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  چکیده
ها، یکی از مضامین تصویرآراییِ نگارگری و تأللؤ شمایل آن )ص( و امامان شیعه )ع(به تصویر کشیدن سیمای پیامبر اسالم 

رخ شیعی، کتابی ، نوشته مو«السیرحبیب»ی خطی نسخهروایات دینی است که همواره مورد توجه هنرمندان بوده است. 

ها و نمادهای شیعی، ی مضامین، نقشبردارندهها در شیعه است. این نگاره هایی از رخدادهای تاریخیتاریخی و شامل نگاره

ی معصومین )ع( است و حوادث و رویدادهای تاریخی تشیع را نگاری تصویر پیامبر اکرم )ص( و ائمههمچنین شمایل

های ترین کتابیکی از مهم «حاراالنوارب» مذهبی و اسالمی کشد. در این میان، کتاببراساس روایات شیعی به تصویر می

کوشد با گیرد. این پژوهش میها و تعالیم شیعی را در برمیای از آموزهکه مجموعهحدیث و رخدادهای تشیع است جامع 

در ارتباط با روایات ذکرشده در  «السیرحبیب»ی خطی ی اطهار در نسخهنگاری پیامبر و ائمهبررسی تصویرآرایی و شمایل

اربرد مفاهیم و کن را به تصویر بکشد و در پس آن، به تحلیل و واکاوی ، وجوه روشنی از سیمای درونی آنا«بحاراالنوار»

ی ی مطالعهتحلیلی و روش گردآوری اطالعات به شیوهـروش پژوهش توصیفیها بپردازد. نمادهای شیعی در این نگاره

 ی، به علت عدم مخالفت،های مذهبر نگارهدهد که تا زمان صفوی، دای است. دستاوردهای پژوهش نشان میمنابع کتابخانه

 ها پوشانده شدهشد، اما بعد از این دوران، به علت مخالفت علمای دینی، چهرههای انبیا و اولیاء به تصویر کشیده میچهره

ی معصومین )ع( داشتند. و هنرمندان با استفاده از نمادهای دینی، سعی در نشان دادن تصویر واالیی از پیامبر و ائمه

توان به ، می«السیرحبیب»های نگاری نگارهدر تصویرسازی و شمایل «بحاراالنوار»تطبیق روایات حوادث شیعی همچنین با 

 برداشت تصویری و نمادین هنرمند از رویدادهای اهل تشیع دست یافت.
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 مقدمه

ی تحقیقی در تاریخ هنر اما به نوعی به برنامه .نگاری دینی از نظر ادبی به معنای توصیف تصاویر استتصویرآرایی یا شمایل

هر یک منطق خاص  ،های تصویریها و فرمبیانگر معانی تصاویر برای یک فرد مؤمن است. واژه ،نیز اشاره دارد. این برنامه

خویش را های تصویری پیام کند؛ در حقیقت فرمی میان این دو را تعریف میرابطه ،نگاری دینیخویش را دارند و شمایل

ی شمایلی، موضوع خود را از نشانه نیز 4(. در نظر پیرس139: 1372کنند )محمدی و اچ. جی،باره و همزمان ارائه مییک

عمدتاً از نوع شباهت است. برای مثال  ،میان نشانه و مورد تأویلیی و رابطه دگذارراه تشابه یا همانندی به نمایش می

 ،5دیدگاه گیرتز(. اما  بر اساس 28: 1370آوا اشاره کرد )احمدی، ها و کلمات همها، نمودارها، مجسمهتوان به پرترهمی

دهند. این نمادها با القای ها شکل میکنند و هم به این موقعیتنمادهای مذهبی هم موقعیت ما را در جهان بیان می

ها، به جهان اجتماعی ما های خاص در آنهای معین و ترغیب حالتها در جهت رفتار کردن به شیوهایالتی به انسانتم

عنوان ابزاری برای اظهار یک (. از این رو، هر موضوع، عمل، پدیده یا ارتباطی که به275: 1377دهند )همیلتون، شکل می

ی شدهشود. نمادها بیان عینی، منظم و از لحاظ اجتماعی پذیرفتهمی تلقی ایفای نقش کند، به واقع یک نماد شناخته

های فرهنگی ها، آرزوها و تجارب هستند. نمادها در یک فرآیند نسبتًا طوالنی به صورت نظامی از معانی و رویهعقاید، ایده

 کنند.تجارب بشری عمل میها و ی دانشی بستری مناسب برای انتقال، تداوم و توسعهمثابهاند و بهتجلی یافته

بلکه معمواًل با صور و اشکال  ،تصاویر و نمادها آزادانه شناور نیستند(، 1962) 6با توجه به باور محققانی چون جرج کابلر

ی نزدیک با تصاویر بر این اساس صور هنری نیز متقابالً دارای رابطه .(Kubler, 1962: 109)هنری خاصی ارتباط دارند 

تصاویر و نمادها همانند مفاهیم ادبی و  .شناختی توضیح دادهای شمایلتوان در گونهو نمادها هستند و این پدیده را می

های مقدس ی دینی همچون شمایلبنابراین، آثار هنر. کنندشکل نمادین و مستقر پیدا می ی گوناگون،هانوشتاری در گونه

فردی در انتقال ی منحصربهواسطه ،بلکه این آثار ،ی مواد رنگین نیستو یا نگارگری اسالمی، صرفاً آثاری ساخته و پرداخته

: 1383روند )کاپادونا، شناختی و آیینی در عبادات دینی به شمار میناپذیر ابعاد زیبایینیروهای روحانی و بخش جدایی

ها، و مبین ایده کننده. به این ترتیب، به تصویر کشیدن سیمای پیامبر )ص( و امامان )ع( در هنر شیعی منعکس(104

نگاری در چارچوب تعالیم شیعی، به کشف ارجاعات و اشارات نمادین در ی شمایلباورها و نمادهای شیعی است و مطالعه

هایی نگاری فراز و نشیبسیاسی ایران، مصورسازی و شمایل-ماعیدر تحوالت اجت کند.های بصری کمک میتصاویر و جلوه

گرفته از قوانین و عرف دوران مربوطه بوده، نقش مهمی در این زمینه ایفا را پشت سر گذاشته و همیشه مذهب که نشأت

 (.38: 1395فر و عبدالکریمی، کرده است )شایسته
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ی دینی است. هایی با مضمون حماسهی نگارهدربردارندهیکی از منابع ارزشمندی است که  «السیرحبیب»کتاب 

، در ذکر احوال انبیا )ع( و بیان حاالت حکما نوشته شده است. جزء سوم از «خواندمیر»، تألیف ارزشمند «السیرحبیب»

ای از سخن حضرت نبی اکرم )ص( و جزء چهارم در ذکر وقایع زمان ابوبکر، عمر، عثمان و ایام جلد اول، در بیان شمه

نگاری در ایی و شمایلدر تحلیل و واکاوی تصویرآر(. 49: 1387خالفت حضرت امیرالمؤمنین )ع( است )مجیدی خامنه، 

شده از حوادث شیعی که مبین مفاهیم و باورهای با توجه به حوادث تاریخی اسالم و روایات نقل ،«السیرحبیب»های نگاره

توان به جستجوی مفاهیم شیعی در قالب نمادهای دینی پرداخت. از جمله مفاهیم و ابعادی که می ،ی اطهار هستندائمه

در این ارتباط، منابع و متون ارزشمند بسیاری وهشگران تاریخ اسالم قرار گرفته، حقانیت شیعه است. تاکنون مورد توجه پژ

فرد این کتاب گرانقدر این است که های منحصربهای در فرهنگ تشیع دارند. از ویژگیجایگاه ویژه ،«بحاراالنوار»چون 

 .کندراهم میرا ف و امکان تطبیق با آثار دیگر ی بحث و تدقیق علمیزمینه

های نمادین تصویرسازی آثار نگارگری دینی با منابع مکتوب از تطبیق جنبهرابطه با در  متعددیهای تاکنون پژوهش 

