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مكتب نگارگري بغداد با تاكيد بر مضامين شيعي

چكيده:
مكتب نگارگری بغداد، از ابتدای حكومت خلفای عباسی به عنوان يكی از قديمی ترين مكاتب 
با موضوع های علمی و فنی پرداخته است، چرا كه در  نگارگری اسالمی به مصور سازی كتبی 
ابتدا به جهت منع مذهبی تصويرنگاری در اين دوره، هنرمندان از ترسيم تصاوير انسانی خودداری 
می كردند. اين مكتب در دوره های بعد كه شهر بغداد تحت حاكميت سلسله های مختليي چون 
آل جالير، صفوي و عثماني قرار گرفت، شكل، سمت و سويی ديگر پيدا كرد. در دوران آل جالير 
و حكومت عثمانی، هنرمندان به ترتيب به مصور كردن نسخه های ادبی، همچون ديوان خواجوی 
به مصورسازي و نسخه های عرفانی  كرمانی و سلطان احمد جالير و در زمان حاكميت عثماني 
مذهبی روی آوردند. در مكتب بغداد عثمانی شاهد مصورسازی كتبی با مضامين شيعی تحت تأثير 
افكار و انديشه هاي هنري هنرمندان و حاميان شيعي مذهب صفويان هستيم كه در آن ها داستان ها 
و مضاميني از زندگي پيامبر)ص(، حضرت علی)ع( و اهل بيت)ع( تصوير شده است. اين مقاله 
سعی داردبا توجه به روند و سير تحول نسخ مصور مكتب بغداد، نگاره هايی از نسخه های مذهبي 
حاكميت  زمان  در  را  مناقب  ثواقب  و  الرسول  مقتل آل  نفحات االنس،  حديقه الشهدا،  سير النبی، 

عثمانی را بررسي كند.

اهداف مقاله:
1- شناخت ويژگی های مكتب نگارگری بغداد

2- دستيابی به مضامين شيعی مكاتب نگارگری آل جالير و عثمانی

سواالت مورد نظر:
1- مضامين شيعی در نگاره های نسخه های مصور بغداد كدام است؟

2- در كدام يك از دوره های مكتب بغداد، نگارگران از مضامين شيعی بيشتری استفاده برده اند؟
3- نسخ مصور مضامين شيعی مكتب نگارگری بغداد، دارای چه ويژگی هايی تصويری و هنری 

هستند؟

واژگان كليدی: 
نگارگری مكتب بغداد، مكتب بغداد آل جالير، مكتب بغداد عثمانی، مضامين شيعی.

دكتر مهناز شایسته فر

مدير گروه هنر اسالمي دانشگاه تربيت مدرس
اين مقاله مستخرج از طرح پژوهشی با عنوان »دانشنامه هنر شيعی«،  با كارفرمايي پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وابسته به وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمی به رشته تحرير در آمده است.
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دو فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات هنر اسالمی/ شماره دهم/ بهار- تابستان 1388

مقدمه 
مسلمانان در آغاز، هيچ گونه سنت هنری نداشتند و حتی قوانين مذهبی آن ها، هنرهای تصويری 
را حرام كرده بود. ولی اين قانون در خصوص نقاشی، پس از گذشت سه سده حضور اسالم، 
حساسيت كمتري يافت و نقوش انساني و حيواني در كتاب های غير مذهبی كاربرد يافت، البته 
تكامل نقاشی در اين گونه نسخ به كندی صورت پذيرفت و نقاشان مسلمان ابتدا روش و اصول 
همسايگان خود و يا اقوامی كه مذهب آن ها را پذيرفته بودند، اقتباس كرده و با ذكاوت خاصی 
اين روش ها را جذب و به خدمت فرهنگ جديد خود درآورده و كم كم سبك های بديعی 
پديد آوردند كه در ميان همان اقوام كه در ابتدا استاد آن ها بودند، توزيع شد. سبك و سياق 
نقاشی اسالمی، در كشورهای مختلف اسالمی متفاوت بوده و دارای ويژگی های خاصی است 
كه اين خصوصيت در تمامي سده ها حفظ و تداوم داشته است. تركيب و تكامل اين عوامل 
در دمشق آغاز شد زيرا از همان سده هفتم/اول خلفای اموی در اين شهر مستقر شدند و چند 
سال بعد، خلفای عباسی مقر خود را به بغداد منتقل كردند. در سده سيزدهم/هفتم، بغداد مركز 
فرهنگی درجه اول جهان گرديد و علما و دانشمندان از تمام نقاط به آن جا روی آوردند. در 
ايجاد، رونق و تكامل پايتخت باشكوه عباسيان، هنرمندان غير مسلمان نيز سهم بسزايی داشتند.1 
مكتب نگارگری بغداد به عنوان نخستين سبك نگارگری اسالمی، نقشي مهم در سير تحول و 
گسترش نقاشی اسالمی داشته و مبدعی شده برای هنرمندان، تا پله پله مضامين مختلفی چون 
مباحث علمی، فنی، پزشكی، كتب ادبی و عرفانی و در نهايت مضامين عميق مذهبی را به تصوير 
كشند. از اين روی توجه اين مكتب نگارگری كه فقط متعلق به يك زمان و دوره خاص نبوده 
و در زمان های مختلف و با حمايت حاميان هنری دچار تحول و گسترش گرديده، حايز اهميت 
حكومت  دوره  بغداد  مكتب  در  شيعی  مضامين  خصوص  به  مذهبی،  مضامين  به  توجه  است. 

