان،)ع( ب برد علی، نخاوران نامه -3تصویر 

 منبع: )همان(.

              

ی آن را هاتیشخصآفرینش و ابداع نمادها و شگردهای تصویری که اهمیت موضوعات شیعی و تقدس، بزرگی و شأن واالی 

و نمادهای تصویرسازی مقدسین شیعه ابداع  هانشانهجدید از  کلیبه ایگونهو  ابدییمنشان دهد، در دوره صفوی بروز و تجلی 

 .گرددیم

 

 های شیعهوران صفوی: روایت معنوی و ملکوتی مضامین و شخصیتدوره دوم: د -2

 بیت )ع(اهلنگاره کشتی شیعه، جایگاه ممتاز  -2-6
مضامین شیعی  تصویرسازیقرار گرفته است و در نوع خود تحولی در  شاهنامه تهماسبی( که در ابتدای 1 این نگاره )تصویر

در همه ادوار  شاهنامهدهد. دهد. مضمون این نگاره به شکلی آشکارا تبلیغی، برتری اندیشه شیعه را بازتاب میرا نشان می

شاهنامه  کهدرحالی .تلقی نمود توان شاخص وضعیت و کیفیت نگارگری هر دورهتاریخی ایران مصور شده و این اثر را می

اصلی حکومت صفوی  هایپایهیکی از  شاهنامه تهماسبیشود، در ابتدای ادشاه در شکارگاه آغاز میبا منظره شکار پ بایسنقری

 مثابهبهخود را  بیتاهلص( که ) بر اساس روایتی از پیامبر و است. این نگاره، کشتی شیعه نام دارد درآمدهیعنی تشیع به تصویر 

شویم که اولین های مقدس شیعه روبرو میاره با حضور شخصیتنماید، مصور شده است. در فضای نگکشتی نوح معرفی می

های اصلی اسالم و تشیع یعنی . شخصیتهستتمهید نمادین برای نشان دادن منزلت قدسی آنان، به کار بردن روبند چهره 

ین تنها کشتی است ا .نگهبانان آن هستند السالمعلیهمع( هدایت کشتی را به عهده دارند و حسن و حسین ) ص( و علی) پیامبر

بنابراین، مضمون این نگاره و شیوه شمایل پردازی اولیای شیعه به شکلی ساده و  ؛که مردم را به ساحل نجات خواهد رساند

 .نمایاندبازمیهای مقدس آن را شخصیت مانندبیزیبا و رسا حقانیت اندیشه شیعه و جایگاه  حالدرعین
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 (.22:6931)ولش، :منبع. تهماسبیکشتی شیعه، شاهنامه  -3 تصویر

 

 از مضامین شیعی در نسخه احسن الکبار ایمجموعه -2-2
نسخه مهم دیگر مربوط به دوران صفوی که در آن تصاویر نسبتاً زیادی از رویدادهای مهم اسالم و تشیع قرار دارد، نسخه 

متعددی  هاینسخه احسن الکباراو مصور شده است. از  و به دستور تهماسبشاهاست. گویا این کتاب نیز در روزگار  احسن الکبار

مجلس از  13نیز در کتابخانه کاخ گلستان موجود است که با  اینسخهکشورهای مختلف وجود دارد.  هایکتابخانهدر 

ص(، ) براز: والدت پیام اندعبارترویدادهای مهم زندگی پیامبر اکرم )ص( و ائمه آراسته شده است. برخی از این رویدادها 

ع( در ) ماجرای خُفتن علی وداع پیامبر )ص( با مردم، س(، غدیر خم، جنگ جمل،) ع( از حضرت فاطمه) خواستگاری علی

 (.ص) رختخواب پیامبر

(. در مرکز نگاره، حضرت 15 تصویر) ی غدیر خم دانستی این نسخه در ارتباط با شیعه را بایستی نگارهترین نگارهمهم

ع( را در آغوش گرفته و دست او را بلند نموده ) ص(، علی) و پیامبر اندقرارگرفتهع( بر باالی جهاز شتران ) ص( و علی) محمد

واقعه غدیر خم، در  تصویرسازیدیگر از  هاینمونه برخالفاند. شده نورانی و روبند چهره مصور هایهالهاست. هر دو بزرگوار با 