( اشاره کرد که در کتاب خود 1384فر )مهناز شایسته توان به پژوهشمی است. از آن میان روایات مذهبی صورت گرفته

آرایی شیعی و هایی از هنر کتاببه نمونه ،«نگاری تیموریان و صفویانرگری و کتیبهعناصر هنر شیعی در نگا»تحت عنوان 

در پژوهش دیگری تحت است.  پرداختهی تیموری و صفویه بازنمایی تصویر حضرت محمد )ص( و دوازده امام در دوره

فر و شهین از مهناز شایسته «التواریخهای جامععناصر بصری رویدادهای زندگی پیامبر اسالم )ص( در نگاره»عنوان 

هایی از وقایع زندگی پیامبر اسالم )ص( را نگاره که صحنه 12ای، (، نویسندگان با مطالعات کتابخانه1395عبدالکریمی )

ناصر  یدانشگاه ادینبرگ و مجموعه یکه در کتابخانه« التواریخجامع» یهای مذهبی نسخهبه تصویر کشیده، در بین نگاره

« التواریخجامع»(. توجه به کتاب 37: 1395فر و عبدالکریمی، دهند )شایستهشوند، مورد بررسی قرار میخلیلی نگهداری می

( نیز 1388، تألیف فاطمه صداقت و زهرا خورشیدی )«التواریخبررسی مضامین مذهبی در نسخ خطی جامع»ی در مقاله

ی مذهبی و داستان پیامبران از حضرت آدم تا زندگانی پیامبر اسالم )ص(، در نسخههای شود. در این مقاله نگارهدیده می

 (.77: 1388مورد بررسی قرار می گیرد )صداقت و خوردشیدی، « التواریخجامع»خطی 

زهرا  ی دیگری از، عنوان مقاله«های فالنامه تهماسبینگاری از امام علی )ع( در نگارهبررسی تأثیر متون شیعی بر شمایل»

ی هنر نگارگری و نسخه ی( است که تأثیر متون شیعی بر حوزه1397زاده و پرویز حاصلی )پور، خشایار قاضیشاقالنی

رسد که متون شیعی، نقش مهمی در بیان نمادین در دهد و به این نتیجه میرا مورد مطالعه قرار می« فالنامه تهماسبی»

ضرورت  ،مطالعات صورت گرفته در این زمینه (. اندک بودن97: 1397پور و دیگران، های فالنامه داشته است )شاقالنی نگاره

زیرا بررسی تصویرآرایی پیامبر )ص( و امامان شیعی )ع( در نگارگری شیعی و تطابق دهد؛ ن میانجام این پژوهش را نشا

 های شیعی کمک خواهد کرد.آموزه وبه درک بهتر ما از نگارگری  ،آن با منابع مکتوب از حوادث و مضامین شیعی

های آوری اطالعات مرتبط با نگارهنگاری پیامبر )ص( و امامان )ع(، گردآوری و جمعبا توجه به اهمیت ارزیابی جامع شمایل

 های انجام این پژوهش بوده است. در همین ارتباط، از آنجا که درای از اولویتی مطالعات کتابخانهبه شیوه «السیرحبیب»
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های تاریخی و حدیثی ترین مجموعه در گردآوری دادهجامع ،مجلسی «بحاراالنوار»المعارف بزرگ دایره ،میان منابع موجود

ی مفاهیم شیعی است، این کتاب محور پژوهش قرار گرفته است. در ادامه، باید به این نکته اذعان داشت که به دلیل غلبه

ی پیامبر )ص( و ائمه معصومین )ع( در هنر نگارگری ایرانی دستخوش تغییراتی نگارشمایل ،ی صفویبر فضای حاکم دوره

. همچنین نقاشی مذهبی در سایه امنیت و حکومت دینی رونق گرفت و هنرمندان به مصورسازی نسخ مذهبی عالقه شد

این بزرگواران که متعلق  مرتبط با «السیرحبیب»های لذا در این پژوهش به بررسی نگاره (.25: 1386پیدا کردند )صداقت، 

به این دوره است، بسنده شده است. همچنین، باید به این مطلب اشاره کرد که به علت گستردگی موضوع، در این مقاله به 

 اشاره شده است. «السیرحبیب»سه نگاره از کتاب 

 «بحاراالنوار»

، معروف به عالمه مجلسی، «محمدباقر مجلسی»المعارف حدیثی شیعه است. این اثر بزرگ را ترین دایرهبزرگ «بحاراالنوار»

های فراوان است. این کتاب ها و برجستگیهای گوناگون دارای ویژگیدر چهل سال تدوین کرده است که از زوایا و جنبه

ترین . از عالمه مجلسی آثار زیادی به جا مانده است اما مهمآیدی تمام تاریخ شیعه به حساب میهای برجستهجزء کتاب

ترین عنوان بزرگترین اثر علمی به زبان عربی است که از آن بهترین و مفصلاست که مشهورترین، مهم «بحاراالنوار»اثر وی، 

دیث امامیه است احااز ای گسترده مجموعه ع این کتاب ارزشمند،در واق .شودو نامورترین جوامع حدیثی شیعه یاد می

 (.215: 1387)اکبری، 

کند، با ترتیبی ها نقل میرا که کمتر از آن «البالغهنهج»و  «کُتُب اربعه»عالمه مجلسی احادیث تمام کتب شیعه غیر از 

ترین جلد است. مهم 110آخرین چاپ آن در  و دهدها را شرح میآوری کرده و مشکالت آنپسندیده و نظمی دقیق جمع

بنابراین، . ی شئون، اندیشه، عمل، عقاید و احکام اسالمی استجامعیت و اشتمال آن بر همه «بحاراالنوار»ویژگی 

عالمه  یترین منابع مورد استفادهمهم. های تاریخی و حدیثی استترین مجموعه در گردآوری دادهجامع ،«بحاراالنوار»

شیخ طوسی، هجده کتاب از شیخ مفید، دوازده کتاب از سیدمرتضی،  شانزده کتاب از شیخ صدوق، شانزده کتاب ازمجلسی 

سه کتاب از عالمه حلی و دوازده کتاب از شهید ویک کتاب از سیدبن طاووس، بیستودوازده کتاب از شهید اول، بیست

 ثانی هستند.

است و به درستی و یا نادرستی ی احادیث شیعه بوده آوری همهجمع ،ی عالمه مجلسی از گردآوری این اثر بزرگانگیزه

آدرس منبع را به خواننده  ،البته در پایان هر حدیث و مطلب. نام داده است« بحار»از این رو، به آن  .ها توجه نداشته استآن

بسیاری از احادیث نقل شده در این کتاب از . است مجهول یاکند که این حدیث ضعیف، قوی یا مُرسل دهد و اشاره میمی

لم رجال قابل استناد نیستند اما از آنجا که در پژوهش حاضر ما به سراغ باورهای رایج شیعی و نه الزاما درست، نظر ع

 ها بوده است. ایم، این کتاب منبع ارزشمندی برای آگاهی ما از این آموزهرفته

 «السیرحبیب»
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 ،ی مورخ شیعی ایرانی، نوشتهه.ق 930 سال عمومی تا تاریخ درکتابی به زبان فارسی « السیر فی اخبار افراد البشرحبیب»

آثار تشیع و اعتقاد استوار وی به امامان  است. «خواندمیر»معروف به  «الدین حسینی شیرازیهمامبنالدینغیاث»

شود، مشتمل بر نامیده می «السیرحبیب»ی شیعی )ع( در این کتاب آشکار است. این کتاب که به اختصار گانهدوازده

یباچه، افتتاح، سه مجلد یا درج )هر مجلد شامل چهار جزو یا عِقد( و خاتمه است. در دیباچه، حمد و ثنای خدای تعالی، د

ممارست مؤلف بر این علم، ذکر نام و نسب  ،همچنین فواید علم تاریخ و اخبارو  )ع(نعتِ پیامبر اسالم، حضرت علی و ائمه 

ی مخلوقات و خلق شدن طبقات آسمان و زمین، بیان تاب و در افتتاح دربارهمؤلف، تألیفاتی که داشته، سبب تألیف ک

 احوال جنیان و حکومت و ریاست ابلیس در میان ایشان مطالبی ذکر شده است.

