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چکیده

نگارگــری یکــی از جلوه هــای زیبــای هنــر اســالمی، ســیر تحــول  معنــوی خــود را از ارزش هــای حاکــم  بــر 
جامعــه برگرفتــه اســت.هنر مصورســازی نســخه هایی با مضامین شــیعه، همــواره تحت تأثیر تفکــر مذهبی 
هنرمنــدان و حامیــان آن هــا در دوران مختلــف بوده اســت و بخــش عمــده ای از آن هــا روایــات مربــوط بــه 
ــن  ــن مضامی ــه ای ــدان ب ــرد هنرمن ــاخته اند. رویک ــی س ــان را متجّل ــت ایش ــر و اهل بی ــی پیامب زندگان
موجــب بــروز مؤلفه هــای خاصــی از پردازش هــای تمثیلــی، نشــانه ای و انتزاعــی در روایتگــری نســبت بــه 
دیگــر موضوعــات حــوزۀ نگارگــری شــده  اســت تــا مضامیــن شــیعه را بــه زبــان تصویــری انعــکاس دهنــد. 
امــام حســن مجتبــیg، امــام دوم شــیعیان به دلیــل درک هــر دو مرحلــۀ نّبــوت و امامــت از تاریــخ اســالم 
در وقایــع مهــم بســیاری حضــور داشــته اند کــه همگــی نشــانۀ جایــگاه رفیــع آن حضــرت در نــزد پــروردگار، 
رســول خدا و اهل بیــتb اســت. ایــن تحقیــق بــه روش توصیفــی تحلیلــی بــا رویکــرد تطبیقــی بــا 
هــدف بررســی جایــگاه ایــن امــام ُهمــام در نگارگــری، بــه مطالعــۀ نگاره هایــی می پــردازد کــه رخدادهــای 
مهــم زندگانــی ایشــان را منعکــس کرده انــد. اطالعــات مــورد نیاز تحقیــق از منابــع کتابخانه ای جمــع آوری 
شــده  اســت. یافته هــا مبیــن ایــن امــر هســتند کــه ایــن نگاره هــا وقایــع مهــم زندگانــی امــام حســنg را 
بــر اســاس باورهــای شــیعه، آیــات و روایــات بــه نمایــش گذاشــته اند و در هریــک از آن هابــر مبنــای مضمون 
مدنظــر، مؤلفه هــای بصــری و نمادیــن بــه انعــکاس امامــت امــام حســنg به عنــوان دومیــن جانشــین 

بالفصــل حضــرت رســول  بعــد از حضــرت علــیg بــه امــر الهــی پرداخته انــد.
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مقدمه

1. مسئلۀ تحقیق

عقیــدۀ امامیــه آن اســت  کــه خــدای ســبحانه، امامــان دوازده گانــه را بــه زبــان پیامبــر پاک نهــاد، 
ــه  ــر روشــن شده اســت. از جملــه احادیثــی کــه ب معیــن  ســاخته و توســط آیــات و ُنصــوص ُمتوات
ــن  ــام حس ــرد. ام ــاره ک ــفینه« و ...اش ــن«، »س ــه »ثقلی ــوان ب ــد می ت ــاره می کنن ــه اش ــن نکت ای
مجتبــیg، امــام دوم شــیعیان، هفــت ســال از عمــر شــریف خویــش را در آغــوش پرمهــر جــّد 
بزرگــوارش بــه ســر بــرد و پــس از رحلــت پیامبــر و مــادرش تحــت تربیــت پــدر بزرگــوار خویــش 
قرارگرفــت. امــام حســنg از جهــت منظــر، اخــالق و بزرگــواری بــه رســول  اکــرم بســیار مانند 
بــود. از پیامبــر روایــت کرده انــد کــه دربــارۀ حســنین می فرمــود: »ایــن دو فرزنــد مــن، امــام 
هســتند خــواه برخیزنــد و خــواه بنشــینند )کنایــه از ایــن کــه در هرحال امــام و پیشــوایند(«)فیض 
االســالم، 1378، ج3 : 835(در سرشــت و طینــت امــام حســنg برتریــن نشــانه های انســانّیت 
وجــود داشــت و هــر کــه ایشــان را می دیــد بــه دیــده اش بــزرگ می آمــد و هــر دوســت یــا دشــمنی 
کــه ســخن یــا خطبــه او را می شــنید، به آســانی درنــگ می کــرد تــا او ســخن خــود را تمــام کنــد و 
خطبــه اش را بــه پایــان بــرد. روش زندگــی امام حســنg در دوران اقامتــش در کوفــه او را قبلۀ نظر 

و محبــوب دل هــا و مایۀامیــد کســان ســاخته بود.

پــس از حادثــه دهشــتناک ضربت خــوردن امیرالمومنیــن  علــیg در مســجد کوفــه و به هنــگام 
ــینی  ــه جانش ــنg را ب ــام حس ــت، ام ــر داش ــش از پیامب ــه از پی ــی ک ــه فرمان ــا ب ــهادت بن ش
 بــه حســن وصیــت کــرد و حســین و محمــدgفرمــود: » علی gخویــش برگزیــد. امــام باقــر
را باهمــه فرزنــدان و روســای شــیعه و خانــواده اش بــر آن وصیــت شــاهد گرفــت، ســپس کتــاب و 
ســالح را تحویلــش داد و بــه او فرمــود: پســرجان رســول خــدا بــه مــن دســتور داد و کتاب هــا و 
ســالحش را بــه مــن ســپرد و بــه مــن امــر فرمــود کــه بــه تــو دســتور دهــم وقتــی مرگــت فــرا رســید 
آن را بــه بــرادرت بســپری«)کلینی،1388،ج1: 594(. چــون امیرالمومنــانg از دنیــا رفت، امام 
حســنg خطبــه ای خوانــد و حــق خــود را )در امــر خالفــت( بیــان فرمــود، پــس یــاران پــدرش بــا 
او بیعــت کردنــد کــه بــا هــر کــه او بجنگــد، آن هــا نیــز بجنگنــد و بــا هــر کــه صلــح کنــد، آن هــا نیــز 
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صلــح کنند)مفیــد، 1388: 310(. امــام مجتبــیg حــدود شــش مــاه بــه ادارۀ امــور مســلمین 
پرداخــت؛ امــا معاویــه در ایــن مــدت کــه دشــمن سرســخت علــیg و خانــدان او بــود و ســال ها 
بــه طمــع خالفــت )در آغــاز بــه بهانــه خون خواهــی عثمــان و در ادامــه آشــکارا بــه طلــب خالفــت( 
جنگیــده بــود، بــه عــراق کــه َمقــّر خالفــت امــام حســنg بــود، لشــکر کشــید و جنــگ را آغــاز 
ــار  ــایعه پراکنی و انتش ــت و ش ــای َپس ــداری وجدان ه ــن و خری ــای زهرآگی ــا توطئه ه ــرد. وی ب ک
روحیــه یــأس در مــردم ُسســت ایمان، زمینــه را به نفــع خــود فراهــم و امــامg را مجبــور بــه صلــح 
کــرد. امــام حســنg بدیــن امــر راضــی نشــد، مگــر بدیــن جهــت کــه مکتــب و اصــول فکــری 
خــود را از انقــراض محفــوظ بــدارد و شــیعیان خــود را از نابــودی برهانــد. معاویــه بــه ایــن ترتیــب 
خالفــت اســالمی را در زیــر تســلط خــود آورد و در ســخنرانی عمومــی در عــراق، شــرایط صلــح را 
زیــر پــا نهــاد. امــام حســنg در تمــام مــدت امامــت خــود در نهایــت شــدت و اختنــاق زندگــی 
ــود  ــر خ ــت همس ــه به دس ــک معاوی ــه تحری ــرانجام ب ــت و س ــی نداش ــه امنیت ــرد و هیچ گون می ک

)َجعــده( مســموم و شــهید شــد.

امــام حســن مجتبــیg به دلیــل درک هــر دو مرحلــۀ نّبــوت و امامــت از تاریــخ اســالم در وقایــع 
مهــم بســیاری حضــور داشــته اند کــه همگــی حاکــی از جایــگاه رفیــع آن حضــرت در نزد پــروردگار 
ــع  ــا وقای ــن نگاره ه ــا، ای ــاس یافته ه ــر اس ــت. ب ــتb اس ــول اکرم و اهل بی ــی، رس باری تعال
مهــم زندگانــی امــام حســنg را بــر اســاس باورهــای شــیعه و آیــات و روایــات بــه تصویرکشــیده اند 
و در هریــک از آن هــا بــر مبنــای مضمــون مــد نظــر، مؤلفه هــای بصــری و نمادیــن بــه انعــکاس امــر 
امامــت امــام حســنg به عنــوان دومیــن جانشــین بالفصــل حضــرت رســول بعــد از حضرت 

علــیg بــه امــر الهــی پرداخته اند.

1-1. اهداف تحقیق

دسـت یابی بـه ویژگی هـا و مؤلفه هـای َبصـری و نمادیـن نگاره هـای منعکس کننـدۀ رخدادهـای 
.gمهـم زندگـی امام حسـن

ــن  ــا ای ــی ب ــا و نگاره های ــن رخداده ــه ای ــوط ب ــیعه مرب ــات ش ــات و روای ــان آی ــاط می ــی ارتب بررس
مضامیــن.
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1-2. سؤاالت تحقیق

ــام  ــی ام ــم زندگ ــای مه ــان رخداده ــرای بی ــن ب ــری و نمادی ــای بص ــه مؤلفه ه ــران از چ نگارگ
حســنg اســتفاده کرده انــد؟ 

عواملــی ماننــد ترکیب بنــدی، عناصــر بصــری و ارتبــاط تصویــری هــر نــگاره چگونــه در خدمــت 
بیــان آیــات و روایــات مدنظــر قــرار گرفته انــد؟ 