نمایان است. قرار گرفتن حضرت علی )ع( و پیامبر )ص( در کنار یکدیگر و در  روشنیبهی غدیر این نگاره، اهمیت و شکوه واقعه

ها توسط گروه کثیری از مردم، از جمله نورانی دور سر، چهره و پیکر تقریباً یکسان و احاطه آن هایشعلهمرکز تصویر با 

گرداند. هنرمند توانسته اهمیت واقعه غدیر را می غدیر خم متمایز هاینگارهتمهیدات تصویری است که این نگاره را از سایر 

 .درآوردبه تصویر  خوبیبه

  
کاخ  دوره صفوی، احسن الکبار، خم، غدیر. راست -68 تصویر

 (61:6933شایسته فر،): منبع. گلستان

امام حسن و معاویه بر سر سفره، احسن . چپ -66تصویر 

 همان(.): منبع. کاخ گلستان دوره صفوی، الکبار،
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دهد. نکته سر سفره غذا نشان می ع( و معاویه را در کاخ معاویه بر) (، امام حسن11 تصویر) در تصویر دیگر از این نسخه

، ولی معاویه را به شکلی واقع نمایانه تصویر کاربردهبهاین است که هنرمند برای امام، شعله دور سر و روبند چهره  توجهقابل

(، 12 ی دیگر از این نسخه )تصویرنگاره مقام معنوی و بلند امام در مقابل شخصیت عادی معاویه است.نموده است که بیانگر 

 ع( در شبی که کفار برنامه قتل پیامبر) نماید. حضرت علیص( را بازگو می) ع( در بستر پیامبر) ماجرای خوابیدن حضرت علی

تا رسول خدا بتواند در تاریکی شب، مکه را ترک نماید. این ماجرا  ص( خوابید) پروراندند، در بستر پیامبرص( را در سر می)

ع( در مرکز ) شود و به همین دلیل در این نسخه مصور شده است. علیع( توسط شیعه نقل می) یکی از امتیازات علی عنوانبه

 دهد.ر با علی )ع( را نشان میی کفانگاره، لحظه مواجهه. دور سر به تصویر درآمده است هایشعلهنگاره با روبند چهره و 

 
 (.همان) :منبع دوره صفوی، احسن الکبار، ص(،) ع( در بستر پیامبر) علی -62تصویر 

های مقدس شیعه را کنار گذاشته است تا شأن و شخصیت مصورسازیگرایانه در های این نسخه، شیوه واقعنگاره ،درمجموع

، با آغاز حکومت هررویبه . های شیعی داده استی جدیدی به نگارهنظر، جلوه طراز واال و ملکوتی ایشان حفظ گردد و از این

ترین اثر نگارگری این دوره صفوی و پیدایی اقتدار شیعه، از همان ابتدا مضمونی شیعی بر مبنای نظر و اعتقاد شیعه، در بزرگ

، نگارگری شیعی مراحل تکامل را طی تهماسبشاهشیعی در نزد  هایگرایشبا تشدید  خصوصبهگیرد. در مراحل بعدی قرار می

روایت و تفسیرهای  که بیانگر آینددرمیبه تصویر  دیگرگونه، در این دوره به شکلی اندشدهمضامینی که قبالً نیز مصور  نماید.می

، در این عصر، دیگرتعباربهباشند. می اینوآورانه هایجنبههای نمادین نیز دارای پردازش ازنظر ود شیعه هستن موردنظر

یازند که شیعه و نمایش طرز تلقی این گرایش مذهبی، به ابداع شگردهایی دست می مورد نظرنگارگران برای بیان کیفیات 

 همان تبدیل کیفیات به عالمات کمی و نمادین تصویری است.

