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چکیده 

ازجملــه عوامــل موثــر در گســترش تشــّیع در ایــراِن قبــل از صفویــه، می تــوان بــه ســرودن اشــعار دینــی 
از قــرن هفتــم قمــری بــه بعــد اشــاره کــرد به خصــوص قــرن نهــم کــه دورۀ شــکفتگی شــعر مذهبــی اســت. 
در ایــن دوره، شــعر فارســی از جهــت کمّیــت و تــا حــدی کیفیــت، ترقی زیــادی کــرد و شــاهزادگان تیموری 
مــروج شــاعران شــدند. شــیعیان هــم از ایــن فرصــت نهایــت بهــره را بردنــد و از مجمــوع اشــعار در مناقــب 
و مراثــی اهــل بیــتb ، دیوان هــای مســتقلی پدیــد آمــد. یکــی از شــاعران ایــن دوره نظام الدیــن 
ــا در  ــتر آن ه ــه بیش ــروده ک ــف س ــای مختل ــیاری را در قالب ه ــعار بس ــن اش ــت. نظام الدی ــترآبادی اس اس
ســتایش امیرالمومنیــن علــیg  و خانــدان آن حضــرت اســت. در زمــان »شــاه اســماعیل صفــوی« وی 
ــارزات ایشــان  ــار المظفــر« را ســرود کــه موضــوع آن زندگــی پیامبــر   و مب مثنــوی حماســی دینی »آث
اســت. هــدف ایــن پژوهــش، بررســی مقــام و جایــگاه امــام علــیg  در نگاره هــای نســخه  مصــور »آثــار 
المظفــر« در مــوزۀ چســتربیتی دوبلیــن اســت. روش پژوهــش توصیفی تحلیلــی بــا رویکرد تطبیقی بــوده و 
اطالعــات از منابــع کتابخانــه ای جمــع آوری شــده اســت. یافته هــا نشــان می دهــد کــه ایــن نســخه وقایــع 
ــای  ــر مبن ــیg  و دالوری هــای ایشــان اســت، ب ــام عل ــی بیانگــر حقانیــت ام ــه به نوع ــم اســالم را ک مه
باورهــا و روایــات شــیعی بــه تصویــر کشــیده و در هــر یــک از آن هــا بنــا بــر مضمــون مــد نظــر، موّلفه هــای 

بصــری قابــل تامّلــی بــه کار رفتــه اســت.
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 1. مقدمه 

ــگاه واالیــی برخــوردار اســت و ایــن امــر، از همــان  ــزد شــیعیان از مقــام و جای امــام علــیg  ن
  bآغــاز ورود اســالم بــه ایــران موجــب گرایــش مــردم بــه تشــّیع و محّبــت ایشــان بــه اهــل بیــت
شــد. بــا ایــن حــال تشــّیع در طــول 9 قــرن اولیــه در ایــران ســلطه مقتدرانــه ای نداشــت؛ بنابرایــن 
علمــای شــیعه در طــی ایــن دوران فقــط توانســتند مباحــث نظــری خــود را پی ریــزی کننــد و بــا 
روی کار آمــدن و اســتقرار حــّکام ســّنی مذهب، مباحــث عقلــی و نقلــی شــیعه در تقابــل با  اندیشــه 
اهــل تســّنن، بــروز بیشــتری یافــت. در ایــن میــان، حکومت هــای قدرتمنــدی همچــون آل بویــه، 
مراعشــه و آل کیــا بــه وجــود آمدنــد کــه بــه توســعۀ تفّکــر شــیعی به لحــاظ تاریخــی کمــک بســیاری 
کردنــد و گرایش هــای شــیعی موجــب تولیــد آثــاری بــا مضامیــن شــیعه شــد. بــا گســترش شــمار 
شــیعیان در طــول تاریــخ، تعــداد آثــار شــیعی فزونــی گرفــت و انعــکاس ایــن امــر به خوبی در اشــعار 
شــاعران ایرانــی نیــز دیــده می شــود، به خصــوص در قــرن نهــم کــه دورۀ شــکفتگی شــعر مذهبــی 
اســت. در ایــن دوره، شــعر فارســی از جهــت کمّیــت و تــا حــدی کیفّیــت، ترّقــی زیــادی یافــت و بــا 
توّجــه بــه حمایــت شــاهزادگان تیمــوری از شــاعران، شــیعیان از ایــن فرصت نهایــت بهــره را بردند. 
برخــی شــاعران ایــن دوره، راه ترّقــی و توصیــف و مــدح و منقبــت اهــل بیــتb  را پیمودنــد کــه از 
مجمــوع اشــعار آنــان در مناقــب و مراثــی دیــوان مســتقلی پدیــد آمــد کــه نظام الدیــن اســترآبادی 
از آن جملــه اســت. اشــعار وی بــه لحــاظ مذهبــی و توّجــه ویــژۀ او بــه مــدح ائمــه  شــیعه مشــهور 
اســت. نظام الدیــن اشــعار بســیاری را در قالب هــای مختلــف ســروده کــه بیشــتر آن هــا در ســتایش 

امیرالمومنیــن علــیg  و خانــدان آن حضــرت اســت. 

نگارگـران نیـز ایـن موضوع را به زیبایی در دوره های مختلف به تصویر کشـیده اند، به ویـژه در دورۀ 
صفویـه کـه نسـخه های شـیعی متعّددی همچـون نسـخه های فالنامه تهماسـبی، احسـن الکبار و 
حبیب السـیر بـه ایـن امر پرداخته اند. یکی از نسـخه های شـیعی کـه مقام و منزلـت امیرالمومنین 
علیg  را به نمایش گذاشـته، نسـخه »آثار المظفر« اسـت. این نسـخه مصور مشتمل بر اشعاری 

از نظام الدین اسـترآبادی و نگاره هایی بر اسـاس سـروده های وی اسـت. 

هــدف ایــن تحقیــق، بررســی مقــام و جایــگاه امــام علــیg  در نگاره هــای نســخه  مصــور »آثــار 
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المظفــر« در مــوزۀ چســتربیتی دوبلیــن اســت کــه بــه روش توصیفی تحلیلــی بــا رویکــرد تطبیقــی 
ــکل  ــه ش ــری ب ــت. روش نمونه گی ــده اس ــع آوری ش ــه ای جم ــع کتابخان ــات از مناب ــوده و اطالع ب
سرشــماری اســت؛ بنابرایــن جامعــۀ آمــاری ایــن پژوهــش تمــام نگاره هــای شــناخته شــده و در 
دســترس بــا موضــوع »امــام علــیg « در نســخه آثــار المظفــر اســت. بــر اســاس یافته هــا، ایــن 
نســخه وقایــع مهــم اســالم را کــه به نوعــی بیانگــر حقانیــت امــام علــیg  و دالوری هــای ایشــان 
اســت، بــر مبنــای باورهــا و روایــات شــیعی بــه تصویــر کشــیده اســت و در هــر یــک از آن هــا بنــا بــر 

مضمــون مــد نظــر، موّلفه هــای بصــری قابــل تاّملــی بــه نمایــش در آمــده اســت. 

2. اهداف تحقیق

اهـداف اصلـی ایـن پژوهش دو مورد اسـت: اّول، دسـتیابی بـه ویژگی و شـاخصه های نگاره های 
منعکس کننـده مقـام و جایـگاه امام علیg  در نسـخۀ  »آثار المظفـر« و دّوم، بررسـی ارتباط میان 

باورهـا و روایـات شـیعی مربـوط به مقـام و جایگاه امام علـیg  و نگاره های این نسـخه. 

2-1. سواالت تحقیق

نگارگــران از چــه نشــانه ها و نمادهایــی بــرای بیــان مقــام و جایــگاه امــام علــیg  در نســخۀ  »آثار 
المظفــر« اســتفاده کرده انــد؟ 

عواملــی ماننــد ترکیب بنــدی، عناصــر بصــری و ارتبــاط تصویــری هــر نــگاره چگونــه در خدمــت 
بیــان روایــت مــد نظــر قــرار گرفته انــد؟ 

