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 چکیده

آوری ای و مجازی جمعآن به روش کتابخانهتحلیلی است و اطالعات و تصاویر  -در این پژوهش که به روش توصیفی

اند. نتایج ی صفوی معرفی شدههای نسخ خطی مکتب قزوین با مضمون شیعی مربوط به دورهشده، تعدادی از نگاره

های اسالم و تشیع، که به شکلی های برگرفته از قرآن، وقایع و آموزهحاصل از این پژوهش بیانگر این است که قصه

سازند و مضامین و مفاهیم ها را میی اصلی این نگارهن بیانگر حقیقت و حقانیت تشیع هستند، شاکلهصریح یا نمادی

کانونی و مهم تشیع مانند حق جانشینی و امامت حضرت علی )ع( به انتخاب خداوند، عصمت امامان شیعه، باور به 

ها بازنمایی های این نسخهقدسی ائمه، در نگاره کرامات و معجزات امامان، باور به شفاعت امامان و بیان شأن و جایگاه

ها، نمادها و تمهیدات کارگیری نشانهگرایانه و با بهاین آثار با اجتناب از روش واقع ،هنرمندان به وجود آورنده اند.شده

های درآورند و نگارهها و مفاهیم رمزی و معنوی را در قالب تصویر به تجسم اند باورها، روایتتجسمی و تصویری، توانسته

های مقدس شیعه را به شکلی نمادین ی شخصیتهای مذهبی متمایز سازند. همچنین شمایل و چهرهشیعی را از نگاره
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بدیل و قدسی ایشان تأکید نمایند و مخاطب را به شناخت و با عناصر تزیینی خاص به تصویر کشیده و بر جایگاه بی

 یت کنند.وجه معنوی و کمال باطنی ایشان هدا

 اهداف پژوهش

 های آنانهای اصلی نگارهآشنایی با نسخ خطی شیعی مکتب قزوین و تشریح و تبیین ویژگی -1

های مقدس شیعه و صورت، محتوا، روایت و روش بیانی ظهور بررسی چگونگی تصویرسازی شمایل شخصیت -2

 های نسخ خطی قزوین با توجه به نمودها و مفاهیم مهم تشیعیافته در نگاره

 سواالت پژوهش

 اند؟ ها بازنمایی شدهچه مضامین و مفاهیمی در این نگاره -1

هدف هنرمند از بازنمایی این مضامین و مفاهیم شیعی چه بوده و از چه تمهیدات و نمادهایی برای به تصویر  -2

 ها بهره جسته است؟کشیدن آن

 نسخ خطی.منابع تاریخی، تشیع، صفویه، : کلیدی کلمات

 مقدمه

شهرهایی که در دوران فتوحات توسط سربازان اسالمی فتح گردید و هر دو نوع تفّکر )اقلیّت شیعه و اکثریت یکی از 

درصدی شیعه را در خود جای داده است.  سنّی( در آن وارد شد؛ شهر قزوین است. این شهر امروزه جمعیت تقریباً صد

از طریق سپاهیانی که حامل و ناشر پیام سقیفه بودند، مردمان قزوین همچون بسیاری از مناطق ایران در عصر فتوحات، 

های آغازین فتوحات، با ورود غازیان به شهر گری نیز از همان سالتفکّر شیعه .رسدبا اسالم آشنا شدند. اما به نظر می

صفویان اکثریّت منجر به آشنایی ِمردمان به تشّیع گردیده است. این آشنایی چندان مداوم بوده که گویا در آستانه ظهور 
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ی جدید در تاریخ اسالمی آغاز مرحله .اندگری داشتهشیعه بوده یا تمایالت شیعه ،رغم محقّقان جدید(مردم قزوین )به

-ی تاریخ طوالنی مذهبیی اوج تحوالت معینی را در دورهشود. زیرا نقطهکشور ایران، با حکومت صفویه شروع می

ها و چشمگیرتر از آن تغییر مذهب محمد خدابنده ایران به وجود آورد. سقوط مغولی حکومت شیعه در عقالنی بر پایه

یکی از فرمانروایان ایلخانی به سوی تشیع، راه را برای رشد این مذهب در ایران فراهم ساخت. این رخدادهای  ،اولجایتو

ها، آماده مه داد. نقش کلیدی این فرقههای صوفیه ایجاد شده بود، ادای فرقهی تشیع را که به وسیلهبزرگ نفوذ اولیه

های روحانی و معنوی مذهب داشتند. اهمیت سازی مردم برای پذیرش تشیع تحت حاکمیت صفویه از راه تأکید بر جنبه

 (.196: 1384ی اواخر دوران حاکمیت مغول بود )شایسته فر، مذهب تشیع و تمایل به آن، آشکارترین مشخصه

ورزند، میت مذهب و زمانی که حامیان هنری به ایدئولوژی و اعتقادی خاص اهتمام ویژه میآثار هنری در دوران حاک

سازند. ظهور گاه خویش میگردند و موضوعات مذهبی و اعتقادی، دامن آثار هنری را تجلیعمدتًا هدفمند و وابسته می

ده بود، در دوران صفویان به رشد مضامین شیعی در آثار هنری که پیش از رسمی شدن مذهب تشیع در ایران آغاز ش

تنها در تصاویر ای دست یافت و تا دوران قاجار نیز تداوم یافت. رابطه ایجاد شده میان مضامین شیعی و هنر نهفزاینده

های زیرالکی، نقاشی پشت شیشه کاری، نقاشیهای دیواری، نقوش کاشیها بلکه در سایر امور هنری مانند نقاشیکتاب

شود که نشان از پیوستگی عمیق مبانی تفکر شیعی با زندگی ایرانیان ی نقوش فرش نیز به وفور مشاهده میو حتی طراح

گیرد که با در اختیار گرفتن ذهنیت ها را دربر میای منسجم از مفاهیم، باورها و روایتدارد. گفتمان تشیع، مجموعه

رود در صورت و محتوای شود و منطقاً انتظار میبازتولید میشیعیان، در تمامی جوانب زندگی فردی و اجتماعی آنان 

ای پیرامون مفاهیم های دارای مضامین شیعی به ظهور رسیده باشد. با توجه به اینکه گرایش تشیع، گفتمان ویژهنگاره

گفتمان تشیع، به های مورد نظر و تأکید سازد، ضرورت دارد در پرتو مفاهیم، باورها و روایتو قضایای اسالمی مطرح می

توان نتایج درخور توجهی پیرامون ماهیت و وجوه های شیعی مبادرت ورزید. از این طریق، میتوصیف و تحلیل نگاره

 مختلف نگارگری شیعی به دست آورد و مبانی نظری هنر و نگارگری شیعی را گسترش داد.
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 قزوین و فتح آن توسط مسلمانان

گردد و بنای آن را به شاپور ی آن به دوران ساسانیان بازمیه تاریخچه و ریشهقزوین یکی از شهرهای ایران است ک

اند. قزوین شاه راه اقتصادی جاده ابریشم و سالها محل گذر بازرگانانی بود که کاالهای خود را از ساسانی نسبت داده

ده و از همین رو دارای اماکن سال پایتخت ایران بو 57بردند. قزوین در زمان حکومت صفویان حدود شرق به غرب می

ی نخست در ایران و سوم در جهان را دارد. و میراث فرهنگی و تاریخی بسیاری است و از نظر تعداد اثر تاریخی، رتبه

توان به میرعماد قزوینی قزوین پایتخت بزرگ خوشنویسی ایران است و از جمله خوشنویسان معروف خط پارسی می

 اشاره کرد. 