عثمانی، سبب تهيه نسخی ارزنده و مهم در مكتب نگارگری اسالمی شد.
از اواخر سده پانزدهم/نهم، به نظر می رسد كه بيشتر نگاره های عثمانی به دو گروه اصلی تعلق 
دارند. گروه اول هنرمندانی هستند كه تحت تأثير شيوه های پر احساس مكاتب ايرانی قرار گرفته 
اند و دسته دوم و در ابعاد وسيعتر، هنرمندانی كه تمايل داشتند واقع گرايی عثمانی را هم در 
انتخاب موضوع و هم در كاركرد و نوع پرداخت آن به نمايش گذارند. تأثير اخير، به ويژه در 
تصاويری از آثار عثمانی اواخر سده شانزدهم/دهم، در زمينه شهادت امام حسين)ع( و زندگی 
پيامبر )ص( و اهل بيتش مشهود است. عامل ديگری كه به توسعه تصويرگری تحت حمايت 
عثمانی ها كمك كرد، همكاری نزديك شيعيان و سنی ها، تحت حاكميت فرقه های شيعی و 
صوفی )بكتاشی( بود كه نفوذ درخور توجهی در دوره عثمانی داشتند. اين نفوذ، فضايی روحانی 
بسيار شبيه به آنچه كه در احكام مشخص صفوی در عالم شيعه است، فراهم می كرد، به ويژه 
در آثار تصويری عثمانی، در اواخر سده شانزدهم/دهم كه در زمينه شهادت امام حسين )ع( و 

تاريخ زندگی پيامبر)ص( و اهل بيت است.2
در اين مقاله، با توجه به سير گسترش نگارگری مكتب بغداد از ابتدای خالفت عباسی، دوره آل 
جالير و عثمانی، ويژگی های نگارگری و تصويری اين مكتب بررسي مي شوند. همچنين داليل 

به كارگيری مضامين مذهبی، به ويژه مضامين شيعی در آن ها مطالعه مي شود.

آن،  های  جلوه  و  آسيا  نقاشيهای  تاريخ  نفيسی،  نوشين   -1
نشريه هنر و مردم، دوره دوم، ش 22، مرداد 1343، ص 38 .

2- مهناز شايسته فر، هنر شيعی، تهران، موسسه مطالعات هنر 
اسالمی، 1384، صص 164و 159.
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دكتر مهناز شايسته فرمكتب نگارگري بغداد با تاكيد بر مضامين شيعي

مكتب اوليه نگارگري بغداد 
با روي كار آمدن عباسيان و حمايت ايرانيان، بغداد به عنوان نخستين مكتب نگارگري و تصويرگري 
كتب اسالمي توسط خلفاي عباسي ايجاد گرديد. اين مكتب بين سال هاي 1258-656/750-133 و تا 
زمان سقوط مستعصم در پايتخت عباسيان رواج داشت. در اين شيوه كه به نام مكتب عباسي يا بغداد 
معروف شده، نخستين نمونه هاي تصويرگري در كتب علمي و فني رواج يافت. بيشتر كتاب هاي دوره 
عباسي مربوط به سده دوازدهم/ششم است، كه مثناهايي از نسخه هاي اصلي پيش از اين زمان است. 
ترجمه كتب پهلوي، سانسكريت و يوناني به عربي از همين دوران مورد توجه خلفاي عباسي قرار 

گرفت و با نسخه برداری اين كتب، زيبا سازی آن ها  و نقش تصاوير معمول شد.3  
بر خالف نقاشي هاي دوره اول و مياني عصر عباسي بغداد، كه بيشتر در نقاشي هاي ديواري كاخ ها 
جلوه يافته4، هنر تصويري دوره پاياني و قبل از فروپاشي خالفت و پايتخت آن ها، به صورت 
نگارگري نسخ خطي درآمد. در اين زمان، قدرت خالفت منحصر به عراق بود.5  ولي به رغم اين 
فضاي محدود، دست كم دو مركز و كانون سبك نقاشي يعني بغداد و موصل قابل تشخيص است. 
در اين مراكز دو گروه شمايل نگاري در نسخ خطي مصور رساالت علمي و ادبي ديده مي شود. 
گروه دوم يعنی نگاره هاي موصل از حيث سبك، وابسته به نقاشي هاي بغداد هستند. نگاره هاي موصل 
احتماالً ويژگی های ايراني- تركي زيادي دارند و اين از آن جايي است كه  اين منطقه تحت حكومت 

فرهنگي مرداني فرهيخته از نژادهاي ايراني و تركي بوده اند. 6  
از كتب مصور اين دوره مي توان به كتاب »مفيد الخاص« درباره خواص گياهان و دفع بيماري هاي 
گوناگون، نوشته محمد بن زكرياي رازي و كتاب »خواص االشجار« كه هر دو در آستان قدس 
رضوي نگهداري مي شوند؛ »طب جالينوس«، »سمعك عيار«، »كليله و دمنه« و »االغاني« كه به وسيله 
دانشمند بزرگ اسالمي »ابوالفرج اصفهاني« نوشته شده،  اشاره كرد.7  يكي ديگر از كتب مصور اين 
دوره كتاب »الفلك« نوشته عبدالرحمن صوفي است كه در حدود سال 355/965 تأليف گشته و 
ارزيابي جامعي از همه نظرات ستاره شناسان مسلمان سده نهم/سوم به شيوه كتاب »المجسطي« نوشته 
بطلميوس دارد.8  از ديگر نسخ اين دوره، كتاب »في معرفت الخيال الهندسيه« اثر »الجوزي« درباره 

اختراعات مكانيكي است كه در سال 576/1180 در شام نوشته  و مصور شده است.9
از مهم ترين كتاب هاي اين دوره، الدرياق به تاريخ 595/1199، كتاب »البيطره« نوشته ابن احنف 
در بغداد 605/1209 و ترجمه عربي كتاب »de meteria medica« به نام »االدويته المفرده« اثر 