ی خلفای مجلد اول، در احوال انبیا و حکما، ملوک عجم و عرب و قیصران تا ظهور اسالم، احوال پیامبر اسالم و وقایع دوره

عباس و پادشاهان معاصر امیه، بنیی اثناعشر، وقایع دوران بنیمجلد دوم، در بیان مناقب و مفاخر ائمه ت.نخست اس

های مجلد سوم مشتمل بر ذکر وقایع سلطنت خان آمده است. الدین خوارزمشاه(عباسیان )از طاهریان تا سلطان جالل

ی ملوک مصر، همچنین دربارهو ل سلطان احمد تگودار ترکستان، حکومت چنگیزخان و جانشینان او بر ایران تا احوا

دار، ملوک طبرستان، سربداران و ملوک کرت، احوال امیرتیمور مظفر، اتابکان لرستان، ملوک رستمقراختاییان کرمان، آل

وال ی ظهور دولت صفویه و اح. سرانجام دربارهاست همچنین گروهی از رجال و سادات و گورکان و اوالد و احفاد او

دات مطالبی آمده و ای از علما و ساالدین، صدرالدین موسی، سلطان حیدر، شاه اسماعیل اول صفوی و طایفهصفیشیخ

 (.563: 1356ی کتاب نیز در ذکر بدایع و غرایبِ ربع مسکون و عجایب وقایع جهان است )بهار، خاتمه

الدین امیرمحمد غیاث»روز فتنه در هرات و کشته شدن ولی پس از ب ،ه.ق آغاز کرد 927تألیف کتاب را در  «خواندمیر»

به تشویق وی شروع به نوشتن کتاب کرده بود، حدود هشت ماه تألیف کتاب متوقف شد و  «خواندمیر»وزیر که  «حسینی

ه اللّالدین حبیبکریم»و با تشویق  «اسماعیل اول صفویشاه»در هرات، از جانب  «خاندورمیش»مجدداً در زمان حکومت 

ه.ق کتاب را به پایان رساند و آن را به نام همین وزیر،  930االول وزیر، تألیف آن را از سرگرفت و در ربیع «ساوجی

 (.183: 1362نامید )امبروز استوری،  «السیرحبیب»

وی را ترین و نخستین کتب تاریخ فارسی است که از ابتدای آفرینش انسان تا ظهور دولت صفجزء معروف «السیرحبیب»

با روح حماسی شیعی قرار دارد. مضامین این کتاب، بیانی حماسی و ی کتب تاریخی این کتاب در رده»گیرد. در برمی

)رجبی، « دهدها، در رنگ و نمادها نشان میهای آن نیز بازتابی این چنین دارد و آن را عالوه بر نقشمطنطن دارد و نگاره

سانتی متر است. کاغذ آن  44×27هر کدام در قطع رحلی  «السیرحبیب»طی ی خ(. جلد اول و دوم نسخه21: 1389

نگاره و سه سرلوح  15آبادی و خط آن نستعلیق و کاتبش نامعلوم است. صفحات مصور جلد اول این نسخه شامل دولت

در  2237ی نسخه. این کتاب با شماره است بدون امضاء است و صفحات مصور جلد دوم نیز شامل پنج نگاره بدون امضاء

 (.179: 1384شود )شاهکارهای نگارگری ایران، ی کاخ گلستان نگهداری میکتابخانه

http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%A7%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%A7%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%DB%8C%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%DB%8C%D8%B1
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ی اوج یعنی در نقطه ،«شاه عباس صفوی»که در عصر  «السیرحبیب»ی خطی های نسخهشناسی، در نگارهاز نظر سبک

های آشکار شود. در این اثر، صحنهنی مالحظه میهای دیی تحریر درآمده است، ردپایی از حماسهمیانی آن سلسله به رشته

هایی ی دینی منتهی شده است. به عنوان مثال، در صحنهحماسی همراه با مضامین دینی در کنار یکدیگر، به خلق حماسه

سط از جنگ خیبر و گشوده شدن دژ آن توسط امیرالمؤمنین )ع(، جنگ نهروان یا در نابودی و کیفر قاتالن شهدای کربال تو

ها هر چند در ظاهر به ی تاریخ تشیع ارائه شده است. دیگر نگارهای از نبردهای پیروزمندانهمختار و سپاهش، حماسه

ای به نگاره ،به عنوان نمونه .ها کاماًل مشهود استی حماسی مضامین آنشوند ولی جوهرهپیکاری شاخص مربوط نمی

سپس بیعت عمومی با امیرالمومنین علی )ع( مربوط  و ثمان و قتل اوانقالب عمومی مسلمانان علیه مظالم و مفاسد ع

گونه که مضامین این کتاب بیانی بنابراین همان .پردازدعنوان ساقی کوثر مییا به ارزش واالی آن حضرت به ،شودمی

 شود.دهای حماسی نیز دیده مینما ،هاها و رنگها عالوه بر نقشها نیز بازتابی این چنین دارند و در آنحماسی دارد، نگاره

 تصویرآرایی پیامبر

نگاری، همواره تحت تأثیر منبع و تأیید دینی بوده است. این هنر در اسالم و مسیحیت با توجه هنر تصویرآرایی و شمایل

فر و دیگران، های متفاوتی برخوردار بوده است )شایسته به شرایط تاریخی و اجتماعی هر یک از این ادیان از ویژگی و جایگاه

نگاری و تصویرآرایی پیامبر ابراز شده است؛ برخی معقتد هستند شمایل یهای مختلفی برای پیشینه(. دیدگاه42: 1390

زاده و ی تاریخ طبری است )سعیدیای از ترجمههای باقی مانده از تصاویر پیامبر )ص( متعلق به نسخهکه اولین نمونه

مذکور که متعلق به اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم است، تصاویری از حوادث و  ی(. در نسخه39: 1393موسوی، 

: 1393زاده و موسوی، فر به نقل از سعیدیرویدادهای زندگی پیامبر و امام علی )ع( به تصویر کشیده شده است )شایسته

ایلخانی اندک بوده است. تحت حمایت  یهای تصویری پیامبر اکرم )ص( در ایران تا پیش از دوره(. با این حال نمونه39

هایی با مضامین تاریخی دینی رونق همراه با نگاره« آثارالباقیه»و « التواریخجامع»ایلخانان نگارش کتب مصور همچون 

هایی از نگارگری اسالمی چون (. بنابراین نمونه42: 1390فر، گرفت و نقاشی ایرانی قرب و منزلتی ویژه یافت )شایسته

های پیامبر و... در این آثار تولد پیامبر )ص(، نصب حجراالسود، نزول وحی، معراج پیامبر، هجرت پیامبر، غزوه یلحظه

   پرداخته و کشیده شد. 

« الباقیهآثار»های ، پیامبر )ص( بدون هاله به تصویر در آمده است ولی در نگاره«التواریخجامع»در عصر ایلخانان و در تصاویر 

ی بخشی به چهرههای مکتب شیراز، به منظور قداستقرصی شکل ظاهر شده است. در عصر تیموری و در نگاره ایبا هاله

های عصر پیش ایلخانی، توان برای تمام نگارهشد. وجه اشتراکی که میآتشین استفاده می یپیامبر و ائمه اطهار )ع(، از هاله

اند. اما نگارگران مکتب ص( و ائمه )ع( بدون نقاب به وضوح نمایان شدهایلخانی و تیموری یاد کرد، این است که پیامبر )

پوشانی را مبنای کار خود قرار دادند نمایی را کنار نهاده و چهرهها به وجود آوردند و چهرهصفوی، تغییر و تحولی در شمایل

ی پیامبر از تاریخ اسالم در ترسیم چهره های برگرفتهها و نگارگری(. در واقع روایت146: 1395دوست، زاده و علی)سعیدی

ها زمانی ها و اعتقادات حاکم در زمان تولید اثر بوده است. چهرهاند که تابع اندیشههای گوناگونی بهره بردهو ائمه از روش
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 ییز به دورهن« السیرحبیب»کتاب  (.39: 1389افشاری و دیگران، شد و در مواردی بدون پوشیه و هاله )با پوشیه تصویر می

های قدسی پیامبر، پوشاندن چهره و استفاده از هاله یگردد و اصل و مبنای آن برای به تصویر کشیدن چهرهصفوی باز می

 است. 