ضمن آن که  ازآغاز ورود سپاه اسالم به ایران مورد توجه قرار گرفت. الجیشی جغرافیایی؛طه موقعیت سوققزوین به واس

ها بوده و این مطلب ها و حکومتاین شهر در تمامی مقاطع تاریخی قبل یا بعد از اسالم همواره مورد توجه همه دولت

(. کلیه منابع تاریخی 251: 2537خورد )کولسینکف، م میدر کلیه آثار از جمله آثار اسالمی و حتی منابع غربی به چش

کنند. به تصریح منابع تاریخی؛ قزوین در عهد خالفت های اسالمی معرفی میقزوین را از ثغور سرزمین بدون استثناء،

پس از فتح ابهر روانه  ،الخطّاب فتح شده است. در شرح این فتح آمده که فرمانده سپاه عرب )براء بن عازب(عمر بن

آرایی کردند؛ اما چون از یاری دیلمیان ناامید قزوین گردید. قزوینیان ابتدا به امید مدد مردمان دیلم در مقابل اعراب صف

 شود که آنان )مردمان قزوین( از دادن جزیه امتناع ورزیده و اسالم آوردند.شدند تقاضای صلح کردند. گفته می

وین، با انتقال پایتخت دولت اسالمی به شهر کوفه در دوران خالفت امام علی )ع(، کوفه به یکی از اندکی بعد از فتح قز

های شیعی از کوفه به قزوین نخستین مراکز اجتماع شیعیان در دولت اسالمی بدل شد. بنابراین آمد و شد افراد و خاندان

مری طبیعی و اجتناب ناپذیر بوده است. مؤید این گفته آن که حامل تفکّر شیعی بوده و بر مردمان قزوین متأثّر باشند، ا

 یکه حضور و اسکان اعراب شیعی در قم در قرن اول )به ویژه از شهر کوفه( بر گسترش تشیع در قم تاثیر غیر قابل انکار

توانسته ه می(. ازسویی از این نکته نیز نباید غافل بود که درحالی که آمد و شد مردم کوف207: 1386داشت )جعفریان، 
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گری به شهر گردد، ورود انبوه سپاهیان و بالطبع ورود اسالم اهل تسّنن نیز امری بدیهی بوده باعث نفوذ افکار شیعه

است، زیرا قزوین به واسطه موقعیت جغرافیایی در کانون توجه قرار داشت. بنابراین دولت اسالمی بدون وقفه جنگجویان 

داشت. آنان جهت تحریک و تهییج سپاهیان در آمدنِ به قزوین احادیث فراوانی در یبسیاری را به این منطقه گسیل م

واسطه بیتوته در قزوین از پیامبر نقل کردند. و پاداش اخروی به خصوص فضیلت جهاد و شهادت در قزوین و حتی اجر

نصاری، ابوذر غفاری و... که در حتّی برخی احادیث منسوب به پیامبر اکرم )ص( از قول امام علی)ع(، جابربن عبداهلل ا

: 1364نزد شیعیان مورد تأیید بودند، نقل شد تا به مقبولیّت احادیث در چشم شیعیان نیز خدشه وارد نشود )مستوفی، 

تمامی احادیث در خصوص فضیلت « ابن قیم»رسند، چنان که (. گرچه غالب این احادیث ساختگی به نظر می773-758

وجود این احادیث و تبلیغات مشابه آن و طمع ، (. با این حال108: 1387)ابن قیم جوزیه،  داند.شهرها را کذب می

جات بزرگ و دریافت غنایم و فضیلت جهاد در راه خدا و.... عواملی بود که سبب گردید غازیان مسلمان در قالب دسته

شد و غالب سربازانش؛ از اهل سنت بودند؛ با پی در پی به ثغر قزوین وارد شوند. این غازیان که فرماندهان و سپاهیان ار

نشین شهر افزودند. به عبارت دیگر در ابتدای امر؛ نه مردم شهر که ورود و اسکان در قزوین به سرعت بر جمعیت سنّی

جمع کثیری از واردشوندگان بر این شهر سنّی بودند، بنابراین تأثیر آنان بر مردمان شهر نیز مورد انتظار بوده است. 

ویژه که مذهب آنان مورد تایید و حمایت دستگاه حاکم نیز بود. بنا بر آنچه گفته شد تردیدی وجود ندارد که جمعیت هب

شیعیان در قزوین نسبت اهل سنّت کمتر بوده است. مطلب مهم قابل ذکر آن است که قزوین از همان قرن نخست با 

ای در قزوین از همان قرن نخست از جایگاه معتبر و ویژهشهر کوفه ارتباط داشته است، به همین جهت جماعت شیعه 

 اند.برخوردار بوده

این شهر امروزه جمعیّت تقریبًا صددرصدی شیعه را در خود جای داده است. اکثر محّققان و مورخّان جدید با تأثیر از 

اندکه با ظهور صفویه و نامیده« یادارالسّنه»نشین معرفی کرده و آن را چند منبع تاریخی متقّدم قزوین را شهری سّنی

گرایش یافته است. طرفداران این نظریه اندک نیستند در  ،تحت تاثیر تبلیغات مذهبی آنان، از تسنّن به تشیّع امامیّه

رسد این عقیده بر وجهی صحیح نباشد. مردمان قزوین همچون بسیاری از مناطق ایران در عصر حالی که به نظر می
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گری رسد تفکّر شیعهسپاهیانی که حامل و ناشر پیام سقیفه بودند، با اسالم آشنا شدند. اما به نظر میفتوحات، از طریق 

های آغازین فتوحات، با ورود غازیان به شهر؛ منجر به آشنایی ِمردمان به تشیّع گردیده است. این نیز از همان سال

کثریّت مردم قزوین )به رغم محّققان جدید( شیعه بوده یا آشنایی چندان مداوم بوده که گویا در آستانه ظهور صفویان ا

 اند.گری داشتهتمایالت شیعه

 آثار حضور شیعیان در قزوین 

مطالبی دست یافت که از جایگاِه معتبر شیعه )بر خالف تصور عمومی( توان به میبا اندک جستجو در منابع تاریخی؛ به 

 شواهد به اجمال از نظر خواهند گذشت.در همان قرن نخست حکایت دارد. برخی از این 

 ممنوعیت لعن علی)ع( در قزوین -1

ترین اعمالی که امویان در طول خالفت خود در رواج آن کوشیده و سعی بی انتها کردند؛ لعن علی )ع( و یکی از سخیف

گزارش گردیده است. های فراوانی از تالش امویان؛ از مورخان شیعی و سنی فرزندانش بر منابر مسلمین بود. نمونه

را به جرم لعن نکردن علی )ع( بر منبر، چهارصد ضربه شالق بزد و سر و  ،«عطیه بن سعد»چنانکه حجاج بن یوسف 

ریش بتراشید. زیاد بن ابیه مردم کوفه را فراهم آورده و آنان را به لعن علی)ع( ترغیب می کرد؛ و هرکه در این کار دریغ 

(. در قرن نخست و در اوج قدرت امویان؛ و در حالی که 30: 2، ج 1409بود )مسعودیکرد؛ سر وکارش با شمشیر می

( و جانشینان معاویه )جز 36های جامعه اسالمی ترویج دهند؛ )همان: خواستند لعن علی)ع( را در تمامی الیهآنان می

کردند )حموی، )ع(را بر منابر لعن می در موارد استثنا( به قول یاقوت در شرق و غرب عالم اسالمی )در قلمرو امویان( علی

(؛ عامل اموی در قزوین در مقابل دیدگان عامّه به جرم اهانت و لعن علی)ع( کشته شده و واکنشی نیز از 3،19: ج1955

تر آن که پس از ان واقعه لعن سوی سنَیان و عوامل حکومتی در قبال کشته شدن عامل گزارش نگردیده است. مهم

توان تصور نمود که شیعیان قزوین در قرن نخست از لحاظ جایگاه و جمعیت ع گشته است. بنابراین میعلی)ع( نیز منقط