های دآوری مدلول حقیقی شخصیتتشیع و یا مورد نظرهنرمند نگارگر شیعی برای نمایش وبیان کیفیات و معانی واالی 

گردد. هاست به تمهیدات و شگردهای تصویری و نمادینی متوسل میمعنوی و ملکوتی آن نظیربیشیعه که همان طراز واال و 

شیعی در  هایگرایشنامه در دوران تشدید نامه پرداخت. فالبیان این شگردها باید به بررسی چند نگاره از نسخه فال منظوربه

قرآنی و  هایقصهو  و مضامین هستنگاره  28اندیشه شیعه فقاهتی تولید شده است که دارای  گیریاوجو  تهماسبشاه نزد

 .انددرآمدهوقایع مورد نظر تشیع در آن به تصویر 

 

 نگاره معراج، روایت شیعی از معراج -2-9
ریباً در تمام ادوار فکری مورد توجه نگارگران قرار ص(، از مضامین بلند مذهبی است که تق) معراج پیامبر انگیزشگفتواقعه 

توانیم نمی»گرفته و آثار متعددی در این زمینه خلق شده است. اهمیت این مضمون در نگارگری ایرانی به حدی است که 

اما آثار موجود از جنبه ظهور عناصر بصری و  ؛(118 :1030ولش، ) «تر از این در جهان اسالم بیابیمتصویری مذهبی و ژرف
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برخوردار نبوده و بر اساس قواعد سبکی و شرایط سیاسی و فکری هر  شکلیکنمادین و تمهیدات تجسمی، از روندی یکسان و 

وایت شیعی این با ر نامهفال ی معراجهای متفاوتی از این رویداد مصور شده است. در این رابطه، در نگارهها و کیفیتدوره، روایت

 (.10تصویر . )هستشویم که در مقایسه با سایر آثار در این زمینه، یکه و خاص واقعه روبرو می

. ص( را مد نظر قرار داده و به تصویر کشیده است) معراج، بخش میانی سفر پیامبر هاینگارههنرمند، مانند بسیاری از 

اما تنوع رنگی و  ؛اندوار در حالتی فشرده او را احاطه کردهفت فرشته، دایرهحضرت، سوار بر براق در مرکز تصویر قرار گرفته و ه

ترین باور تشیع شود. هنرمند برای بیان محوریها مانع از دیده شدن عنصر اصلی و نمادین یعنی نقش شیر نمیفشردگی پیکره

ر در فرهنگ اسالمی نماد علی )ع( است و ع(، به این شگرد و تمهید نمادین روی آورده است. شی) یعنی جانشینی حضرت علی

 .ص( به حضرت اعطا کرد) به روایتی این لقب را پیامبر

 
 (.farhad,2010,119) :منبع. مترسانتی 5343×1143اندازه: . گالری ساکلر واشنگتن نامه،فال ص(،) معراج پیامبر -69تصویر 

 کهدرحالیشود. ص(، جبرئیل و سایر فرشتگان می) شامل پیامبرهای اصلی به ترتیب های معراج، شخصیتمعموالً در نگاره

نماید. بدین منظور و برای ص(، نقش شیر بیشتر از سایر عناصر توجه بیننده را به خود جلب می) در این نگاره، پس از پیامبر

ضای خالی اطرافش، اشاره دست توان به محل قرارگیری شیر و فاست که می کاررفتهبهتأکید بر این عنصر، تمهیدات بصری نیز 

 جایبهبا این تمهیدات، . اشاره کرد آتش تنها در اطراف سر حضرت، هایشعلهاو و اختصاص دادن حجم کم  سویبهص( ) پیامبر

بازیگر اصلی واقعه معراج، بر کنش او یعنی دادن انگشتر به شیر تأکید  عنوانبهص(، ) تمرکز کامل بر پیکر و شخصیت پیامبر

باالتر قرار گرفتن جایگاه شیر از حضرت . و از سوی دیگر، شیر را در مقام دومین عنصر تصویری مهم معراج نشانده استشده 

بر مقام علی )ع( اشاره  نوعیبهکند و نگرد از نظر بصری، تعبیری متفاوت از واقعه معراج بیان میرسول که سر به باال شیر را می

 توان گفت بازیگر و قهرمان اصلی و نقطه کانونی صحنه، نقش شیر است.می بنابراین، ؛ص() دارد تا پیامبر

سازد و آن را به اثری شیعی و تر میهای معراج خاصشیر و معنای نمادین آن، این نگاره را در میان نقاشی تصویرسازی

ی معراج اثر سلطان محمد که نگارهنماید. در مقایسه این نگاره با کند که پیام را به شکلی رسا منتقل میتبلیغی مبدل می