باورها و روایات شیعی چه نقش و تاثیری در مصورسازی این نسخه داشته است؟ 

2-3. پیشینۀ تحقیق

ــام  ــیعی انج ــری ش ــوص نگارگ ــددی در خص ــای متع ــه پژوهش ه ــی ها، اگرچ ــاس بررس ــر اس ب
شــده اســت، امــا در خصــوص نســخۀ مصــور آثــار المظفــر کــه از نســخ شــیعی محســوب می شــود، 
تحقیقاتــی صــورت نگرفتــه اســت. مهــدی زاده)1392( در رســالۀ دکتــرا بــا موضوع »نقش اندیشــه 
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شــیعه در پیدایــی فالنامــۀ تهماســبی« کــه بــا راهنمایــی یعقــوب آژنــد در دانشــگاه تهــران انجــام 
ــه نقــش مهم اندیشــۀ شــیعه در تولیــد فالنامــه پرداختــه و نمادهــای مهــم شــیعی  داده اســت، ب
در نگارگــری آن را معرفــی کــرده اســت. رجبــی)1388( در پایان نامــه ارشــد بــا موضــوع »بررســی 
مضامیــن شــیعی در نگاره هــای عهــد صفــوی بــا تاکید بر دو نســخۀ حبیب الســیر و احســن الکبار« 
کــه بــا راهنمایــی علی اصغــر شــیرازی در دانشــگاه شــاهد صــورت گرفتــه، بــه تحلیــل مضامیــن 
شــیعی در نگارگــری دو نســخه حبیب الســیر و احســن الکبار پرداختــه و نمادهــای خــاص شــیعی 
و شــمایل نگاری ائمــه معصومیــنb  را بررســی کــرده اســت. شــاقالنی پور)1396( در پایان نامــه 
کارشناســی ارشــد کــه بــا موضــوع »تحلیــل نمادشناســانه نگاره هــای مکتــب قزویــن در فالنامــه 
امــام جعفرصــادق g  )فالنامــه شــاه  تهماســبی( بــر اســاس مبانــی شــیعی« بــا راهنمایــی دکتــر 
خشــایار قاضــی زاده در دانشــگاه شــاهد انجــام شــده اســت، بــه بررســی و تحلیــل نمادشناســانه 
نگاره هــای فالنامــه تهماســبی بــر اســاس مبانــی شــیعی پرداختــه اســت تــا میــزان تاثیرپذیــری 
ــتجردی در  ــیاه وش دس ــک و س ــراوی ون ــد. پی ــن کن ــیعی را تبیی ــی ش ــه از مبان ــای فالنام نگاره ه
ــه نقــد و  ــر شــمایل امــام علــیg « ب ــا تاکیــد ب ــۀ »نقــد و تحلیــل نگاره هــای خاوران نامــه ب مقال
بررســی نگاره هــای خاوران نامــه پرداخته انــد و تــالش نگارگــر ایــن نســخه از طــرق مختلــف 
بــرای نشــان دادن برجســتگی شــخصّیت اصلــی نگاره هــا یعنــی حضــرت علــیg  را تحلیــل و 
تبییــن کرده انــد. شایســته فر)1388( در مقالــۀ »بررســی موضوعــی نســخه خطــی احســن الکبار 
ــر  ــن الکبار ب ــای احس ــی نگاره ه ــۀ محتوای ــه مطالع ــه« ب ــی دورۀ صفوی ــری مذهب ــاهکار نگارگ ش
ــش  ــدی زاده)1393( در پژوه ــت. مه ــه  اس ــبک پرداخت ــک و س ــون، تکنی ــف مضم ــاس توصی اس
»بررســی نمادهــای شــیعی در نــگاره معــراج فالنامــه« بــه بررســی نــگاره معــراج فالنامــه و نمادهای 
ــۀ »بررســی جلوه هــای بصــری  ــور)1393( در مقال ــگاره پرداختــه اســت. علی پ ــن ن شــیعی در ای
ــود  ــوی موج ــای رض ــای نگاره ه ــی ویژگی ه ــه بررس ــبی« ب ــه تهماس ــا در فالنام ــون اخبارالرض عی
در فالنامــۀ  تهماســبی بــر اســاس روایــات شــیخ صــدوق پرداختــه اســت. شــاقالنی پور)1397( در 
پژوهــش »بررســی تاثیــر متــون شــیعی بــر شــمایل نگاری از امــام علــیg  در نگاره هــای فالنامــه 
  gتهماســبی« بــه شناســایی مضامیــن، عناصــر بصــری و جلوه هــای نمادیــن مرتبط با امــام علی 
در نگاره هــای فالنامــه تهماســبی پرداختــه اســت تــا میــزان تاثیرپذیــری نگاره هــای علــوی ایــن 
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نســخه را از متــون شــیعی مشــخص نمایــد. به رغــم پژوهش هــای انجــام شــده، تاکنــون مطالعــه ای 
در خصــوص ویژگی هــای نگاره هــای شــیعی نســخه آثــار المظفــر انجــام و ارتبــاط آن هــا بــا روایــات 

شــیعی نیــز بررســی نشــده اســت. 

2-4. روش پژوهش

روش تحقیــق از نــوع توصیفی تحلیلــی بــا رویکــرد تطبیقــی اســت و اطالعــات از طریــق منابــع 
کتابخانــه ای جمــع آوری شــده اســت. رونــد انجــام پژوهــش بــه ایــن شــکل اســت کــه نگاره هــای 
نســخه »آثــار المظفــر« بــر مبنــای مفاهیــم مهــم و روایــات مــد نظــر تشــّیع دربــارۀ وقایع مهــم تاریخ 
اســالم و قهرمــان اصلــی آن هــا حضــرت علــیg ، بررســی محتوایــی و تصویــری شــده  اســت. 
ــر کشــیده شــده در نگاره هــا، موّلفه هــای بصــری، نشــانه ها،  ــه تصوی ــرای شــناخت مضمــون ب ب
نمادهــا و تمهیــدات تجّســمی بــه کار رفتــه در آن هــا شناســایی و مطابــق بــا روایات شــیعی توصیف 

و تحلیــل شــده  اســت. 

 g3. جایگاه امام علی

امــام علــیg  نخســتین مــرد مســلمانان، وّصــی پیامبــر اســالم    و نزدیک تریــن شــخص 
بــه ایشــان بــود. پیامبــر   شــخصًا او را تربیــت کــرد و علــیg  نیــز تــا لحظــه وفــات، تنهــا امیــن 
ــا نبــی اکــرم   رشــد و اعتــالی  ــو هم جــواری ب ــود. علــیg  در پرت ــس ایشــان ب و رازدار و مون
روحــی و فکــری یافــت و از انفــاس قدســی و تعالیــم نبــوی برخــوردار شــد. وی نخســتین ایمــان 
آورنــدۀ پــس از حضــرت خدیجــه   بــود کــه در طــول بعثــت و پــس از آن و در تمامــی وقایــع و 
حــوادث پرفــراز و نشــیب تاریــخ صــدر اســالم، یــار و یــاور همیشــگی پیامبــر   بــود. امــام علــی
ــدا   وارد  ــول خ ــر رس ــار ب ــب یک ب ــر ش ــار و ه ــر روز یک ب ــته ه ــن پیوس ــد: »م g  می فرمای
ــم و در  ــا او می رفت ــت، ب ــا می رف ــر ج ــرد و ه ــوت می ک ــن خل ــا م ــر   ب ــار پیامب ــر ب ــدم. ه می ش
ــا هیــچ کــس  ــودم. اصحــاب رســول خدا   می داننــد کــه ب ــا او ب هــر موضوعــی وارد می شــد، ب
ــر  ــی داد و ه ــخ م ــرا پاس ــردم، م ــؤال می ک ــر گاه از او س ــرد...  ه ــار نمی ک ــه رفت ــن، این گون ــز م ج
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ــا مــن ســخن آغــاز می کــرد.. .  «)کلینــی،  گاه پرســش هایم تمــام می شــد، ســکوت می کــردم، ب
ــه  ــت ک ــالم اس ــخصّیتی در اس ــا ش ــول  ، تنه ــس از رس ــیg  پ ــام عل 1۳۸۸، ج1:116( ام
بیشــترین مناقــب و فضایــل را داشــته اســت، اگرچــه دوســتانش از ســر تــرس و تقّیــه و دشــمنانش 
از ســر کینــه و دشــمنی، فضایلــش را کتمــان کردنــد. آیات زیــادی در شــأن مقــام واالی امیرمومنان 
ــرد:  ــاره ک ــت« اش ــذار و هدای ــۀ »ان ــه آی ــوان ب ــه می ت ــه از آن جمل ــت ک ــده اس ــازل ش ــیg  ن عل
»کســانی کــه کافــر شــدند می گوینــد: چــرا آیــه )و معجــزه ای( از پــروردگارش بــر او نــازل نشــده 

ــت«1)رعد،7(. ــده ای اس ــی هدایت کنن ــر گروه ــرای ه ــده ای و ب ــط بیم دهن ــو فق ــت؟! ت اس

در خصــوص معنــای دقیــق ایــن آیــۀ شــریفه، بایــد توجــه داشــت کــه میــان »انــذار« و »هدایــت« 
تفــاوت اســت. هــدف از انــذار آن اســت کــه گمراهــان از بیراهــه درآینــد و در متــن صــراط مســتقیم 
قــرار گیرنــد، ولــی هــدف از هدایــت آن اســت کــه مــردم پــس از قرارگرفتــن در راه، رهنمــون شــوند 
و بــدون انحــراف رو بــه ســوی مقصــد اصلــی راه بپیماینــد؛ بنابرایــن »منــذر« بــر پیامبــر اکــرم   و 
»هــادی« بــر امــام علــیg  تطبیــق شــده اســت)نوری، 1385: 90( مســعده بــن صدقــه از امــام 
صــادقg  و ایشــان از پــدرش و آن بزرگــوار نیــز از جــدش امیرالمومنیــن چنیــن روایــت کنــد کــه 
فرمــود: »ایــن آیــه دربــارۀ مــا نــزول یافتــه اســت، زیــرا پیامبــر   فرمــود: مــن منــذر و ترســاننده 

هســتم و تــو یــا علــی هــادی! می باشی«)عیاشــی، 1380، ج2: 204(.

بــا توجــه بــه آیــات قــرآن و روایــات هر آنچــه اعــم  از وزارت و صــدارت و شــرکت در امر بــرای حضرت 
موســیg  بــود، بــرای امیرالمومنیــن علــیg  هــم هســت؛ امــا شــراکت در امــر، چــون پیامبــر 
اســالم   خاتــم پیامبــران اســت، آنچــه امــام علــیg  بــا پیامبــر اســالم   شــریک اســت، امــر 
ــر  ــوت تمــام می شــود؛ امــا هــر قومــی امامــی دارد، پــس علــیg  وزی امامــت اســت، چــون نّب

پیامبــر   اســت، بــرادر پیامبــر   و شــریک در امــر امامــت است)نیشــابوری: 1041(.

   در مرتبــه ای از کمــال اســت کــه پیامبــر عظیم الشــأن اســالم  gوجــود مقــدس امــام علــی
ــن  ــع، ای ــتم«)بخاری، 1۳77ق:۶۵۸( در واق ــو هس ــن از ت ــتی و م ــن هس ــو از م ــد: »ت می فرمای
روایــت ناظــر بــه حدیــث منزلــت اســت و در ذیــل آیــۀ مباهلــه اســت کــه امیرمؤمنــانg  نفــِس 

ِّه، اِنّما اَنَْت ُمْنِذٌر و لُِکلِّ قوٍم هاد« 1. »و یَُقول الّذین َکفروا لوال اُنِْزل علیِه آیٌه ِمْن َرب
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ــی  ــد، در تمام ــر   باش ــیg  از پیامب ــه عل ــت. هنگامی ک ــده اس ــداد ش ــدا   قلم ــول خ رس
ــن امــر به وضــوح در غــزوات مختلــف مشــاهده می شــود.  مراحــل از پیامبــر   اســت. ای