 اند که چنین امر مهمی اتفاق افتاده است.دارای موقعیت ممتازی بوده
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 های زیدیه در قزوینفعالیت -2

آمد فراوان سپاهیان، مهاجرت  چنان که ذکر شد مردمان قزوین از همان قرن نخست در کنار تسنَن به واسطه رفت و

های های تشیّع نیز کمابیش آشنا شدند. این امر سبب گردید تحرکات و قیاماعراب، پناه جویی علویان و... با اندیشه

ای به قزوین داشته ها توجه ویژهها سبب شد رهبران قیامشیعی همواره مورد حمایت شیعیان این شهر باشد. این حمایت

 رهبران زیدیه با آگاهی از عالقه مردمان در قزوین همواره در این شهر فعال بودند. باشند. چنانکه 

 مقابر امامزادگان شیعه در قزوین -3

های اجتماعی، توانند بیانگر برخی وقایع، حوادث، جریانها از جمله اسناد و شواهد تاریخی هستند که میمقابر و آرامگاه

مای شیعه به طور خاص هیچگاه از سوی لباشند. جامعه شیعیان به طور عام و ع تفکرات مذهبی و امثال آن در جامعه

های خالفت اموی و عباسی در امان نبودند. ائمه و فرزندان ایشان و حتی پیروانشان به طرق مختلف مورد آزار و دستگاه

داشتند، همواره در معرض زندان شدند و به ویژه اگر نسبت به دستگاه حاکم اعتراضی اذیت امویان و عباسیان واقع می

نمود که پیروان و به ویژه فرزندان سادات، در تنگناهای حکّام گرفتند. بنابراین منطقی میو شکنجه و شهادت قرار می

دادند که ضمن جور؛ دست به مهاجرت بزنند. آنان در مهاجرت، به طور طبیعی مقاصد خویش را در نقاطی قرار می

اطق نیز برای پذیرش آنان و افکارشان جهت مبارزات و دفاع احتمالی آمادگی داشته باشند. زیرا امنیت جانی، اهالی من

زادگان شیعه نمود. وجود قریب به دویست و پنجاه آرامگاه مربوط به امامدر غیر این صورت مهاجرت امری بی فایده می

ترین لویان به این منطقه قلمداد کرد. شاید برجستهتوان حاکی از نوعی آرامش و پناه بری عدر قزوین و اطراف آن را می

زاده حسین)ع( باشد. در شهر قزوین و در بخش جنوبی این شهر زیارت گاهی وجود مقابر شیعه در قزوین؛ آرامگاه امام

ز آن که اهالی با نام شاه زاده حسین ااست. شود متعلق به فرزند خردسال امام رضا )ع( با نام حسین دارد که گفته می

هجری قمری وارد قزوین شد و فرزند خردسال ایشان در این سفر بر اثر بیماری  203)ع( در سنه  کنند. امام رضایاد می

 (.134، 3: ج1408فوت نموده و در همان شهر مدفون گردیده است )رافعی قزوینی، 
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 مشاهیر شیعه در قزوین -4

هد استعدادهای ناب انسانی بوده است. تألیف و تدوین هزاران دست از دیرباز م ،قزوین )همچون بسیاری از مناطق ایران(

نوشته در قرون متمادی، شاهدی بر این مدعاست. وجود تعداد قابل توجهی از تصانیف و تألیفات مربوط به شیعیان 

ار و هشتصد بزرگ طهرانی در الذریعه حدود هز قزوین در اعصار گوناگون حاکی از پویایی شیعیان در این شهر است. آقا

حدود دویست اثر مربوط به مؤلفان شیعه قبل از ظهور  کند که از این تعداداثر منسوب به رجال قزوین را معرفی می

 صفویه است.

 قزوین پایتخت صفویه -5

توسط شاه اسماعیل به طور رسمی در تبریز تأسیس گردید  ،م(1501هجری )907سلسله صفـوی در سال 

چه همانند تمامی شاهان اندک اندک به سلطنت استبدادی بدل گشت  گر ومت این سلسله(. حک709: 1383)دوغالت،

: 1379( اما با اعالم تشیع به عنوان مذهب رسمی در ایران، در ترویج و تعمیم آن کوشیدند )پاشازاده،10: 1383)الکهارت،

یغات مذهبی و موفقیت صفویان با سیاستِ ( و خود نیز در جامعه شیعیان ایرانی مشروعیت یافتند. پر واضح بود که تبل47

های همسایگان غربیشان )دولت عثمانی( در تضاد بود. آتش اختالفات عثمانی و صفوی چنان شدید بود که منجر به جنگ

دو دولت به شدت در مذهب خویش متعصَب  ها متأثر گردیدند. هرفرسایشی گردید و هر دو دولت به شدَت از آن جنگ

بنابراین صفویان در دو سوی مملکت خویش در شرق و غرب با سنَیانی مجاور بودند که هیچگاه مذهب نشان دادند 

(. در چنین شرایطی یکی از راهکارهای 284: 1387شیعه جعفری را در زمره مذاهب حقَه قلمداد نکردند )مینورسکی، 

د زیرا این شهر از لحاظ جغرافیایی به ممکن و منطقی برای دولت صفوی انتقال پایتخت از تبریز به مکان دیگر بو

عثمانیان سنَی مذهب بیش از اندازه احتیاط نزدیک و از ازبکان متعصَب بیش از حد دور بود. بنابراین صفویان با سنجیدن 

 ق( پایتخت خود را به قزوین منتقل ساختند.984-930این مسئله و بررسی سایر عوامل در عهد شاه طهماسب اول )
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پس از تشکیل دولت صفوی اهمیت ویژه و منحصر به فردی یافت و به سرعت مراحل رشد و ترقی خود را شهر قزوین 

ها و اقوام مختلفی شد که پس از ی نخست مرکز تجمع گروهدر زمان شاه طهماسب اول طی کرد. این شهر در وهله

و تجاری قابل توجهی بدان  پایتخت شدن راهی این شهر شدند. همچنین مرکزیت سیاسی این شهر اهمیت مذهبی

ی جدیدی به فضای این شهر بخشید، اما دیری نپایید که با انتقال بخشید. در این دوران ساخت بناها و مساجد جلوه

پایتخت به اصفهان همین شهر پرجمعیت و پر جنب و جوش بر اثر نابسامانی و درهم ریختگی سیاسی و اجتماعی رونق 

 (.51: 1390ادلفر،فراهانی فرد، گذشته خود را از دست داد )ع

 منابع تاریخی مصور شیعی قزوین -6

های نهم و دهم ی سدهی فرهنگ و هنر، در فاصلهمذهب در دوران صفویان و تیموریان نقش مهمی در روند مطالعه

ی بود. ایشان های فرهنگی و عالیق شخصی حاکمان تیموری، بیانگر ارتباط مستقیم هنر و ایدئولوژبرعهده دارد. برنامه

ی عالقه و ارادتشان به مذهب شیعه بود و به این دادند که نشان دهندهآثار هنری، با مضامین شیعی را سفارش می

ی هنرهای بصری در شرق اسالم هایی به وجود آوردند و در نهایت، استانداردهای جدیدی را در زمینهوسیله رقابت

ها و مکاتب ای ایرانی در برخی از دورهی نسخه نگارهمایه(. بخشی از درون196: 1384گذاری کردند )شایسته فر، پایه

هنری به خصوص قرن دهم به بعد معطوف به بازنمایی مضامین و مفاهیم اسالمی و شیعی است؛ اما نگارگران به تبع 

ها را به ورزیده و آن شرایط مذهبی و سیاسی هر دوره و اهداف مورد نظر حامیان، به گزینش این گونه مضامین مبادرت

 (.106: 1395گرایانه تا نمادین به تصویر درآورده اند )مهدی زاده، های متفاوت از واقعشیوه