 «بحاراالنوار»های برگفته از روایت« السیرحبیب»ی های نسخهمضامین شیعی در نگاره

گیرد و به تجرید روی چه هنرمند بیشتر از جهان ماده فاصله می است. هراسالمی نمایانگر عالم مثال و معنا ـهنر ایرانی

خوریم که اما در این میان به آثاری برمی .گرددتر میی حواس ظاهری سختآورد، شناخت و درک این هنر به وسیلهمی

از تاریخ اسالم و شیعه گذشته از نگاه خاص هنرمند به جهان، دارای نمادهای دینی هستند و عمومًا به روایتی منقول 

نمادها و مفاهیم شیعی است که در غالب تصاویر حماسی دینی  یدر بردارنده «السیرحبیب»های کتاب نگاره پردازند.می

 نماد والیت در مذهب است و پیامبر در عین والیت، نماد نبوت است. )ع(، اند. در این آثار حضور امام علیمجسم شده

 پردازیم.است، می« بحاراالنوار»های که متأثر از روایت« السیرحبیب»ی سه نگاره از کتاب حال در ادامه به بررس

 معراج. 1

شود. به نقل از منابع اسالمی، پیامبر )ص( در شبی، از ها گفته میاالقصی به آسمانمعراج، به عروج پیامبر اسالم از مسجد

داستان معراج در احادیث شیعه (. 3 :13، جلد طباطبایی) عروج کرد مکه به مسجداالقصی انتقال یافت و از آنجا به آسمان

، به آن پرداخته «نجم»و  «اسراء»ی (. قرآن نیز در دو سوره609: 6، جلد طبرسیو سنی، به صورت متواتر آمده است )

را پیش « براق»ام جبرئیل امین، مرکب فضاپیمایی به ن»به این صورت است:  «بحاراالنوار»ی معراج در است. شرح واقعه

ی دوم سفر خود گاه مرحلهالحرام آغاز کرد... آنهانی یا مسجدامی سابقه را از خانهآورد. محمد )ص( این سفر باشکوه و بی

ها را یکی پس از دیگری پیمود و ساختار ی آسمانگانه بود، آغاز کرد. پیامبر همههای هفترا که حرکت به سوی آسمان

خورد و با ارواح پیامبران و فرشتگان سخن ای برمیهای تازهارگان را دید. ولی در هر آسمان به صحنهجهان باال و ست

 (.382 :18، جلد مجلسی)« گفتمی

ی معراج، پیامبر )ص( توسط مرکبی با نام براق در عرش سیر در واقعه ،طور که مشخص استبر اساس این روایت، همان

الحرام سیر پیامبر )ص( از مسجد»نویسد: در جایی دیگر می «محمدباقر مجلسی»فته است. کرده است و این واقعه صورت گر

از جمله مطالبی است که آیات و احادیث متواتر شیعه و سنی بر آن داللت دارد و  ،هاالمقدس و از آنجا به آسمانبه بیت

ی ناشی از عدم اطالع از اخبار ائمه ،انکار امثال این مسائل یا تأویل و توجیه آن به معراج روحانی، یا خواب دیدن پیامبر

« آوری کنیم کتاب بزرگی خواهد شدعهدی یا ضعف یقین است و اگر بخواهیم اخباری را که در این باره رسیده، جم

 (.368 :6، جلد مجلسی)
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 ـاءیاالنباند که معراج خـاتماکثر اکـابر سـلف و خلف بر آن رفته»آورده است:  نیواقعه چن نیدر شرح ا «ریالسبیحب»کتاب 

از شب از مکه  یدر بعضـ مرافقت جسد معطر بود و روح مطهر آن حضـرت به یـداریها و انماها به بمن الصـلوات اتم هیعل

 (ی أَوْ أَدْن ِ نْ یفَکاَنَ َقابَ قَوْسَ ی)ثمُ َّ دَنَا فََتدَل تیبا عنا تیسموات عروج فرموده و نزول آ وجرفته و از آنجا به ا المقدستیبه ب

او  یهاو گوش یآدم یمشـابه رو شیتر. روبود از اسـتر خردتر و از درازگوش بزرگ یاست و براق مرکـب یمعن نیا دیمؤ

همچو  اشنهیبسان گردن کرگـدن و دنبالش چون دم اشتر و سـ شاسب و گردن الیاو مثال  الیو  ـلیماننـد اذن ف

او به سم گـاو ماننـد بود و  یهاشتر و سـم میمثـل قوا یتیگـاو و به روا میچون قوا یبه قول مشیاستر و قوا ینهیسـ

پر بر ران داشت  دوو  دیدرخشیصـفا م تیبود که از غا ضاءیو پشـتش مماثـل در ب نمودیاحمر م اقوتی هیاو شب ینهیسـ

بود که تا  زرفتاریت یهابر او نهاده بودند و آن مرکب به مرتب یمراکب بهشت یهانیاز ز ینیو ز دیپوشیرا م یکه ساق و

براق  فیاشاره شد، توص ترشیگونه که پ. همان(278: 1جلد  ،خواندمیر) «دیخرامیگام م کیبه  کردیآنجا که چشم کار م

دارد و از  یااسطوره نیبه مضام یو صور یمشابهت نسب یاست که دارا یتقدس اسالم نیاز مضام یزئج زیشکل ن نیبه ا

از براق  یلیشما نیچن گمانیمتصور شده است، ب یاو اسطوره یاافسانه یبراق به شکل موجود «بحاراالنوار»آنجا که در 

 .رسدیبه نظر نم دیبع

ها و دیدار با فرشتگان از دید نگارگر ایرانی به ، عروج پیامبر به آسمان«السیرحبیب»در کتاب  ی معراج پیامبردر نگاره

تر پردازی خاص و تجسم براق به شکل حیوانی کوچکبا استفاده از رنگ ،ی این واقعه به صورت نمادینکنندهزیبایی بیان

م گاو ترسیم شده است. به وجود آوردن سم آن مانند سای مانند آدمی دارد. دم آن شبیه دم شتر و که چهره است سباز ا

اند، مبین روایات فضای ملکوتی از طریق به تصویر کشیدن ابرهای پیچان و فرشتگانی که گرداگرد پیامبر )ص( را فراگرفته

البته باید به این نکته اشاره کرد که نگارگر به طور کامل در تصویرآرایی  .است «السیرحبیب»و  «بحاراالنوار»ذکرشده در 

ی معراج پیامبر دانست ها تبعیت نکرده است. شاید بتوان دلیل این امر را بیان روایات گوناگون از واقعهاین نگاره از روایت

احتمال دیگر هم وجود دارد که این تصویر  و هنرمند سعی داشته است که تصویری کلی را از این روایات ارائه دهد. البته

 بعد از نگارش کتاب به آن افزوده شده باشد.

اند و حدود پیامبر و براق به طور کامل در نور قرار گرفته ،. در این نگارهقرار دارد «السیرحبیب»این نگاره در جلد اول کتاب 

 ،ندهست شکند. فرشتگان و ابرها همگی در سرور و شادیمی برد،ها میی آسمانی را به سوی آنای که مائدهنور را فرشته

رسند. پیامبر دستار صفوی به رنگ سفید بر سر دارد که متفاوت از دستار بر سر حتی براق ساکن به نظر می و اما پیامبر

 براق و فرشتگان است.