ديوسكوريدس10  در سال 621/1224 است.11
نسخه خطی مقامات حريری، اثر يحيی بن واسطی، از ديگر كتب معروف مصور اين دوره است كه 
قديمي ترين نسخه آن در تاريخ 576/1180 تهيه شده و اينك در موزه پاريس نگهداري مي شود. از 
جمله ويژگي هاي برتر اين نسخه كه شيوه نگارگري اين دوره را بيشتر روشن مي نمايد، چهره ها، 
شخصيت ها، حاالت  و موقعيت ها، يادآور نقاشي صحنه هاي انجيلي است، با اين حال اختالف هاي 
بسيار عميقي نيز وجود دارد؛ صحنه ها عموماً در يك سطح و بدون عمق نمايی طراحي شده  و بيشتر 
گياهان، تخيلي بوده و رنگي از واقعيت ندارند. هنرمند، شكل و رنگ را به ميل خود و در هر نقطه از 
تصوير كه الزم مي ديده جاي داده است. زمين به شكلي كاماًل ويژه نشان داده مي شود و سنگ ها و 
كوه ها مانند فلس يا گلبرگ هايي كنار هم چيده شده اند. مسلماً اين موارد، آگاهانه صورت گرفته، 
نه از روي بي تجربگي و عدم مهارت، زيرا تأكيد نقاش به طور مداوم بر نكته اي است كه »اصل عدم 

واقعگرايي« ناميده مي شود.12
3- عبدالمجيد شريف زاده، تاريخ نگارگري در ايران، تهران، حوزه هنري، 1375، صص 64- 63.

4- از جمله ديوارنگاره های كاخی در سامرا موسوم به جوسق الخاقانی )رويين پاكباز، نقاشي ايراني، تهران، انتشارات زرين و سيمين، 1384، صص 49-50(.
5- در سده هشتم/ دوم قدرت سراسري دولت عباسيان نيز با تنش هاي سخت روبرو شد، چنان كه در سال 139/756 ايالت اندلس از دولت مركزي جدا شد و در پي آن اياالت تونس و مغرب از حيطه 
قدرت عباسيان خارج گرديد و بخش شرقي ايران، حكومتي شبه مستقل يافت كه خليفه را تنها به عنوان يك رئيس افتخاري مي شناخت و سرانجام، سلطه دولت فاطمي بر مصر،  بزرگترين شكست را بر 
عباسيان فرود آورد. خلفاي عباسي نخست تحت استيالي وزيران خويش درآمدند و آخر االمر قدرت آن ها به غالمان ترك منتقل شد و در نيمه سده دهم/چهارم از قدرت خليفه جز نامي باقي نبود و حتي 

عراق نيز در تسلط آنان نماند. )ثروت عكاشه، نگارگري اسالمي، غالم رضا تهامي، تهران، حوزه هنري، 1380، ص 219(.
6- الگ گرابر، و.اتنينگهاوزن، هنر اموي و عباسي، يعقوب آژند، تهران، انتشارات مولي، 1376، صص 62- 60.

7- مهدي غروي، سيمرغ سفيد، نگرشي ژرف در چگونگي استمرار فرهنگي ايران زمين با بررسي شاهنامه فردوسي و نقش و نگارهاي آن در هزار سال گذشته، نشريه هنر و مردم، دوره 15-16، 
ش181،آبان 1356، ص 65 .

8- ثروت عكاشه، نگارگري اسالمي، پيشين، صص 227-228.
9- عبدالمجيد شريف زاده، تاريخ نگارگري در ايران، پيشين، ص 66.

10- نسخه خطي »االدويته المفرده« نوشته ديسكورديوس، متعلق به سال 619/1222 ، نسخه بسيار شكوهمندي است كه صفحات متوازن زيباي آن به رنگ طال غنا يافته است و با همه رنگ  باختگي، 
رنگبندي جذابي دارد. نكته جالب توجه اين است كه با وجود همانندي گياهان اين نسخه، با گياه نامه هاي يوناني، آثار اصلي ديسكوريدوس، پيكره هاي انساني هم در نقش و رنگ آميزي جامه ها و هم در 

طرح و رنگ آميزي، شيوه نگارگري مانويان را به خاطر مي آورد. )همان، ص 65.(
 11- الگ گرابر، اتنينگهاوزن، هنر اموي و عباسي، يعقوب آژند، پيشين، ص 60.

12- عبدالمجيد شريف زاده، تاريخ نگارگري در ايران، پيشين، صص 67-68.
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برخالف نسخه ذكر شده، دو نسخه خطي ديگر مقامات حريري، احتماالً متعلق به بغداد به تاريخ 
634/1237،  نيز وجود دارند كه كيفيت ها و قابليت هاي روايي و واقع گرا در آن ها بسيار بيشتر از نسخ 
خطي علمي است. اين نسخ، تصاويري درخور توجه دارند كه حركت كمتري را القاء مي كنند و 

محيط هاي مختلفی را ارائه مي دهند.13  
عبداهلل بن فضل يكي از مشهورترين نقاشان شيوه عباسي است كه در سال 641/1222 به تاليف كتاب و 

نقاشی آن پرداخته است.  نسخه خطي »خواص عقاقير« از آثار وي مي باشد.14  
در شيوه تصوير گری اين دوره بايد توجه داشت كه نقاشي ديني، از آن استقبال و تشويقي كه نزد 

بوداييان و مسيحيان معمول بود، بهره اي نداشته است.15
مكتب بغداد در فاصله سده دوازدهم تا چهاردهم/ششم تا هشتم رواج داشت اما اوج شكوفايي آن 
در پايان سده دوازدهم/ششم و در طول سده سيزدهم/هفتم بود و اصول آن حتي پس از هجوم مغول 
و ظهور مكتب مغولي، نيز دوام يافت.16 در ادامه سير تحول مكتب  بغداد، نگارگری دوره آل جالير 

بررسی می شود.