هجری قمری ساختار هنری ایران را دگرگون کرد. این حرکت، تحت نظر شاه تهماسب  947حکومت صفویه از سال 

تکمیل شد. نظم و ترتیب جدید که به وجود آمده بود، دار و اساسی توسط شاه عباس آغاز و در خالل تحولی ریشه

ها را تحت مدیریت قابل اعتماد سلطنت به طور منسجم به هم پیوند داد. در نتیجه فرهنگ پایتخت در سراسر شهرستان

ی دهم هجری به امپراتوری گسترش یافت؛ این مسأله موجب شد که حتی مکتب معموال مستقل شیراز، در اواخر سده
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هجری قمری و پس از آنکه شاه  955(. مکتب قزوین در سال 135: 1384قزوین نزدیک شود )شایسته فر، مکتب 

تهماسب به قدرت رسید و مرکز حکومت صفویان را از تبریز به قزوین منتقل ساخت، شکل گرفت. ادبیات و هنرهای 

خود استاد و در عین حال حامی و  های شاه تهماسب به کمال مطلوب نزدیک شدند. شاه تهماسبتزئینی تحت حمایت

(. از نگارگران معروف مکتب قزوین، استاد 198: 1384شایسته فر، مشوق هنرهای نقاشی، تذهیب و خوشنویسی بود )

ی محمد قزوینی، صادق بیگ افشار، علی اصغر کاشانی، موالنا شیخ محمد، موالنا میرمصور و از آثار این مکتب، فالنامه

 توان نام برد.ی نظامی و ... را میی تهماسبی، هفت اورنگ جامی و خمسهتهماسبی، شاهنامه

 ی تهماسبیشاهنامه -1

ای است که کتابت و نگارگری و تذهیب و تجلید آن توسط ی دست نوشت عظیم پر نگارهی تهماسبی نسخهشاهنامه

 927از زمان شاه اسماعیل یکم در حدود ی دربار صفوی آرایان کتابخانهگروهی از بهترین نگارگران و صحافان و کتاب

ی شهریاری او، ادامه و سرانجام یافته اش تهماسب میرزا آغاز شد و در دورههجری قمری برای اهدا به فرزند هشت ساله

های زیبایی شناسی، معنایی و فنی خود در میان ی خطی به دلیل دارا بودن برترین ویژگیهای این نسخهاست. نگاره

 285(. این نسخه 41: 1393ر تاریخ نگارگری ایران، بر نظیر و در اوج زیبایی و درخشندگی هستند )احمدی نیا، سایر آثا

هجری قمری  976گیرد و به عنوان شاهنامه هوتن شناخته شده است که توسط شاه تهماسب در سال نگاره را در بر می

هجری  1321هجری قمری باقی ماند. در سال  1216به سلطان سلیم دوم هدیه شد و در کتابخانه عثمانی تا سال 

هجری  1379شد. یکی از انساب ادموند آن را در سال داری میقمری این نسخه در مجموعه بارون ادموند رزشیلد نگه

 های هنر متروپولیتن در نیویورک بخشید( فروخت. سایر نگارهنگاره از آن را به موزه 78قمری به آرتور.آ.هوتن )کسی که 

شود. تصویری از این نسخه خطی، کشتی دار نگه داری میاسالمی برلین و نزد چند مجموعه ی هنراکنون در موزه

(. این 17: 1384نماید )شایسته فر، شیعیان را نشان داده که پیامبر )ص(، امام علی )ع( و دو فرزندش را ترسیم می

ی خطی شاهنامه فردوسی شاه طهماسب، کشیده شده، تطبیق هترین کتاب ایرانی یعنی نسخنگاره که در ابتدای معروف
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دهد. هویت ایرانی با مذهب شیعه را نشان می

تصاویر موجود در این نسخه خطی، نشانگر تعالی 

بخشیدن به دربار صفویان است که در چند نسخه 

به تصویر کشیده شده است. در آغاز شاهنامه، شاعر 

د. در این جا کنباورهای مذهبی خود را تشریح می

آورد که شاعر مثالی از مسافران محکوم به فنا می

بر هفتاد کشتی سوار شده و هفتاد نوع مذهب 

کنند. با توجه به سخن ولچ بشری را حمل می

ها و اروپاییان بین سیاهان آفریقایی، چینی

شوند. بزرگترین مسافران و خدمه کشتی دیده می

را حمل  و زیباترین کشتی، خاندان مقدس شیعه

کنند و فردوسی برای این کشتی در این نسخه می

ای شیعی تهیه از شعر )که برای سفارش دهنده

ها و مذاهبی که فردوسی شاعر آن ها را هفتاد نوع رسیدن به ساحل نجات را به تصویر کشیده است. تمام فرقه ،شده(

مت و امنیت به ساحل نجات خواهند رسید. حضرت پیوندند و تنها شیعیان در سالتخمین زده است به دریای ابدیت می

ای از نور و امام دوم و سوم هستند، همگی با هاله )ع( و دو شخصیت دیگر که احتماالً محمد )ص( و حضرت علی

ای که به دور چوبی پیچیده شده بود را ها دستار معروف صفوی که شامل عمامهاند. آنروشنایی به تصویر کشیده شده

حضرت محمد )ص( و ی شاه طهماسب و شاه اسماعیل نیز مرسوم بوده است. د و این نوع دستار در دورهبه سر دارن

اند. در گوشه اند و امام حسن و امام حسین در دو سمت کشتی ایستادهحضرت علی )ع( در زیر سایبان کشتی نشسته

ش و روشنایی قوانین اسالم در نظر گرفته تواند نمادی از درخشکند که میسمت راست تصویر، خورشید نورافشانی می
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از اولین کارهای میرزاعلی پسر سلطان  ،(1کند. این نقاشی )تصویر شماره شود که آسمان تاریک زندگی را روشن می

محمد و معاصر شاه طهماسب است. این مسأله بر ارتباط حضرت علی )ع( و اهل بیت با پیامبر )ص( تاکید و بر حقانیت 

 (. 148-150: 1384شایسته فر، )ن اسالم گواهی دارد شیعه در جها

 ی تهماسبیفالنامه -2

ی فالنامه به سفارش شاه تهماسب و پس از اتمام آثار بزرگ دربار صفوی یعنی شاهنامه تهماسبی و خمسه نظامی نسخه

 957هجری قمری آغاز و در سال  947مصور شده است. تهیه این نسخه به احتمال زیاد در سال  در مکتب قزوین

های نگاره از این نسخه شناسایی شده که به صورت پراکنده در مجموعه 28هجری قمری به پایان رسیده است. تا کنون 

تربیتی دوبلین، موزه متروپولیتن و موزه متعدد خارج از کشور مانند گالری ساکلر واشنگتن، موزه برلین، کتابخانه چس

نامه (. فال108: 1395دانند )مهدی زاده، شوند. نقاشان این نسخه را آقامیرک و عبدالعزیز میلوور پاریس نگهداری می

گویی به کار گیری است که برای مشورت و پیشی فالشود کتابی در زمینهکه به امام جعفرصادق )ع( نسبت داده می

: 1384های بسیار ناب از تاریخ انبیا ترکیب یافته است )شایسته فر، های عامیانه با مجموعهرود. متن کتاب از داستانمی

ی قدمگاه امام رضا، ی فتح خیبر، نگارهی معراج، نگارهتوان به نگارههای نسخه خطی فالنامه تهماسبی می(. از نگاره17

ع(، ی دو انگشت حضرت علی )ی معجزهنگاره

ی نجات مردم از دست ی روز قیامت، نگارهنگاره

ی تابوت حضرت علی )ع( و ... اشاره کرد که در ادامه به معرفی و بررسی چند نگاره از دیو توسط امام رضا )ع(، نگاره

 پردازیم.این نسخه می

 ی معراج نگاره -3

تخیل نگارگران ایرانی را به خود جلب نموده است. ی شگفت انگیز معراج از مضامین بلند اسالمی است که همواره واقعه

های معراج، نگارگر، بخش میانی سفر پیامبر )ص( را به تصویر ی معراج فالنامه به مانند بسیاری از نگارهچه در نگاره اگر

 :  کشتی شیعه، شاهنامه تهماسبی، قزوین، موزه متروپلیتن.1تصویر شماره 
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کشیده است لیکن وجه تمایز اصلی این نگاره با 

های دیگر، روایت شیعی مصور شده از این نمونه

عنصر قابل تأمل این نگاره در میان واقعه است. 