4. نظام الدین استرآبادی

ــری  ــم هج ــرن ده ــل ق ــم و اوای ــرن نه ــب ق ــیعی مذه ــاعران ش ــترآبادی از ش ــن اس نظام الدی
قمــری اســت. شــعر او از دو دیــدگاه اهمّیــت دارد: نخســت از بعــد شــعر مذهبــی و توّجــه ویــژۀ او 
بــه مــدح ائمــه  شــیعه و دیگــر از بعــد ادبــی و شــیوۀ خــاص بیانــی کــه بعدهــا بــه »ســبک هنــدی« 
مشــهور شــد2)حمزه پــور ســوینی، 1393: 268(. نظام الدیــن تحــت تاثیــر اوضــاع ادبــی روزگار 
بــه معماگویــی گرایــش یافــت و بــه نظــام معمایــی مشــهور شــد و رســاله ای نیــز بــا عنــوان »دســتور 
معمــا« نوشــت، ولــی بعــد از ظهــور امیــر حســین معّمایــی، نظــام و دیگــران ســپر افکندنــد، بعــد از 
آن بــه قصیده ســرایی متمایــل شــد. او مدتــی در هــرات، مرکــز سیاســی و ادبــی روزگار، در خدمــت 
ســلطان حســین میــرزا معــروف بــه ســلطان حســین بایقــرا بــود و بــه وزیــر دانشــمند و ادیــب او 
امیــر علی شــیر نوایــی3 متخلــص بــه »نوایــی« ارادت ویــژه ای داشــت. مدتــی بعــد بــه زادگاهــش 
بازگشــت، عــالوه بــر مــدح حاکمــان اســترآباد کــه راهی بــرای گــذران زندگی بــود، بــه منقبت گویی 
پیامبــر   و اهــل   بیــتb  روی آورد و در ایــن شــیوه از دیگــران پیشــی گرفــت و چنــان نام آور شــد 
کــه بیشــتر تذکره هــا، او را شــاعری معرفــی می کننــد کــه تنهــا بــه مــدح اهــل بیــتb  پرداختــه 
و جــز آن شــعری نگفتــه اســت. در اواخــر عمــر تنهــا بــه ایــن شــعر بســنده کرد)همــان، 1392: 
130(. در زمــان »شاه اســماعیل صفــوی« و در ســال 918 قمــری مثنــوی حماســی دینــی بــه نــام 
»ســعادت نامه« ســرود کــه موضــوع آن زندگــی پیامبــر   و مبــارزات ایشــان اســت. »ســلیمان و 
بلقیــس« مثنــوی دیگــر اوســت کــه نســخه های آن حفــظ نشــده اســت)همان(. احتمــااًل نســخۀ 

2. نظام الدین قصیده گوی توانمندی بود و با شناخت کافی از گذشته ادبی ایران، سعی کرده در شیوۀ بیان و تصویرسازی نوآوری 
نماید.  کاری که در دورۀ بعد با نام »سبک هندی« شهرت یافت. شعر او هم از جنبۀ ادبی و تغییر سبک عراقی به هندی و هم از 
نظر تاریخ شعر شیعی ارزشمند است. اشراف کامل او به قرآن و حدیث در کالمش کاماًل مشهود است و ارادت خاصی به اهل بیت

g و به ویژه حضرت علیg داشت و از شاعران توانمند شیعی پیش از صفویه است)حمزه پور سوینی، 1393: 284(.
3. میرنظام الدین علی شیر نوایی شاعر، دانشمند و سیاستمدار برجسته روزگار فرمانروایی تیموریان و معاصر سلطان حسین بایقرا 

بوده است. 
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»آثــار المظفــر« همــان »ســعادت نامه« اســت، زیــرا نظــام در پایــان مثنــوی »ســعادت نامه« نوشــته 
اســت: 

مکّمل چون شد این فرخنده دلب                          نهادم نامش آثار المظفر

گذشته نهصد و اثنی و عشرین                          که ِکلکم یافت از رفتار تسکین 

)ذبیحی ودیگران، 1۳۸۶: 100(

همچنیــن بــر اســاس برخــی منابــع، خواجــه ســیف الدین مظفــر بتکچــی از دیگــر ممدوحــان 
ــعادت نامه« را  ــوی »س ــت وی مثن ــه درخواس ــام ب ــه نظ ــوده ک ــترآباد ب ــان اس ــام آل بتکچی نظ
ــت)جعفریان، 1383: 82(.  ــده اس ــاز ش ــر آغ ــیف الدین مظف ــه س ــدح خواج ــا م ــه ب ــروده ک س
»آثــار المظفــر« کــه حماســه ای مذهبــی اســت در قالــب مثنــوی بــر وزن خســرو و شــیرین کــه 
ــی، 1372: ۳1۶(.  ــت)واله اصفهان ــد   اس ــرت محّم ــای حض ــی و جنگ ه ــوع آن زندگ موض
ــم النبییــن ]کــه[  ــر حــاالت ســید المرســلین و خات اشــعار ایــن منظومــه کــه مشــتمل اســت ب
ــر بیســت هــزار بیــت  ــاده ب ــه روایــت صاحــب روضــه االحبــاب تالیــف نمــوده و آن مثنــوی زی ب

است)بشــری، 1388: 573(.

5. معرفی نسخۀ »آثار المظفر« موجود در موزۀ چستربیتی

نظام الدیــن در ارادت بــه اهــل بیــتb  چنــان نــام آور شــد کــه بیشــتر تذکره هــا او را شــاعری کــه 
تنهــا بــه مــدح اهــل بیــتb  پرداختــه و جــز آن شــعری نگفتــه اســت، معرفــی می کنند)حمــزه 
پورســوینی، 1393: 269(. »ســعادت نامه« یــا »آثــار المظفــر«، منظومــۀ حماســی بر وزن »خســرو 
ــف  ــای مختل ــیاری را در قالب ه ــعار بس ــر، اش ــن اث ــرایندۀ ای ــت. س ــده اس ــروده ش ــیرین« س و ش
ســروده کــه بیشــتر آن هــا در ســتایش امیرالمومنین علــیg  و خاندان آن حضرت اســت)صحتی 
ســردوردی، 1388: 176(. »آثــار المظفــر« نظام الدیــن اســترآبادی دیــدگاه شــیعه دربــارۀ تاریــخ 
اســالم را ارائــه می کنــد. ایــن نســخه مثنــوی فارســی اســت کــه در زمــان حکومــت شاه اســماعیل 
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ــامل  ــی آن ش ــای مقدمات ــت. بخش ه ــده اس ــروده ش ــالدی، س ــرن 16می ــۀ اول ق اول، در دو ده
توصیــف حضــرت محّمــد   و نــور پیامبــر   و چگونگــی انتقــال ایــن نــور بــه امامــانb  اســت 

.)Gruber,2016:308(

 نســخه های متعــددی از آثــار المظفــر در موزه هــای مختلــف جهــان وجــود دارد کــه 4 نســخه از 
آن در ایــن مجموعه هــا یافــت می شــود: مــوزۀ چســتربیتی4، کتابخانــه عمومــی ســنت پترزبورگ5، 
ــوزۀ  ــود در م ــر موج ــار المظف ــخۀ آث ــد6 نس ــور هن ــا در رامپ ــه رض ــتانبول و کتابخان ــه اس کتابخان
چســتربیتی دوبلیــن در974  قمــری/ 1567 میــالدی کامــل شــده اســت کــه هم اکنــون در ایــن 
 ،» gنســخه 3 نــگاره وجــود دارد. نگاره هــای »شکســتن بت هــای کعبــه بــه دســت امــام علــی
   در گرفتــن قلعــۀ قمــوص(«، »حضــرت محّمــد  gفتــح خیبــر« یــا »)دالوری هــای امــام علــی«
امــام علــیg  را در غدیــر خــم ولــّی خــدا اعــالم می نمایــد« بــه نظــر می آیــد تعــداد نگاره هــای 
ــدان اضافــه شــود؛ یکــی  ــد ب ــگاره نیــز بای ایــن نســخه بیــش از ایــن تعــداد باشــد، حداقــل دو ن
»ســخنرانی حضــرت محّمــد   بعــد از جنــگ خنــدق« کــه در مجموعــه ِوِور7 اســت و دیگــری 
نــگاره ای اســت کــه رســیدن شــخصی با هالــه شعله ســان و روبنــد به نزدیکــی دروازه شــهر را نشــان 
می دهــد کــه احتمــااًل نــگاره »رســیدن پیامبــر   بــه دروازه شــهر مّکــه« اســت کــه در مجموعــۀ 
کورکیــان8 نگهــداری می شــود. ایــن نــگاره جــدا شــده و در متنــی کــه بــه آن ارتبــاط نــدارد، قــرار 
داده شــده اســت. احتمــااًل ایــن پنــج نــگاره متعلــق بــه مکتــب قزویــن مشــهد هســتند، امــا آن هــا 
نمی تواننــد نمونه هایــی از ایــن ســبک نامیــده شــوند، فقــط بــه ایــن دلیــل کــه چنــد ســال بعــد 
ــری  ــگارۀ دیگ ــده اند. ن ــی ش ــر9 نقاش ــری فری ــود در گال ــگ موج ــخه هفت اورن ــای نس از نگاره ه
ــب ــگارۀ »عبدالمطل ــت، ن ــتربیتی اس ــود در چس ــر موج ــار المظف ــخه آث ــه نس ــق ب ــه متعل ــز ک نی
می شــود  نگهــداری  مــورگان10  کتابخانــۀ  در  کــه  اســت  می خوانــد«  نمــاز  کعبــه  در    g

.)Wright, 214-2009:206(

4. Chester Beatty
5. Saint Petersburg
6. Rampur  
7. Vever
8. Kevorkian
9. Freer
10 Morgan
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نســخۀ »آثــار المظفــر« موجــود در کتابخانــۀ مــوزۀ چســتربیتی لنــدن، بــه قطــع رحلــی 
ــره  ــگاره به ــعر و ن ــل ش ــبک متداخ ــوی از س ــخ دورۀ صف ــد نس ــانتی متر( و همانن )26در17/8س
ــری  ــر بص ــده اند. عناص ــارج ش ــا از کادر خ ــخصّیت های نگاره  ه ــی از ش ــت و بخش های ــرده اس ب
نگاره هــا دقیقــًا بازتابــی از اشــعار موجــود آن هاســت کــه به صــورت چهارســتونی در بــاال و پاییــن 

ــده اند.  ــت ش ــتعلیق کتاب ــط نس ــه خ ــر ب تصوی

6. بررسی نگاره های نسخۀ »آثار المظفر«

6-1. نگارۀ »حضرت عبدالمطلبg  در کعبه نماز می خواند«

نـگارۀ »حضـرت عبدالمطلـبg  در کعبـه نمـاز می خواند«)تصویـر1( بـر اسـاس اشـعاری کـه 
در سـتون های چهارتایـی در قسـمت فوقانـی و تحتانی آن کتابت شـده اسـت، داسـتان گم شـدن 
پیامبر   را در کودکی نمایش می دهد.11 در این تصویر، کعبه در مرکز نگاره ترسـیم شـده اسـت 
و روی پـرده سـیاه رنگ آن کتیبـه ای از شـهادتین شـیعی مشـاهده می گـردد. عـالوه بـر کتیبـه، بر 
سرتاسـر پـردۀ سـیاه رنگ نیـز بـا رنـگ خاکسـتری شـهادتین شـیعی تکرارشـده و در پشـت کعبـه، 
رواق هایـی محراب گـون بـه نمایـش درآمـده اسـت کـه در قسـمت فوقانـی آن هـا نیـز شـهادتین بـا 
خـط طالیـی نـگارش یافتـه اسـت.)تصویر2( در مقابـل خانـۀ خـدا حضـرت عبدالمطلـبg  در 
حـال عبـادت و بـه حالت سـجده ترسـیم شـده که با جامـه ای سـرمه ای و عمامـه ای به رنگ سـبز، 
هماننـد حضـرت رسـول   در اکثـر نگاره هـای ایـن نسـخه، ترسـیم شـده اند.)تصویر3( بـر ِگـرد 
   کعبـه عّده ای نشسـته اند و احتمـااًل در حال گفت وگـو دربارۀ ماجرای گم شـدن حضرت محّمد
هسـتند. در سـمت راسـت نـگاره سـه مـرد و زنـی ایسـتاده اند که بـه احتمال زیـاد ایـن زن حضرت 