مكتب نگارگري بغداد دوره آل جالیر
بعد از مرگ ابوسعيد آخرين سلطان ايلخاني در سال 726/11335، قلمرو ايلخانان مغول بين امراي 
ارشد حكومت تقسيم گرديد و سلسله هايي چون »آل جالير«، »آل مظفر«، »اينجوها« و... تشكيل 
گرديد.17حسن بزرگ، از نژاد تيره اي سران نظامي مغول، تحت فرمان ايلخانان بود كه در 740/1339، 
در بغداد قدرت را به دست گرفت و بعد از انقراض سلسله ايلخانان در 754/1353، اولين فرزند او، 
آذربايجان را به تصرف خود درآورد و به اين ترتيب سلسله جديدي به نام جاليريان پديد آمد كه پايتخت 
 وی بغداد بود، اما بر تبريز و سلطانيه نيز فرمان مي راند.18  از نكات قابل توجه آن است كه جاليريان 
)1432-740/1339-836( بيش از همه با حمايت سلطان اويس جالير، زمينه مناسبي براي پيشرفت 
سريع و نوزايي مجدد در نقاشي ايراني ايجاد كردند. آغازگر اين حركت، احمد موسي، از اساتيد 
هنرمند اين دوره است. در دوران حكومت پسر سلطان اويس، احمد جالير )784-813/1382-1410(، 
قلمرو هنري فوق العاده خالق، نوآور و مبتكری با حضور هنرمندان ممتازي چون استاد شمس الدين19، 

استاد جنيد20، عبدالحي نقاش21، محمد خيام، شاه محمود بن محمد خيام و...، به وجود آمد.22  
خاندان آل جالير پس از ايلخانان از موقعيتي مهم تر برخوردار بودند و همين مسأله باعث شد تا آن ها 
بيش از نيم سده، حاكميت خود را از بغداد تا تبريز اعمال نمايند. اين امر فرصتي را پديد آورد تا 
هنرمندان اين دو مركز، كه هر كدام سابقه اي قوي و طوالني در نگارگري و كتاب آرايي داشتند، از 
تجارب يكديگر بهره اي بيشتر ببرند. اين تجارب به شكل گيري نقاشي پااليش يافته در دربار جاليريان 
در بغداد انجاميد. در واقع، ارتباط مكتب نقاشي شيراز با مكتب بغداد در نيمه دوم سده چهاردهم/هشتم 
و انتقال تجارب هنري از طريق هنرمندان مكتب تبريز به دربار جاليريان، توانست در شكل گيري و 

تحول مكاتب پس از خود، از جمله نقاشي دوران تيموري، بسيار با اهميت و تأثيرگذار باشد.23
13- الگ گرابر، و.اتنينگهاوزن، هنر اموي و عباسي، يعقوب آژند، پيشين، ص60.

14- زكي محمد حسن، تاريخ نقاشي در ايران، ابوالقاسم سحاب، تهران، انتشارات سحاب، 1372، ص 47.
15- در اين زمان مساجد از تصاوير ديني خالي بوده و از نقاشي براي آموزش هاي ديني و پرورش اعتقادات مذهبي، تا پيش از سده چهاردهم/هشتم استفاده نمي شد. اما با وجود مخالفت بعضي از علماي دين و 
سخت گيري هاي برخي از متعصبان، نشانه هايي از نگارگري اسالمي پديدار گرديد و نقاشان به ترسيم برخي صحنه هاي مذهبی فرا خوانده شدند. اين فراخواني، نقاشان را به ترسيم چهره پيامبر)ص( ترغيب كرد، 
هر چند كه تعداد تصاوير رسول اكرم )ص( در مقايسه با تصاوير عيسي )ع( بسيار اندك است، اما بيش از آن كه ناشي از مخالفت متعصبان باشد، ناشي از تجليل و بزرگداشت آن حضرت بوده است. كساني 

كه هر گونه تصويرسازي را حرام  شمرده و آن را تقليد از صنع می دانستند، كشيدن تصاوير مقدسين را گناهي بزرگتر مي شمردند.) ثروت عكاشه، نگارگري اسالمي، غالمرضا تهامي، پيشين، ص 107(.
16- ويژگی تصاوير مكتب بغداد و جنوب عراق كه از آزادي فراگير و واقع گرايي برخوردار بودند، اين است كه اشخاص در جايگاه هاي منطقي خود در ميان صحنه هاي طبيعي كه با نمايان ساختن جزئيات 
توصيفي آن ها نقش شده اند، قرار گرفته  و يا در گستره ساختارهاي معماري ظاهر شده و مناظر طبيعي و نماهاي ساختماني، جايگاه بزرگي در اين تابلوها به خود اختصاص داده اند. عالوه بر اين ها، مكتب بغداد 
تنها مكتبي بود كه به پديده هاي گذرا و نگرش هاي روانشناسي، توجه داشته است. نگارگري اين مكتب، به بعضي مباحث، از جمله موضوعات ديني، نپرداخته و اين ناشي از حساسيت اين گونه تصاوير در 
اسالم بوده است. همچنين به نقاشي صحنه هاي شعري حماسي و غنايي نيز پرداخته نشده، چرا كه در آن عصر، ادبيات فاقد اين مايه ها بود. موضوعات اسطوره اي وافسانه هاي نمادي و تصاوير اشخاص نيز از 
جمله مواردي است كه به اين مكتب راه نيافته است، اما علي رغم همه اين نقايص، نگارگران اين دوره با هوشياري توانستند مسائل سياسي، علمي و شعري را به زبان نقاشي بيان كنند. )همان، صص 371 و 

369 و 227(.
17- محمد خزايي، طبيعت گرايي در نقاشي هاي »آل جالير« در سده هاي هفتم و هشتم هجري، خيال شرقي، به اهتمام مصطفي گودرزي، تهران، فرهنگستان هنر، 1384، ص 47 .