چگونگی ظهور و ترکیب عناصر تصویری و تمهیدات تجسمی به شود. مربوط به مکتب تبریز صفوی است، این ادعا آشکارتر می

 حلزونی و چرخش فرشتگان، بندیترکیبهای دلنشین، فضای فراخ و پویا، رنگ ، شاملی معراج خمسهنگارهکار گرفته شده در 

با  ایصحنه دقیق و سنجیده، هایکاریریزهاند، ص( را در بر گرفته) آتش که کُل وجود پیامبر هایشعلهوجی بُراق، حرکت عر

 کاربست، بلکه از قدرت هنرمندانه در تاباندبازمیژرفای فکری و عرفانی این واقعه را  تنهانهشکوه و فراخ به وجود آورده است که 

و فضای تأویلی را  درآوردهخیال را به پرواز  رمزی و تفسیری، و با خلق اثری عرفانی، داردبرمیعناصر بصری و تصویری پرده 

خلق و  یاگونهبه، نامهفالی معراج نگارهدر مقابل، همین عناصر تصویری و تمهیدات تجسمی در . سازدبرای مخاطب فراهم می

لطافت و فرهیختگی آن کاسته شده و فضایی  ،آورده، اما از ظرافت ی جسورانه از شکل و رنگ به وجوداصحنهکه  اندشدهیبترک
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 بندیترکیبتمهیدات تصویری و  کلیه عناصر بصری، .هستگذارد که هدفش ارائه صریح پیام تبلیغی اثر یمتخت را به نمایش 

 گذارد.میکه بر کنش پیامبر )ص( تأکید نموده و جایی برای تأویل و تفسیر باقی ن اندیافتهسامانطوری 

ها و متنی ادبی نیست، هنرمند در تصویرسازی این موضوع آزادی عمل داشته و با محدودیت نامه،فال اینکهبا توجه به  

و  خالصه اشاره کرده طوربهی معراج زیرا متن فال، تنها به واقعه ؛مربوط به متون ادبی روبرو نبوده است تصویرسازیالزامات 

نشده است. پس با توجه به جو فکری دوران و تعصب مذهبی و  ع( در این سفر به کنایه هم) علی حضور حضرت هیچ صحبتی از

روایات شیعه از معراج مورد توجه هنرمند قرار گرفته و هنرمند برای بیان آن از  توان گفت، منطقاً میتهماسبشاهایمان شیعی 

دارد که د ( در سفر شگفت انگیزش گذشته، روایات مختلفی وجوص) بر پیامبر آنچهشیر( استفاده نموده است. در مورد د )نما

. اندکردهپیامبر )ص( نقل  بیان حقانیت شیعه در جانشینی حضرت علی )ع( است که حضور آن حضرت را در سفر هاآنیکی از 

در میان عرش خدا را  دهد کهها از حضور علی )ع( خبر میرسول خدا در شب معراج و بر فراز آسمان»در یکی از این روایات: 

محمدی ) «کندجانشین و وصی و رهبر روسفیدان معرفی می ص(، برگزیده،) کند و خداوند علی را به پیامبرعبادت می

 (.111:1082اشتهاردی،

 پیامبر )ص( بر مردم، به به باور شیعه، واَلیت دانیمشیعی در این نگاره محرز است. می هایگرایش هاینشانه، رفتههمروی

. است( ع) امر خدا به علی )ع( انتقال یافت. هنرمند، برای بیان این حقیقت از انگشتر بهره برده که نماد والیت و امامت علی

در آخرین روزهای بیماری پیامبر اکرم )ص( ایشان رو به  دکنیمشاید هنرمند به این روایت نیز توجه داشته که شیخ مفید نقل 

را وفا نمایی، به خاطر من  میهاوعدهی که بعد از من ریپذیمرادر آیا تو وصیت و جانشینی مرا ب»علی )ع( کرده و فرمودند: 

ی رسول خدا. پیامبر )ص( ای آرحراست فرمایی؟ حضرت علی )ع( جواب دادند:  بیتماهلمذهبم را به جا آوری و از میراث 

ر آغوش کشید. پیامبر انگشتری را از دست بیرون آورد و گفت: فرمودند: نزدیک من بیا او به پیامبر نزدیک شد و پیامبر او را د