11. این داستان در قرآن نیز ذکر شده است.  در آیه » و وجدک ضاال فهدی« مفسران و تاریخ نگاران گفته اند: وقتی حضرت 
محمد با حلیمه سعدیه نزد عبدالمطلب می آمدند، در راه گم شدند. برخی گفته اند: ایشان در راه شام از راه دور افتادند و 

بعضی گفته اند: ایشان در دره های مّکه راه را گم کردند و خداوند هدایتشان کرد و به راه بازگرداند. طبرسی این اقوال را در مجمع 
البیان آورده است)طبرسی، 1385، ج10: 388(، اما عالمه طباطبایی این سخن را فراتر از راه گم کردن های جغرافیایی گرفته اند 
و فرموده اند: »مراد از ضالل در اینجا گمراهی نیست، بلکه مراد عدم هدایت است و منظور از هدایت نداشتن رسول خدا، حال 

خود آن جناب است. صرف نظر از هدایت الهی می خواهد بفرماید اگر هدایت خدا نباشد تو و هیچ انسانی دیگر از پیش خود هدایت 
ندارید، مگر به وسیلۀ خدای سبحان، پس رسول خدا، با قطع نظر از هدایت خدا ضاله و بیراه بود«)طباطبایی، 1367، ج20: 

.)523
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حلیمـه خاتـون اسـت. در سـمت چپ و قسـمت فوقانی کعبـه نیز یک نفـر، احتمااًل ورقـه بن نوفل 
یـا فـرد دیگری، در حال گفت وگو با پسـربچه ای اسـت که زیـر درختی، خارج از کادر نگاره، ترسـیم 

شـده که حضرت محّمـد   هسـتند)تصویر4(.

تصویر1. نگاره »حضرت عبدالمطلبg  در کعبه نماز می خواند«
 )MS G. 72 موزۀ مورگان، شماره(
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جریـان گم شـدن رسـول خـدا   در مّکه این گونه نقل شـده کـه چون حلیمه آن حضـرت   را 
بـه مّکـه آورد تـا بـه مـادر و جـّدش بسـپارد در میان کوچه هـای مّکه او را گـم کرد و هر چـه این طرف 
و آن طـرف جسـت وجو کـرد، او را نیافـت و سراسـیمه به نزد جـّدش عبدالمطلبg  آمـد و جریان 
را بـه او اطـالع داد. حضـرت عبدالمطلـبg  از جـا برخاسـت و به کنـار خانه کعبه آمـد و با تضّرع 
و زاری پیـدا شـدن فرزنـدش محّمـد را از خـدای تعالـی خواسـتار شـد و اشـعاری کـه از وی در ایـن 
بـاره نقـل شـده، کمال عالقـۀ او را به فرزند و پیدا شـدن او می رسـاند.12 به دنبـال آن قبایل قریش، 
خانـدان بنی هاشـم و بنی غالـب را بـرای یافتن فرزنـد به یاری طلبیـد و غوغایی در مّکه برپا شـد، تا 
اینکـه ورقـه بـن نوفل و مرد دیگری از قریـش آن جناب را پیدا کرده و به نـزد عبدالمطلبg  آورده 

و گفتنـد: مـا او را در باالی شـهر مّکه پیداکردیم )رسـولی محالتـی، 1391: 67-68(.

)تصویر4( بخشی از تصویر 1 )تصویر2( بخشی از تصویر 1                          )تصویر3( بخشی از تصویر 1 

در ایــن نــگاره، روی پــردۀ مّکــه کتیبــه ای از شــهادتین شــیعی مشــاهده می شــود کــه احتمــااًل 
بــه دلیــل زمــان ترســیم آن، دورۀ صفویــه اســت. نگارگــر یــا ســفارش دهندۀ ایــن نســخه خواســته 
اســت بــه ایــن  طریــق نشــان دهــد کــه حضــرت عبدالمطلــبg  بــر دیــن حنیــف و الهــی بــوده 
و دیــن حضــرت رســول خــدا   و علــیg  در امتــداد دیــن حضــرت ابراهیــمg  اســت. امــام 
ــازی  ــب هیچ گاه قمار ب ــود: عبدالمطل ــیg  فرم ــه عل ــر   ب ــد: »پیامب ــادقg  می فرمای ص
نکــرد و بــت  نپرســتید و. . .  و می گفــت: مــن بــر دیــن پدرم، ابراهیــم، هســتم«)ابن بابویــه، 1۳۶۲، 

ج 1: 4۵۵(.

رّد الّی و اتّخذ عندی یدا 12. یا رّب رّد راکبی محمدا 
فجمع قومی کلّهم یبّددا یا رّب ان محمدا لم یوجدا   
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همچنین ترسـیم این کتیبه بر پرده، عالوه بر شـهادت بر پیامبری حضرت محّمد  ، شـهادت 
بـر والیـت امـام علـیg  دارد؛ بنابرایـن یـک موّحد واقعی عـالوه بر شـهادت بر یگانگـی خداوند، 
بـه پیامبـری حضـرت رسـول   و والیت امیرالمومنین علـیg  نیز باید شـهادت دهد و حضرت 
عبدالمطلـبg  قبـل از رسـالت پیامبـر   و امامـت امـام علـیg  بـه نّبـوت و امامـت اعتقـاد 
داشـته اند و ایـن نشـان دهنـدۀ عالـم بودن حضـرت عبدالمطلبg  اسـت.13 عالوه بـر این دلیل 
ترسـیم ایـن پـرده با شـهادتین شـیعی احتمـااًل مبّیـن معنـای حدیث »سلسـله الذهب« اسـت که 
قبـول توحیـد بـه شـروطی مقبـول اسـت و حضـرت عبدالمطلـبg  بـر ایـن امـر قائـل بوده اند و 
همچنیـن می تواند نشـان دهنـدۀ ایمان به توحیـد خالص حضرت عبدالمطلبg  باشـد؛ یعنی 
پذیـرش دو اصـل دیگـر توحیـد، نّبوت و امامـت. همچنین احتمـال دارد، نگارگر برای نشـان دادن 
جایگاه امام علیg  نسـبت به پیامبر   این کتیبه را ترسـیم کرده اسـت؛ یعنی والیت حضرت 
علـیg  در کنـار نّبـوت پیامبـر   قـرار دارد و تکمیـل کننـدۀ رسـالت اسـت؛ بنابرایـن در اکثـر 
نگاره هـای موجـود نسـخۀ آثـار المظفـر موجـود در چسـتربیتی یا خود حضـرت علـیg  در کنار 
پیامبـر   ترسـیم شـده اند یـا ذکر نام ایشـان در کنار نـام پیامبر   وجـود دارد که نشـان دهندۀ 

الهـی بـودن والیـت و انتخاب ایشـان توسـط حضـرت باری تعالی)اشـاره به نص( اسـت. 

6-2. نگارۀ »غدیر خم«

در نــگاره »غدیــر خم«)تصویــر5( حضــرت رســول   و امیــرg  روی منبــری از جهــاز شــتران 
ایســتاده اند و پیامبــر   دســت راســت حضــرت امیــرg  را بلنــد کــرده و بــه حاضــران به عنــوان 
ــرت  ــتار حض ــه، دس ــن صحن ــر6( در ای ــی می نماید.)تصوی ــود معرف ــس از خ ــین پ ــام و جانش ام
ــه  ــل اینک ــه دلی ــر ب ــت و نگارگ ــز اس ــیg  قرم ــرت عل ــتار حض ــبز و دس ــگ س ــه رن ــول   ب رس
تفاوتــی میــان آن هــا قائــل شــود، رنــگ لباس شــان را متفــاوت انتخــاب کــرده و چهــرۀ ایشــان را بــا 
روبنــد و هالــه شعله ســان پوشــانده شــده اســت. ایــن صحنــه در پوششــی از چمــن ترســیم شــده 

ــود.  ــده می ش ــه دی ــی در پس زمین ــن تّپه های ــت. همچنی اس

13. عبدالمّطلب از پرستش بت ها بر کنار بود و خدا را به یگانگی می  شناخت و به نذر وفا می کرد و سّنت هایی نهاد که بعضی از 
آن ها در قرآن نازل گشت)یعقوبی، 1384، ج2: 363(.
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در ایـن نـگاره  به خیل عظیم حجاج که در حال بازگشـت از حج هسـتند، اشـاره ای نشـده اسـت 
و افـراد بـه صـورت دو ردیـف موازی در دو طرف منبر نشسـته اند و زن و مردی نیـز در حال گفت وگو 
ایسـتاده اند. بخشـی از تصویـر 1 همـۀ افـراد اعم از پیر و جوان که با محاسـن سـیاه و سـفید از هم 
متمایـز شـده اند، همگـی دارای دسـتار هسـتند و بـا لباس هایی کـه برگرفتـه از طراحی و پوشـاک 
دوران صفـوی اسـت، بـه تصویـر درآمده انـد. برخـی افراد به سـخنان پیامبـر   توجه دارنـد، ولی 
عـّده ای نیـز بـا یکدیگـر در حـال گفت وگو هسـتند و احتمـااًل این رخـداد مهم را بـا یکدیگر تحلیل 
می کننـد. ترسـیم یـک زن در ایـن تصویـر اشـاره ای بـه حضـور زنـان در مراسـم حجه الـوداع دارد.
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)تصویـر7( ایـن نـگاره با توجه به اشـعاری که در حاشـیه باالیـی و پایینی آن به ویژه بـا حدیث والیت 
»مـن کنـت مـواله فهـذا. . .  « و حکم الهی کتابت شـده، تناسـب دارد. این تصویر عـالوه بر نمایش 
ماجـرای غدیـر خـم، مبّیـن نص الهـی دربارۀ جانشـینی حضـرت علیg  اسـت. در این نـگاره با 
توجـه به پرسـپکتیو مقامـی حضرت رسـول   و امیرالمومنین علیg  نسـبت به دیگـران باالتر 

ترسـیم شـده اند که نشـانۀ جایگاه و مقام واالی ایشـان اسـت.         