18- فرانسيس ريشار، جلوه هاي هنر پارسي، نسخه هاي نفيس ايراني سده 6 تا 11 هجري در كتابخانه ملي فرانسه، مترجم ع-روح بخشان، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، 1383، ص 59.
19- شمس الدين نقاش كه به سلطان اويس خدمت مي كرد، شاگرد احمد موسي نقاش بود كه در حدود 740/1339، تصاوير يكي از نسخه هاي كليله و دمنه را تهيه كرده بود. او پيش از آن، چندين سال در 

خدمت يكي از آخرين فرمانروايان ايلخانان، سلطان ابوسعيد بوده است. )همان، ص 63(.
20- جنيد، شاگرد شمس  كه در دربار سلطان احمد جاليري به لقب »نقاش سلطاني« شهرت يافته بود در 798/1395، مصورسازي نسخه اشعار خواجوي كرماني را در بغداد به عهده گرفت. )همان(.

21- عبدالحي، معاصر با جنيد و از شاگردان شمس الدين نقاش بود، كه پس از فتح بغداد، تيمور او را با خود به سمرقند برد. عبدالحي در آن جا كارگاهي ترتيب داد و شاگرداني پذيرفت كه پير احمد باغ 
شمالي از آن جمله است )همان(.

22-محمد خزايي، طبيعت گرايي در نقاشي هاي »آل جالير« در سده هاي هفتم و هشتم هجري، خيال شرقي، پيشين، ص 47 .
23- عبدالمجيد حسيني راد، شاهكارهاي نگارگري ايران، تهران، موزه هنرهاي معاصر ايران، 1384، ص 19.
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از شاهكارهاي نگارگری اين دوره، ديوان خواجوي كرماني به سفارش سلطان احمد جالير است، كه 
در برگيرنده طراحي هاي بسيار لطيف و زيبايي است كه در آن ها، پيكره هاي نسبتاً كوچك در سطح 
چشم انداز جا شده اند و عموماً بدون امضا و احتماالً توسط استاد جنيد، طراحي شده اند. آثار اين دوره از 
شيوه نوين »واقع گرايي افراطي« كه كمتر در هنر نگارگري ايراني ديده مي شود برخوردار هستند؛ چرا كه 

حضور آثار هنري چيني و مغولي كه در دسترس هنرمندان بوده، در خلق اين آثار بي تأثير نبوده است.24
يكي ديگر از نسخ خطي دوره آل جالير، كتاب »المواليد ابومعشر« بوده كه يك نسخه خطي نجومي 
است و در بغداد اواخر سده چهاردهم/هشتم مصور شده است. اگرچه ممكن است كه اين كتاب عربي 
زبان به قصد خود سلطان احمد جاليري نبوده باشد، اما گل هاي بزرگ، انبوه علف هاي منظم و جزئيات 
معماري با قواعد و اصول جاليريان مطابقت داشته و با نقاشي علمي عربي همان دوره كه از آرايش 

ظاهري ندارند، تفاوت دارد.25
از مشخصات عمده سبك نگارگري اين دوره، استفاده از رنگ هاي شاد، ساقي و ساقي گري است. 
همچنين در اين مكتب، هنرمند بيشتر تمايل به تصوير طبيعت  شاعرانه و تغزلي دارد؛ چرا كه مردم 
پس از طي جنگ هاي زياد مغوالن خسته شده و به تصوف پناه بردند و تأثير اين امر از حوزه ادبيات 
وارد نگارگري گرديد. از موارد ديگر نيز، ورود مشخص  تصوير زن در نگارگري ايراني است.26  در 
نقاشي استاد جنيد، اصول گسترش فضاي تصويري، كامل تر شده است. پيكره هاي كوچك اندام ها در 
داخل منظره طبيعي )تپه هاي پوشيده از گل و گياه و درخت( و درون معماري ديوارها و درهاي منقوش 
جاي گرفته اند. آدم ها عموماً بلند قامت، الغر و چهره گرد دارند و حركاتشان نرم و ماليم است. هيچ 
جاي تصوير از نقش و رنگ خالي نيست. گزينه رنگي جنيد، بسيار وسيع و مشتمل بر انواع رنگ هاي 
سبز، آبي، سرخ، زرد و خاكي است. او با رنگبندي سنجيده و نقش اندازي استادانه، جهاني خيالي و 
مسحور كننده، قرينه دنياي افسانه اي شاعر، آفريده است. تكامل اين سبك انطباق يافته با تغزل ادبي، 
در بهترين نگاره هاي سده پانزدهم/نهم قابل مشاهده است.27 در اين مكتب همچنين به ريزه كاري ها و 
نمايش طبيعت اهميت بيشتري داده  شده و عواملي چون درختان، كوه ها، آسمان و غيره در آن، بخش 
بزرگي از تصوير را اشغال كرده اند.28  اين ويژگی های تصويری، سبك نگارگری بغداد دوره آل جالير 
را با گسترش روز افزون مواجه كرد. هر چند به رغم آن كه بغداد دوبار در سال هاي 795/1392 و 
1404-807/1400-803 به تصرف سپاهيان تيمور در آمد، شكوه خود را حفظ كرده و پس از تصرف 
بغداد توسط قراقويونلوه، اين سلسله تا 835/1431،  در بخش شمالي بين النهرين به حيات خود ادامه داد 