تشیع را )امامت  ایپایه، این نگاره یکی از باورهای اصیل و درمجموع(. 101 :1088)شیخ مفید، « این را بگیرد و در دستت کن

نامه را به اثری تبلیغی بدل کرده فالی معراج لفیق نموده که نگارهج( تمسلمانان )معرا انکارغیرقابلبا یکی از اعتقادات  ،(علی

، ایمان و اعتقاد راسخی به نامهفالدر مقام حامی  تهماسبشاه .نمایدروایتی شیعی و صریح از این واقعه ارائه می چراکه. است

 .تاش با آوردن احادیث به حقانیت حضرت اشاره کرده اسوالیت علی )ع( از خود بروز داده و در چندین صفحه از تذکره

 

 از فتح خیبر وارمعجزهنگاره فتح خیبر، روایت فرا تاریخی و  -2-1
به جاودانه کردن برخی وقایع تاریخی  های مقدسش،شیعه برای بیان حقانیت دیدگاه خود و ممتاز کردن مقام شخصیت

رویداد تاریخی برخوردار  به همین دلیل، فتح خیبر در نزد شیعیان از جایگاه خاصی فراتر از یک .اسالم مبادرت ورزیده است

ع( را در میان سرداران سپاه اسالم و جنگجویان زمان خود در ) است که علی ایگونهبه. روایت شیعیان از این موضوع هست

 سازد.نشاند و موقعیت او را در این جنگ با ارتباط آسمانی او مرتبط میجایگاهی بسیار باالتر می

که پس از  شودیمروایت  گونهایننگارش شده، ماجرا  تهماسبشاهحموی که در دوران از اسحاق  انیس المومنیندر کتاب 

.. رایت را به موالی متقیان داد د.را طلبی امیرالمؤمنینعلیه و آله،  اهللصلی حضرت پیغمبر»شکست ابوبکر و عمر در جنگ خیبر 

، ]که[ از قلعه بیرون آمده بودند، و یهودیاند هنم فرستابه ج باکبیو آن جناب به در قلعه رفت. مرحب خیبری را با چند یهود 

سپر ساخت و تا  برکندهرِ خیبر را که از سنگ بود از جای ، درار نمودند. حضرت امیر المومنین به قوّت ربّانی و نصرت سبحانیف

توجه  درخورو  پراهمیت آنچه(. در این نگاره نیز 05:1087اسحاق حموی،) «ر را از دست نینداخت، دقلعه را مسخّر نگردانید

 است، حضور پیشوای اول شیعیان در مقام شخصیت و قهرمان اصلی نگاره است.
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 (.farhad,2010:121): منبع. مترسانتی 5345×15کتابخانه چستر بیتی دوبلین، اندازه:  نامه،فتح خیبر، فال -61تصویر 

 

 .(19 تصویر) و عمل فوق انسانی علی )ع( را در حال از جای کندن درِ خیبر به تصویر کشیده است آسامعجزهنگاره، لحظه 

ص( و علی )ع( با روبند ر )دلیری و شجاعت جانشین خود است. پیامب گرنظارهص( در سمت راست نگاره، ) پیامبر کهدرحالی

 بر روی زین مرکب حضرت علی. در نزد شیعیان است هاآنت که نشان قداس انددرآمدهآتش دور سر به تصویر  هایهالهچهره و 

بعد به این شکل تداوم  هایدورهاین تمهید تصویری در . نور( کشیده شده است) آتش هایشعلهی تقدس سوار، ع( نیز به نشانه)

ترین و مهم همه،باایندهند. ی آتش و نور قرار میآن شعله جایبهیابد که کل چهره یا پیکر مقدسین را حذف و می

ص( و ) پیامبر شکلیکیکسان و  تصویرسازیکشاند، خود می سویبهچشم و نظر را  ترین تمهید تجسمی و تصویری کهمفهومی

با نقش و رنگ مشابه و  ، لباسشکلیکآتش یک اندازه، روبند چهره و عمامه  هایشعلهع( است. هر دو بزرگوار دارای ) علی

. گویداز این طریق، هنرمند به شکلی تصویری، از مقام و منزلت برابر دو شخصیت سخن می .ندحتی پیکر یک اندازه هست

. دانسته استو برابر می نمودهع( را با خود مقایسه می) علی کرده که ایشان، قولنقلکه شیعیان از پیامبر )ص(  گونههمان

به بدی  ایعدهچرا : »فرمود ی از ایشان در مورد علی )ع( پرسیدند،ها، وقتاز آن در یکیروایات بسیاری در این زمینه وجود دارد. 