ها ی مصور شده از معراج، نقش شیر نشسته نگاره

ی چپ نگاره است که پیامبر )ص( در گوشه

انگشتری خویش را به سوی او گرفته است. شیر 

در فرهنگ شیعی نماد حضرت علی )ع( است و 

ترین باور شیعه، هنرمند برای بیان نمادین کانونی

ت علی )ع( از این نماد و یعنی جانشینی حضر

که معموالً شگرد تصویری بهره برده است. در حالی

های معراج شخصیت اصلی به ترتیب در نگاره

-یشامل پیامبر )ص(، جبرئیل و سایر فرشتگان م

دارد. شود، ولی در این نگاره، پس از پیامبر )ص( نقش شیر بیشتر از سایر عناصر توجه مخاطب را به خود معطوف می

توان به محل قرارگرفتن شیر ین مسئله به دلیل تمهیدات بصری است که هنرمند استفاده کرده است. در این مورد میا

ی پرچم که به سوی شیر اشاره دارد، کنش و جذابیت ی دست پیامبر )ص( و نیز دستهو فضای خالی اطرافش، اشاره

کند. در واقع با این تمهیدات به سوی شیر هدایت می خاصی را در این بخش از نگاره ایجاد کرده و چشم مخاطب به

جای پیکر و شخصیت پیامبر )ص( بر کنش ایشان یعنی دادن انگشتر به شیر تأکید شده است. از دیگر سو، شیر به 

ی معراج معرفی شده است. تصویرسازی شیر و معنای نمادین آن، این نگاره عنوان دومین عنصر مهم تصویری در واقعه

کند که پیام سازد و آن را به اثری شیعی و تبلیغی مبدل میتر میهای معراج، خاص( را در میان نگاره2ر شماره )تصوی

ی مرکزی گفتمان (. جانشینی و امامت حضرت علی )ع( هسته111: 1395زاده، نماید )مهدیرا به شکلی رسا منتقل می
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ی له و اثبات حقانیت و شایستگی حضرت علی )ع( در قضیهسازد و شیعیان همواره به دنبال این مسئتشیع را می

اند. از این رو روایاتی از معراج وجود دارد که به این موضوع و حضور حضرت علی )ع( در جانشینی پیامبر )ص( بوده

دهد که در ها از حضور علی )ع( خبر میبر فراز آسمانپردازند؛ مانند این مورد که رسول خدا در شب معراج و معراج می

کند و خداوند علی )ع( را به جانشینی پیامبر )ص( برگزیده، جانشین و وصی و رهبر میان عرش خدا را عبادت می

 (.199: 1382، کند )محمدی اشتهاردیروسفیدان معرفی می

 ی فتح خیبرنگاره -4

جایگاهی مهم و فتح خیبر در نزد شیعیان از 

نمادین و فراتر از یک رویداد صرف تاریخی 

ی خیبر مورد تأیید اهل سنت برخوردار است. واقعه

های مختلف مصور شده است؛ نیز هست و در نسخه

(، روایت شیعی 3اما در این نسخه )تصویر شماره 

که در از این واقعه به تصویر درآمده است. در حالی

ی شجاعت و دلیری جنبهروایت اهل سنت، تنها با 

شویم، ولی در روایت شیعی از رو میحضرت روبه

ی خیبر بر عمل اعجازگونه حضرت بسیار واقعه

اساساً در گفتمان شیعه، بر این تأکید شده است. 

شود که تمامی امتیازات خاص مسأله تأکید می

ها به دلیل توجه و امامان شیعه و خصایل برتر آن

ی حضرت، پاهای حضرت را بر دستان د به ایشان است. نگارگر برای بیان تصویری عمل اعجازگونهی خداونعنایت ویژه

 قزوین. : معراج، فالنامه تهماسبی،2تصویر شماره 
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نظیر است. با این تمهید تصویری، هنرمند به شکلی نمادین های فتح خیبر، بیای قرارداده است که در میان نگارهفرشته

ی و الهی تأکید نموده است. عالوه بر بیان روایت بر پیوند حضرت علی )ع( با آسمان و تکیه ایشان بر نیروهای فرازمین

نگاره با بیان تصویری گفتمان تشیع در رابطه با مقام و منزلت برابر و یکسان حضرت علی اعجازگونه فتح خیبر، در این 

های آتش به یک اندازه، روبند نگارگر هر دو بزرگوار را با شعله شویم. بدین شکل که)ع( با پیامبر اسالم نیز روبرو می

چهره و عمامه یک شکل، لباس با نقش و رنگ مشابه و حتی پیکر یک اندازه به تصویر درآورده است. با این تمهید، 

ام حضرت نگارگر، مقام و منزلت یکسان دو شخصیت را به شکلی تصویری نشان داده است. بر مبنای گفتمان تشیع، مق

 (.118: 1395شود )مهدی زاده، علی )ع( به مانند مقام پیامبر )ص( دانسته می

 ی قدمگاه امام رضا )ع(نگاره -5

های فالنامه های مقدس است که در یکی از نگارهالسالم و مکانیکی از آداب و رسوم مهم تشیع، زیارت قبور ائمه علیهم

(. ورود و حضور امام هشتم شیعیان در ایران 4تحت عنوان قدمگاه امام رضا )ع( به تصویر درآمده است )تصویر شماره 

 : فتح خیبر، فالنامه تهماسبی، قزوین.3تصویر شماره 
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از وقایع مهم تاریخ تشیع است که سبب شد 

ها مبادرت ورزند تا هم شیعیان به ساختن قدمگاه

یاد حضور آن حضرت را گرامی داشته و هم از آن 

های معنوی نصیب خود سازند. هرهمکان مقدس، ب

بر همین اساس، در نگاره عبادت کنندگانی به 

اند ها در حال عبادت ایستادهتصویر درآمده اند. آن

اند؛ حالت هایشان را در حین دعا بلند کردهو دست

آنان بیانگر این است که درخواست و حاجتی دارند 

و برای طلب شفاعت امام )ع( یا برای رفع 

-هایشان به این مکان مقدس روی آوردهیگرفتار

های تشیع امامان شیعه انساناند. در گفتمان 

ای هستند که وجودشان بزرگ و برگزیده

سرچشمه حیات و فیض و برکت است. آنان 

ها اند و پیوند با آنی بین خالق و مخلوقواسطه

سازد. موضوع نگاره در فضایی محراب مانند به تصویر درآمده و با های معنوی، اخالقی و مادی را نصیب مردم میبهره

گذارد. همچنین، نگارگر از طریق عنصر نقوش اسلیمی تزیین شده که مدخلی زیبا برای ورود به نگاره را به نمایش می

فی مکان مقدس پرداخته است. در این نگاره پاها حالتی نمادین و ای نمادین )نقش پا( به معرشمایلی یا نشانه غیر

اند. پاها بیانگر حضور یکی از اولیای الهی هستند. مقدس دارند و برای نشان دادن عظمت امام، در اندازه بزرگ تصویر شده

مقایسه  ،نقش دست )علم( توان بااند. عنصر پا در این نگاره را میپردازی و زرافشان شدهبه همین دلیل، به دقت نقش