و با مشكالت بسياري كه داشت، در تاريخ هنر كتاب پردازي،  نقش بسزايي ايفا كرد.29
پس از مرگ شاهرخ تيموري در سال 851/1447، بار ديگر كشتارها و كشمكش هاي گروهي در 
رابطه با جانشيني ظهور پيدا كرد. غرب و جنوب ايران در نيمه سده پانزدهم/نهم تحت حاكميت 
تركمن هاي قراقويونلو به رهبری جهانشاه درآمد. از چنين دوره اي كه در آن كنترل نواحي مختلف 
ايران زماني در دست تيموريان و زماني در دست تركمن ها بود، هنرمندان نيز بسته به موجود بودن 
حاميان هنري از يك دربار به دربار ديگر مي رفتند، بنابراين دربار تركمانان شيراز، تبريز و بغداد در 
دهه هاي 1460-865/1450-854  براي هنرمندان فرصت هاي جالب و جذاب تري نسبت به شهرهاي 
پر آشوب تيموريان، مطرح مي ساخت. پير بوداق فرزند جهانشاه، زماني كه حاكم شيراز بود با طغيان 
عليه پدرش در سال 865/1460  به حكومت بغداد منصوب شد. تصاوير دو نسخه خطي كه در دوره 
تصدي او در بغداد تهيه شده، حلقه اتصالي بين سبك اوليه هرات بايسنقر و محمد جوكي )از هنرمندان 
نگارگر دوره تيموري( و سبك بعدي هنرمندان سلطان حسين بايقرا  است. خمسه جمالي كه در سال 
870/1465 در بغداد نسخه برداري شده، به ويژه در مورد تناسبات پيكره ها، جزئيات منظره همانند 
سايه نمايي درختان پرگل در آسمان طاليي و اجراي دقيق تصاوير، مديون نقاشي هاي اوليه هرات 
است. با وجود اين، فعل و انفعال صريح و رساي برخي حالت های انعطاف پذير پيكره ها و اضافه  كردن 
بعضي از تصاوير خنده آور، همگي نشان بر پيشي جستن بر كارگاه هنري سلطان حسين بايقرا دارد.30 
شهر بغداد، همچنان محل گذر و رفت و آمد حكومت ها و دولت های مختلفی از جمله صفوی بود تا 

در امپراطوری عثمانی به نوعی ثبات حكومتی دست يافت.

مكتب نگارگري بغداد دوره عثماني
شاه اسماعيل صفوي در سال 907/1501 توانست با كمك قزلباشان نيروهاي آق قويونلو را در آذربايجان 
شكست دهد و پس از مرگ سلطان حسين بايقرا در سال 912/1506، با هدف كنترل همه قلمرو سابق 
تركمن ها موفق به تصرف غرب ايران و شرق آناتولي در حدود سال 914/1508 شد و در همين سال، 

بغداد و خوزستان را نيز به حوزه متصرفاتش افزود.31

24- محمد خزايي، طبيعت گرايي در نقاشي هاي »آل جالير« در 
سده هاي هفتم و هشتم هجري، خيال شرقي، پيشين، ص 47 .

فر،  شايسته  مهناز  ترجمه  ايراني،  نگارگري  كنباي،  شيال   -25
تهران، موسسه مطالعات هنر اسالمي، 1381، ص 47.

ديوان  خطي  نسخه  نگاره هاي  بررسي  شايسته فر،  مهناز   -26
هنر، ش 126،  ماه  در مكتب شيراز، كتاب  خواجوي كرماني 

اسفند 1387، ص 8 .
27- رويين پاكباز، نقاشي ايراني، پيشين، صص 66-67.

28- اكبر تجويدي، نگاهي به هنر نقاشي ايران از آغاز سده دهم 
اسالمي، 1386، ص  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  تهران،  هجري، 

.92
29- فرانسيس ريشار، جلوه هاي هنر پارسي، نسخه هاي نفيس 
ايراني سده 6 تا 11 هجري در كتابخانه ملي فرانسه، پيشين، ص 

.59
30- شيال كنباي، نگارگري ايراني، پيشين، صص 66-67.

31- همان، ص 76.

دكتر مهناز شايسته فرمكتب نگارگري بغداد با تاكيد بر مضامين شيعي
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دو فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات هنر اسالمی/ شماره دهم/ بهار- تابستان 1388

استيالي شاه اسماعيل صفوي بر هرات و غارت آن در سال 912/1507 از عواملي بود كه به انتقال 
عناصر فرهنگي از آسياي ميانه به سرزمين عثماني كمك كرد، چرا كه شاه اسماعيل كتابخانه 
هرات و كاركنان آن و در رأس آن ها بهزاد )استاد نگارگر دربار تيموری و صفوی( را به تبريز 
منتقل كرد، اما طولي نكشيد كه در سال 920/1514 در جنگ چالدران، تبريز به دست سلطان 
سليم اول سقوط كرد و سپاهيان ترك آن شهر را غارت نمودند و كتابخانه آن را به استانبول 
انتقال دادند. نقاشان اين كتابخانه بعدها تأثير شاياني در تحول نقاشي تركي داشتند و بدين گونه 
پانزدهم/نهم در آسياي  دربار عثماني در مدتي كوتاه يك مكتب هنري شد كه در طول سده 
ميانه شكوفا گشته بود.32  دولت عثماني كه در سده چهاردهم/هشتم به صورت دولتي كوچك 
در مرزهاي دنياي اسالمي بنا نهاده شده بود، كم كم و به تدريج نواحي و قلمروهاي سابق بيزانس 
در آناتولي و بالكان را تحت تصرف خود درآورد و در سال 923/1514 سرزمين هاي عرب نشين 
را نيز به حوزه خود افزود و بدين ترتيب به يكي از قدرتمندترين دولت هاي جهان اسالم تبديل 
گشت. درگيري هاي بين ايران و تركان عثماني كه از دوره تيموريان آغاز شده بود، در دوره 
صفويان ادامه يافت و همين درگيري ها و كشمكش ها منجر به از دست دادن بغداد به نفع عثماني 
گشت. بغداد، شهري با زمينه و سابقه فرهنگي غني از زمان حكومت شاه عباس در دست تركان 
قرار گرفت و متعاقباً مكتب بغداد كه سابقه اي ديرينه داشت، به تحوالت و توسعه هنري خود تا 

سال 1637 /1047 ادامه داد.33 
شاه سليمان كه طوالني ترين سلطنت را در حكومت عثماني داشت، با ايجاد موقعيت خوب نظامي 
و پيروزي هايي كه به ارمغان آورد، منجر به شكوفايي و خالقيت هايي در عرصه هنر و معماري 
گشت. او حامي و مشوق هنر بود و در كارگاه هنري اش، صدها هنرمند مشغول به كار بودند. 
آن ها فرم ها و اشكال جديد، موضوع ها و تكنيك هاي هنري را خلق كرده و تحت قاعده و قانون 
درآوردند كه اين خالقيت ها و ابداعات، فرهنگ حاكم بر امپراطوري را تحت تأثير قرار مي داد. 
دربار  معروف  نقاش  قلي،  بودند، شاه  به كار  مشغول  استانبول  در  ايراني كه  هنرمندان  ميان  در 
سليمان و وليجان از شهر تبريز بود كه در سال 1578 /996 به عثماني آمد و به عنوان نقاش دربار 