 ،شده است با ترسیم تشعشعی از نور توان ترکیب مثلث اصلی را در مرکز تصویر دید که سعیبندی این اثر میدر ترکیب

عنوان مظهر هویت است. فرشتگان به سمت معرفی تمام وجود پیامبر به ،تمام اعضای پیامبر را در برگیرد. قصد نگارگر

به جز دو فرشته که در باال و پایین تصویر قرار دارند و هر کدام به حکم احترام و خوشامدگویی به  ،کنندپیامبر نگاه می

هوای بهشتی در مناظری غریب و خیالی قرار وخوان با حالابرهای پیچان و مرغان نغمهکنند. رکز تصویر تعظیم میجهت م
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( که در این 60: 1381فر، دارند و سرانجام توصیفی شاعرانه از طبیعت، ویژگی بارز این سبک است )لطیفیان و شایسته

ی پیامبر )ص( ی چیدمان پیکرههمچنین شیوه ،هابندی شکلدر ترکیب ها و توازنآید. هارمونی در رنگنگاره به چشم می

ده در سرتاسر نگاره نمانند شده است که عاملی مهم برای گردش نگاه ببینبندی دایرهو فرشتگان منجر به ایجاد ترکیب

 رم )ص(، هدایت شود.ای است که نگاه بیننده به مرکز تصویر، جایگاه رسول اکچیدمان صحنه و فرشتگان به گونهاست. 

قابل توجه در این اثر کاربرد رنگ غالب طالیی در کل اثر است. در نگارگری ایرانی، عموماً از رنگ طالیی برای نشان  ینکته

شاهکارهای »راد در کتاب بخشد. طبق نظر حسینیای خاص و خیالی میشود که به همه چیز جلوهدادن نور استفاده می

هایی چون . استفاده از رنگوجود داردحتی در شب  در نگارگری ایرانی همیشه فضایی مملو از نور و رنگ، «نگارگری ایران

 (.54: 1385راد، )حسینی ا استای و امثال آن در جهت ذهنی کردن فضطالیی و نقره

ی نور مقدس در ای دارد، نمایش هالهیکی دیگر از مضامین تقدس اسالمی که شباهت نسبی و صوری به مضامین اسطوره

ی در نگارگری دینی است. در ادوار هنری مختلف، نگارگران هنگام ترسیم چهره اطراف پیکر نبی اکرم )ص( و امامان )ع(

های مکانی اختصاص موقعیت. اندهای مختلفی برای تقدس بخشیدن به موضوع استفاده کردهانبیاء و ائمه )ع( از روش

 ی نور، دور سری مقدس یا هالهعنوان هاله که بهشود دیده میها ظر گرفتن نور برای آنبندی اثر یا در ندر ترکیب ،خاص

ی و نوری ساطع از ناحیه نماد نور یا نیروی الهی اله،(. ه39: 1384گرفت )افشاری و دیگران، ها قرار میتمام بدن آن یا

ی حیاتی ی شکوهمند، نبوغ، فضیلت، صدور قوه، دایرهنیروی معنوی و قدرت نو، تقدس، فرهی نور، نماد هاله .است خداوند

ترین ی نور مقدس یکی از مهمبه عبارت دیگر، نمایش هاله .(267: 1379)کوپر،  باشدمی فرد و نور متعالی معرفت نیز

ایر انبیاء و این هاله در رابطه با س ،های دینیهای دینی است که به طور کل در نگارهها در اطراف سر شخصیتارکان نگاره

ی منتشره به دور سر مقدسین، همیشه مورد توجه نگارگران ی نور یا شعلهاولیاء الهی نیز اجرا شده است. استفاده از هاله

ویژگی فرازمینی  ،ها در نظر گرفته شودبدون اینکه خصوصیات متمایزی برای آن ی منتشره،بوده است؛ زیرا هاله یا شعله

ای نورانی از نوع اشکی در این نگاره نیز نور اطراف سر پیامبر )ص( به صورت هاله (.43: 1389اری، دهد )افشها میبه چهره

ها که تشعشع نور از قسمت شانه ای آتشین است و برخالف برخی از نگارهاست که با تشعشع همراه شده و همچون شعله

ی پیامبر )ص( و براق به صورت کشیده به طرف باال رهرسد تشعشع نور در کل پیکشود، در این نگاره، به نظر میشروع می

ای از معصومیت فرشتگان و وقار آمیزه ،ی براقی پیامبر نامشخص و چهرهشود.در این تصویر، چهرهو در اطراف مشاهده می

 وشیده استاش پچنین، پیامبر در مرکز اثر قرار دارد و چهرهمیادآور فضای کیهانی است. ه ،پیچیدهاست. ابرهای درهم

 (.1)تصویر 

ی خود و تا آن حد که به روایت اند که به فراخور ذوق و سلیقههنرمندان سعی کرده ،هانگاری نگارهدر تصویرآرایی و شمایل

ی پیامبر ی صفوی، چهرههای معراج در دورهعنوان مثال، عموماً در نگارهبه .اصلی ضربه وارد نشود، چیزهایی بر آن بیفزایند

نگاری پیامبر )ص( های اصلی شمایل)ص( با حجاب پوشیده شده است. حجاب چهره از این پس تبدیل به یکی از شاخصه

(. بنابر آنچه که در منابع 56: 1391شود )باغبان ماهر و امانی، دیده می «شاه طهماسب»ی شود که همچنان تا دورهمی
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ی حضرت محمد )ص(، دیگر پیامبران، امام علی )ع( و فرزندان ایشان با هاله ،ی تیموریتاریخی ذکر شده است، در دوره

به بعد، برای اهمیت دادن به معنویت و تقدس پیامبر اکرم )ص(، دهم ی از سده شدند.نورانی درخشان و بزرگی تصویر می

شد. همین روش با هدفی ای کوتاه با هدف تأکید بر روحانیت و تقدس پوشیده میهت حجاب با روبندهصورت ایشان به ج

های چشمگیر (. این مشخصه که یکی از ویژگی138: 1384فر، مشابه برای امامان شیعه نیز به کار گرفته شد )شایسته

ی فراگیر و عمومی عنوان شاخصهتواند بهشود، میی صفوی محسوب میمصورسازی مورد اعتقاد شیعه در اوایل دوره

 مورد توجه قرار گیرد. «السیرحبیب»های نگارهنگاری در تصویرسازی و شمایل

های دینی این است که های این نگاره است. اگرچه ماهیت حماسهوجود تصاویر ذهنی در کنار تصاویر عینی یکی از ویژگی

گرایانه داشته باشد )شفیعی نعینی بپردازد و از نظر بیان و توصیف، رویکردی برو در بیان رخدادها و ایجاد تصاویر به حوادث

انداز آن جهانی، گهگاه مضمون ی موجود، به دلیـل نگاه انفسی همراه با آفاقی و چشماما در نگاره ،(198: 1385کدکنی، 

ی در نگارهد. جویوس و غیرعقلـی بهره میشود و از ترکیبـات نامحسـگرایی نزدیک میتغییر کرده است و به مکتب درون

هایی همراه با بال ،گونه، براق با سر انسان و بدن شبیه به اسب و فرشتگان نیز با شمایلی انسان«السیرحبیب»معراج 

اند که این مضمون نیز جزئی از مضامین تقدس اسالمی است که شباهت نسبی و صوری برافراشته به تصویر کشیده شده

 ای دارند.مین اسطورهبه مضا

 «السیرحبیب»معراج از کتاب (: 1ی )تصویر شماره

 ی کاخ گلستان، تهران.ی موزهکتابخانه، 2237 ینسخه شماره ،جلد اوّل ،خواندمیر منبع:

 )ع( المؤمنینکَندن درِ خیبر توسط حضرت امیر. 2
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 پیامبر )ص( فرمودند:، در فتح خیبر توسط امام علی )ع(

الرایة غدا رجال کرارًا غیر فرار، یحب اهلل و رسوله و یحبه اهلل و رسوله، الیرجع حتی یفتح اهلل علی یدیه، فغدت ال عطین »