)تصویر6( بخشی از تصویر 5                          )تصویر7( بخشی از تصویر 5

طبـق حدیـث متواتـر غدیـر، در روز 18 ذی الحجـه سـال دهـم هجـرت بـر پیامبـر   وحی شـد 
کـه دیـن بـدون ابـالغ پیـام والیـت امیرالمومنیـن علـیg  کامـل نمی شـود.14 بسـیاری از روایات 
کـه نـزول آیـۀ اکمـال دیـن را روز غدیـر معرفـی می کننـد،15 یادآور می شـوند کـه پیامبـر   پس از 
نصـب علـیg   بـرای خالفت چنین فرمود: »سـپاس خداونـدی را بر تکمیل آییـن و اتمام نعمت 
و رضایـت او بـر رسـالت مـن و والیت علـیg  پـس از من«)امینـی، 1378، ج1: 112(؛ بنابراین، 
امامـت، اسـتمرار نّبـوت و لطفـی از جانـب خـدای متعـال اسـت. امامـت جز بـا تصریـح خداوندی 
تحقـق نمی پذیـرد و مـردم در تعییـن امام معصـوم نقش ندارند. امامـت یکی از اصـول بنیادی دین 

14. طبق عقیدۀ شیعه، وظیفۀ رسالت بدون ابالغ و برپا شدن مقام والیت اتمام و اکمال نمی یابد و »ولیّ اهلل« کامل کننده و متّمم 
رسالت نبی اکرم است. 

15. »الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم االسالم دینا«)مائده،3(
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اسـت و ایمان راسـتین جز با باور به بایسـتگی آن شـکل نمی گیرد. امام، کسـی اسـت که خداوند 
متعـال او را، پـس از پیامبـر   به عنـوان هدایت گـر بشـر برگزیـده و بایـد از گناه و ناراسـتی، پاک و 
معصـوم و بـه اذن خـدا، از جهـان غیب آگاه باشـد. امام، نمونۀ کامـل انسـان و دارای برترین درجه 
کمال و فضلیت اسـت و از آنجا که به یاری حق، همه گفتارها و رفتارهای او نشـان از راهی خدایی 
دارد، پیـروی از وی بـر همـه مـردم الزم و بایسـته اسـت)نوروزی و دیگـران، 1394: 163(. امام رضا
g  فرمودنـد: »بـدون تردیـد، امامـت، مهـر دین و نظام مسـلمانان و عامـل اصالح دنیـای مردم و 

سـبب عّزت و سـربلندی اهل ایمـان اسـت«)کلینی، 1388، ج2: 300(.

غدیـر ماننـد بعثت، برهه ای حسـاس و تعیین کننده در تاریخ اسـالم اسـت. در حالـی که بعثت آغاز 
ماموریـت الهـی را نشـان می دهـد، غدیـر نشـان دهندۀ تـداوم ایـن ماموریت اسـت. در هـر دو برهه، 
انتخـاب و معرفـی رهبر شـامل مسـائل مهمی مرتبط بـا رهبری اسـالم و ماموریت آتی اّمت اسـالمی 
اسـت. هـم نّبـوت و هـم والیـت دو فراینـد اصلی و اساسـی برای اجـرای عدالـت و حّقانیت در اسـالم 
اسـت. جهان بینـی کـه در قـرآن به آن توجه شـده، بر اسـاس والیت الله اسـت که بر اطاعـت و تبعّیت 
بندگان از قدرت و اقتدار خداوند در جهان اسـتوار اسـت. همین والیت به پیامبر اسـالم   و سـپس 
در روز غدیـر بـه امـام علـیg  تفویض شـد. غدیـر به وضوح اعـالم می کند که فقط خـدا می داند که 
چه کسـی شایسـتگی برعهده  گرفتن امانت الهی یعنی والیت را خواهد داشت)سـاچادینا، 1397(.

6-3. نگارۀ »فتح خیبر«

مضمــون نــگاره »فتــح خیبر«)تصویــر8( بــه جایــگاه ویــژه حضــرت علــیg  در میــان ســرداران 
ســپاه اســالم و جنگجویــان زمــان خــود می پــردازد. ایــن واقعــه نــزد شــیعیان از جایــگاه و عظمــت 
ویــژه ای برخــوردار اســت. ایــن نــگاره، صحنــه معجزه آســا و عمــل فــوق انســانی علــیg  را در 
حــال از جــای کنــدن در خیبــر را نشــان می دهــد. در مرکــز تصویــر حضــرت علــیg  بــا لبــاس 
رزم و عمامــه و روبنــد ســپید و هالــۀ شعله ســان بــه نمایــش درآمده انــد، درحالی کــه حضــرت در 

قلعــۀ قمــوص را بــا یــک دســت کنده اند)تصویــر9(.

در مقابـل قلعـه و در سـمت راسـت نـگاره حضـرت رسـول   بـا جامـۀ رزم و عمامـه سـبزرنگ و 
روبنـد و هالـۀ شعله سـان، نظاره گـر دلیـری و شـجاعِت پرچـم دار لشـکر خویـش سـوار بـر اسـب 
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تصویر8.  نگاره »فتح خیبر«
 (Loukonine and Ivanov, 1997:145)
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اسـت.)تصویر10( در کنـار ایشـان نیـز اسـبی بدون سـوار وجـود دارد کـه احتمااًل اسـب امام علی
g  اسـت. در دسـت راسـت پیامبـر   علـم و بیرقـی وجـود دارد کـه ظاهـرا پرچـم آن مشـاهده 
نمی گـردد، ولـی نـوک آن از کادر نگاره خارج شـده اسـت. احتمااًل کتیبه های اشـعار فوقانی نگاره 
روی آن کتابـت  و مانـع از نمایـش آن شـده  اند. بـر اسـاس »حدیـث رایـت« حضـرت علـیg  کـه 
   علم دار این جنگ هسـتند، احتمااًل در حین حمله به سـمت دژ خیبر، بیرق را به دسـت پیامبر
داده انـد. در فتـح خیبـر حضـرت رسـول   فرمـود: »العطیـن الرایة غـدا رجال یحب الله و رسـوله 
)و یحبه اللـه و رسـوله( یفتح اللـه علـی یدیـه لیـس بفرار« حدیـث رایـت در اکثر کتاب هـای حدیثی 
و تاریخـی شـیعی و سـنی آمده و بـه حـد تواتـر رسـیده اسـت. این حدیـث از دالیـل اسـتوار تقدم و 
افضلیت علیg  بر سـایر صحابه اسـت.16  معمواًل رایت ]پرچم[ به سـرداری سـپرده می شـود که 
اسـتعداد نظامی و نیروی بدنی و هوش و اسـتقامت و سـرعت عمل و معنویات او از دیگران بیشـتر 
باشـد و تـا آخریـن نفـس بـرای بر پا داشـتن آن مقاومت و فـداکاری نماید. رایت پیامبـر   در همۀ 
غـزوات بـه دسـت علـی g  بود)امیـن، ج1:۳۳7(  انـس بـن مالك و جابر بـن عبدالله انصـاری از 

رسـول الله    روایـت کرده انـد کـه »علـی پسـر عـم و حامـل رایت من اسـت«.17

)تصویر9( بخشی از تصویر 8                          )تصویر10( بخشی از تصویر 8

16. امین در اعیان الشیعه بیشتر صورت های مختلف این حدیث را ذکر کرده است )امین، ج1: 242، 251، 266، 347، 376، 381، 
398، 399 و...(.

17.علی متقی از طبرانی از بریده بن الحصیب آورده است که از رسول اهلل پرسیدند: »روز قیامت چه کسی رایت تو را در دست خواهد 
داشت؟ فرمود: چه کسی بهتر از آن که آن را در دنیا در دست دارد علی بن ابی طالبg«)متقی، 1419ق، ج12: 1301؛  ج15: 342(.
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در پشـت تّپه ها نیز دو پیرمرد با تعجب در حال مشـاهده این ماجرا هسـتند. در این نگاره حضرت 
علـیg  در خیبـر را بـا یک دسـت کنـده و از آن به عنوان سـپر در مقابل تیرانـدازی یهودیان خیبر 
اسـتفاده کـرده کـه نشـان گر قـدرت ایشـان و عنایـات الهی اسـت و هنرمند بدین وسـیله خواسـته 
سـبکی در را به اندازۀ یک سـپر در دسـتان حضرت علیg  نشـان دهد. چنانچه امیرالمومنین در 
ضمـن نامـۀ خـود به سـهل بن حنیف نوشـت: »من در خیبـر را نکنـدم و چهـل ذراع بـه عقب اندازم 
بـه توانایـی جسـمی و نیـروی غذایی، بلکـه از قدرت ملکوتـی و جان خـدا پـرورده ای کمک گرفتم 
مـن نسـبت بـه احمـد پرتـو نوری هسـتم، به خـدا اگر همـه عرب بـرای نبرد با من هم دسـت شـوند 
از آن هـا نگریزم«)ابـن بابویـه، 1376: 604(. بـر ایـن اسـاس که با اسـتفاده از دو عامل پرسـپکتیو 
مقامـی و در مرکـز قراردادن شـخصّیت ها، ضمن تمرکز بر موضوع در میانه تصویـر، اهمّیت و تفّوق 
اولیا نسـبت به سـایرین بیشـتر نمایان می شـود. در این نگاره همچون اکثر نگاره های این نسـخه 

موضـوع اصلـی تصویر )یعنی فتح خیبر( در سـمت چپ نگاره ترسـیم شـده اسـت. 