به كار گمارده شد.34
عثماني ها به محتواي نسخ خطي به دست آمده و نگاره های آن ها، اعم از تصاوير پيامبر )ص( يا 
حضرت علي)ع( يا ديگر امامان شيعه توجهي نداشتند، ولي روشن است كه مناطقي از استانبول 
زير نفوذ تشيع بود همچنان كه بعضي از رجال عثماني مذهب شيعه داشتند و مسلم است كه كتب 
خطي مصور پس از استيالي ترك ها بر دو كتابخانه بزرگ ايراني، به تركيه عثماني منتقل گرديد. 
در واقع تشيع گرايي نيز در تصويرسازي كتاب هاي عثماني چندان مشخص و برجسته نيست؛ چرا 
كه شيعيان به عنوان بدعت گذاران ديني، مورد قبول مسلمانان سني در تركيه عثماني نبودند و تا 

زمان روي كار آمدن دولت شيعي صفويه قدرت سياسي چنداني نداشتند.35
از اواخر سده چهاردهم/هشتم يا شايد اندكي پيش از آن، چهره پيامبر با هاله اي از نور، شبيه آنچه 
در تصاوير و پيكره هاي بودا ديده مي شود، مشخص گرديده است. از اواخر سده شانزدهم/دهم، 
ترسيم يك نقاب كه چهره را از پيشاني تا چانه مي پوشانيد، مرسوم گرديد و اين براي بزرگداشت 

آن حضرت و يا راضي نمودن متعصبان بود.36  
ديري نپاييد كه سبك نگارگري عثماني، كم كم در روش هاي ويژه چه در انتخاب موضوع  و 
چه در جايگاه اشكال، با رنگ هاي مخصوص، استقالل يافت. اين كار در برخي نسخه هاي خطي 
به ويژه تاريخ پادشاهان آل عثمان نمودار است؛ مانند كتاب هاي خطي سليم نامه، هونر نامه، سليمان 
نامه و صورنامه. اين نقاشي ها، رونق و ارزش تزييناتي را كه مكتب نقاشي صفوي ايراني داشت، 
افسانه هاي تخيلي و منظومات شعري  بر  ايراني  نقاشي های  كاهش داد و در زماني كه موضوع  
تكيه داشت و نسبت به نمايش حوادث حقيقي توجه نمي شد، نقاشان عثماني به خلق تصاويری از 
حوادث تاريخي و ميدان هاي جنگ اهتمام ورزيدند و در نمايش آنچه كه به امپراطوري عثماني و 
مردان شجاعي كه در زندگي پادشاهان وابسته بودند، زياده روي مي كردند. چنان كه مهارت ايشان 

در رسم بيشترين تعداد ممكن اشخاص، در صحنه هايي بود كه قهرمانان را نمايش مي دادند.37 
از  يكي  كه  مي پرداختند  خطي  نسخ  مصورسازي  به  عثماني،  تركان  دربار  ايراني  هنرمندان 
نفيس ترين نسخه هاي خطي، »سيرالنبي« است كه به خوبي نمايانگر اقتباس و تقليد از كارها و آثار 
مشابه ايراني است. نسخه ديگري كه در اين دوره مصور شده، نسخه تركي كتاب روضه  الشهدا 
منسوب به كاشفي است، كه اين كتاب توسط شاعر بغدادي فضولي با الحاق اضافاتي به تركي و 

تحت عنوان حديقه الشهدا ترجمه گرديد.38

32- ثروت عكاشه، نگارگري اسالمي، پيشين، ص 34.
33- مهناز شايسته فر، موضوعات مذهبي در نگارگري دوران 
پيشين، صص 116 و  صفوي و عثماني، كتاب خيال شرقي، 

. 112
34- همان، ص 112.

شاهكار  سيرالنبي  خطي  نسخه  صداقت،  35-معصومه 
نگارگري مذهبي عثماني، دو فصلنامه مطالعات هنر اسالمي، 

سال سوم، ش 6، 1386، ص 45.
پيشين، صص 34 و  36- ثروت عكاشه، نگارگري اسالمي، 

.121
دوران  در  خاورميانه  هنرهاي  عالم،  اسماعيل  نعمت   -37
نشر،  به  شركت  مشهد،  تفضلي،  عباسعلي  ترجمه  اسالمي، 

1382، ص 327.
38- مهناز شايسته فر، موضوعات مذهبي در نگارگري دوران 

صفوي و عثماني، پيشين، ص 116.
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در كنار كتب نفيس اين دوره، همچون داستان ها و روايت هاي مربوط به زندگي پيامبران و ائمه  
زندگي نامه خلفاي چهارگانه و اصحاب نزديك پيامبر و يا داستان زندگي و كرامات صوفيان 
بزرگ، به خصوص داستان مولوي و يا رقص دراويش نيز بسيار مورد توجه بوده است. اما بر 
خالف نسخ خطی ادبی و تاريخی و مذهبی كه در آن ها تصاوير از جايگاه و اهميت گرافيكي 
مشاهده  را  برجسته اي  تصويري  كار  نمي توان  كتاب ها،  قبيل  اين  در  هستند،  برخوردار  مهمي 