دهم این پرچم را فردا به دست کسی می»؛ «قریش یقول بعضهم لبعض: أما علی فقد کفیتموه فإنه أرمد الیبصر موضع قدمه

گشاید. او مردی دارند و خداوند این دژ را به دست او میر هم او را دوست میکه خدا و پیامبر را دوست دارد و خدا و پیامب

 )ع( هنگامی که امام علی .(21 :21، ج مجلسی)« کنداست که هرگز پشت به دشمن نکرده و از صحنه نبرد فرار نمی

ای هیچ بخشنده خداوندا،» ؛«اللهم ال معطی لما منعت و ال مانع لما أعطیت»رسول خدا )ص( را شنیدند، فرمودند:  یهگفت

(. این 21 :21، ج مجلسی)« تواند آنچه را که تو عطا کردی، منع کندبرای آنچه که تو منع کردی نیست و هیچ کسی نمی

احادیث که داللت بر حقانیت شیعه دارد، دلیلی برای به تصویر کشیدن مقام واالی حضرت امیر در جنگ خیبر است. در 

کند: چون علی )ع( نقل می« امالی»شیخ صدوق در کتاب »، در روایت جنگ خیبر آمده است: «النواربحارا»جایی دیگر از 

علی )ع( به آنان یورش برد تا  .به دژ قموص نزدیک شد، یهودیانِ دشمن خدا پیش آمدند و تیر و سنگ به او پرتاب کردند

ده در نشست و آن را از جا کند و به چهل ذراع آنکه به در نزدیک شد. پس پایش را خم کرد و خشمگینانه به کنار کن

 :21، ج مجلسی) «بعد از آن چهل مرد کوشیدند آن را حرکت دهند، نتوانستند .متر( پشت سرش پرتاب کرد 20)حدود 

23.) 

به تصویر کشیدن این واقعه دارند. در کتاب در های دینی است که سعی ی بسیاری از نگارهاین مضمون شیعی دستمایه

 ،یهودِ خیبر که آن امر غریب از امیرالمؤمنین حیـدر مشاهـده نمودنـد»نیز در مورد جنگ خیبر آمده است:  «السیریبحب»

آن در را به  ،االمان به ایوان کیوان رسانیدنـد و شاه مردان بعـد از اسـتجازه از پیغمبر آخرالزمان ایشان را امان دادهفغـان

آن در را مانند  ،مقـدار هشـتاد وجب از پس پشت خود دور انداخت و به روایت بعضـی از شـیعه به خندق حصار درآمده

 (.324 :، جلد اولخواندمیر)« داشت تا اهل اسـالم عبور نمودند و به قلعه درآمدند نگاه جسـر بر کتف مبارک

حد بشری امام علی )ع(  از العاده بودن و شجاعت و قدرت فراترهای خارقنبهی جنگ خیبر، بر جدر این روایات از واقعه

اما در روایتی که  .ی فتح خیبر توسط اهل سنت نیز روایت شده استکید شده است. باید به این نکته اشاره کرد که واقعهأت

بنابراین، با  (.332: 1398زلفی و دیگران، ) شودعلی )ع( تأکید بسیار می یاعجازگونههای اند، بر جنبهشیعیان ارائه داده

توان به روایت شیعی ، این نگاره را می«بحاراالنوار»ی روایت واقعه در کتاب توجه به تصویرسازی حضرت علی )ع( و شیوه

ی ، بر جنبه«السیرحبیب»ی َکندن دِر خیبر توسط حضرت امیر )ع( متعلق به که در نگاره این واقعه نسبت داد؛ چرا

ی خاصی از پردازش نمادین در این نگاره به بنابراین، جلوه .کندی پیروزی امام علی )ع( تأکید میگونهانسانی و معجزهوقف

ی روایی آن بیشتر است. در این نگاره نشانی از قدرت الهی این ی نمادپردازی این نگاره از جنبهخورد و غلبهچشم می

ای برای ارجاع مخاطب به مدلول حقیقی یرسازی شمایل ایشان نماد و نشانهشود و در تصوشخصیت بزرگوار دیده می

ی عنوان یکی از برگزیدگان الهی به کار رفته است. به طور کلی، این نگاره بازنمایی چهرهشخصیت واالی این حضرت به

 ی فتح خیبر است.ای امام علی )ع( در نگارهپهلوانی و اسطوره
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از اهمیت خاصی برخوردار است و از حضور  «السیرحبیب»ی ی فتح خیبر در نسخهازی واقعهباید اشاره کرد که مصورس

ی تأمل چگونگی مصورسازی این واقعه، روایت و نحوهی مهم و قابلاما نکته .دهدفعال شیعیان در جامعه خبر می

 «السیرحبیب»در جلد اول کتاب  «(کَندن دِر خیبر توسط حضرت امیر )ع» پردازی قهرمان مورد نظر است. تصویرشمایل

متر است. خط آن نستعلیق است و کاتب آن سانتی 44×27به تصویر کشیده شده است. این نسخه در قطع رحلی طویل 

نگاره و سه سرلوح بدون امضاء است. جلد آن تیماج سبز با سجاف  15آبادی شکری و صفحات شامل نامعلوم. کاغذ آن دولت

این نگاره (. 179: 1385راد، )حسینی ی زرین گلدار استمطالیی کوبیده و درون جلد آن پارچه ی کرمکقرمز، حاشیه

در این نگاره، حضرت علی )ع( با صورت پوشیده و نوری در اطراف سر، ی جنگ حضرت علی )ع( در نبرد خیبر است. درباره

ی غالب مصورسازی به باور شیعه است که خصهمشگونه که ذکر شد، این ویژگی همان ت.از سپاهیان دیگر ممتاز شده اس

 شود.در تصویرآرایی این نگاره نیز دیده می

. دو سپاه شودیم دهیذوالفقار د گریکنده است و در دست د یدست دِر قلعه را از جا کی)ع( با  ینگاره حضرت عل نیدر ا

 ی)ع( و سپاه کفر در باال یدستار حضرت عل هیشب ییآرام و با دستارها ییهابا صورت اءیدر برابر هم قرار دارند؛ سپاه اول

)ع( و  یکار حضرت عل یدشوار یدهندهنشان کنند،یکه از باال سنگ پرتاب م یازانقلعه و سرب وارید ی. بلندبریخ یقلعه

 شودیم دهیسپاه حق در سمت راست نگاره و سپاه کفر در سمت چپ د ییرآرایتصو گر،یاست. از طرف د شانیشجاعت ا

حضرت،  یکرهیاست. پ گرفتهقرار  ری)ع( در مرکز تصو یحضرت عل کریپ نیسپاه اسالم دارد. همچن تیکه داللت بر حقان

است.  شانیا رینظیبخش قدرت بدارد که الهام نیموزون و سنگ یشده و حرکت دهیکش ریبه تصو هاکرهیپ گریتر از دبزرگ

. دهدیم امام )ع( را نشان یهاو رشادت هایدست است که دالور کیبا  بریخ نیامام در بلند کردن درِ سنگ ینشان پهلوان

ها، ابرها و ها، گلصخره ر،یتصو یحق هستند. در باال یایاز اول زیها نسه نفر ناظر وجود دارند که آن بلوتا یدر گوشه

. شودیمحسوب م یرانیا یهاگارهن یهایژگیاز و یکی ،ریخاص تصو یفضاساز نیدارند. ا یبیو غ یملکوت ییفضا ،آسمان

سحرگونه است که با اجرا  ییبایاز ز ی و سرشارچندبعد ییایدن شود،یم دهیکش ریبه تصو یرانیا یهاکه در نگاره یشکوه

 ،هنرمند یخالقانه یرسازیتصو یریبا به کارگ یبلکه گاه ،شودیکادر نم ینه تنها محدود به فضاساز ،العادهفوق یو پرداخت

عناصر چند  یبندبینگاره است و ترک نیا یهایژگیاز و یکیمشخصه  نیکادر گنجانده شده است که ا کیفضا در  نیچند