آیات و روایات شیعه چه نقش و تأثیری در مصورسازی این نگاره ها داشته اند؟

1-3. پیشینۀ تحقیق

با وجود اهمیت سـیرۀ امام حسـنg در تاریخ اسـالم و وجود نگاره هایی دربارۀ ایشـان، تاکنون 
پژوهـش منحصربه فـردی در حیطـۀ نگارگـری انجـام نگرفته اسـت. از تحقیقاتـی کـه در حـوزۀ این 
پژوهـش واقـع می شـوند، می تـوان بـه مقالـۀ »مطالعـۀ پیکرنـگاری پیامبـر در نگاره هـای دورۀ 
ایلخانـی بـا اتـکا بـه آیکونوگرافی پانوفسـکی« نوشـتۀ مریم رفیعـی و علـی اکبر جهانگـرد)1399( 
اشـاره کـرد کـه بـر اسـاس شـیوۀ آیکونوگرافـی بـه بررسـی سـیر تحـول شـمایل دینـی به خصـوص 
مهم تریـن خصوصیـات شـمایل نگارانه چهـرۀ پیامبـر پرداختـه و وجوه افتـراق و تشـابه تصاویر 
حضرت محمد مشـخص شده اسـت. در تحقیقـی با عنوان »عناصر بصـری رویدادهای زندگی 
پیامبر اسـالم در نگاره های جامع التواریخ«، مهناز شایسـته فر و شـهین عبدالکریمی)1395( 
بـه مطالعـۀ نگاره هـای مربـوط بـه زندگانـی رسـول الّلـه  پرداختـه و تأثیـرات عناصـر بصـری 
بیزانـس و چیـن و فرهنـگ و هنـر ایلخانـان را بـر ایـن نگاره هـا نشـان داده انـد. در مقالـۀ »بررسـی 
تصویرسـازی زندگـی حضـرت فاطمـه زهـرا در نسـخه های چاپ سـنگی طوفان البکاء« نوشـتۀ 
فاطمه عسـگری)1394( تصاویر حضرت فاطمه بررسـی شـده  تا شاخصۀ متمایز تصویر ایشان 
نسـبت به افراد دیگر در این نسـخه شناسـایی شـود و بدیـن طریق به نحوۀ طراحـی و ترکیب بندی 
تصاویـر این نسـخه دسـت یافتـه شده اسـت. این تحقیق بـرای اولین بـار به مطالعۀ نحـوۀ انعکاس 
مؤلفه هـای َبصـری رخدادهـای مهـم زندگانـی امـام حسـن مجتبـیg در نگاره هـای مذهبـی 

دوره هـای مختلف پرداخته اسـت.
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1-4. روش تحقیق

ــی  ــه بررس ــدا ب ــت. در ابت ــی اس ــرد تطبیق ــا رویک ــی ب ــی تحلیل ــوع توصیف ــش از ن روش پژوه
اجمالــی زندگــی امــام حســن مجتبــیg و شــکل گیری نگارگــری شــیعه پرداخته شــده و ســپس 
ویژگی هــای نگاره هایــی کــه رخدادهــای مهــم زندگانــی ایشــان را منعکــس کرده انــد و چگونگــی 
ــرای  ــود. ب ــه می ش ــار مطالع ــن آث ــود در ای ــری موج ــا عناصرَبص ــیعه ب ــات ش ــات و روای ــاط آی ارتب
شــناخت مضمــون مصورشــده در نگاره هــا، مؤلفه هــای بصــری و نمادیــن و تمهیــدات تجســمی 
بــه کار رفتــه در آن هــا شناســایی و مطابــق با آیــات و روایــات توصیــف و تحلیل شده اســت.اطالعات 
ایــن تحقیــق از منابــع کتابخانــه ای جمــع آوری شــده و روش نمونه گیــری بــه شــکل سرشــماری 
ــا  اســت؛ بنابرایــن، جامعــۀ آمــاری ایــن پژوهــش تمــام نگاره هــای شناخته شــده و در دســترس ب

موضــوع رخدادهــای مهــم زندگانــی امــام حســنg از دورۀ ایلخانــی تــا صفــوی اســت.

2. نگارگری مذهبی

ــیوه ها و  ــه ش ــی ب ــن مذهب ــی مضامی ــوی و مفهوم ــون معن ــاد گوناگ ــان ابع ــرای بی ــدان ب هنرمن
نمادهــای نگارگــری هــر دوره متوســل می شــوند و طبیعتــًا ایــن روش هــا متأثــر از فضــای فکــری، 
سیاســی و اجتماعــی به  ویــژه بینــش صاحبــان قــدرت در هــر دوره بــوده و طــرز نگــرش و روایــت 
مدنظــر حامیــان در نگاره هــا انعــکاس یافته اســت. به  طــور مثــال، در اکثــر نســخه های دوره هــای 
ــه و  ــه روش واقع گرایان ــیعه ب ــدس ش ــخصیت های مق ــیم ش ــوری ترس ــی و تیم ــلجوقی، ایلخان س
شــمایل گونه و بــدون حائــل همچــون دیگــر شــخصیت های اســالمی بیانگــر نــوع نــگاه ناســوتی 
نگارگــران بــه شــخصیت های شــیعه در آن دوره هاســت و صرفــًاً ایــن آثــار بــه بازنمایــی رویدادهــا از 
ُبعــد تاریخــی پرداخته انــد، نــه آن حرمتــی کــه شــیعیان بــرای ائمه اطهــارb قائل انــد؛ بنابرایــن 
بــا حاکمیــت تفکــر اهل تســّنن نبایــد انتظــار داشــت تصاویــر بــا مضامیــن شــیعه به گونــه ای صریح 
ــأن و  ــان ش ــرای بی ــدی ب ــیوه ها و قواع ــد و ش ــیعه بپردازن ــه های ش ــغ اندیش ــه تبلی ــرده ب و بی پ
جایــگاه آن هــادر تصاویــر بــه کار بــرده شــود؛ امــا از قرن10قمــری و بــا قدرت یابــی اندیشــۀ شــیعه، 
شــیوه ها و تمهیــدات بیشــتری خلــق شــد کــه نظرگاه شــیعه نســبت به شــخصیت های مقــدس در 
عرصــه نگارگــری را جلــوه داد)مهــدی زاده، 1392: 68 - 69(. شــخصیت های شــیعه برگزیدگانــی 
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ــی  ــردن تمهیدات ــدون به کارب ــطه و ب ــی آن هابی واس ــمانی و زمین ــورت جس ــر ص ــه اگ ــتند ک هس
ــول واقعــی آن هــا ارجــاع نمی دهــد و احتمــااًلً یکــی  ــه َمدل ــد، مخاطــب را ب ــر ظهــور یاب در تصوی
از دالیــل حرمــت تصویرگــری به خصــوص شــمایل اولیای الهــی را بــر همیــن مبنــا بایــد دانســت؛ 
زیــرا صــورت مــادی ایــن جهانــی بــر مناســباتی داللــت دارد کــه انســان را از رســیدن بــه َمدلــول 
حقیقــی بازمــی دارد؛ بنابرایــن ِابــداع نمــاد و شــیوه های تصویــری کــه اهمیــت موضوعــات شــیعه 
همچــون تقــدس، بزرگــی و شــأن واالی شــخصیت های آن را نشــان دهــد از دورۀ صفــوی بیشــتر 

بــروز و َتجّلــی یافت)همــان: 180 و181(.

2-1. مؤلفه هــای بصــری رخدادهــای مهــم زندگانــی امــام حســن مجتبــیg در 
نگاره هــای دورۀ ایلخانــی تــا صفــوی

2-1-1. نــگاره »مســیلمه کــذاب« نســخۀ»آثارالباقیه عــن  القــرون  الخالیه«موجــود در 
کتابخانــه دانشــگاه ِادینبــورگ

»آثارالباقیــه عن القرون الخالیــه« تألیــف ابوریحــان بیرونی،دانشــمند ایرانــی بــه ســال۳9۱قمری 
ــب  ــا مطال ــادی ب ــاط زی ــر آن ارتب ــت و تصاوی ــوم اس ــخ و نج ــه تاری ــوط ب ــخه مرب ــت.این نس اس
ــده  ــول الّله در آن دی ــی از رس ــه نگاره های ــت ک ــخی اس ــن نس ــزو اولی ــدارد و ج ــی آن ن تاریخ شناس
می شــود. نســخۀ اصلــی ســال707قمری تحت حمایــت ُالجایتــو و بــه دســتور رشــیدالدین در َربــع 
رشــیدی تبریــز تنظیــم شده     اســت. از »آثارالباقیــه عــن  القــرون  الخالیــه« نســخه های متعــددی در 
کتابخانه هــای ایــران و کشــورهای دیگر جهــان وجود دارد. نســخۀ موجــود در کتابخانــه ِادینبورگ، 
ــر 178 صفحــه و هــر صفحــه 21 ســطر  ــه قطــع رحلــی )13/5در30 ســانتی متر( و مشــتمل ب ب
ــت.  ــت شده اس ــهیرالکتبی کتاب ــن ش ــط اب ــتعلیق توس ــم نس ــه قل ــی و ب ــط عرب ــه به خ ــت ک اس
  ــر ــی پیامب ــه زندگان ــگارۀ آن ب ــن نســخه دارای 25 مجلــس نگارگــری اســت کــه فقــط 6 ن ای

پرداخته اســت.
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تصویر1- نگارۀ »مسیلمۀ کذاب« نسخۀ»آثارالباقیه عن  القرون  الخالیه«، اوایل قرن8قمری،محل نگهداری: 
.)www.pinterest.com( کتابخانه دانشگاه ادینبورگ

در نـگاره »مسـیلمه کـّذاب« نسـخۀ»آثارالباقیه عن  القـرون  الخالیه« موجود درکتابخانه دانشـگاه 
ِادینبـورگ، مضمـون اصلـی ادعـای نّبـوت مسـیلمه و جانشـینی پیامبـر اسـت. درحالی کـه 
مهم تریـن مسـئله دربارۀ تعیین پیشـوای دینـی، انتصابی بـودن آن از جانب خداوند اسـت، چراکه 
جانشـین می بایـد اوامـر و نواهـی الهـی را برای مـردم بیان کنـد. اهمیت این موضـوع می طلبد که 
تعیین فردی از جانب خداوند باشـد و پیامبر به فرمان الهی جانشـین خود، علیg را تعیین 
کـرد، ولیکـن برخـی همچون مسـیلمه کـّذاب پذیرش اسـالم و پیـروی از پیامبر  را مشـروط به 
کسـب جانشـینی پـس از پیامبـر دانسـته اند. آن حضـرت در جواب نامه مسـیلمه نوشـت: »از 
محمـد بـه مسـیلمه کـّذاب، زمین بـرای خداسـت و آن را به هر کـه از بندگانـش بخواهد میراث 

دهـد و سـرانجام نیک بـرای پرهیـزکاران اسـت«)طبری، 1375، ج4: 1274(.