در ماجـرای فتـح خیبـر، روزهـای اول و دوم سـپاه اسـالم بـه سـرکردگی خلیفـه اول و دوم برای فتح 
قلعـه  خیبـر اقـدام کردنـد، امـا موفق نشـدند تا پیامبـر   فرمودنـد: »فردا پرچم را به دسـت کسـی 
می سـپارم کـه خـدا و پیامبـرش را دوسـت مـی دارد و خـدا و پیامبرش هـم او را دوسـت می دارنـد، باز 
نمی گـردد مگـر آن کـه خداوند بـه دسـت او پیروزمـان خواهـد کرد«)ابن هشـام،1375، ج3: 349-
350( کسـی احتمـال نمـی داد منظـور پیامبـر  ، امیرالمؤمنیـنg  باشـد، چـون ایشـان در آن 
ایـام مبتـال بـه چشـم درد شـدیدی شـده  بودنـد و اصـاًل نمی توانسـتند حرکـت کننـد، صبـح روز بعد 
پیامبـر   سـراغ امـام علـیg  را گرفتنـد و فرمودنـد: »او را بیاوریـد، سـپس آب دهان مبارک شـان 
را بـه چشـم های امـامg  مالیدنـد و درد چشـم های حضـرت از بین  رفت و پرچم سـپاه را به دسـتان 
مبارکـش دادنـد و فرمودنـد: اگـر خداونـد یک نفـر را به دسـت تو هدایت کنـد، از دنیا و تمـام آنچه در 
آن اسـت، بـرای تـو بهتر اسـت. چون علـیg  به دژ قموص نزدیک شـد، یهودیان پیـش آمدند و تیر 
و سـنگ بـه او پرتـاب کردنـد، علـیg  بـه آنان یـورش برد تا آنکـه به درب نزدیک شـد. پـس پایش را 
خم کرد و سـپس با خشـم در کنار کنده درب خیبر نشسـت و آن را از جا کند و به چهل ذراع )حدود 
20متـر( پشـت سـرش پرتـاب کرد، بعـد از آن چهـل مـرد کوشـیدند آن را حرکت دهند، نتوانسـتند، 
پس ماجرا به پیامبر   اطالع دادند و حضرت فرمود: سـوگند به کسـی که جانم در دسـت اوسـت، 
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چهـل فرشـته، او را در ایـن کار یاری کردند«)ابـن بابویه، 1376: 604(. طبق حدیثی از امام حسـن
g  حضـور امـام علـیg  در هـر جنگـی پیام آور فتح و پیروزی برای سـپاهیان اسـالم اسـت. 

6-4- نگارۀ »سخنرانی پیامبر   بعداز جنگ خندق«

در نــگارۀ »ســخنرانی پیامبــر   بعــد از جنــگ خندق«)تصویــر11( پیامبر   با عمامــه و روبند 
ســپید و هالــۀ شعله ســان در حــال ایــراد خطبــه بــر روی منبــری هســتند کــه در محــراب قــرار دارد.

)تصویــر12( بــر فــراز ورودی منبــر کتیبــه ای بــا عبــارت »یــا مفتح االبــواب« مشــاهده می شــود. بــر 
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 (Melville, 1993:209)
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اســاس عنــوان نــگاره، احتمــااًل حضــرت محّمــد   دربــارۀ جنــگ خنــدق ســخنرانی می کننــد 
و اشــاره دســت ایشــان بــه ســمت حضــرت علــیg  اســت کــه بــه احتمــال قــوی در خصــوص 
دالوری هــای حضــرت علــیg  ســخن می گوینــد. حضــرت امیــرg  نیــز در پای منبر ســخنرانی 

پیامبــر   نشســته اند و همچــون دیگــران در حــال اســتماع بیانــات ایشــان هســتند. 

ــیم  ــه   ترس ــول الل ــه رس ــر ب ــران و نزدیک ت ــر از دیگ ــیg  باالت ــام عل ــز ام ــگاره نی ــن ن در ای
   شــده اند. ایشــان نیــز بــا عمامــه ســبزرنگ و روبنــد و هالــۀ شعله ســان همچــون پیامبــر اکــرم
بــه نمایــش درآمده اند.)تصویــر13( ترســیم ایشــان پایین تــر از پیامبــر   و باالتــر از بقیــه حضــار، 
ــزد  ــی ن ــّرب و نزدیک ــانۀ تق ــت، نش ــان اس ــگاه ایش ــام و جای ــت مق ــن عظم ــه مبّی ــر اینک ــالوه ب ع
حضــرت رســول   اســت. حضــرت علــیg  پــس از پیامبــر   مهم تریــن فــرد جامعه اســالمی 
و نزدیک تریــن فــرد بــه پیامبــر   و بــه لحــاظ قــرب الی اللــه دومیــن فــرد در پیشــگاه الهــی اســت. 
ــد. احتمــااًل  ــا یکدیگرن ــای منبــر پیامبــر   نشســته اند، در حــال گفت وگــو ب حضــاری کــه در پ
  gدربــاره جنــگ خنــدق و دالوری هــای امــام علــی   آن هــا بعــد از شــنیدن ســخنان پیامبــر
راجــع  بــه ایــن موضــوع در حــال گفت وگــو هســتند. نکتــۀ حائــز اهمّیــت ایــن اســت کــه منبــر بــر 
خــالف اشــعار نــگاره کــه اشــاره بــه مســجد دارد، در فضــای بــاز و در دامنــه تّپه هــا ترســیم شــده 

اســت کــه احتمــااًل بــه مســجد ســاده و اولیــۀ نبــی اکــرم   در مدینــه اشــاره دارد. 

)تصویر12( بخشی از تصویر 11                          )تصویر13( بخشی از تصویر 11
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ــر  ــا ب ــد. بن ــره کنن ــلمانان را یکس ــا کار مس ــد ت ــوا آمدن ــام ق ــا تم ــرکان ب ــزاب، مش ــگ اح  در جن
پیشــنهاد ســلمان فارســی، اطــراف مدینــه را خنــدق زدنــد تــا از ایــن طریــق جلــوی دشــمن گرفتــه 
شــود. در طــول محاصــره، چنــد تــن از قهرمانــان قریــش از خنــدق عبورکردنــد و مســلمانان را بــه 
بــاد تمســخر گرفتنــد. یکــی از آن هــا بــه نــام عمــرو بــن عبــدود، بــا صداهــای نکــره، خــود قلــب 
مســلمانان را بــه لــرزه درآورد و هــر لحظــه مبــارز می طلبیــد و هیچ کــس تــوان مبــارزه با او را نداشــت 
   ــر ــد، پیامب ــر می ش ــرد حاض ــرای نب ــیg  ب ــار عل ــر ب ــرد. ه ــت می ک ــلمانان اهان ــه مس و او ب
اجــازه نمــی داد تــا اینکــه ســرانجام پیامبــر   راضــی شــد. بــا کشــته شــدن عمــرو بــه دســت امــام 
علــیg ، روحیــۀ مســلمانان تقویــت و روحیــه دشــمن تضعیــف شــد. نقــش حضرت علــیg  از 

چنــد جهــت در ایــن نبــرد اهمّیــت دارد:

1. دل بســتگی مشــرکان بــه عمــرو و مســلمانان بــه حضــرت علــیg ؛ بنابرایــن، پیکار بیــن این 
دو قهرمــان بســیار مهــم بود. 

ــخن  ــن س ــه«18 ای ــرک کل ــی الش ــه ال ــالم کل ــرز االس ــد: »ب ــرد فرمودن ــن نب ــر   در ای 2. پیامب
پیامبــر   نشــان می دهــد کــه پیــروزی یکــی از آن دو، پیــروزی کفــر بــر ایمــان یــا برعکــس اســت. 

3. در حدیــث دیگــری نقــل شــده کــه پیامبــر   فرمودنــد: »پیــکار علــیg  در روز خنــدق بــا 
عمــرو، از اعمــال اّمــت مــن تــا روز قیامــت افضــل اســت«؛ زیــرا کشــتن عمــرو، ســربلندی اســالم و 
مســلمانان را بــه همــراه داشــت و بــه شکســت و خواری مشــرکان انجامیــد. این حدیث در بســیاری 
از کتــب اهــل ســّنت وجــود دارد، امــا در برخــی روایــت آمــده »ضربــه علــی یــوم الخنــدق افضــل 
مــن عبــاده الثقلیــن«19 البتــه فلســفه ایــن فرمایــش پیامبــر   روشــن اســت در آن روز اســالم 
ــا  ــه ب ــی ک ــود. کس ــود را می پیم ــات خ ــن لحظ ــت و بحرانی تری ــرار داش ــگاه ق ــب پرت ــر ل ــرآن ب و ق
فــداکاری بی نظیــر خــود اســالم را از خطــر نجــات داد و تــداوم آن را تــا روز قیامــت تضمیــن کــرد و 

اســالم از برکــت او ریشــه گرفــت، علــیg  بــود. 

18. »تمام اسالم در مقابل تمام شرک قرارگرفته است.«
19. »]ارزش[ ضربتی که علی در روز خندق بر دشمن فرود آورد از عبادت جن و انس برتر است«)سید بن طاووس، 1367: 467(.
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6-5. نگارۀ »فتح مّکه«

در نــگارۀ »فتــح مّکه«)تصویــر14( کعبــه در مرکــز تصویــر با کســوه ای ســیاه رنگ که در قســمت 
فوقانــی آن کتیبــه ای از شــهادتین شــیعی وجــود دارد، ترســیم شــده اســت. بــر پشــت  بــام کعبــه 
ــرار دارد،  ــکان ق ــه در آن م ــی را ک ــت دارد، بت های ــه در دس ــی ک ــا عصای ــیg  ب ــرت عل حض
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ــدا،  ــۀ خ ــار خان ــر15( در کن ــاره دارد.)تصوی ــام« اش ــر االصن ــث کس ــه »حدی ــه ب ــکند ک می ش
پیامبــر   ایســتاده و در حــال گفت وگــو بــا دو نفــری اســت کــه در مقابــل ایشــان ایســتاده اند.
)تصویــر16( در مقابــل کعبــه و روی زمیــن، میــان رســول   و آن دو نفــر بتــی، احتمــااًل بــت 
هبــل، شکســته و روی زمیــن افتــاده و ظاهــرا شــیطانک ســیاه رنگــی از درون آن خارج شــده و آن 
نیــز ماننــد آن دونفــر در مقابــل پیامبــر   ترســیم شــده اســت. احتمااًل ترســیم این شــیطانک و 
تقابلــش بــا رســول اکــرم   نشــانۀ نّیــات غیرالهــی افــراد مقابــل پیامبــر   اســت.)تصویر17( 
برخــی معتقدنــد کــه ترســیم ایــن دو نفــر در مقابــل پیامبــر   در دورۀ صفویــه بــرای نمایــش 
 )Gruber,2016:311( اســت   پــس از وفــات پیامبــر  gغاصبــان حــق جانشــینی امام علــی
ــز  ــای قرم ــا لباس ه ــنین ، ب ــااًل حس ــوان، احتم ــول   دو نوج ــرت رس ــر حض ــت س در پش
و آبــی و عمامه هــای قهــوه ای و ســفید، درحالی کــه تیــر و کمــان و زانوبنــد دارنــد، ترســیم 
شــده اند. احتمــااًل نمایــش آن هــا در پشــت ســر رســول اللــه   مبّیــن تبعّیــت آن هــا از ایشــان 

اســت. 