 : قدمگاه امام رضا، فالنامه تهماسبی، قزوین.4تصویر شماره 
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شود. در میان پاها رحل قرآن قرار گرفته که شاید کرد که نشان پنج تن آل عباست و در آثار مختلف صفویه دیده می

 (.119-121: 1395مهدی زاده، نمادی از حضور قرآن ناطق یعنی امام هشتم باشد )

 ی تابوت حضرت علی )ع(نگاره -6

های مذهبی شیعه آمده است که حضرت علی )ع( از زمان مرگ خود آگاه بود و به پسران خود وصیت کرد که در قصه

پس از غسل و کفن، جسد مبارک ایشان را در تابوتی قرار داده و بر پشت شتری گذارند و در بین راه شتر را به شخص 

داری سپرده و خود برگردند. حسن )ع( و حسین )ع( چنین کردند و در میان راه شتر را به شخص نقاب دار سپردند، نقاب

دارد ولی فرزند کوچک امام نگران شده و به تعقیب شخص ناشناس می پردازد تا این که آن شخص نقاب از چهره بر می

(. نگاره 55: 1380سی نبود جز خود علی )ع( )وکیلیان، خواهد که برگردد و نگران نباشد و آن شخص کو از او می

ای است که بر (، تصویرگر قصه5)تصویر شماره 

گویی حضرت علی )ع( الهام آسمانی و قدرت پیش

نماید. مضمونی که به علم لدنی و جایگاه تأکید می

کند. فوق انسانی ائمه در نزد شیعیان اشاره می

باال و ارتباط با امامانی که با داشتن قدرت معنوی 

-آسمان، از کلیه امور آینده باخبرند و حتی از لحظه

ی تصویری نگاره ی مرگ خود نیز آگاهند. از جنبه

از سادگی خاصی برخوردار است. شتری بزرگ در 

شود که تابوت سبز رنگی بر پایین نگاره دیده می

دار، افسار شتر را پشت آن قرار دارد و شخص نقاب

 ت علی، فالنامه تهماسبی، قزوین، موزه متروپولیتن.: تابوت حضر5تصویر شماره 
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شویم که او حضرت علی )ع( است. جهت این شمایل به سمت دو ست. از نوشته کنار آن متوجه میبه دست گرفته ا

شویم فرزندان بزرگوار حضرت هستند. ی کنارشان، متوجه میشخصیت دیگر در سمت چپ نگاره است که بر طبق نوشته

تشان متوجه حضرت علی )ع( است. شوند و حرکات و حاالهای آتش دور سر دیده میها نیز با لباسی زیبا و شعلهآن

رنگ لباس حضرت با لباس امام حسین )ع( یکسان است. از این طریق نگارگر گفتگویی که در قصه میان علی )ع( و 

شود دو شخصیت گیرد را به شکلی تصویری نشان داده و با این تمهید بیننده متوجه میفرزندش حسین )ع( در می

ی گذارد. همچنین، جنبهها نیز بر این ارتباط صحه میر شده، کدامند. حاالت دست آنها برقرااصلی که گفتگو بین آن

ی معنوی و قدسی امامان شیعه به زیبایی هرچه تمام در این نگاره به بیان تصویری درآمده است. این امر به واسطه

 (.128: 1395زاده،  های فاخر و زیبا، میسر شده است )مهدیهای آتش و لباسکاربست روبند چهره، شعله

 ی نجات مردم از دست دیو توسط امام رضا )ع(نگاره -7

های دور نزد شیعیان ها نسبت به سایرین، از گذشتهذکر روایات شگفت انگیز در مورد ائمه برای بیان کرامت و برتری آن

اند. نسبت به بزرگان شیعه، ساخته شده ریای عوامی باور قلبی و ایمان عمیق و بیها بر پایهرایج بوده است. این گونه قصه

شوند و نبرد با دیوها یکی از ی دشمن قهرمانان نیک شناخته میموجودات دیوسان در تخیل مردم ایران به منزله

های (، امام رضا )ع( با روبند چهره، شعله6های عامیانه ایرانی است. در این نگاره )تصویر شماره های قهرمانان قصهویژگی

ای به شکم دیوی بزرگ و خشن وارد کرده است. شود که نیزهنی درو سر و لباسی فاخر بر اسبی آبی رنگ دیده مینورا

اش به رنگ روحانی سبز است؛ قرآن کریم این رنگ را رنگی لباس حضرت امام رضا )ع( با توجه به ایمان و اعتقاد ذاتی

(. رنگ سبز رنگ اسالم، والیت و 98:  1393ست )ولی پور، داند و در اینجا نماد دسترسی به قرب الهی ابهشتی می

طهارت است. رنگ آبی استفاده شده برای اسب، نشان معصومیت صاحب آن است. رنگ آبی رنگی آرام و الهی و آسمانی 

(. برخالف تصویر دیو که مضطرب و سرکش 164: 1377است و به معنای رحمت الهی نیز بیان شده است )آیت اللهی، 

تر از امام نشان داده تا بر اهمیت رسد، امام مظهر آرامش است. همچنین هنرمند، اندازه دیو را بسیار بزرگظر میبه ن
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کار امام یعنی مبارزه با پلیدی بیفزاید. رنگ 

توان نماد نارنجی متایل به قرمز دیو را می

-های دنیوی، تهاجم، خشونت و وسوسهتمایل

به ظاللت شیطانی دانست که مردم را های 

کشاند. در اقیانوس گروهی از مردم به می

قواره و اسیر در چنگال تناسب و بیشکلی بی

موجودات وحشی به تصویر درآمده اند. مردم 

هرکدام وحشت زده و سراسیمه و عریان در 

دنیای متالطم و ظلمانی گرفتار شده و به دنبال 

خواهند و پناهگاهند و از امام رئوف کمک می

نگرند. این مبارزه امام با دیو می برخی به

کیفیت روایی به نوعی خود مشتمل است بر 

دریای متالطم و وجوهی نمادین: گمراهی به 

سیاهی تعبیر شده که سرگردانی در آن، تنها به 

پذیرد. این چراغ فروزان به دست اولیاء و ائمه اطهار است که در دنیای اسالم مشعل والیت پایان میواسطه چراغ و 

ی تباهی و گمراهی، به شباهت به توصیف جهنم نیست خاصه مذهب شیعه بسیار بر آن تأکید شده است. این پس زمینه

 (.129-130: 1395)مهدی زاده، 

ه گفتمان تشیع در تمامی سطوح جامعه، غلبه و سلطه داشته است. چراکه شاه ای تولید شده کنسخه فالنامه در دوره

ی این نسخه، اعتقاد و ایمانی عمیق و راسخ به مذهب تشیع داشت و برای ساختن تهماسب در مقام سفارش دهنده

ت شاه تهماسب ی حکومای شیعی، تکاپوهای سیاسی، فکری و فرهنگی زیادی از خود نشان داد. به طوری که دورهجامعه

: نجات مردم از دست دیو توسط امام رضا، فالنامه تهماسبی، قزوین، 6تصویر شماره 

 موزه لوور.
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فقاهتی در مقابل گرایش -ی اندیشه شریعتیهای اصلی صفویان یعنی تشیع و غلبهی تثبیت یکی از مؤلفهبه دوره

ای شیعی از ابزارها و امکانات گوناگونی (. شاه تهماسب برای ساختن جامعه106: 1395صوفیانه بدل شد )مهدی زاده، 

های شیعی و استفاده ز سیاست نزدیکی به فقها و علمای شیعی، گسترش آیینتوان اها میاستفاده نمود که در رأس آن

های برگرفته از قرآن، وقایع و (. قصه213: 1381خوانی نام برد )صفت گل، خوانی و قصهاز ابزارهای تبلیغی چون روضه