تصویر4- بخشی از تصویر1 تصویر3- بخشی از تصویر1 تصویر2- بخشی از تصویر1
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در ایــن نگاره،حضــرت محمــد بــا جامــۀ ســبزرنگ و دســتاری ســپید در جمــع یــاران و اهــل 
ــرای  ــت)تصویر2( و ب ــی نشسته اس ــوش گیاه ــا نق ــی ب ــر تخت ــو ب ــار زان ــت چه ــه حال ــان ب بیت ش
نمایــش رتبــۀ معنــوی باالتــر پیامبــر، ایشــان را در ســطح باالتــر نســبت بــه دیگــر افــراد ترســیم 
کرده انــد و حضــرت در حــال گفت وگــو بــا فرســتادگان مســیلمه هســتند. فرســتادگان در ســمت 
چــپ و پشــت ســر اهــل بیــتb، امــام علــیg )تصویــر4( و امام حســن و امــام حســین قرار 
گرفته انــد و بــر فــراز ســر پیامبــر و اهــل بیــت ایشــان ابــر رحمت ترســیم شــده  اســت)تصویر3(. 
اگرچــه در اکثــر روایاتــی کــه دربارۀ مســیلمه ذکر شــده، دربارۀ اهــل بیتb در آن محفل ســخنی 
 ،گفتــه نشده اســت، ولیکــن احتمــال دارد، هنرمنــد بــرای تأکیــد بــر جانشــینان برحــق پیامبر
ــه پیامبــر ترســیم کرده اســت. همان طور کــه  ــراد ب ــن اف علــیg و حســنین را نزدیک تری
پیامبــر در جــواب مســیلمه نوشــت: »از محمــد بــه مســیلمه کــّذاب، زمیــن برای خداســت 
و آن را بــه هــر کــه از بندگانــش بخواهــد میــراث دهــد و ســرانجام نیــک بــرای پرهیــزکاران اســت. « 
احتمــااًلً ایــن تصویــر جــزو اولیــن نگاره هایــی اســت کــه امــام حســنg کــه جــزو اوصیــای الهــی 

پیامبــر اســت در آن به تصویــر کشــیده شده اســت.

2-1-2. نــگارۀ »ُمباهلــه« نســخۀ»آثارالباقیه عــن  القــرون  الخالیه«موجــود در کتابخانــه 
دانشــگاه ِادینبــورگ

نــگارۀ »مباهله« نســخۀ»آثارالباقیه عــن  القرون  الخالیه«موجــود در کتابخانه دانشــگاه ِادینبورگ، 
ــان  ــه می ــالم را ک ــدر اس ــی ص ــتندات تاریخ ــی و مس ــات قرآن ــاس آی ــر اس ــه« ب ــوع »مباهل موض
اهل بیــت پیامبــر اســالمو مســیحیان َنجــران رخ داده، به نمایــش گذاشته اســت. پــس از اینکــه 
خــدای ســبحان بــه رســولش دســتور »مباهلــه« بــا مســیحیان َنجــران را داد، قــرار بــر ایــن شــد کــه 
هــر دو گــروه بــا فرزنــدان و همســران خــود بــه محــل تعیین شــده آمــده و بــرای نابــودی اهــل باطــل 
دعــا کننــد. هنگامــی کــه بــزرگان َنجــران مشــاهده کردنــد، پیامبــر عزیزتریــن نزدیــکان خــود 
را بــرای ایــن کار راهــی میــدان کرده اســت، بــه صــدق ادعــای او پــی بــرده و از مباهلــه منصــرف 
می شــوند. آن هابــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه اگــر ادعــای رســول اکرمبی اســاس بــود، هیــچ گاه 
در صحنــه ای کــه قــرار اســت همراهــان ایشــان مــورد لعــن و نفریــن قــرار گیرنــد، اهل بیــت خویــش 

را ســپر بــالی خــود قــرار نمی داد)ابوالفتــوح رازی، 1408ق،ج4: 361(.
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ــبزرنگ  ــی س ــپید و عبای ــتاری س ــاس و دس ــول  دارای لب ــرت رس ــه«، حض ــگاره »مباهل در ن
اســت و ســفیدی لبــاس ایشــان نشــان پاکــی اســت)تصویر6(. پیامبــر اکرمدرحالی کــه دســت 
راســت اش را بــه طــرف ســینه برده،مشــغول گفت وگــو بــا مســیحیان نجــران اســت؛ زیــرا یکــی از 
آن هانیــز دســتش را بــاال بــرده و احتمــااًلًً بــا حضــرت رســول در حــال مصالحــه اســت. حضرت 
علــیg نیــز دارای پوشــش ســرمه ای و دســتار ســفیدی بــر ســر اســت و دنبالــۀ دســتارش روی 
 شــانه اش قــرار گرفتــه و در دســتش ذوالفقــار را نگــه داشته   اســت. پشــت ســر حضــرت رســول
بانویــی بــا پوشــش و روبنــد نارنجی ایستاده اســت کــه بنا بــر روایات مباهلــه حضرت زهرا اســت. 
)ایــن تصویــر از جملــه اولیــن نگاره هایــی اســت کــه زنــان را بــا حجــاب کامــل نشــان داده اســت.( 
جلــوی حضــرت علــیg، کودکــی بــا لبــاس صورتــی و دســتاری ســفید ایســتاده  و کودکــی کــه 
احتمــااًلً امــام حســنg اســت نیــز روبــه روی امــام حســینg ایســتاده و صورتــش رو بــه بــاال و 
در حــال شــنیدن گفت وگوهــای پیامبربــا مســیحیان ترســیم شده اســت.ظاهرًاً نگارگــر بــرای 
نشــان دادن جایــگاه یکســان امــام حســن و امــام حســین در نــزد پیامبــر آن هــارا به صــورت 
قرینــه در دو طــرف رســول به تصویــر کشیده اســت. در ایــن تصویــر، تمــام افــراد دارای هالــۀ 
نورانــی هســتند. ایــن موضــوع متأثــر از نگارگــری ایــن دوره اســت کــه هالــه را بــرای چهــرۀ همــه 
ــر  ــالوه ب ــول الله ع ــره رس ــرد چه ــر گ ــا ب ــد؛ ام ــم می کرده ان ــدس رس ــدس و غیرمق ــم از مق َاع
دســتار و هالــه ای نورانــی، عبــای ســبزرنگی نیــز ترســیم شده اســت. احتمــااًلً نگارگــر بدیــن طریق 
خواســته بــر برتــری و ســیادت رســول اکرم بــر امــت اســالمی و مقــام شامخ شــان تأکیــد کنــد 
و بــه احتمــال زیــاد انتخــاب رنــگ ســبز بــرای ایشــان می توانــد مبیــن عصمــت پیامبــر نیــز 
باشــد. همچنیــن می توانــد اشــاره ای بــر »حدیــث کســاء« و نــزول »آیــۀ تطهیــر« دربــارۀ اهل بیــت 
پیامبــر داشــته باشــد. در ایــن تصویــر از عناصربصــری بــرای بازنمایــی محــل »مباهلــه« کــه بــه 
اعتقــاد برخــی در نقطــه ای خــارج از شــهر مدینــه و در دامــن صحــرا و کنــار کــوه مباهلــه بــوده ، 
اســتفاده شده اســت. زمینــۀ نــگاره پوشــیده از ســبزه و بوته هایــی روی کــوه ســفیدرنگ »مباهلــه« 
ــا  ــره ب ــمان آبی تی ــد. آس ــرا باش ــن ماج ــۀ ای ــوع منطق ــر ن ــی ب ــد گواه ــه می توان ــده ک ــیم ش ترس
ــاالی ســر آل کســاءb ســایه افکنده اســت. احتمــااًلً وجــود ایــن  ــر ب ابرهــای حلقــوی طالیــی ب
ابرهــا نشــان رحمــت الهــی اســت)تصویر8( کــه بــا وجــود اهــل بیــت پیامبــر ظاهــر شــده اند. 
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»مباهلــه« عــالوه بــر اینکــه موجــب اثبــات حقانیــت اســالم در برابــر ســایر ادیــان الهــی و بیــان 
فضایــل علــی1g و اهل بیــتb اســت، بدیــن طریــق جانشــینان بــر حــق رســول خدا در قــرآن 
را بــرای مســلمانان مشــخص می کنــد و ایــن مهم تریــن و اصلی تریــن ســند تاریخــی بــرای مســئلۀ 

جانشــینی پیامبــر  اســت.                   

تصویر5-نگارۀ »مباهله«، نسخۀ»آثارالباقیه عن  القرون  الخالیه«، اوایل قرن8قمری،محل نگهداری: 
.)www.pinterest.com(کتابخانه دانشگاه ادینبورگ

ــت دارد، چیســت؟  ــر آن دالل ــرآن ب ــه حضــرت رضــاg گفــت: بزرگ تریــن فضیلــت امیرالمؤمنیــنg کــه ق 1. روزی مأمــون ب
ــِه ِمــْن  ــَک فِی حضــرت رضــاg بــه او فرمــود: »فضیلتــی کــه در مباهلــه اســت. زیــرا خداونــد عّزوجــّل می فرمایــد: »فَمــْن َحاَجّ
بَْعــِد َمــا َجــاَءَک ِمــَن الِْعلـْـِم َفُقــْل تََعالـَـْوا نـَـْدُع أَبَْناَءنـَـا َوأَبَْناَءُکــْم َونَِســاَءنَا َونَِســاَءُکْم َوأَنُْفَســَنا َوأَنُْفَســُکْم ثـُـَمّ نَْبَتِهــْل َفَنْجَعــْل لَْعَنــَت الَلّ 
َعلـَـی الَْکاِذبِیــن« طبــق ایــن آیــه امیرالمومنیــن علــیg نفــس پیامبــر اســت. از طرفــی می دانیــم کــه هیــچ یــک از مخلوقــات 
ــر از نفــس  ــه حکــم خــدا هیچ کــس برت ــر از پیامبــر خــدا نیســت، پــس الزم اســت کــه ب ــر و برت ــد ســبحان، بزرگوارت خداون

پیامبــر خــدا نباشد.«)مجلســی،1403ق ، ج4۹: 1۸۸(. 
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تصویر8- بخشی از تصویر5 تصویر7- بخشی از تصویر5 تصویر6- بخشی از تصویر5

2-1-3. نــگارۀ »غدیرخــم« نســخۀ»آثارالباقیه عــن  القــرون  الخالیه«موجــود در مدرســۀ 
عالــی شــهید مطهــری

نسخۀ»آثارالباقیه عن  القرون  الخالیه«موجود در کتابخانۀ مدرسۀ عالی شهید مطهری، به قطع 
وزیری )25در16/5 سانتی متر( و مشتمل بر 364 صفحه است که در سال 1075قمری به خط 
عربی و به قلم نستعلیق کتابت شده است.این نسخه که در دورۀ صفویه مجددًا تصویرگری شده  نیز25 
مجلس نگارگری دارد که 6 نگارۀ آن به زندگی پیامبراکرم اختصاص یافته است. در زمان صفویان 
نسخه برداری و مصورسازی نسخه های متعددی همچون »آثارالباقیه عن  القرون  الخالیه«رواج یافت 

و این نگارۀ»غدیرخم« منتخب از نسخه ای است که در این دوره تصویرگری شده است.

در این تصویر، حضرت رسول  با قبای قهوه ای و عبای مشکی و علیg در روبه روی ایشان 
با لباسی سرمه ای ایستاده است. هر دو حضرت دارای دستار سفید و هاله نورانی هستند و حضرت 
علیg ذوالفقار را در دستش نگه داشته است. پیامبر دست خویش را بر شانۀ علیg نهاده 
امیرالمومنین  انتصاب  به امت اسالمی معرفی می کند1)تصویر10(. هنرمند بدین طریق  را  او  و 

علیg توسط پیامبر اسالم را به نمایش گذاشته است.      