ــان  ــۀ شعله س ــد و هال ــا روبن ــر دو ب ــیg  ه ــن عل ــر   و امیرالمومنی ــگاره، پیامب ــن ن در ای
بــه تصویــر کشــیده شــده اند. لبــاس حضــرت رســول   ســپیدرنگ و عمامــه ســبز اســت کــه 
ــج و  ــات ح ــن اوق ــااًل مبّی ــان، احتم ــی ایش ــان دادن پاک ــر نش ــان عالوه ب ــۀ ایش ــفیدی جام س
همچنیــن نمــاد صلــح و آشــتی در روز فتــح مّکــه اســت، زیرا ایشــان »رحمــة للعالمین« هســتند. 
در اکثــر نگاره هــای مــورد بررســی حضــرت رســول   بــا عمامــۀ ســبز رنــگ ترســیم شــده اند 
کــه احتمــااًل عــالوه بــر نمــاد ســیادت، بــرای تمایــز ایشــان از امــام علــیg  بــه کار رفتــه اســت. 
ــه  ــن فرضّی ــر ای ــگاره ب ــن ن ــیg  در ای ــن عل ــوه ای امیرالمومنی ــه قه ــگ و عمام ــبز رن ــۀ س جام

ــذارد.  ــه می گ صّح

ــان  ــه ایش ــول کعب ــواف در ح ــه و ط ــه مّک ــدا   ب ــول خ ــس از ورود رس ــات پ ــاس روای ــر اس ب
تصمیــم بــه شکســتن بت هــای کعبــه گرفتنــد. ترســیم کعبــه در مرکــز نــگاره عالوه بــر نمایــش 
ــد  ــرا محــور تمــام اعمــال خداون ــد حرکــت کننــد، زی ــه خداون این کــه همــه بایســتی حــول خان
ــه  ــام ب ــه ام ــت ک ــن معناس ــااًل بدی ــز احتم ــام آن نی ــت ب ــر پش ــیg  ب ــام عل ــش ام ــت، نمای اس
عنــوان قبلــه عالــم هســتی بــا کعبــه، قبلــه مســلمانان، ارتبــاط معنــاداری دارد. همچنان کــه بــر 
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اســاس حدیثــی از حضــرت فاطمــه  امــام بــه مثابــه کعبــه اســت و مــردم وظیفــه دارنــد بــه 
ســوی وی بشتابند)مجلســی،1403ق، ج 36: 353(. 

همچنیــن ترســیم امیرالمومنیــن علــیg  روی کعبــه می توانــد اشــاره ای بــر حدیــث 
»سلســله الذهب« داشــته  باشــد. بــر اســاس ایــن حدیــث، اعتقــاد بــه توحیــد باعــث نجــات از 
ــت.  ــرده اس ــی ک ــات معرف ــن نج ــرط ای ــود را ش ــاg  خ ــام رض ــی ام ــت،20 ول آتش جهنم اس
ــی کالم  ــد: »معن ــود می گوی ــد خ ــاب توحی ــامg  در کت ــل کالم ام ــس از نق ــدوق پ ــیخ  ص ش
ــُه« اقــرار به امامت مــن اســت و اینکــه مــن از  ــَه ِإاَلّ الَلّ ــن اســت کــه از شــروط »ال ِإل حضــرت ای
ــار و مروجــی  ــد متعــال امامــی هســتم کــه فرمانبری ام واجب اســت«)حبیبی تب ــب خداون جان
ــود دارد:  ــله الذهب« وج ــث »سلس ــابه حدی ــری مش ــث دیگ ــی، 1۳9۲: ۵۲-۵۳(. حدی طبس
»خداونــد جــل جاللــه می فرمایــد: »والیــت علــی بــن ابی طالــب دژ مــن اســت، پــس هــر کــس 
کــه در دژ مــن درآیــد از عذابــم در امــان اســت«21)ابن بابویــه، 1۳7۶: ۲۳۵(. نکتــۀ قابــل تامــل 
حدیــث دوم ایــن اســت کــه در ایــن روایــت به صراحــت بــه والیــت علــی بــن ابی طالــبg  اشــاره 
شــده اســت. امــام رضــاg  در حدیــث »سلســله الذهب«، پــس از بیــان توحیــد، مســئلۀ امامــت 
ــان  ــردم گم ــتند و م ــی دانس ــن اله ــه حص ــرایط ورود ب ــود را از ش ــد و خ ــرح کردن ــش را مط خوی
می کردنــد پــس از توحیــد، نّبــوت و بعــد از آن خالفــت راه درســتی اســت کــه انتخــاب کرده انــد. 
امــامg  ایــن گمــان را باطــل و امامــت را شــرط اصلــی تحقــق توحیــد و مانــدگاری راه رســالت 

ــران، 1394: 180(. ــوروزی و دیگ ــان کردند)ن بی

20. با توجه به اینکه این حدیث به مسئلۀ توحید و والیت اشاره کرده است برخی معتقدند که هدف اصلی این روایت بیان همین 
پیوند است؛ چراکه عموم مردم منطقه نیشابور که مستمع امام بودند اهل سّنت بوده و نگاه آنان به والیت معصومین نگاه والیت و 
امامت آن ها نبود.  بر این اساس امام رضاg در میان آن ها با اشاره به اینکه توحید حصن و اصل دین است در این حدیث مطرح 

کردند که مسیر رسیدن به توحید حقیقی و یافتن توحید ناب و پرستش اثر گذار، گرفتن حقایق از امام و پیروی از آن است)حبیبی 
تبار و مروجی طبسی، 1392: 53-52(.

21. »یُقوُل اهلَلّ تََباَرک َو تََعالَی َواَلیُۀ َعلِی بِْن أَبِی َطالٍِب ِحْصِنی َفَمْن َدَخَل ِحْصِنی أَِمَن نَاِری« شباهت این دو روایت این است که هر 
دو حدیث قدسی هستند یعنی محتوا و مفهوم آن ها از طرف خداوند به قلب حضرت رسول القا شده اند)ابن بابویه، 1376: 235( 

و در سند هر دو روایت ائمه معصومین قرار دارند. شباهت دیگر این دو روایت این است که هر دو از امام رضاg نقل شده اند، اما 
مهم ترین تفاوت آن ها این است که در این روایت به صراحت به والیت علی ابن ابیطالب اشاره شده است. 
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)تصویر17( بخشی از تصویر  )تصویر15( بخشی از تصویر 14                          )تصویر16( بخشی از تصویر 14 
14

نمایــش حضــرت علــیg  روی کعبــه و در پشــت ســر پیامبــر   می توانــد اشــاره ای بــر آیــۀ 
»انــذار« در روز یوم الــدار هــم  باشــد کــه پیامبــر   دســت خــود را بــر ســینه گذاشــت و فرمــود: 
»مــن منــذرم و بــرای هــر قومــی هــادی اســت. آن گاه اشــاره بــه شــانۀ علــی نمــود و فرمــود: تنهــا 
به واســطۀ تــو اســت کــه هدایــت  شــوندگان، بعــد از مــن هدایــت می گردند«)حاکــم حســکانی، 

1411ق، ج1: 381(. 

در اوایل رمضان ســال ۸ قمــری، رســول خدا   بــه قصد فتــح مّکه از مدینه خــارج شــد. 
در ایــن ماجــرا نیــز حضــرت علــیg  حامــل رایــت پیامبــر   بودند، زیــرا »پیامبــر   پرچمی 
ــر انتقام جویــی،  ــه خاطــر اظهــار ســخنانی دال ب ــود، ب را کــه ابتــدا در دست ســعد بــن عباده ب
بــه دســت علــیg  داد«22)آیتــی، 1378: 4۵9( در ایــن ماجــرا »حدیــث کســر االصنــام« نقــل 
ــط  ــیg  توس ــام عل ــن ام ــر دوش گرفت ــتان ب ــه داس ــر االصنام« ب ــث کس ــت. »حدی ــده اس ش
پیامبراســالم   بــرای شکســتن بت هــای بــاالی سقف کعبه اشــاره دارد)مرعشــی شوشــتری، 
ــت،  ــرار گرف ــرت ق ــر دوش آن حض ــر   ب ــتور پیامب ــه دس ــیg  ب 1409ق، ج1۸: 1۶۲(. عل
بعضــی از بت هــای ســخت و محکــم از جملــه بــت خزاعــه را کــه بــاالی کعبــه و بتی بســیار ســخت 

22. به دوش گرفتن امام علیg توسط پیامبر اسالم از فضیلت های انحصاری امیرالمومنین علیg دانسته شده 
است)نسائی،1411ق: ج5: 142( و امام علیg به ماجرای کسر اصنام افتخار می کرد)ابن شهرآشوب، 1379، ج2: 136( و می گفت: 

» من کسی بودم که بر مهر نبوت پا نهادم«)همان( بعضی از مفسران ماجرای کسر اصنام را سبب نزول آیه »َو ُقْل َجاَء الَْحُقّ َو 
َزَهَق الَْباِطُل إَِنّ الَْباِطَل کاََن َزُهوًقا« )اسراء،81( دانسته اند)همان: 135( و برخی معتقدند که آیۀ مورد اشاره در این حادثه توسط 

پیامبر اسالم قرائت می شد)حاکم نیشابوری، 1422ق، ج 2: 398؛ ج3: 6( همچنین آیۀ 57 سورۀ مریم را نیز اشاره به این ماجرا 
دانسته اند)ابن شهرآشوب، 1379، ج2: 135( در برخی آثار، این واقعه را در شب هجرت حضرت محمد)حاکم نیشابوری، 1422ق، 

ج6: 3( یا در روز فتح مکه دانسته اند)ابن شهر آشوب، 1379، ج2: 135و140(.
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و از مــس یــا شیشــه بــود از جــا کنــد و بــه زمیــن افکند)حلبــی، 1427ق، ج۳: 30(. ســپس بــه 
دســتور پیامبــر   بــت »هبــل« کــه ســالیان دراز به غلــط مظهــر خــدای بــزرگ مشــرکان بــود، 
در مقابــل چشمان شــان شکســته شــد و حضــرت روی آن ایســتاد. ســپس رســول خــدا دســتور 
داد در کعبــه را بــاز کردنــد، آن گاه حضــرت بــر روی در کعبــه ایســتاد و چنیــن فرمــود: »نیســت 
خدایــی مگــر خــدای یکتایــی کــه شــریک نــدارد، و او بــه وعــده خــود عمل کــرد و بنــده خــود را 
یــاری نمــود و دشــمنان او را بــه تنهایــی ســرکوب ســاخت. ای مــردم! آگاه باشــید هــر امتیــازی و 
هــر خونــی و هــر مالــی را کــه ادعــا شــده، مربــوط بــه گذشــته و زمــان جاهلّیــت باشــد زیــر پایــم 
قــرار دادم و از بیــن می بــرم، مگــر پــرده داری کعبــه و ســقایت حــاج را«)ابن هشــام، 1۳7۵،ج4: 