پردازی شمایل امام علی جزیی از چهره ،ی مقدسنیز عنصر هاله هدر این نگار. کادر قرار گرفته است کیصحنه داستان در 

های کتاب در تمام نگاره طور که اشاره شد، این خصوصیت ویژههمان (. 2)تصویر  ور است)ع( است که از نوع اشکی شعله

 شود.برای نشان دادن تقدس شخصیت اصلی نگاره مشاهده می «السیرحبیب»
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 درِ خیبر توسط حضرت امیر )ع( کندنِ: 2ی تصویر شماره

 ه. ق، کاخ گلستان، تهران. 11، جلد اول، اوایل سده منبع: خواندمیر

 همراه حسنین )ع( )ع( حضرت علی ینگاره . 3

من الراس واما انا فکمکان  نینیسبطا هذه االمة وهما من محمد کمکان الع نیان الحسن والحس » :دیفرمایم)ع(  یامام عل

محمد  یامت هستند و آن دو برا نیدو سبط ا (ع) نیحسن و حس»؛ «من البدن واما فاطمة فکمکان القلب من الجسد دیال

بدن هستم و  یو آله[ همانند دست برا هیاهلل عل یمحمد صل یسرند و من ]برا یو آله همانند دو چشم برا هیاهلل عل یصل

 (.352 :39 ج ،)مجلسی« بدن است یو آله[ همانند قلب برا هیاهلل عل یصلمحمد  یالسالم ]برا هایفاطمه عل

ی حضرت جمعی از یاران ایشان قرار دارند. پیکره، حضرت علی )ع( همراه حسنین )ع( در میان «السیرحبیب»ی در نگاره

ی امام حسن )ع( و امام حسین )ع( به تصویر کشیده شده است که نشان از جایگاه واالی ایشان تر از پیکرهامیر )ع( بزرگ

ران را از دیگر شود که این بزرگواور دیده میای از نوع اشکی شعلهی امامان هالهدارد. در این نگاره نیز به دور سر پیکره

ی سفیدی پوشانده شده است ولی ی امام علی )ع( با پوشیهرسد که چهرهکند. در این نگاره، به نظر میها متمایز میپیکره

توان بیان کرد که با می ،ی حسنین )ع( بدون جزئیات و با رنگ سفید ترسیم شده است. در تفسیر این وجه تمایزچهره

نگاری، نگارگران در رویارویی ی حکومتی ایران و وجود نظرات مختلف دینی در باب چهرههتوجه به شرایط متفاوت دور

ها، ز نمودن چهرهیها اضافه نمودند. در این روش نگارگران برای متمارا به شمایل« پوشیه»عنصر تصویری ، احکام دینی

ای منسوب به ا، فضای صورت را با پارچههرا کماکان حفظ کردند و به جای تصویر چهره« نور منتشره»عناصر نمادین 
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ی حضرت امیر )ع( برای تأکید بر جایگاه و شناساندن ایشان در پوشیه پوشاندند. در این تصویر بزرگ بودن سر و عمامه

 (.43: 1389میان فرزندانش به کار رفته است )افشاری و همکاران، 

نقش  ،ی بناای در دیوارهی بدون نوشتههای بنا و سرلوحهکنگرهای بر وجود پرنده ،در باالی تصویر، عنصر ابرهای پیچان

بسته است که استفاده از طاق و و تزیینات اسلیمی بر آن یادآور معماری مساجد است. در این تصویر نیز از فضاسازی 

وی مسجد درون چندبعدی بهره گرفته شده است و چندین فضا در یک کادر قرار دارد. فضای ملکوتی، آسمانی و فضای معن

 روی پیکر حضرت امیر )ع( نشان از اطاعت به امر والیی داردبهیک کادر گنجانده شده است و حالت تعظیم یکی از یاران رو

 (.3)تصویر 

 حضرت علی همراه حسنین )ع(: 3ی تصویر شماره

 ، موزه کاخ گلستان، تهران.16/10جلد اول، صفوی، منبع: خواندمیر، 

 گیرینتیجه

در سه نگاره با مضمون تصویرآرایی پیامبر )ص( و  «بحاراالنوار»در این مقاله، خصوصیات نمادگرایی شیعی با محوریت 

توان دریافت که ها میاز بررسی این نگارهمورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.  ،«السیرحبیب»ی معصومین )ع( از کتاب ائمه

ی شرحی روایی از مفاهیم و روایات دینی مربوط به پیامبران و ائمه ،«السیرحبیب»های شده در نگارهمضامین مطرح

گر شده است و گسترش و تسلط فرهنگ شیعی گونه جلوهاسطوره یانه و نمادگرا ،ماورایی یالب زبانقمعصومین است که در 

هنگ و باورهای اعتقادات شیعی در هنر رو نشان از تأثیر فر بنابراین، گفتمان پیشِ .شودها به وضوح دیده میدر این نگاره

 نگارگری ایران است.
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نمایی و کاربرد گها با توجه به بزردر این نگاره ،از آنجایی که مقام حضرت علی )ع( نزد پیروان والیت بسیار عظیم است

علی )ع( و ها به دور سر پیامبر، حضرت ی نگارهدر همه شود.ها، عظمت واالی این شخصیت دیده میسمبلیک نشانه

ای به تصویر کشیده شده است که عنصری نمادین برای بیان مقام و منزلت آنان محسوب ی منتشرهحسنین )ع( شعله

ی مهمی نکتهاز طرف دیگر، کند. ی آن شعله، مقام و مرتبت این بزرگواران را تبیین میی اندازهشود و نگارگر به وسیلهمی

هنرمند سعی در ایجاد ارتباط  .از پرداخت صرفاً تزیینی به نگارگری مفاهیم دینی است که باید به آن اذعان داشت، اجتناب

 .ها دارد و ملهم از چنین رویدادهایی دست به خلق و آفرینش اثر زده استنزدیکی با مضامین انسانی و ارزشی در نگاره

شده و فضایی که باید در اجزا و ی شخص ترسیمبنابراین، در تولید اثر نگارگری باید به این موضوع که به فرم لباس، چهره

ای پنداری، ارتباط مؤثر و سازندهعناصر نگارگری در آن قرار گیرند، توجه وافری داشت تا مخاطب در مواجهه ضمن همذات

 د.با آن برقرار کن

شیعی است و مسیری  ی این مضامین برگرفته از اعتقاداتتوان به این نتیجه رسید که همهمی ،طور که مطرح شدهمان

های های امامان شیعه، زیباییاست برای هدایت و تمرکز افکار بازدیدکنندگان بقاع به بزرگی و قداست پیامبران خدا، ویژگی

کند و در فضای معنوی و اعتقادی نهفته ها بازدیدکنندگان را از فضای مادی جدا میهای جهنم. این نگارهبهشت و زشتی

ی ثقل عنوان نقطهبه ،هاکند. از این جهت است که هماهنگی با باورهای شیعی این نگارهتطهیر می هامایهدر پس نقش

های مقدس، نظیری ندارند و وجود مقدسشان به همان کمیت شود. در تفکر شیعه، شخصیتتفکرات شیعی محسوب می

ی کلیدی مثابهها بهکار رفته در این نگاره شود. در واقع، در این تصاویر، نمادهای بهجسمانی و صورت خاکی محدود نمی

 برای فهم باورهای شیعی است.