ِّــْغ مــا اُنـْـِزَل اِلَْیــَک ِمــْن َربـِّـَک َو اِْن لـَـْم تَْفَعــْل َفمــا بَلَّْغــَت ِرســالََتُه َو الُل یَْعِصُمــَک ِمــَن الّنــاِس  ســوُل بَل 1. آیــۀ تبلیــغ »یــا اَیَُّهــا الَرّ
ــْوَم الْکافِریَن«)مائــده، 6۷(. ی الَْق اَِنّ اللَ ال یَْهــدِ

آیــۀ اکمــال دیــن »الَْیــْوَم یَِئــَس الَّذیــَن َکَفــُروا ِمــْن دیِنُکــْم َفــا تَْخَشــْوُهْم َو اْخَشــْوِن الَْیــْوَم أَْکَملـْـُت لَُکــْم دیَنُکــْم َو أَتَْمْمــُت َعلَْیُکــْم 
نِْعَمتــی َو َرضیــُت لَُکــُم اْلِْســاَم دیناً«)مائــده،3(.
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تصویر9-نگارۀ»غدیرخم«، نسخۀ»آثارالباقیه عن  القرون  الخالیه«، اوایل قرن11قمری،محل 
نگهداری:مدرسۀ عالی شهید مطهری )منبع: نگارندگان(

پشــت حضــرت علــیg کودکــی بــا لبــاس قرمــز رنــگ و دســتاری مشــابه علــیg ایســتاده 
اســت)تصویر11( و هــر ســۀ آن هــا دارای هالــه نورانــی هســتند کــه نشــانۀ تقــدس آن هاســت. در 
جانــب راســت پیامبــر نیــز دو زن بــا لباس هــای زرشــکی و آبــی ایســتاده اند. احتمــااًلً حضــور 
 gو امیرالمومنین آن هــا در ایــن نــگاره اشــاره بــر حدیــث تهنیــت و بیعت زنان بــا رســول اکــرم
دارد.)تصویــر12( مــدل لبــاس و دســتار همــۀ افــراد ایــن نــگاره یــک شــکل اســت؛ ولــی حضــرت 
ــت.  ــاوت اس ــز متف ــان نی ــتن ایش ــتار بس ــرز دس ــردارد و ط ــز درب ــیاهی نی ــای س ــول عب رس
شــاید نگارگــر بــا ترســیم دســت پیامبــر بــر شــانۀ علــیg و حضــور کودکــی، احتمــااًلً امــام 
ــول  ــط رس ــیg توس ــاب عل ــر انتص ــالوه ب ــته ع ــرت، خواس ــر آن حض ــت س ــنg در پش حس
اســالم، بــه ایــن حدیــث از پیامبــر در غدیــر خــم نیــز اشــاره کنــد: »خداونــد در کتابــش 
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شــما را بــه نمــاز امــر فرمــوده کــه آن را برایتــان بیــان داشــتم و بــه زکات و روزه و حــج دســتور داده 
کــه بــرای شــما تبییــن کــرده و تفســیر نمــودم و بــه والیــت امــر کــرده و مــن شــما را شــاهد می گیــرم 
کــه والیــت مخصــوص ایــن شــخص اســت و حضــرت در این حــال دســت مبارکــش را بــر علــی بــن 
ابی طالــبg گذاشــت. ســپس بــه دو پســرش بعــد از او اختصــاص دارد و بعــد از آن مخصــوص 
جانشــینان از فرزنــدان آنــان اســت. آنــان از قــرآن جــدا نمی شــوند و قــرآن از آنــان جــدا نمی شــود 

تــا بــر ســر حوضــم بــر مــن وارد شــوند«)هاللی عامــری، 1416ق: 200(.

تصویر12- بخشی از تصویر9 تصویر11- بخشی از تصویر9 تصویر10- بخشی از تصویر9

2-1-4. نــگارۀ »رحلــت حضــرت رســول اکــرم « نسخۀ»حدیقة الســعداء«موجود در 
کتابخانــۀ بریتانیــا

نسخۀ»حدیقة الســعداء« کــه نثــری ترکــی از »روضة الشــهداء« واعــظ کاشــفی اســت، توســط 
ــین بن علی  ــن حس ــهداء«اثر کمال الدی ــاب »روضة الش ــت. کت ــف شده اس ــدادی تألی ــی بغ فضول
ــید  ــه س ــروف ب ــه مع ــدالدین عبداللَّ ــید مرش ــتور س ــه  دس ــفی)متوفی910ه.ق( ب ــظ کاش واع
ــددی  ــخه های متع ــاب نس ــن کت ــت. از ای ــده اس ــف ش ــرا تألی ــین بایق ــاد سلطان حس ــرزا دام می
ــۀ  ــه در کتابخان ــعدا یی« ک ــی نسخۀ»حدیقة الس ــود دارد؛ ول ــان وج ــف جه ــای مختل در موزه ه
ــت  ــه رحل ــا ب ــی از آن ه ــه یک ــت ک ــری اس ــود، دارای 15 مجلس نگارگ ــداری می ش ــا نگه بریتانی
پیامبــر اکــرم اختصــاص یافته اســت. در ایــن نــگاره، کتیبه هایــی بــه خــط نســتعلیق ترکــی 

ــد. ــان می کن ــگاره را بی ــوع ن ــه موض ــود ک ــاهده می ش مش
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ایـن نـگاره، واپسـین لحظـات حیـات پیامبـر را به نمایـش گذاشـته اسـت، زمانی کـه حـال 
رسـول خدا رو به وخامت نهاده وآثار مسـمومیت با زهر بر ایشـان غالب شـده و نزدیکان شـان در 
کنـار بسـتر ایشـان گرد آمده انـد . پیامبر درحالی که سـر بر دامان امیرالمومنین علـیg دارد 
 gو هالۀ شعله سـان، چهره شـان را پوشـانده، به نمایـش درآمده اسـت)تصویر14( و حضرت علی
نیـز بـا جامۀ قهوه ای رنگ و عمامۀ سـبزرنگ و هالۀ شعله سـان همچون حسـنین ترسـیم شـده 
 و احتمـااًلً دو بزرگـوار در حـال گفت وگـو بـا یکدیگر هسـتند؛ زیرا بر اسـاس روایات رسـول خدا
بـه امیرالمؤمنیـنg فرمـود: »سـر مـرا در دامان خـود قـرار ده، زیرا امـر خدا فرارسیده اسـت. بعد 
از مرگـم َتجهیـز مـرا بـر عهـده گیـر و بر مـن نمـاز بخـوان و از من جدا مشـو تا این کـه مـرا در مرقدم 
قـرار دهـی و از خداونـد متعـال در این امور یـاری طلب«)ابن سـعد،1405ق، ج2: 263(. احتمال 
 به تصویرکشـیده شـده، حضرت فاطمه دارد بانویی که در سـمت راسـت باالی بسـتر پیامبر
باشـد که با چشـمانی اشـکبار حـال پدر را با پریشـانی نظاره می کنـد و احتمااًلً خبر َمسـرت بخش 
پیامبـر که»تـو اولیـن کس از اهل بیتb من هسـتی که به من ملحق می شـوی« فاطمه را 

اندکی تسکین داده اسـت)تصویر15(.

 ،»gدر دامان حضرت علی  تصویر13- نگارۀ »رحلت حضرت رسول اکرم
.)www.imagesonline.bl.uk(،نسخۀ»حدیقة السعداء«،اواخر قرن 10 و اوایل 11قمری، محل نگهداری: کتابخانه بریتانیا
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در کنــار بســتر رســول الّلــه  حســنین نیــز مشــاهده می شــوند کــه متحیرانــه بــه حــاالت 
 جــّد بزرگوارشــان نظــاره می کنند)تصویــر16(. چــون زمانــی کــه امــام حســن و امــام حســین
گریه کنــان بــر رســول خــدا وارد شــدند و خــود را بــر روی ســینۀ حضــرت انداختنــد، 
امیرالمومنیــنg خواســت آن هــارا بلنــد کنــد کــه پیامبــر فرمــود: »علی جــان! آن هــا را بــه 
حــال خــود بگــذار تــا مــن آنــان را ببویــم و آنــان هــم مــرا ببوینــد و مــن از آنــان توشــه بگیــرم و آن هــا 
هــم از مــن توشــه بردارند«)همــان(. پیامبــر اکــرم ایــن جمــالت را فرمــود و درحالی کــه ســر در 

دامــان امیرالمؤمنیــنg داشــت، بــدرود حیــات گفــت و بــه نــزد پــروردگارش عــروج کــرد.

تصویر16- بخشی از تصویر13 تصویر15- بخشی از تصویر13 تصویر14- بخشی از تصویر13

ــرۀ  ــا چه ــانده ؛ ام ــی پوش ــه ای نوران ــا هال ــد، ب ــر روبن ــالوه ب ــنین ع ــی و حس ــام عل ــرۀ ام چه
رســول خدا فقــط بــا انــوار شعله ســان ترســیم شده اســت، درحالی کــه برخــالف ســایر 
ــه  ــدون روبنــد ب ــگاره ب ــن ن نســخ شــیعه کــه چهــرۀ حضــرت فاطمــه پوشــانده می شــد، در ای
ــه  ــراد ب ــن اف ــه نزدیک تری ــتb ک ــر اهل بی ــالوه ب ــر، ع ــن تصوی ــت. در ای ــیده شده اس تصویرکش
پیامبــر  هســتند، افــراد دیگــری نیــز مشــاهده می شــوند کــه احتمااًلً اشــاره بر ســایر همســران 
رســول خــدا دارد کــه از اشــکوبه هایی بــه نظــاره پرداخته انــد و یکــی از آنــان بــا چهــره ای تیــره و 

ــود. ــک می ش ــر نزدی ــه پیامب ــه دران ب ــان و جام مویه کن



بررسی مؤلفه های بصری رخدادهای مهم زندگانی امام حسن مجتبی در نگاره های دورۀ ایلخانی تا صفوی24
)سید عباس صحفی، مرضیه علی پور(

فصـلنامه معارف اهل البیت b    سال اول . شماره 4 . زمستان1401

ــد اول( موجــود  ــگارۀ »نسب شناســی پیامبــر« نســخۀ»تاریخ بلعمی«)جل 2-1-5. ن
در گالــری فریــر

تصویر17-نگارۀ »نسب شناسی پیامبر«، »نسخۀ بلعمی«)جلد اول(، قرن 8قمری، محل نگهداری: 
)www.wikimedia.org(،گالری فریر