ین بیانگر حقیقت و حقانیت آمیز و نمادهای مذهبی و شیعی که به شکلی صریح یا کنایههای اسالم و تشیع، قصهآموزه

سازند و مضامین و مفاهیم کانونی و مهم تشیع مانند ی تهماسبی را میی فالنامهی اصلی نسخهتشیع هستند، شاکله

حق جانشینی و امامت حضرت علی )ع( به انتخاب خداوند، عصمت امامان شیعه، باور به کرامات و معجزات امامان، باور 

اند. اگرچه در برخی از نسخه های این نسخه بازنمایی شدهشأن و جایگاه قدسی ائمه، در نگاره به شفاعت امامان و بیان

ی فالنامه این ی قابل تأمل و مهم در رابطه با نسخهشویم اما نکتههای ایرانی با موضوعاتی از این دست مواجه مینگاره

های مورد نظر ن باور دارند و بر مبنای باورها و روایتگونه که شیعیااست که مضامین اسالمی و شیعی در این نسخه، آن

ها، نمادها و تمهیدات تصویری قابل تأملی های این نسخه، نشانهاند و در برخی از نگارهگفتمان تشیع به تصویر درآمده

حتی سازد و های مصور اسالمی و شیعی، برجسته و شاخص میی فالنامه را در میان نسخهخلق شده است که نسخه

هایی شاخص و الگو در نگارگری مثابه نگارههای این نسخه را )مانند نگاره معراج، فتح خیبر( بهتوان برخی نگارهمی

ی مضمونی و محتوایی در راستای گفتمان تشیع به تصویر درآمده اند و ها هم از جنبهشیعی دانست. چراکه این نگاره

های گفتمان تشیع هستند. به بیان دیگر، گفتمان تشیع در صورت، و روایتهم از جنبه شکلی، بیانگر مفاهیم، باورها 

های این نسخه، به مانند سایر تولیدات ها به ظهور رسیده است. به همین دلیل، نگارهمحتوا و روش تصویرسازی نگاره

 (.131-132: 1395سازند )مهدی زاده، فرهنگی شیعیان، مخاطب را به فضای گفتمانی تشیع رهنمون می

 گیرینتیجه
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گیرد و یکی از مفاهیم اصلی و مهم های خاص را در برمیای منسجم از مفاهیم، باورها و روایتگفتمان تشیع مجموعه

هایی نگاره ءهای مقدس شیعه است. از منظر گفتمان شیاین گفتمان، تأکید بر جایگاه قدسی و ابعاد معنوی شخصیت

عالوه بر بازنمایی مضمون یا به تصویر کشیدن شخصیتی شیعی، از لحاظ محتوا، شایسته و درخور نام شیعی هستند که 

قالب، صورت و روش بیانی نیز در راستای مبانی اصلی و مفاهیم کلیدی گفتمان تشیع باشند. نگاره های منابع تاریخی 

سی شدند با اجتناب از روش و برر یمصور قزوین که در دوره صفوی به وجود آمده و در این پژوهش تعدادی از آنها معرف

ها و مفاهیم رمزی اند باورها، روایتها، نمادها و تمهیدات تجسمی و تصویری، توانستهگرایانه و با به کارگیری نشانهواقع

های مذهبی متمایز سازند. همچنین شمایل های شیعی را از نگارهو معنوی را در قالب تصویر به تجسم درآورند و نگاره

بدیل های مقدس شیعه را به شکلی نمادین و با عناصر تزیینی خاص به تصویر کشیده و بر جایگاه بیشخصیتی و چهره

و قدسی ایشان تأکید نمایند و مخاطب را به شناخت وجه معنوی و کمال باطنی ایشان هدایت کنند. در این مضامین 

شویم بلکه شخصیت فرا انسانی و مذهبی مواجه نمیهای تاریخی و های قبلی با بازنمایی چهرههای دورهبرخالف نسخه

های ها با قصهمعنوی و قدسی ایشان، همان گونه که در تشیع فقاهتی بازگو شده مدنظر قرارگرفته است. در این نگاره

شویم. دهند روبرو میعامیانه که نظر و احساس مردم عادی جامعه پیرامون شخصیت و جایگاه ائمه شیعه را نشان می

ها و نیازهای یک جامعه دارند و اعتبار خود را از ها، دانشهای عامیانه ریشه در اعتقادات، باورها، ارزشحقیقت قصه در

اند و نظرگاه اجتماعی پیرایهآورند. این نوع ادبیات که تعلق به عوام و توده مردم دارد، ساده و بیهمین مسئله به دست می

های عامیانه مذهبی مصور شده نقاط مشترک چندانی های قصهکنند و شخصیتگی میبینی توده مردم را نمایندو جهان

های هنری بر بستری از شرایط و تحوالت شان از نظر تاریخی ندارند. با توجه به این که شیوهبا هویت و شخصیت

بحث را بایستی متأثر از غلبه های مورد های مورد تأکید تشیع در نگارهرسند، تجلی باورها و روایتاجتماعی به ظهور می

 ی تمام عیار گفتمان تشیع در تمامی سطوح سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه دانست.و سلطه

 منابع
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 سمت، ، تهران، مبانی نظری هنرهای تجسمی، انتشارات 1377آیت اللهی، حبیب اهلل،  -

قم ،مرکز اطالعات و  ز بین المردود والمقبول،نقدالمنقول و المحک الممی ،1387ابن قیم جوزیه،محمد بن ابی بکر،  -

 مدارک اسالمی.

، نگاره های شاهنامه طهماسبی از هاروارد تا فرهنگستان هنر، فصلنامه نقد کتاب، سال 1393احمدی نیا،محمدجواد،  -

 ، تهران.2و  1اول، شماره 

،محقق و مصحح رسول جعفریان،چاپ اول، ، انقالب االسالم بین الخواص والعوام1379پاشازاده اسپناقچی،محمدعارف،  -

  .نشر دلیل، قم

 انتشارات زرین و سیمین،  ،تهران ، نقاشی ایران از دیرباز تا امروز،1384پاکباز، رویین،  -

 نشر علم،  ،تهران ، تاریخ تشیّع در ایران،چاپ اول،1386جعفریان،رسول، -

 دارصار. ،بیروتدوم،  البلدان،چاپ م، معجم 1955بغدادی،یاقوت، حموی -

 ،تهراناول،  فرد، چاپ غفاری قلی عباس تصحیح و تحقیق رشیدی، به ، تاریخ1383حیدر،  محمد دوغالت،میرزا -

 .مکتوب میراث

قوچـانی،  فـی اخبـارقزوین، تحقیـق عزیزاهلل عطاردی محمد،التـدوین بن ق، عبدالکـریم ه 1408رافعـی قزوینی،  -

 بیضون.  محمدعلی العلمیه، منشورات دارالکتـب ،لبناناول،  چاپ

انتشارات  ،تهران، عناصر هنر شیعی در نگارگری و کتیبه نگاری تیموریان و صفویان، چاپ اول، 1384شایسته فر،مهناز،  -

 مؤسسه مطالعات هنراسالمی.

 رسا.خدمات فرهنگی ، تهران ، ساختار نهاد و اندیشه دینی در ایران عصر صفوی،1381صفت گل،منصور،  -
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، کالبدشناسی شهری قزوین در دوران صفوی، تحقیقات تاریخ اجتماعی، 1390عادلفر،باقرعلی، فراهانی فرد،رقیه،  -

 .51-70پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال اول، شماره دوم، صص 

 انتشارات ،تهران یحیایی،.ر.م ن،و،پیگولوسکایا،ترجمه:تازیان،پیراستار یورش آستانه در ،ایران2537کولسینکف،آ،ای، -

 آگاه.

انتشارات علمی و  ،تهران ، انقراض سلسله صفویه، ترجمه اسماعیل دولتشاهی،چاپ سوم،1383الکهارت،الرنس،  -

 فرهنگی.