همچنین فرهنگ خاص شیعی  و توانند فرهنگ اسالمی نابها راویان ارزشمندی هستند که میدر انتها، باید گفت این نگاره

ها و وقایع مهم چینی از آموزهگلدهد که های این پژوهش نشان میرا در طول تاریخ برای مردمان بازنمایی کنند. یافته

به  «السیرحبیب»های قرآنی و مذهبی که به نوعی بیانگر حقیقت و حقانیت تشیع هستند، در کتاب اسالم و تشیع، قصه

ها، نمادها و تمهیدات تصویریِ های این نسخه، نشانهی قابل توجه دیگر این است که در نگارهنکته .تصویر درآمده است

کار رفته است که مطابق با روایات کتب شیعی همچون  های گفتمان تشیع بهتأملی برای بازنمایی باورها و روایتقابل

در ارتباط با تصویرآرایی پیامبر  «السیرحبیب»های های نگارهاست. اجماالً در این مطالعه، به برخی از ویژگی «بحاراالنوار»

 :در جدول زیر تنظیم شده است )ص( و امامان شیعی )ع( اشاره شده که

 

 

 السیرهای حبیب: تجزیه و تحلیل تصویرآرایی نگاره1جدول 
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 ی معراجنگاره 
ی کَندن درِ خیبر توسط نگاره

 حضرت امیر )ع(

همراه حسنین  )ع( ی حضرت علینگاره

 )ع(

 امام علی )ع(، کفار، یاران پیامبر، براق، فرشتگان عناصر سازنده
امام علی )ع(، امام حسین )ع(، امام حسن )ع(، 

 یاران و مرد یهودی

 آبی تیره آبی تیره آبی تیره زمینهرنگ پس

 ندارد ندارد ندارد )گاهی مقامی( پرسپکتیو

 روایت واقعه روایت واقعه ارتباط با کل اثر

ی جایگاه مقام و منزلت امام نشان دادن مرتبه

علی )ع( برابر فرزندان و یارانش در مقابل 

 معاندان در مواجهه با اهل کتاب

 هاتعدد پیکره
پیکر فرشته به دور پیکر پیامبر و  8

 براق

پیکر از کفار در سمت چپ باالی  7

پیکر از بزرگان در سمت  4قلعه، 

پیکر از سپاه  9و  راست باالی تصویر

 مسلمین

پیکر امام علی )ع( سمت راست در بین 

 14پیکرهای امام حسن و امام حسین )ع( و 

 پیکر از یاران ایشان

جهت نمایش 

 هاپیکره

ها جانبی ولی در دو نمای پیکره

رو نشان بهپیکره فرشته از نمای رو

 داده شده است

 ها جانبینمای پیکره ها جانبینمای پیکره

 جهت نمایش چهره

رخ ولی ها به صورت سهغالب چهره

چهره به صورت  در دو فرشته

 شودرخ دیده میتمام

 رخها به صورت سهچهره رخها به صورت سهچهره

 جزییات چهره

ی پیامبر )ص( به صورت چهره

شمایل کلی چهره بدون جزئیات به 

همراه ریش که با سطح سفیدی 

ی براق و پوشیده شده، چهره

فرشتگان شبیه به سر انسان همراه 

 با جزئیات

ی امام علی )ع( به صورت چهره

شمایل کلی چهره بدون جزئیات به 

همراه ریش که با سطح سفیدی 

ی بزرگان و پوشیده شده و چهره

سپاهیان و کفار به صورت کامل 

 همراه با جزئیات

ی امام علی )ع( و حسنین )ع( به صورت چهره

بدون جزئیات به همراه ریش شمایل کلی چهره 

 که با سطح سفیدی پوشیده شده

 ی مقدسهاله

ی پیامبر و تشعشع نور در کل پیکره

براق به صورت کشیده به طرف باال 

ور ی اشکی و شعلهو از نوع هاله

 است

تشعشع نور از قسمت سر به جهت 

ی طول در خیبر کشیده و از نوع هاله

 ور استاشکی و شعله

ز قسمت شانه صورت کشیده به تشعشع نور ا

 ور استی اشکی و شعلهطرف باال و از نوع هاله

روج آسمانیع هاصحنه  

های امام وصف وقایع تـاریخی رشادت

علی )ع( در جنگ خیبر و کندن در 

 دژ

بردباری امام علی )ع( نسبت به گستاخی مرد 

 یهودی

 منبع: نگارنده

 

 و مآخذ: منابع
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 ها:کتاب

 قم: دفتر نشر معارف. ،یمحمدرضا صفو دی: سترجمهقرآن.  .(1389) .میکر قرآن

 جلد اول، تهران: نشر مرکز. .متن لیساختار و تأو .(1370) .بابک ،یاحمد

تهران:  ،یمطالعات هنر اسالم .یاسالم یدر نگارگر هالیشما ییروند نمادگرا یبررس .(1389) .یمرتض ،یفرک یافشار

 .یمؤسسه مطالعات هنر اسالم

 ییحی (، مترجمانیبرگل )به روس وایترجمه  .یاستور فیتأل یبر مبنا یفارس اتیادب .(1362) .چارلز ،یاستور آمبروز

 .یکشاورز، تهران: چاپ احمد منزو میو کر یزدیا روسیس پور،نیآر

 : انتشارات امیرکبیر.تهران .ی(تطور نثر فارس خیتار) یشناسسبک .(1356) .یمحمدتق بهار،

 شانی. پریمار ،یزگاریکلود. پره ،یکرباس مترجمان .)با قاب( رانیا ینگارگر یشاهکارها .(1385) .دیراد، عبدالمج ینیحس

 معاصر. یتهران: موزه هنرها زاده،

 .نا: بیبمبئی، محمدخانبه اهتمام میرزا علی .السیر فی اخبار البشرحبیب (.1875. )نالدیالدین بن همامخواندمیر، غیاث

 معاصر. یموزه هنرها: تهران .(1384) .رانیا ینگارگر یشاهکارها

 تهران: آگاه. .یدر شعر فارس الیخصور .(1358) .محمدرضا ،یکدکن یعیشف

 .یشارات اسالمتقم: دفتر ان ،13جلد .القرآن ریتفس یف زانیالم .(1417) .نیحس دمحمدیس ،ییطباطبا

 تهران: ناصر خسرو. .القرآن ریتفس یف انیمجمع الب .(1372) .فضل بن حسن ،یطبرس

 تهران: دانشگاه هنر. ان،یکرباس حهیمل ترجم .یسنت یفرهنگ مصور نمادها .(1379) .ی.سیکوپر، ج

 : موسسه الوفاء.روتیب .االنواربحار .ق(1404) .باقرمحمد ،یمجلس

 .انیتهران: تب ،یترجمه محسن ثالث. نید یشناسجامعه .(1377) .ملکم لتون،یهم

 مقاالت:

 یدر نگارگر هالیشما ییروند نمادگرا یبررس"(. 1384) .یمحمدعل ،یرجب و اله بیحب ،یاله تیآ ،یمرتض ؛یفرک یافشار

 .37-54ص ،13یشماره ،یمطالعات هنراسالم ".یشناساز منظر نشانه یاسالم

ها در نگارگری اسالمی نمادگرایی شمایلبررسی روند " (.1389. )اهلل و رجبی، محمدعلیاللهی، حبیبآیت افشاری، مرتضی؛

 .37-54، صص 13مطالعات هنر اسالمی، شماره ".شناسیاز منظر نشانه
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 .212-224ص، ص27شماره  ان،یمجله مرب ".بحار االنوار یمعرف"(. 1387) .روزیف ،یاکبر

، 4شماره  ".)ص(، مجله اطالعات حکمت و معرفت امبریمعراج پ یهانگاره"(. 1391فاطمه ) ،یامان ؛سجاد ،ماهر باغبان

 .18-23صص

 .18-23ص، ص17شماره  ناب،یمجله ب ".ریالس بیحب ینسخه خط یعیش یهادر نگاره یپژوهش"(. 1389) .فاطمه ،یرجب

 ".مصورن با تأکید بر منابع تاریخی نمودهای تشیع در قزوی" (.1398. )زلفی، ستار؛ دلبری، شهربانو و اسدبیگی، اردشیر

 .319-346، صص35مطالعات هنر اسالمی، شماره 

های پیامبر گیری پوشیه در شمایلتأثیر فقه بر شکل" (.1395. )اهلل ابوالقاسمدوست، آیتعلی زاده، محمدجواد؛سعیدی

 .145-176، صص4الهیات هنر، شماره  ".ق(1035-908)ص( و ائمه )ع( در ایران عصر صفوی )
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