نــگارۀ »نسب شناســی پیامبــر« متعلــق بــه نســخه مصــور »تاریــخ بلعمــی« موجــود در گالــری 
ــا  ــگاره ب ــن ن ــود دارد. ای ــه جلدی وج ــخه س ــن نس ــد اول ای ــۀ 157 جل ــه در صفح ــت ک ــر اس فری
ــت. ــته شده اس ــش گذاش ــان به نمای ــدان ایش ــر و خان ــجره نامه پیامب ــه ش ــی راجع ب کتیبه های
ــپید و  ــه ای س ــبزرنگ، عمام ــه ای س ــا جام ــر، ب ــگاره، پیامب ــن ن ــاالی ای ــت ب ــمت راس در قس
ــه« نقــش بســته،  ــر آن کلمــه »الّل ــا نقــش محــراب کــه ب گیســوان ســیاه رنگ، روی ســجاده ای ب
نشسته اســت)تصویر18(. ایشــان بــا دســت چپــش بــه ســمت قــرآن کــه در دســت راســتش نگــه 
داشته اســت، اشــاره می کنــد و احتمــال دارد بــا ابوبکــر و عمــر کــه در مقابــل ایشــان نشســته اند، 
دربــاره آن گفت وگــو می کنــد. در ایــن نگاره،شمشــیر دولبــه )معــروف بــه »ذوالفقــار«( در دســت 
عمــر قــرار دارد، برخــالف دیگــر نگاره هــا کــه همیشــه ذوالفقــار در دســتان امــام علــیg ترســیم 
می شــود؛ بنابرایــن احتمــال دارد، نگارگــر یــا حامیــان آن بدیــن طریــق موضــوع غصــب خالفــت 

امــام علــیg توســط عمــر را بــه نمایــش گذاشــته اســت.
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در پشــت حضــرت رســول جبرئیــلg، حامــل وحــی الهــی، ایستاده اســت و در پس زمینــه 
و پشــت ســر پیامبــر پــرده ای ســبزرنگ نیــز به نمایــش گذاشــته شده اســت.در مرکــز تصویــر، 
حســنین بــا عمامــه و جامه هــای هم رنــگ پیامبــر ترســیم شــده اند و مــدل عمامــه و حالــت 
گیســوان آن هانیــز مشــابه حضــرت محمــد اســت)تصویر19(.در پیش زمینــه نــگاره و پایین تــر 
ــا عمامــۀ زردرنــگ و جامــۀ ســپید مشــاهده  از حســنین و در ســمت راســت آن هــا، عثمــان ب
ــوع در  ــش های متن ــا پوش ــرد ب ــل وی دو م ــرد و در مقاب ــر می نگ ــوی پیامب ــه به س ــود ک می ش
حــال مطالعــه قــرآن یــا کتابــی هســتند کــه روی رحــل قــرار دارد. در قســمت پایین و گوشــۀ ســمت 
راســت تصویــر، علــیg بــا لبــاس ســبزرنگ )هم رنــگ لبــاس پیامبــر( نشسته اســت و قلــم و 
طومــاری در دســتانش قــرار دارد)تصویــر20(.در گوشۀســمت چــپ مــردی بــا جامــۀ اهــل کتــاب 
در آن دوره مشــاهده می شــود. ترســیم علــیg بــا طومــار نوشــتاری عــالوه بــر نمایــش موقعیــت 
وزارت او در طــول زندگــی حضــرت محمــد، می توانــد وظیفــۀ معنــوی را نشــان دهــد کــه بــه 
ــر  ــن وظیفــه بناب ــوداع« تفویــض شده اســت. ای وی توســط پیامبــر در طــول مراســم »حجه ال
ــرای نســل های بعــدی  »حدیــث ثقلیــن« می توانــد حفــظ پیــام قــرآن به صــورت اولیــه و نابــش ب

باشــد؛ زمانــی کــه پیامبــر  در میــان آن هــا نیســت و نّبــوت دیگــر وجــود نــدارد.

تصویر20- بخشی از تصویر17 تصویر19- بخشی از تصویر17 تصویر18- بخشی از تصویر17 

قبــای ســبز پیامبــر و اهل بیــت ایشــان، احتمااًلً بــه ماجرای »حدیث کســاء«مرتبط اســت. در 
متــون شــیعه ایــن موضــوع بــه آیــۀ 33 »ســورۀ احــزاب« نســبت داده شــده کــه خداونــد می فرماید: 
»خداونــد می خواهــد تــو و اهل بیــت تــو را از هرگونــه ناپاکــی دور کنــد و شــما را چنان کــه بایــد پــاک 
دارد« اهل بیتــی کــه عالمه حلــی می گویــد، خانــواده پاکــی اســت کــه توســط پــروردگار انتخــاب 
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شده اســت)العترة التطهیر/ آیــۀ تطهیــر(، امــری کــه به عنــوان وحــی الهــی دربــارۀ علــی، فاطمــه، 
ــن رو،  ــد. از ای ــد می کن ــان را تأیی ــت ایش ــی امام ــه ویژگ ــت ک ــازل شده اس ــینb ن ــن و حس حس
قباهــای ســبزرنگ مشــترک میــان حضــرت محمــد و ســه تــن از اعضــای اهل بیتــش ممکــن 
اســت بــه مصونیــت فطــری آن هــا از گنــاه )عصمــت( نیــز اشــاره کنــد؛ زیــرا برخــالف متکلمــان 
اهل ســّنت کــه مصونیــت ذاتــی از گنــاه را فقــط منحصــر بــه پیامبــر می دانند، متکلمان شــیعه 
معتقدنــد »عصمــت« خصیصــۀ ذاتــی ای اســت کــه نه تنهــا از آِن حضــرت محمــد اســت، بلکــه 

.)Shani ,2005 :288(امامــان شــیعه نیــز دارای ایــن صفــت هســتند

ــگارۀ »شــهادت حضــرت فاطمــه زهــرا« نسخۀ»حدیقة الســعداء« موجــود  2-1-6. ن
در توپقاپــی ســرای اســتانبول

تصویر21-نگاره »شهادت حضرت فاطمه زهرا«، نسخۀ»حدیقة السعداء«، اواخر قرن 10 و اوایل 
.)www.islamosfera.ru( 11قمری، محل نگهداری: توپقاپی سرای استانبول
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نسخۀ»حدیقة السعدایی« که در توپقاپی سرای استانبول نگهداری می شود،13 مجلس نگارگری 
دارد که یکی از آن ها به شهادت حضرت فاطمه زهرا اختصاص یافته است. در این نگاره، همزمان 
چندین صحنه از هنگام شهادت حضرت زهرا ترسیم شده است. در مرکز نگاره، بانویی با روبند 
سپید در حال ورود به حجره ای است که احتمااًلً حضرت فاطمه است که هنرمند آخرین لحظات 
حیات ایشان رابه نمایش گذاشته  است)تصویر22(. بر اساس روایات، در آن لحظات واپسین حضرت 
پس از شست وشو و وضو لباس های نمازش را پوشیده و رو به قبله در بسترش خوابید و به اسماء 
فرمود: »من استراحت می کنم تو ساعتی صبر کن، سپس مرا صدا کن اگر جوابت را نشنیدی 
بدان که من از دنیا رفته ام؛ آن گاه علیg را زود از رحلت من باخبر کن.« اسماء لحظه ای حضرت 
فاطمه را به حال خویش واگذار نمود و سپس آن حضرت را صدا کرد؛ اما جوابی نشنید و متوجه 

شد که روح بانوی عالمین از دنیا مفارقت نموده است)مجلسی،1403ق، ج 43 : 186(.

تصویر24- بخشی از تصویر21 تصویر23- بخشی از تصویر21 تصویر22- بخشی از تصویر21

احتمااًلً فردی که چهره از حسنین می پوشاند، َاسماء بنت ُعمیس است؛ زیرا زمانی که امام 
حسن و امام حسین به منزل می آیند و از احوال مادرشان می پرسند، او ساکت شد و پاسخی نداد، 
ولی آنان خودشان متوجه شهادت مادر شدند. در این نگاره نیز حسنین همچون اکثر نگاره های 
شیعه با پوشش هایی به رنگ سبز و سرخ به نمایش درآمده اند، درحالی که چهرۀ مبارک شان با هالۀ 
شعله سان احاطه شده  است)تصویر23(. همچنین در این تصویر، افرادی نیز حضور دارند که به 
 نظر می رسد به محض شنیدن خبر شهادت دختر پیامبر برای اطالع از ِصحت و ُسقم این خبر 
در اطراف منزل ایشان تجمع کرده اند و فردی درحالی که دو ظرف غذا را حمل می کند، به سمت 
حسنین حرکت می کند)تصویر24(.ممکن است، بدین بهانه می خواهد این دو بزرگوار را سرگرم 
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کند تا درد مصیبت جانکاه فقدان مادرشان را کمی کاهش دهد.

احتمال دیگر نیز این است که هنرمند به زیبایی صحنه رفتن حسنین به مسجد را همزمان 
آن ها گفت:  به  دید،  را  بی تابی سبطین رسول الّله  َاسماء  زمانی که  به تصویر کشیده باشد. چون  
»ای فرزندان رسول الّله نزد پدرتان، علیg، بروید و او را از مرگ مادر مستحضر نمایید«)»اشراق 
چهاردهم«،1391( آن ها از منزل به جانب مسجد روانه شدند و صداشان به »یامحمدا و یا احمدا« 
بلند شده بود تا به مسجد رسیدند. صحابه به استقبال ایشان دویدند، سبب گریه و ناله از آنان 
پرسیدند، گفتند: »مادر ما از دنیا مفارقت کرده است.« زمانی که امیرالمؤمنین علیg این خبر 
را شنید، بر روی زمین افتاد و از هوش رفت.)نمایش ساختمانی با نقوش و معماری مساجد این 
احتمال را قوت می بخشد.( این نگاره نیز همچون سایر نگاره ها کتیبه هایی به خط نستعلیق ترکی 

دارد که بخشی از موضوع نگاره را بیان کرده است.

2-1-7. نـگارۀ »بیعـت مردم با امـام علیg بعد از مرگ عثمان« نسخۀ»حبیب السـیر 
فی االخبار افرادالبشـر« )جلد اول( موجود در کاخ گلسـتان

تصویر25- نگارۀ »بیعت مردم با امام علیg بعد از مرگ عثمان«، نسخۀ»حبیب السیر فی االخبار 
افرادالبشر«)جلد اول(، قرن 10قمری، محل نگهداری: کاخ گلستان )رجبی، 1388: 170(.
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نسخۀ»حبیب السـیر فی االخبـار افرادالبشـر« تألیف خواجـه غیاث الدین معروف بـه »خواندمیر« 
در قرن10قمـری اسـت. ایـن نسـخه مربـوط بـه تاریـخ عمومـی جهـان از پیشـدادیان تـا حـوادث 
پایان عمر شـاه اسـماعیل اسـت. این نسـخه دارای دو مجلد اسـت و جلد اول نسخۀ»حبیب السیر 
فی االخبـار افرادالبشـر« موجـود در کاخ گلسـتان، بـه قطـع رحلـی )44در27سـانتی متر( کـه در 
قرن11قمـری بـه زبـان فارسـی و به خط نسـتعلیق کتابت بسـیارعالی شده اسـت. این نسـخه 15 
مجلـس  نگارگـری از رویدادهـای مهم زندگی پیامبـر و ائمه  اطهـارb دارد که با تکنیک آبرنگ 

روی کاغـذ دولت آبـادی نخـودی رنـگ اجرا شده اسـت. 