 (.11 :1031شیخ صدوق، ) «کنند از کسی که مقام و منزلتش نزد خدا، همچون مقام و منزلت من استیاد می

او  دستانبر علی )ع( پاهایش را  است که ایفرشتهتجسمی و تصویری در این نگاره، وجود  تأملقابلیکی دیگر از عناصر 

)ع( با  هنرمند، به شکلی دیگر بر پیوند علی با این تمهید تصویری، .هست نظیربیهای فتح خیبر گذاشته است که در میان نگاره

در  هانگارهو درست به همین دلیل است که این نگاره از سایر  دینمایمو الهی تأکید  فرازمینیآسمان و تکیه او بر نیروهای 

قرار گرفته که نمادی از قوّت ربّانی و نصرت  ایع( بر روی دستان فرشته) اهای حضرت علی. پدگردیممایز مورد فتح خیبر مت

پرچم را بگیر و برو که : »ع( فرمود) ص( در روز واقعه به علی) در روایت شیعی فتح خیبر آمده که پیامبرت. سبحانی اوس

 .(112: 1088شیخ مفید،« )تجبرئیل به همراه توس

، اندپرداختهمربوط به واقعه غدیر که به موضوع از جنبه تاریخی  هانگارهدر این نگاره، برخالف سایر  اشاره شد کهقبالً 

که اگرچه  روستازاین. بودن عمل علی )ع( و تکیه او بر نیروهای قدسی، حضوری پر رونق دارد وارمعجزهالعاده بودن و خارق

زیرا  ؛نمادین در بیان این رویداد، در فضای اثر غلبه و فزونی دارند هایجنبهی است، اما مضمون نگاره برگرفته از رویدادی تاریخ

های اصلی و هدف هنرمند، فراتر از یادآوری یک واقعه تاریخی بوده است. هرچند برای تأکید و تمرکز ذهن مخاطب بر شخصیت

 سود برده است. قرارگیریمقدس نگاره، از تمهیداتی چون شکل و اندازه و رنگ و محل 

که در دستگاه  ایاندیشهرا باید در ارتباط با نهادی شدن اندیشه شیعه دانست.  نامهفالی انعکاس شیعی فتح خیبر در نگاره

 شد.رواج داشت و تبلیغ می شدتبهحاکمه و جامعه صفوی 
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 ، تکریم امامان و زیارت(ع) نگاره جای پای امام رضا -2-1
هنرمند از  است. درآوردهبه تصویر  خوبیبه( فضای مقدس قدمگاه و اهمیت آن را در نزد شیعیان 10این نگاره )تصویر 

حالتی نمادین و مقدس دارند و  اینجاپاها در . نقش پا(، به معرفی این مکان مقدس پرداخته است) طریق یک عنصر غیر شمایلی

 تنپنجتوان با نقش دست )عَلَم( مقایسه کرد که نشان اند. این عنصر را میان شدهو زرافش پردازینقش دقتبهبه همین دلیل 

 رندیگیمی مقدس شیعیان قرار هامکانشود. یک مجموعه از اشیاء که در آل عباست و در آثار مختلف دوره صفوی دیده می

و شمع دان. در پایین نگاره، یک گروه از  ؛ مانند چراغ طال، یک رحل قرآناندگرفتهدر اطراف پاهای تزئینی جای  دقتبه

و نفر برای زیارت و ادای احترام به حالت نشسته دیده اند. دکردهرا در حالت دعا بلند  شانیهادستو  اندستادهیا کنندگانعبادت

 .اندوردهبه این مکان مقدس روی آ شانگرفتاری. اینان کسانی هستند که درخواست و حاجتی دارند و برای رفع شوندیم

 
 .)farhad,2010:137: )منبع. متریسانت 53×1145: اندازه جنوا، هنر تاریخ موزه نامه،فال قدمگاه، -65 ویرتص