 انتشارات اسالمی. ،تهران، سیمای پیامبر از دیدگاه گوناگون، 1382محمد،  محمدی اشتهاردی، -

 امیر نشر ،تهران سوم، چاپ نوایی، عبدالحسین تصحیح و تحقیق به گزیده، تاریخ، 1364قزوینی،حمداله،  مستوفی -

 کبیر.

 ،قم داغر، اسعد دوم،تحقیق الجواهر،چاپ معادن و الذهب ه، مروج 1409الحسین،  بن علی ابوالحسن مسعودی، -

 دارالهجره.

تهماسبی شاهکار هنر شیعی عصر صفوی، تاریخ های نسخه فالنامه ، بررسی مضمونی نگاره1395علیرضا،  مهدی زاده، -

 .105-130، صص 97و فرهنگ، سال چهل و هشتم، شماره پیاپی 

کتاب،  دنیای پنجم، چاپ عبداللی، اصغر تصحیح و تحقیق به یاسمی، رشید نادرشاه، زمان در ، ایران1387مینورسکی، -

 تهران.

 های عامیانه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، تهران.قصه ، حضرت علی در1380سید احمد، صالحی، خسرو،  وکیلیان، -
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ی فرهنگ رضوی، شماره ی تهماسبی، فصلنامهالنامهفهای بصری اخبارالرضا در ، بررسی جلوه1393ولی پور،مرضیه،  -

 .81-106، صص 7

Shi’ah Symbols in Qazvin with Emphasis on Illustrated Historical 

Resources  
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Abstract 

In this descriptive-analytic study with data and images collected through library and 

virtual methods, a number of Shi’ah themed manuscripts of the Qazvin school have been 

introduced. The results of this study indicate that the stories derived from the Qur'an, 

events and teachings of Islam and Shi'ism, which explicitly or symbolically represent the 

truth and legitimacy of Shi'ism, constitute the main frame of these images. In addition, 

the important concepts and notions of Shi'ism such as the right of succession and 

Imamate of Prophet Ali (PBUH) chosen by God, the infallibility of the Shiite Imams, the 

belief in the miracles and wisdoms of the Imams; also the intercession of the Imams and 

the expression of the dignity and status of the Imams, are represented in these paintings. 

Artists who have created such works have been able to visualize coded and spiritual 

beliefs, narratives, and concepts by avoiding a realistic approach and by applying 

symbols, signs and visual and tangible arts; moreover, Shi’ah paintings are distinguished 
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from religious paintings. They have also portrayed sacred figures and icons of Shi’ah 

Islam in a symbolic manner with the use of special decorative elements, emphasizing 

their unique and sacred status and directing the audience to their spiritual and intrinsic 

perfection. 

Research objectives: 

1- Introducing the Shi’ah manuscripts of the Qazvin School and describing and 

explaining the main features of the applied paintings. 

2- Examining the presence of the images of holy Shi’ah figures, content, narration and 

expression method appearing in the Qazvin manuscripts with respect to significant Shiite 

concepts. 

Research questions: 

1- What are the themes and concepts represented in the paintings of the Qazvin school? 

2. What is the artist's purpose in representing Shi’ah themes and concepts, and what are 

the arrangements and symbols used to depict them? 

Keywords: Shi’ah, Safavid era, historical sources, manuscripts, Qazvin school. 

Introduction 

One of the cities that was conquered by Islamic soldiers during the conquest with the 

existence of both types of thinking (Shi’ah and Sunni majority) was Qazvin. Today, the 

city is home to almost 100 percent of the Shi’ah population. Like many parts of Iran 

during the conquest, Qazvin's people became acquainted with Islam through the troops 

carrying and distributing the message Sagifa. However, it appears that the Shi’ah since 

the early years of the conquests led to the familiarity of the people with Shi’ah principals 

with the arrival of Ghazians in the city. This familiarity was very persistent to the extent 

that the people of Qazvin were devote followers of Shi’ah Islam during the early 

emergence of the Safavids. Hence, the commencement of a new phase in the Islamic 

history of Iran begins with the ruling of the Safavid monarchy. The Safavids created the 

culmination of certain developments during a long religious-rational history based on 

Shi’ah principals. The fall of the Mongols and the conversion of Muhammad 

Khodabandeh Oljayto religious perspective towards Shi’ah Islam paved the way for the 

growth of this religion in Iran. These great events continued the initial Shiite influence 

created by the Sufi sects. The key role of these sects was to prepare people for acceptance 
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of Shiite-dominated Islam by emphasizing the spiritual and divine aspects of religion; 

hence, the importance of Shiite religion and its tendency was the most obvious feature 

of the late Mongol era (Shayestehfar, 2005: 196). 

Artworks were predominantly purposeful and dependent during the period of religious 

rulings and artistic advocates focused on particular ideologies and beliefs; hence, 

religious and sacred themes are manifested in such artworks. The emergence of Shi’ah 

themes in artworks that began before the Shi’ah religion became official in Iran gained 

rapid growth during the Safavid era and continued until the Qajar era. The relationship 

between Shiite themes and art is found not only in book illustrations but also in other 

arts such as wall-paintings, tile designs, lacquer paintings, back glass artworks and even 

carpet patterns that expresses a deep connection between the foundations of Shi’ah 

thoughts and Iranian life. Shi’ah discourse encompasses a coherent set of concepts, 

beliefs and narratives that, with Shiite mentality, reproduce in all aspects of their 

individual and social life, and is reasonably manifested in painting beholding Shi’ah 

concepts. Given that the Shiite tendency calls for a special discourse on Islamic concepts 

and theorems, it is necessary to describe and analyze Shiite figures in the light of the 

concepts, beliefs and narratives in question and to emphasize Shi’ah discourse. In this 

way, one can obtain remarkable results on the different nature and aspects of Shiite 

painting and extend the theoretical foundations of Shi’ah art and painting. 

 

Conclusion 

Shiite discourse encompasses a coherent set of specific concepts, beliefs and narratives, 

and one of the main and vital concepts of this discourse is to emphasize the sacred status 

and spiritual dimensions of Shiite sacred personalities. From the point of view of object 

discourse, the Shi'ah are worthy illustrations that, in addition to representing or 

illustrating a Shi'ite personality, are also in line with the basic principles and key concepts 

of Shiite discourse in terms of content, form, procedure and method of expression. 

Illustrations of historical sources of Qazvin drawings created during the Safavid period 

and some of them were introduced and investigated in this study, concepts by avoiding 

a realistic approach and by applying symbols, signs and visual and tangible arts; 

moreover, Shi’ah paintings are distinguished from religious paintings. They also portray 

the sacred figures and icons of the Shiite belief sacred figures in a symbolic manner, with 

special decorative elements, emphasizing their unique and sacred status and directing the 
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audience to their spiritual and intrinsic perfection.  In these themes, unlike earlier 

versions, we are not confronted with the representation of historical and religious figures, 

but with their extra-human, spiritual and sacred character, as stated in the Shi'ism 

principals. In these paintings, we come across folk tales that illustrate the opinion and 

sentiment of ordinary people about the personality and status of Shiite Imams. In fact, 

folk tales are rooted in the beliefs, theories, values, knowledge, and needs of a society 

and derive their credibility from the issue. This type of literature, which belongs to the 

populace and the masses, is simple and unassuming, representing the social and world 

view of the masses, and the personalities of religious folk tales illustrated have much in 

common with identity and they have no personality-historically. As artistic styles emerge 

on the basis of social conditions and developments, the manifestation of Shiite-

emphasized beliefs and narratives in the paintings in question must be influenced by the 

overwhelming dominance of Shiite discourse at all levels of political, social and cultural 

knowledge of the society. 
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