تصویر28- بخشی از تصویر25 تصویر27- بخشی از تصویر25 تصویر26- بخشی از تصویر25

نگارۀ »بیعت مردم با امام علیg« صحنه بیعت مردم با امیرالمومنین  علیg را بعد از قتل 
عثمان به نمایش گذاشته است. قیام کنندگان در برابر عثمان هنگامی که بعد از قتل عثمان به سراغ 
امامg رفتند تا با او برای خالفت بیعت کنند، حضرت حاضر نشد، زیرا می دانست پیشگام  شدن 
آن هادر بیعت، به این اتهام دامن می زند که نقشه قتل عثمان از قبل پی ریزی شده بود. به عالوه، 
اگر تنها آن هابیعت می کردند گروهی می گفتند تنها قاتالن عثمان با او بیعت کردند، افزون بر این، 
امامg می دانست که همه تحّمل پذیرش حق را ندارند، ولی بعدًا مهاجران آمدند و به آن حضرت 
اصرار ورزیدند و علیg چاره ای جز پذیرش ندید)مغنیه، 1979م، ج 1: 96(. پس از پذیرش 
خالفت امامg فرمودند: »پس )بیعت( در مسجد باید باشد، چرا که بیعت من پنهانی نخواهد بود 
و جز در مسجد انجام نخواهد شد.«)طبری، 1363، ج 4: 427( سپس مردم برای بیعت به مسجد 
پیامبر رفتند و اولین کسی که با امام بیعت کرد َطلحة  بن ُعبیدالّله بود و سپس مردم دسته  دسته 

با امیرالمومنین علیg بیعت کردند)همان:428(.
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از ایــن رو، در ایــن نــگاره فضــای داخــل مســجدی مشــاهده می شــود کــه حضــرت علــیg بــا 
جامــۀ ســرخ رنگ و عبایــی ســرمه ای روی زیرانــدازی ســاده نشســته اند)تصویر26(، درحالی کــه 
ــت)تصویر27(. ــش آمده اس ــان پی ــا ایش ــت ب ــی و بیع ــرای دست بوس ــه ب ــااًلً طلح ــردی، احتم ف
فضــای مســجد َمملــو از خــواص اصحــاب و َعوامــی اســت کــه بــرای عــرض ارادت و اعــالم متابعــت 
 gامــام حســن ،gدست به ســینه حضــور یافته اند)تصویر28(.ســمت راســت امــام علــی
 gبــا قبــای ســرخ رنگ در ســمت چــپ حضــرت علــی gبــا قبــای ســبزرنگ و امــام حســین
ــرای  ــیg ب ــام عل ــه ام ــد ک ــش ده ــه ای را نمای ــته صحن ــر خواس ــااًلً نگارگ ــد. احتم قرارگرفته ان
ــود دو  ــک ب ــه نزدی ــود ک ــاد ب ــدری زی ــه ق ــوم ب ــد: »هج ــردم می فرمای ــی م ــام عموم ــیم ازدح ترس
یــادگار پیامبــر حســن و حســین پایمــال شــوند و ردایــم از دو طــرف پــاره شــد و این هــا همه 
درحالــی بــود کــه مــردم هماننــد گوســفندانی،گرگ زده کــه دور چوپــان جمــع می شــوند در اطراف 
مــن گــرد آمدند«)نهج البالغــه ،خطبــه شقشــقیه( »دو رحــل با قــرآن گشــوده و شــمعدان همچون 
ــود.  ــاهده می ش ــت، مش ــجد را پوشانده اس ــه مس ــی ک ــیعیان روی فرش ــدس ش ــن مق ــایر اماک س
ظاهــرًا ترســیم قرآن هــای گشــوده، نمــادی از حضــور قرآن هــای ناطــق یعنــی اهــل بیــتb و 
احتمــااًلً ترســیم شــمعدان کــه جایــگاه نــور اســت نیــز اشــاره ای بــر آیــۀ 35 ســوره نــور دارد کــه 
ــر  ــه دلیــل والیــت ب ــور الهــی معرفــی می کنــد کــه ب ــواری منشــعب از ن چهــارده معصــومb را ان
مــردم در امتــداد والیــت پــروردگار بشــریت را بــه صــراط مســتقیم رهنمون می شــوند. احتمــال دارد 
نمایــش دو گنبــد در دو طــرف درگاه مســجد، اشــاره ای بر همســانی جایگاه حســنین نــزد امام 

علــیg باشــد.
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ــجد  ــم در مس ــط ابن ملج ــوردن توس ــد از ضربت خ ــیg بع ــام عل ــگارۀ »ام 2-1-8. ن
ــا                                                                                                                                      ــوزۀ بریتانی ــود در م ــعداء« موج ــه« نسخۀ»حدیقة الس کوف

تصویر29- نگارۀ »امام علیg بعد از ضربت خوردن توسط ابن ملجم در مسجد کوفه«، 
.)www.pinterest.com(،نسخۀ»حدیقة السعداء«،اواخر قرن 10قمری، محل نگهداری: موزۀ بریتانیا

این نگاره با ابعاد )16/2در13/1 سانتی متر( متعلق به نسخه ای از »حدیقة السعداء« است که در 
موزۀ بریتانیا است. بخش اصلی این نگاره به زمانی اختصاص دارد که حسنین بر بالین پدر حاضر 
شده اند.بعد از این که َفرق مبارک امیرالمومنین علیg در محراب عبادت توسط ابن ملجم شکافته 
شد و ندای جبرئیل پشت عالم را لرزاند و مردم کوفه متوجه شدند که محراب با خون علیg رنگین 
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شده  و حسنین سراسیمه به سمت مسجد دویدند. احتمال دارد برای نمایش شدت جراحت 
چشم چپ امیرالمومنینg بسته ترسیم شده است. امام حسنg دست راستش را بر شانه و 
دست چپش را بر دست پدر نهاده و در حال دلجویی از ایشان است و امام حسینg گریه کنان 
 نگران احوال پدر است)تصویر30(. چهرۀ هر سه بزرگوار با هالۀ شعله سان احاطه شده و حسنین
با عمامۀ سبز نمایش داده شده اند، ولی دستار امیرالمومنینg سپیدرنگ است. احوال امام 
علیg از شدت جراحت به قدری نامساعد است و توان نشستن ندارد که فردی حضرت را از پشت 
نگه داشته تا ایشان با حسنین صحبت کند)تصویر31(. حتی زمانی که بعد از ضربت عده ای از 
مردم خواستند امام را بلند کنند تا به نمازش ادامه دهد، آن حضرت توان ایستادن نداشت و نماز را 
نشسته تمام کرد و از شدت زخم و زهر بی هوش شد. ظاهرًا امام علیg دربارۀ نحوۀ برخورد با ِابن 
ملجم با فرزندشان صحبت می کند؛ زیرا در بخش دیگری از نگاره، مردم در حال ضرب و شتم وی 

مشاهده می شوند.

امام علیg خطاب به فرزندش امام حسنg فرمود: »اگر من زنده بمانم خود صاحب اختیار و 
ولّی خون خود هستم و اگر بمیرم و فانی گردم، َفناء میعاد و میقات من است. اگر ضارب  را عفو کنم، 
این عفو برای من موجب تقّرب و برای شما حسنه  ای است. پس عفو کنید و از جرم ضارب چشم 
بپوشید، آیا دوست ندارید که خداوند نیز از خطاها و گناهان شما درگذرد؟ پس چه بسیار حسرت 
است، برای کسی که در غفلت به سر می برد این که عمرش، حّجت خدا علیه او باشد، یا آن که روزگار 
و ایامش او را به شقاوت بکشاند. خداوند ما را و شما را از افرادی قرار دهد که هیچ رغبت و میلی آن ها 
را از اطاعت خدای تعالی باز ندارد و بعد از مردن هیچ ِنقمت و گرفتاری و عقوبتی بر آن ها بار نشود، 

پس حّقا و صرفًا ما برای خدا هستیم و به خدا هستیم«)مجلسی،1403ق، ج 42 : 207(.

تصویر32- بخشی از تصویر29 تصویر31- بخشی از تصویر29 تصویر30- بخشی از تصویر29
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ــادآور محــل ضربت خــوردن ایشــان اســت  ــًاً ی ترســیم امــام علــیg در محــراب مســجد دقیق
ــه دران  ــان و جام ــوان گریه کن ــر و ج ــم از پی ــت َاع ــری از جمعی ــل کثی ــامg را خی ــراف ام و اط
ــان و  ــرادی مویه کن ــه اف ــجد ک ــل ورودی مس ــگاره، در مقاب ــری از ن ــمت دیگ ــد. در قس فراگرفته ان
ــرار  ــال ف ــااًلً در ح ــه احتم ــم را ک ــز ابن ملج ــر نی ــتاده اند، دو نف ــوار ایس ــاق ناگ ــن اتف ــر از ای متحی
بوده اســت، گرفته انــد و در حــال ضــرب و شــتم او هســتند. ابن ملجــم بــا چهــره ای تیــره و شمشــیر 
بــر کمــر درحالی کــه عمامــه اش بــر زمیــن افتــاده، بــه تصویــر کشــیده شــده   اســت)تصویر32(. 
هنرمنــد بــرای تشــریح زمــان و مــکان رخــداد ایــن حادثــه عــالوه بــر ترســیم آن در مســجد، افرادی 
را تســبیح به دســت نمایــش داده تــا زمــان اقامــۀ نمــاز را به نمایــش بگــذارد. از مرکــز ســقف محــراب 

قندیــل طالیــی رنگــی آویــزان اســت کــه می توانــد نمــادی از امــام علــیg باشــد.