و  هاها و ختاییاغراق در نشانه کف پا به جهت فراخوانی مدلولش که قدمگاه متبرک است و استفاده نمادین از اسلیمی

شوند، گیرایی مضاعفی خانه خدا نگاشته می عنوانبههای متبرک همچون مسجد ها که عمدتاً به شکل موازی در مکانطالکاری

گرایانه دارد. از نظر بصری و شکلی نیز، تقابل بین عناصر واقعها به تکاپو وامیبه نگاره داده که مخاطب را برای معنی کردن نشانه

های پرتاللو، حرکت و پویایی ای تضاد بصری را موجب گشته و نیز رنگکه گونه ی پاهاخصوصاً اندازه یزآماغراقهای و نشانه

قسمت باالی نگاره، در این حرکت و نیز روند آذین گری، به جهت تلطیف  هایه نگاره داده است. تزئینات کنارهب نوازیچشم

به جهت خاص بودن تمهیدات بصری، چینش و مقیاس بندی عناصر  این نگاره را. داستان و روایت اثر مؤثر واقع شده است

های شیعی دانست. همچنین، از ترین نگارهتوان از نابهدفمند و معناگرایانه )از وجه نمادین(، می نوازچشمتصویری، تزئینات 

 دارد.حیث بیانی نیز این نگاره وابستگی و اشتیاق شیعه به بقاع متبرکه را به بهترین وجه بیان می

 

 نگاره داوری ائمه در روز قیامت -2-5
و در ع( ) ( و همراهی علیصد )محم حضرت وسیلهبه قیامت در مسلمانان اعمال حسابرسی شیعه، اعتقادات اساس بر 

ی هاانسان وروزحالی صحرای محشر و صحنهکه در تصویر هویداست با  گونهآن .ردیگیم انجام السالمعلیهم ائمه سایر حضور

)تصویر  است شده تشکیل قسمت دو از نگاره این .روبرو هستیمن ، بر اساس اعتقاد و روایت شیعیاهاآنمختلف و سنجش اعمال 

دهد. اسرافیل در سمت چپ پس از یمصحرای محشر را نشان  ،گیردیبرم(. بخش پایین تصویر که وسعت زیادی را در 17

ته مأمور سنجش اعمال با ترازویی به دست ایستاده است. در مرکز تصویر، حضرت دمیدن در شیپور حضور دارد. در کنار او فرش

ص(، توجه بیننده را به ر )در حال گفتگو با پیامب، آتش اطراف سر و روبند چهره یهاشعله، ع( با لباسی رنگارنگ و فاخر) علی
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توان او را شخصیت اصلی نگاره دانست. پیامبر )ص( بر روی فرشی نشسته و پرچم سبزی پشت سرش یمنماید و یمخود جلب 

 شده است. برافراشته

 
 (.farhad, 2010:190) :منبع. متریسانت 53×1941الری سالکر، اندازه:نامه، گفالداوری ائمه در روز قیامت،  -61تصویر 

 

 قرار او روبروی در که جمعی به متعجب حالتی با رنگارنگ یهاوبال هالباس با دیگر یافرشته، تصویر راست سمت در

 هایگروه به خود جهانی این اعمال و کردار اساس بر رستاخیز روز در مردم، شیعی احادیث و قرآن بر ناد. بکنیم نگاه ،اندگرفته

تمهیدات تصویری ساده و  کارگیریبه باا و رس پیرایهبیشکلی  به این بخش از تصویر، نگارگر در .شودیم بندیتقسیم متعددی

، به تصویر کشیده گردیده ذکرشیعه  روایات و احادیث در که گونههمان اعمالشان، اساس بر را مردم از گروه نمادهای آشنا، هفت

 ت.اس

 یرسازیتصو، بخش این در تأملقابلو تمهید  قشندر قسمت باالی نگاره، شمایل ائمه شیعه به تصویر درآمده است. 