.)۵4

ــر اســاس برخــی نقل هــا ســبب شــد کــه بعــد از  ــه دســت امام علــیg  ب شکســتن بت هــا ب
ــکنی  ــی، 140۳ق، ج۳۸: ۸۵(. بت ش ــرار ندهند)مجلس ــه خدا ق ــا را در خان ــرکان بت ه آن مش
علــیg  طبــق روایــات شــیعه و اهــل ســّنت در دو نوبــت بــوده اســت؛ یکــی قبــل از هجــرت و 
دیگــری در فتــح مّکــه. حســان بــن ثابــت شــاعر و مدیحه ســرای اهــل بیــت در ایــن بــاره شــعری 
ســروده است)شوشــتری،1409ق،ج8:۶۸۳(. حضــرت محّمــد   بعــد از ایــن واقعه، حضــرت 
ــن بت شــکن معرفــی کرد)مجلســی،  ابراهیــمg  را اّولیــن بت شــکن و امــام علــیg  را آخری
ــکنی  ــیg  بت ش ــکار عل ــل ان ــر قاب ــم و غی ــیار مه ــل بس ــی از فضای 140۳ق، ج۳۸: ۸۵(. یک
ــم  ــاند و ه ــاک می کش ــه خ ــی را ب ــای انس ــرد، بت ه ــای نب ــم در میدان ه ــیg  ه ــت. عل اوس
ــد،  ــدر، اح ــای ب ــت. او در غزوه ه ــرده اس ــرنگون ک ــاختگی را س ــای س ــکار بت ه ــا و آش در خف
ــای  ــه بت ه ــح مّک ــم در فت ــت و ه ــه ذلت انداخ ــر را ب ــان کف ــن گردن کش ــر و حنی ــزاب، خیب اح
بــزرگ عــرب جاهلّیــت را ســرنگون ســاخت. ایــن حقیقتــی اســت کــه شــیعه و بیشــتر علمــای 

اهــل ســّنت بــر آن اتفــاق نظــر دارنــد. 



فصـلنامه معارف اهل البیت b    سال اول . شماره 1 . بهار1401

124

جدول تطبیقی عناصر بصری و مبانی و باورهای شــیعه در نگاره های نســخۀ »آثار المظفر«

ردیف
مبانی و باورهای 

نگارهعناصر بصریشخصّیت های اصلیعنوان نگارهشیعی

1

اعتقاد حضرت 
عبدالمطلب

g به رسالت 
پیامبر و امامت 

 gامام علی

»حضرت 
 gعبدالمطلب

در کعبه نماز 
می خواند«

 ،gحضرت عبدالمطلب
پیامبر، حلیمه، ورقه 
بن نوفل، برخی از قبایل 

قریش، خاندان بنی هاشم 
و بنی غالب

کعبه، پرده سیاه رنگ کعبه و کتیبه 
شهادتین شیعی، عمامه  سبز رنگ، 
حضرت عبدالمطلبg، رواق های 

محراب گون کعبه

2

 انتخاب الهی امام 
علیg  و اعالم 

آن در راه بازگشت از 
» غدیرخم«حجه الوداع)نص(

پیامبر، امام علیg و 
حجاج )اعم از زن و مرد(

چهرۀ پوشیده با روبند و هالۀ 
 ،gو امام علی شعله سان پیامبر

منبر ساخته شده از جهاز شتران، 
ترسیم بیابان،. . .  

3

» فتح خیبر«امدادهای غیبی

 ،gامام علی ،پیامبر
سپاهیان اسالم و یهود، 

اسب ها

چهرۀ پوشیده با روبند و هالۀ 
 ،gو امام علی شعله سان پیامبر

یهودیانی که امام را از قلعه تهدید 
می نمایند، کندن در خیبر با یک 
دست توسط امام علیg، قلعه 

خیبر 

4

جایگاه 
 gامام علی

  نسبت به پیامبر
به عنوان

نزدیک ترین فرد به 
ایشان

»سخنرانی 
پیامبر بعداز 
جنگ خندق«

 ،gامام علی ،پیامبر
مردم مدینه

چهرۀ پوشیده با روبند و هالۀ 
 ،gو امام علی شعله سان پیامبر
منبر درون محراب و در فضای باز و 
دامنه تّپه ها )اشاره به مسجد ساده 
 gترسیم امام علی ،)نبی اکرم
باالتر از حضار و نزدیک تر به رسول

جایگاه امام به 5
سان قبله میان 

مسلمانان
نگاره » فتح 

مّکه«

پیامبر، امام علی و 
حسنینg، ابوبکر و 

عمر، مردم مّکه

چهرۀ پوشیده با روبند و هالۀ 
 ،gو امام علی شعله سان پیامبر

کعبه با کتیبه شهادتین شیعی، 
 ،g شکستن بت ها توسط امام علی

بت های شکسته، شیطانک سیاه

)منبع: نگارندگان(

بررسی مقام و جایگاه امام علیg  در نگاره های نسخه »آثار المظفر« موجود در موزۀ چستربیتی
)مرضیه علی پور؛ زهرا شاقالنی پور(
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نتیجه گیری

ــه ایشــان بــود و در نــزد شــیعیان از مقــام و جایــگاه  حضــرت علــیg  نزدیک تریــن شــخص ب
ــتb از  ــل بی ــه اه ــت ب ــّیع و محّب ــترش تش ــب گس ــر موج ــن ام ــت و همی ــوردار اس ــی برخ واالی
همــان آغــاز ورود اســالم بــه ایــران شــد. انعــکاس ایــن محّبــت به خوبــی در اشــعار شــاعران ایرانــی 
آشــکار اســت و بــه توصیــف و مــدح و منقبــت چهــارده معصــومg پرداخته انــد. از ایــن شــاعران 
می تــوان بــه نظام الدیــن اســترآبادی اشــاره کــرد کــه اشــعار وی به لحــاظ مذهبــی و توجــه ویژه اش 
بــه مــدح ائمــه شــیعه و به خصــوص ســتایش امیرالمومنیــن علــیg  مشــهور اســت. اهمیــت 
مقــام شــامخ حضــرت علــیg در تصویرگــری نســخه های شــیعی نیــز به وضــوح آشــکار اســت 
و بررســی نگاره هــای نســخۀ مصــور »آثــار المظفــر« و شناســایی مولفه هــای بصــری حضــرت علــی

g در ایــن نســخه، تاثیــر متــون شــیعی را به خوبــی آشــکار می نمایــد. یافته هــای پژوهش نشــان 
می دهــد کــه مضامیــن نگاره هــای ایــن نســخه مبّیــن حــق جانشــینی و امامــت امــام علــیg بــه 
 انتخــاب خداونــد در غدیــر خــم و نقــش ایشــان و دالوری های شــان در غــزوات حضــرت محّمــد
همچــون جنــگ خنــدق، فتــح خیبــر و فتــح مّکــه اســت. در تصاویــر »ســخنرانی پیامبــر بعــد از 
جنــگ خنــدق«، »فتــح خیبــر«، »فتــح مّکــه« و »غدیــر خــم« پیکره نــگاری کامــل حضــرت علــی
g انجــام شــده و چهــرۀ ایشــان بــا روبنــد و هالــۀ شعله ســان پوشــیده شــده اســت. در تمــام ایــن 
نگاره هــا، حضــرت علــیg در جایــگاه پایین تــری نســبت بــه حضــرت رســول قــرار گرفتــه 
اســت، اگرچــه در نــگاره »فتــح مّکــه« امــام علــیg در بــاالی کعبــه ایســتاده اســت، ولــی در 
پشــت پیامبــر ترســیم شــده کــه مبّیــن اطاعــت و پیــروی از ایشــان اســت. احتمــااًل جایــگاه و 
نســبت امامــت )والیــت( نســبت بــه نّبــوت پیامبــر را نشــان می دهــد، زیــرا پیامبــر هــم مقــام 
نّبــوت و امامــت هــر دو را دارا بودنــد و حضــرت علــیg  فقــط مقــام امامــت را داشــتند. در نــگارۀ 
ــن در  ــورت نمادی ــان به ص ــور ایش ــد« حض ــاز می خوان ــه نم ــبg در کعب ــرت عبدالمطل »حض
 کتیبه هــا بــه تصویــر کشــیده و بــه ایــن طریــق بــر والیــت و وصایــت ایشــان پــس از رســول اکــرم
تاکیــد شــده اســت؛ یعنــی والیت حضــرت علــیg در کنار نّبــوت پیامبــر قــرار دارد و تکمیل 
ــود  ــر« موج ــار المظف ــخۀ »آث ــود نس ــای موج ــر نگاره ه ــن در اکث ــت؛ بنابرای ــالت اس ــده رس کنن
ــام  ــا ذکــر ن ــار پیامبــر ترســیم شــده اند ی ــا خــود حضــرت علــیg  در کن در چســتربیتی ی

بررسی مقام و جایگاه امام علیg  در نگاره های نسخه »آثار المظفر« موجود در موزۀ چستربیتی
)مرضیه علی پور؛ زهرا شاقالنی پور(
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ایشــان در کنــار نــام پیامبــر وجــود دارد کــه نشــان دهنــدۀ الهــی  بــودن والیــت و انتخاب ایشــان 
توســط حضــرت باری تعالــی )اشــاره بــه نــص( اســت؛ بنابرایــن ایــن نســخه وقایــع مهــم اســالم و 
تشــیع را کــه بــه نوعــی بیانگــر حقانیــت امــام علــیg و دالوری هــای ایشــان اســت، بــر مبنــای 
باورهــا و روایــات شــیعی بــه تصویــر کشــیده اســت و در هــر یــک از آن هــا بنــا بــر مضمــون مــد نظــر، 
مولفه هــای  بصــری قابــل تاّملــی بــه کار رفتــه و آن را به عنــوان نســخۀ شــیعی برجســته ای معرفــی 

کــرده اســت. 
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