معصـوم«  امـام  شـناخت  دربـارۀ   gحسـن امـام  سـخنرانی  »اولیـن  نـگارۀ   .9-1-2
نسخۀ»احسـن  الکبـار فـی معرفـة االئمـة االطهـار« موجـود در کتابخانـۀ ملـی روسـیه

علوی  محمدبن ابی زید  عربشاه،  ابن   تألیف  االطهار«  االئمة  معرفة  فی  »احسن الکبار  نسخۀ 
ورامینی است. این نسخه دربارۀ زندگی امامان شیعهb است که سال 837 قمری با نثری ساده 
به دست  به دستور شاه طهماسب اول صفوی  تألیف و در قرن10قمری  به زبان فارسی  و روان 
فخرالدین علی بن حسن زواره ای تلخیص شده و با افزودن مطالبی بر آن به نام »لوامع االنوارالی معرفة 
 االئمه االطهار« نامیده شده است. این نسخه با 39 مجلس نگارگری دربارۀ حوادث زندگی پیامبر
و ائمۀ اطهارb در کتابخانۀ ملی روسیه، سن پترزبورگ، نگهداری می شود و نگارۀ »سخنرانی امام 
حسنg دربارۀ شناخت امام معصوم« توسط قاسم بن علی در ذی الحجه 932قمری در ابعاد 
)21در 15/8 سانتی متر( به شیوۀ آبرنگ در این نسخه ترسیم شده است. این نگاره، صحنۀ پس 
تا خبر  به مسجد رفتند   gامام حسن را نشان می دهد که   gامیرالمومنین  علی از شهادت 
شهادت ایشان را به مردم اعالن کنند. زمانی که امام حسنg باالی منبر رفت و خواست سخن 
بگوید، گریه ایشان را امان نداد، لحظاتی نشست، آن گاه ایستاد)قیومی اصفهانی،1375 : 135( 
و پس از حمد و ثنای الهی، در ذکر فضایل علیg و اهل بیت ایشان سخنرانی فرمود:»منم فرزند 
بشیر)مژده دهنده به بهشت، یعنی رسول  خداکه از نام های آسمانی او بشیر است( منم فرزند 
نذیر)ترساننده از جهنم( منم فرزند آن  کس که به ِاذن پروردگار مردم را به سوی او می خواند، منم پسر 
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چراغ تابناک)هدایت(، من از خاندانی هستم که خدای تعالی پلیدی را از ایشان دور کرده و به خوبی 
پاکیزه شان فرموده، من از آن خاندانی هستم که خداوند دوستی ایشان را در کتاب خویش)قرآن( 
فرض و واجب دانسته و فرموده است: »بگو نپرسم شما را بر آن مزدی جز دوستی در خویشاوندانم و 
آن که فراهم کند نیکی را بیفزاییمش در آن نکویی را«پس نیکی در این آیه دوستی ما خاندان است 

... «)مفید، 1388: 4(.

در این نگاره که مجلس َوعظ و ِخطابه را به نمایش گذاشته است، امام حسنg با چهره ای 
پوشیده، عبای سیاه رنگ، عمامۀ سپید و 12  ترک صفوی و عصایی در دست بر روی منبِر درون 
محراب مسجد ایستاده و مشغول َادای ِخطابه است)تصویر34(.در صحن مسجد، جماعت کثیری 
از مردان، َاعم از جوانان و پیران، به ِاستماع فرمایش های حضرتg مشغول اند)تصویر35( و 
سقایی به حضار آب می دهد و عده ای از زنان نیز در حجره های فوقانی سمت چپ ایوان اصلی 
با پوشش و چادرهای سپید و الوان و چهره های نیمه پوشیده به سخنرانی امام حسنg گوش 

فرا می دهند.

تصویر33- نگارۀ »اولین سخنرانی امام حسنg دربارۀ شناخت امام معصوم«، نسخۀ»احسن  الکبار فی 
معرفة االئمة االطهار«، قرن10قمری،

.)Thompson and R.Canby ،2004 :108(محل نگهداری: کتابخانۀ ملی روسیه
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در حجره هــای فوقانــی ســمت  راســت نیــز چنــد پســر بازیگــوش بی توجــه بــه مجلــس َوعــظ بــه 
 gُکشــتی و بــازی ســرگرم هســتند. از آنجا کــه موضــوع ایــن نــگاره اولیــن  ســخنرانی امام حســن
ــش  ــرای نمای ــد ب ــال دارد، هنرمن ــت، احتم ــه اس ــجد کوف ــوم در مس ــام معص ــناخت ام ــارۀ ش درب
ــه دو طــرف متمایــل گشــته اند، در  مســجد کوفــه دو درخــت بلنــد خرمــا کــه شــاخه های آن هاب
ــگاره معــرف قاســم بن علی در  کناره هــا و پشــت حجره هــای دو طبقــه ترســیم کرده اســت. ایــن ن

مجلس آرایــی و شــبیه پردازی و تذهیــب و ترصیــع و ارائــه حــاالت گوناگــون افــراد اســت.

تصویر36- بخشی از تصویر33 تصویر35- بخشی از تصویر33 تصویر34- بخشی از تصویر33
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2-1-10. نـگارۀ »امـام حسـینg در کنـار بسـتر شـهادت امـام حسـنg« نسـخۀ 
متروپلیتـن مـوزه  در  موجـود  »حدیقة السـعداء« 

)تصویر37( نگاره »امام حسینg در کنار بسترشهادت امام حسنg«، نسخۀ»حدیقة السعداء«، قرن 
.)www.metmuseum.org ( ،10قمری، محل نگهداری: موزه متروپلیتن

ایــن نــگاره منتخــب از نسخۀ»حدیقة السعدایی«اســت که بــا ابعــاد )10/5در 15/5 ســانتی متر( 
در مــوزۀ متروپلیتــن نگهــداری می شــود. در ایــن تصویــر، امــام حســنg در بســتر شــهادت در 
ــود را  ــد: »خ ــان می نمای ــه ایش ــای الزم را ب ــت)تصویر34( و وصای ــرادرش اس ــا ب ــو ب ــال گفت وگ ح
ــد:  ــه می فرمای ــم« در ادام ــا می بین ــای دنی ــن روز از روزه ــرت و آخری ــای آخ ــن روز از روزه در اولی
»گواهــی می دهــم بــه وحدانّیــت خــدا و ... هرکــه اطاعــت او را در پیــش گیــرد، رســتگار می شــود 
و ... ای حســین،جنازۀ مــرا در کنــار جــّدم رســول خدا دفــن کــن بــه شــرط آن کــه کســی مانــع 
ایــن کار نباشــد ... .« چهــرۀ امامــان معصــوم بــا روبنــد پوشــانده شــده و بــا هالــۀ شعله ســان نیــز 
ــاالی ســر ایشــان در گوشــۀ  فراگرفتــه شده اســت. در امتــداد وجــود مبــارک امــام حســنg و ب
ســمت چــپ، زنــی بــا لبــاس ســرخ ترســیم شــده  کــه احتمــااًلً اشــاره ای بــر همســر ایشــان َجعــده 

دارد کــه حضــرت را بــا زهــر مســموم کرده اســت.
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تصویر40- بخشی از تصویر37 تصویر39- بخشی از تصویر37 تصویر38- بخشی از تصویر37

افراد زیادی به مالقات امام حسنg آمده اند و عده ای از آن هادر حال گریه و زاری هستند و 
 gسادات مجلس، احتمااًلً با عمامه سبزرنگ به نمایش درآمده اند. فردی در مقابل امام حسن
ترسیم شده  که در دستانش آفتابه و لگنی را نگه داشته تا در صورت لزوم در اختیار امام مسموم 
از  اماکن مقدس،  امام حسنg، همچون سایر  زندگی  نمایش محل  برای  قرار دهد. هنرمند 
نقش محراب گون استفاده کرده  و این نشانی از پیوند امام با محراب است)تصویر39(؛ زیرا امام 
به عنوان قبلۀ عالم هستی با محراب نماد کعبه، قبله مسلمانان ارتباط معناداری دارد. همچنان که 
بر اساس حدیثی از حضرت فاطمه امام به مثابۀ کعبه است و مردم وظیفه دارند به سوی وی 
بشتابند)مجلسی،1403ق، ج36 : 353(. همچنین شمعدان هایی در قسمت های مختلف منزل 
ایشان ترسیم شده است. نکتۀ قابل توجه این است که احتمااًلً این دو شمعدان نمادی از امام حسن 
و امام حسین نیز هستند؛ زیرا شمعدانی که در پس زمینه و پشت سر امامان معصومb ترسیم 
شده، پارچه ای سبزرنگ که نماد امام حسنg است و در زیر شمعدانی که در پیش زمینه است، 
پارچه ای قرمز به کار رفته است)تصویر40( و همچنین به لحاظ محل قرارگرفتن شان احتمااًلً نشانگر 
امامت ایشان نیز است که امامت امام حسنg رو به پایان و امامت امام حسینg رو به آغاز است. 
زنانی از پشت پرده ها در طبقۀ اول و دوم منزل در حال نظاره این مالقات هستند، ترسیم آن هادر 
پشت پرده احتمااًلً نمایانگر حفظ حرمت امام حسنg توسط آن هاست، ولی احتمال دارد، َجعده 
بیرون از پرده و حجاب در باالی سر امام حسنg ترسیم شده  است؛ کسی که حرمت امامg را 

نگه نداشت و به قتل امامg اقدام کرد.
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ادینبورگ

۱۳/5 در 
۳۰

25 مجلس 
نگارگری 

که فقط ۶ 
نگاره مربوط 

زندگانی 
 پیامبر

است

ایلخانی
اوایل 

قرن8قمری
ابوریحان 

بیرونی

آثارالباقیه 
عن  القرون  

الخالیه

مباهله

مدرسه 
عالی 
شهید 
مطهری

۱۶/5 در 
25

25 مجلس 
نگارگری 

که فقط ۶ 
نگاره مربوط 

زندگانی 
 پیامبر

است

صفوی
اوایل قرن 
۱۱ قمری

ابوریحان 
بیرونی

آثارالباقیه 
عن  القرون  

الخالیه
غدیرخم

کتابخانه 
بریتانیا

ـــ ۱5
صفوی یا 

عثمانی

اواخر قرن 
۱۰ و اوایل 

۱۱قمری

فضولی 
بغدادی

حدیقه 
السعداء

رحلت حضرت 
 رسول اکرم

در دامان 
حضرت 
gعلی

گالری 
فریر

 28/7
در 2

 42/
ایلخانی

اوایل 
قرن8قمری

تاریخ 
بلعمی)جلد 

اول(

نسب شناسی 
پیامبر
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توپقاپی 
سرای 

استانبول
ــــ ۱۳ عثمانی

اواخر قرن 
۱۰ و اوایل 

۱۱قمری

فضولی 
بغدادی

حدیقه 
 السعداء

شهادت 
حضرت فاطمه 

 زهرا

کاخ 
گلستان

44 در 27
۱5

صفوی
قرن 

۱۰قمری

خواجه 
غیاث الدین 
معروف به 

»خواندمیر«

حبیب  السیر 
فی اخبار 
افرادالبشر 
)جلد اول(

بیعت مردم با 
 gامام علی

بعد از مرگ 
عثمان

موزۀ 
بریتانیا

۱۶/2 در 
 ۱۳/۱

ـــ عثمانی
اواخر قرن 
۱۰ قمری

فضولی 
بغدادی

حدیقه  
السعداء

 gامام علی
بعد از ضربت 
خوردن توسط 
ابن ملجم در 
مسجد کوفه

کتابخانۀ 
ملی 
روسیه

2۱ در 
 ۱5/8

۳9
صفوی قرن۱۰ 

قمری

ابن عربشاه، 
محمد بن ابی

 زید علوی 
ورامینی

احسن  
الکبار فی 

معرفة االئمه 
االطهار

اولین 
سخنرانی امام 

 gحسن
دربارۀ شناخت 

امام معصوم

موزۀ 
متروپلیتن

۱۰/5 در 
 ۱5/5

ـــــ عثمانی
قرن 

۱۰قمری
فضولی 
بغدادی

حدیقه 
السعداء

امام 
 gحسین

در کنار بستر 
شهادت امام 
gحسن



بررسی مؤلفه های بصری رخدادهای مهم زندگانی امام حسن مجتبی در نگاره های دورۀ ایلخانی تا صفوی40
)سید عباس صحفی، مرضیه علی پور(