مصور شده  اساس لقب او )الزهرا به معنای نورانی( و برخی روایات بر کهت اس( ع) فاطمه حضرتشمایل  برای نورانی هایشعله

الهی و ایزدی  یانشانه عنوانبهنور همواره در اعتقادات و باورهای ایرانیان از جایگاه بسیار مهمی برخوردار بوده است و »ت. اس

نورانی به شکلی  یهاشعله، در این نگاره، رویینازا(. 85 :1031شایگان، « )تقرار گرفته و مقدس شمرده شده اس پرستش

ه یرا فاطمز ؛هاستاش نزد آنمعنوی درجه بودن باال و حضرت آن به فراوان شیعیان احترام و خلوص درجه بیانگرنمادین و زیبا 

مادر حسن و حسین )ع( است و در نتیجه مادر همه ائمه  ینکهاص( بودن، بلکه به خاطر ر )ع( نه فقط به دلیل دختر پیامب)

 ، دارای جایگاه معنوی بزرگی است.هست

 

 گیرینتیجه

دهد که ظهور مفاهیم و مضامین مورد عالقه شیعه دارای مضامین شیعی در ادوار گوناگون نشان می هاینگارهمقایسه نسخه 

ها ها را بایستی در نوع روایت و نظرگاه نهفته در آنترین وجه تمایز این نگارهنبوده و مهم شکلیکو در نگارگری ایران یکسان 

، روایت تاریخی وقایع مورد تأکید شیعه مد نظر قرار گیردبرمیدر دوره اول که از عصر ایلخانی تا آغاز صفوی را در . دانست

و شمایل ایشان به شیوه واقع نمایانه  درآمدههای مقدس شیعه به تصویر از شخصیت ایاسطورهداشته است و روایتی قهرمانی و 

. شویمبنابراین در این دوره با تمهید و شگرد نمادین خاصی که بیانگر روایت و نظرگاه شیعه باشد، روبرو نمی ؛مصور شده است

مضامین و  مصورسازیتحول اساسی در زمینه  شود، شاهددر دوره دوم که با برآمدن اقتدار شیعی توسط صفویان آغاز می

گیرد. متأثر از این مورد حمایت قرار می شدتبهباورهای شیعه هستیم. در این دوره، اندیشه شیعه از نوع فقاهتی در جامعه 

شیعه به  نظرگاهاسالمی این دوره، مضامین و رویدادهای شیعی، مطابق با روایت و  هاینگارهشرایط فکری و مذهبی، در نسخه 
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یابد. بدین منظور، ها نمود میشمایل آن تصویرسازیو طراز واالی معنوی و ملکوتی ائمه شیعه در نحوه  آینددرمیتصویر 

آتش دور سر و پوشاندن  هایشعلهتوان به قرار دادن مثال می طوربهشود. تمهیدات تصویری و نمادین خاصی به کار گرفته می

های نمادین در این عصر را بایستی از این ظهور و تجلی شگردهای تصویری و پردازش. اشاره کرد چهره نورانی ائمه با روبند

تواند به زبان واقع منظر بررسی کرد که اصوالً هنری که در پی بیان مفاهیم عمیق معنوی و سرشار از نیروی قدسی باشد، نمی

ها به بند بکشد. آن وسیلهبههای اصیل و آسمانی را مفاهیم و آموزهای است که معنا و نمایانه متوسل شود؛ بلکه به دنبال واسطه

های ی بیان معنا، مفاهیم و آموزههای عصر صفوی، واسطهدر نگاره شدهخلقنمادین  های، شگردهای تصویری و جلوهروازاین

دوران  خصوصبهشیعی ) هایگرایشرویکرد هنرمند نگارگر صفوی در فضای مملو از  چراکهاصیل و آسمانی شیعه هستند. 

اگر تصویرسازی را در معنای کلی، نمایش دادن معانی و  (، رویکردی مبتنی بر نظرگاه و طرز تلقی شیعه بوده است.تهماسبشاه

اند تا مخاطب، با کمیات که همان تمهیدات است بدانیم، نگارگران صفوی، تمهیدات و شگردهایی به کار برده واسطهبهکیفیات 

، نگارگر دیگرعبارتبه ؛ها که کمال معنوی و باطنی است، دست یابدهای شیعه، به مدلول حقیقی آنمایل شخصیتدیدن ش

های شیعه بوده و نه نمایش حالت کمی و شیعی، هدفش مصور ساختن کیفیات و حاالت معنوی و طراز ملکوتی شخصیت

 .هاانسانی آن
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