فصـلنامه معارف اهل البیت b    سال اول . شماره 4 . زمستان1401

جدول)2(جدول تطبیقی عناصربصری و مبانی و باورهای شیعه در نگاره های رخدادهای مهم زندگانی امام 
gحسن مجتبی

شیوه 
شمایل سازی

آیات و روایات باورهای شیعه مؤلفه های بصری و نمادین
شخصیت های 

اصلی
عنوان نگاره

واقع گرایانه

آیۀ ۱28 سورۀ 
اعراف

انتخاب الهی جانشین 
پیامبر)نص(

 ،جامۀ سبزرنگ پیامبر
ابرهای رحمت، ذوالفقار

پیامبر، امام 
علی و حسن 
 ،bو حسین

فرستادگان 
مسیلمه

مسیلمۀ 
کذاب

آیۀ ۶۱ سورۀآل 
عمران، حدیث 
 :gامام رضا

»فضلته فی 
المباهله«

اثبات حقانیت اسالم 
در برابر سایر ادیان 

الهی و اثبات فضایل 
 bو اهل بیت gعلی

در قرآن و مهم ترین و 
اصلی ترین سندتاریخی 
برای مسئلۀ جانشینی 

 پیامبر

کساء سبزرنگ و لباس سپید 
پیامبر، ابرهای رحمت، 

ذوالفقار

 ،پیامبر
امام علی و 

فاطمه و حسن 
 ،bو حسین
بزرگان نجران

مباهله

آیه والیت و آیه 
تبلیغ و خطبه 

غدیر

انتخاب الهی امامت 
امام علی و حسن و 

حسینb)نص(

 ،کساء سیاه رنگ پیامبر
هالۀ نورانی گرد چهرۀ 
پیامبر و امام علی و 

حسن، ابرهای رحمت، 
ذوالفقار

پیامبر، امام 
علی و حسن

غدیرخم

آیۀ ۳۳ سورۀ 
احزاب و »حدیث 

کساء«

غصب خالفت توسط 
عمر

جامۀ سبزرنگ پیامبر و امام 
 ،bعلی و حسن و حسین
قرآن، ذوالفقار، قلم و طومار 
امام علیg، پرده سبزرنگ

پیامبر، امام 
علی و حسن 
 ،bو حسین

جبرئیل، ابوبکر 
و عمر و عثمان، 

کعب االحبار 

نسب شناسی 
پیامبر
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نمادگرایانه

آیۀ ۳5 سورۀ نور 

آغاز رهبری ظاهری 
امام علیg )وگرنه در 
 gباور شیعه امام علی

بعد از رحلت حضرت 
رسول  بالفاصله به 

امامت رسید(

روبند سپیدرنگ و هالۀ شعله 
سان امام علی و حسن و 

حسینb، دو قرآن، محراب 
مسجد، ابرهای رحمت

امام علی و حسن  
 bو حسین

بیعت مردم با 
 gامام علی

بعد از مرگ 
عثمان

ـــــــ
آغاز امامت امام 

 gحسن

روبند سپیدرنگ امام 
حسنg، محراب مسجد، 

کتیبه های آیات و روایات
 gامام حسن

اولین 
سخنرانی امام 

 gحسن
دربارۀ 

شناخت امام 
معصوم

حدیث امام 
 ...« :gصادق

و ما من نبی 
و ال وصی اال 

شهیدا)شهید(«

رحلت حضرت 
 رسول اکرم

هالۀ شعله سان گرد چهرۀ 
پیامبر و امام علی و 

حسنینb، روبند سپید چهره 
 ،bامام علی و حسن و حسین

عمامۀ امام علی و حسن و 
bحسین

 ،پیامبر
امام علی و 

حضرت فاطمه و 
 bحسنین

رحلت 
حضرت رسول 

 اکرم در 
دامان حضرت 
gعلی

شهادت حضرت فاطمه 
 زهرا

روبند سپید و چادر سیاه رنگ 
حضرت فاطمه، هالۀ 

 ،شعله سان حسن و حسین
ظروف غذا

حضرت فاطمه 
و حسن و 

 ،bحسین
یکی از بانوان 

خدمتکار

شهادت 
حضرت 

فاطمه زهرا

 gشهادت امام علی
به دست ابن ملجم

هاله شعله سان امام علیg و 
حسن و حسین، عمامه های 
سبزرنگ و سیاه رنگ حسن و 

حسین، محراب مسجد

امام علیg و 
حسنین و ابن 

ملجم

 gامام علی
بعد از 

ضربت خوردن 
توسط 

ابن ملجم در 
مسجد کوفه

 gشهادت امام حسن
و آغاز امامت امام 

gحسین

روبند سپیدرنگ و هالۀ شعله 
 ،سان امام حسن و حسین
جامه های سبزرنگ و قرمزرنگ 

حسنین محراب، پارچه های 
سبز و قرمزرنگ زیر دو شمعدان

امام حسن و امام 
حسین

امام 
 gحسین

در کنار بستر 
شهادت امام 
gحسن
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3. نتیجه گیری

هنــر تصویرگــری نســخه هایی بــا مضامین شــیعه همــواره تحت تأثیــر تفکــر مذهبی هنرمنــدان و 
حامیــان آن هــا در دوران مختلــف بوده اســت و بخــش عمــده ای از آن هاروایــات مربــوط بــه زندگانــی 
 ،gــی ــن مجتب ــام حس ــه ام ــاخته اند. از آن جاک ــی س ــان را متجّل ــت ایش ــر و اهل بی پیامب
به دلیــل درک هــر دو مرحلــه نّبــوت و امامــت از تاریــخ اســالم در وقایــع مهم بســیاری حضور داشــته  
ــن رو،  ــت، از ای ــوردار اس ــتb برخ ــول خدا و اهل بی ــروردگار، رس ــزد پ ــی ن ــگاه رفیع و از جای
ــای دورۀ  ــان در نگاره ه ــی ایش ــم زندگان ــای مه ــری رخداده ــای بص ــل مؤلفه ه ــه و تحلی ــه تجزی ب
ایلخانــی تــا صفــوی پرداخته شــد. یافته هــا نشــان می دهــد مؤلفه هــای فــوق کــه بــر اســاس آیــات 
و روایــات شــیعه به نمایــش درآمده انــد، امــام حســنg را به عنــوان دومیــن جانشــین بالفصــل 
حضــرت رســول بعــد از حضــرت علــیg بــه امــر الهــی معرفــی می کننــد؛ امــا هنرمنــدان بر 
اســاس فضــای فکــری، سیاســی و اجتماعــی به ویــژه بینــش صاحبان قــدرت هــر دوره، بــرای بیان 
ابعــاد گوناگــون معنــوی و مفهومــی ایــن مضمون شــیعه بــه شــیوه ها و نمادهای مختلفی متوســل 
شــده اند. چنان کــه در نگاره هــای »مســیلمه کــّذاب«، »ُمباهلــه«، »غدیرخــم1«، »َنسب شناســی 
ــه دلیــل اقتــدار اهــل تســّنن در آن  پیامبر«)غصــب خالفــت امــام علــیg توســط عمــر( ب
ــه  ــیوه واقع گرایان ــه ش ــارb ب ــه اطه ــر و ائم ــیم پیامب ــه ترس ــی(، ب ــی )دوره ایلخان دوره تاریخ
ــه  ــد ک ــالمی پرداخته ان ــخصیت های اس ــایر ش ــون س ــل همچ ــود حائ ــدون وج ــمایل گونه و ب و ش
بیانگــر نــوع نــگاه زمینــی و ناســوتی نگارگــران بــه شــخصیت های شــیعه در آن دوره هاســت و صرفًا 
ایــن نگاره هــا بــه بازنمایــی رویدادهــا از بعــد تاریخــی پرداخته انــد، نــه آن حرمتــی کــه شــیعیان 

بــرای ائمــه اطهــارb قائل انــد. 

ــرت  ــت حض ــای »رحل ــه، در نگاره ه ــژه در دورۀ صفوی ــیعه به وی ــۀ ش ــی اندیش ــا قدرت یاب ــا ب ام
رســول  اکــرم در دامــان حضــرت علــیg«، »شــهادت حضــرت فاطمــه زهــرا«، »بیعــت 
مــردم بــا امــام علــیg بعــد از مــرگ عثمــان«، »امــام علــیg بعــد از ضربــت  خــوردن توســط 
ابن ملجــم در مســجد کوفــه«، »اولیــن ســخنرانی امــام حســنg دربــاره شــناخت امــام معصوم«، 

1. اگرچــه ایــن نــگاره »غدیرخــم« در نســخۀ آثارالباقیــه دورۀ صفویــه ترســیم شــده ، ولــی ایــن نســخه رونــگاری از نســخۀ آثارالباقیه 
دورۀ ایلخانــی بــا اندکــی تغییــرات جزئی اســت.
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»امــام حســینg در کنــار بســتر شــهادت امــام حســنg« شــیوه ها و َتمهیــدات نمادگرایانــه 
بــه کار رفتــه کــه باورهــای شــیعه دربــارۀ مضمــون والیــت و جانشــینی پیامبــر توســط امامــان 
ــن  ــادی ای ــورت م ــرا ص ــد؛ زی ــکاس می دهن ــری انع ــه نگارگ ــی را در عرص ــر اله ــه ام ــوم ب معص
ــی دارد،  ــاز م ــی ب ــول حقیق ــه مدل ــیدن ب ــان را از رس ــه انس ــت دارد ک ــباتی دالل ــر مناس ــی ب جهان
ولــی بــا ابــداع نمــاد و شــگردهای تصویــری، اهمیــت موضوعــات شــیعه و تقــدس، بزرگــی و شــأن 
ــه، در  ــی می یابــد. بــرای نمون واالی شــخصیت های آن پیامبــر و ائمــه اطهــارb بیشــتر َتجّل
ایــن نگاره هــا چهــرۀ اولیــای دیــن بــا روبنــد و هالــۀ نورانــی به تصویــر کشــیده شــده و در برخــی 
ــرآن  ــراب، ق ــیاه رنگ، مح ــبز و س ــۀ س ــه و عمام ــون جام ــری همچ ــای بص ــز از مؤلفه ه از آن هانی
ــرای نمایــش مفاهیــم نمادیــن شــیعه اســتفاده شده اســت.  گشــوده، قندیــل، شــمعدان و ... ب
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