نمود.39
و روش هاي  مدل ها  قديمي،  از طرح هاي  متنوعي  مجموعه  به  توجه  با  را  بغداد  عثماني  نقاشي 
تركيبي در كنار شيوه هاي فردي و خالقيت هاي شخصي هنرمندان، مي توان يك سبك التقاطي 
ناميد. برخي از نقاشان به شيوه نقاشي درباري عثماني كار مي كردند و عده اي ديگر شيوه مكاتب 
مشهد و قزوين را ادامه دادند. گروهی ديگر نيز از ويژگي هاي مكتب شيراز در كار خود بهره  
مي بردند، اما علي رغم تنوع زياد و اعمال ساليق فردي در نقاشي عثماني بغداد، مي توان سبكی 
جامع تر را با ويژگي هاي مشخص و دقيق تعيين نمود. ويژگي هاي اصلي اين سبك عبارتند از: 
پيكره هاي انساني كاماًل ويژه، نمونه هاي جديد نقوش گياهي و ساختار بنايي نو و اشياء متنوع كه 
در نقاشي  ساير مراكز ديده نمي شود. البته مهم ترين ويژگي مكتب بغداد، عالوه بر فرم ها و عناصر 

جديد، بيان جديدي از مفهوم زمان و مكان است كه در تركيب بندي هاي، نمود پيدا مي كنند.40
مكتب باشكوه بغداد، انعكاس دهنده آثار هنرمندان ايراني است. با اين كه بغداد به طور متناوب 
مورد تصرف و تحت حكومت حكمرانان ايراني قرار گرفته است، اما حضور مداوم هنرمندان 
بين سال هاي 1605- اين مكتب كه  برخي ويژگي هاي سبكي  باعث شده كه  بغداد  در  ايراني 

1014/1593-1002 شكوفا شده، به سنت ايراني نزديك تر باشد تا سنت تركي.41
در دربار عثماني، حمايت از هنرمندان در كنار نشر و تهيه كتاب توسط اشخاص ثروتمندي كه 
كارگاه هاي هنری را پشتيباني مي كردند، جاني دوباره گرفت كه خود سلطان نيز حامي اصلي آن 
بود. مشكالتي كه هنرمندان و صنعتگران را مجبور مي كرد در زمان هاي مختلف از يك حامي به 
حامي ديگر روي آورند، در كشور عثماني وجود نداشت. مركزيت حكومت در استانبول، سبب 
شده بود تا كتابخانه بزرگ آن از تاراج ايمن باشد. مقايسه  ميان دو سنت مصورسازي عثمانيان 
و صفويان نشان مي دهد كه مكتب نگارگري عثماني در به تصوير كشيدن صحنه هايي از تاريخ 
اوليه اسالم و در به نمايش گذاشتن رنج ها و اعمال قهرمانانه شهداي اهل بيت در سال هاي 1605-
1014/1593-1002 در استانبول گسترش يافت. رابطه نزديك سياسی، فرهنگی و مذهبی ايرانيان 
و تركان عثمانی، در طول سده های هفتم/ يكم تا شانزدهم/ دهم، باعث تهيه شمار قابل توجهی 
نقاشی های شيعی در اين كشور شد. بسياری از نقاشان ايرانی، در جستجوی حمايت و تشويق های 
سخاوتمندانه خلفای عثمانی، كشورشان را به سوی قلمرو عثمانيان ترك گفتند. اين هنرمندان، نه 
تنها توانايی ها و تجربياتشان را با خود بردند، بلكه بسياری ار نسخ خطی را نيز به آن جا منتقل كردند. 
شباهت های سبكي و موضوعي زيادی در آثار هنرمندان امپراطوری هاي عثمانی و صفوي قابل 

مشاهده است كه گاه به راحتی از نسخ اصلی بوجود آمده توسط ايرانيان، قابل تشخيص نيستند.42

نسخ خطي شيعي مكتب بغداد 
همان گونه كه در بخش قبل اشاره شد، در مكتب بغداد،  دوره اول و دوره آل جالير، در مصورسازي 
كتب، چندان توجهي به مضامين مذهبي نشده و بيشتر كتب مصور شده داراي مضامين علمي، فني 
و ادبي بوده اند. با اين وجود برخی از محققان، درخصوص انتساب تصويری از پيامبر )ص(، به 

مكتب اوليه بغداد، اختالف دارند.
بِشِر فاِرس شاعر و محقق لبنانی43 ، قديمي ترين تصوير پيامبر )ص( را تصويري متعلق به نسخه 
روحانيون  هيأت  در  پيامبر )ص(  آن جا  در  كه  داند  مي  اصفهاني  ابوالفرج  اثر  »االغاني«  خطي 
مسيحي نجران ترسيم شده است. پيامبر در سمت چپ تصوير بر روي يك چهار پايه چوبي با 
روكش پارچه اي نشسته و انگشتري در كوچك ترين انگشت دست راست، شمشيري بر روي پاي 
راست، عمامه اي از َخز يا پر بر سر دارد و پيراهن آن حضرت نيز چين خورده به نظر مي رسد. 
مقابل پيامبر)ص(، اسقف نجران كه عمامه بر سر دارد و در كنار او وزير وي كه او هم عمامه اي 
شبيه عمامه پيامبر دارد ديده  مي شوند. همچنين دو فرشته با گيسوان بافته شده و دستار نازك به 
چشم مي خورد. با اين توضيحات اين نگاره، به سبك بغدادي و تحت حكومت عباسيان در سده 
سيزدهم/هفتم منسوب شده است. )تصوير 1( اين تصوير نمايانگر ماجراي مباهله ميان پيامبر )ص( 

و روحانيون مسيحي نجران است كه داستان آن، به كّرات در كتب تفسير و تاريخ آمده است. 44

شاهكار  النبی،  سير  خطی  نسخه  صداقت،  معصومه   -39
ر.ك  همچنين  و   45 پيشين، ص  عثمانی،  مذهبی  نگارگری 

به:
Halil Inalicik, The Ottoman Empire, The 
Classical Age 1300-1600, London, Weiden 
Feld and Nicolson, 1973, p.3.
40-Rachel Milstein, Miniature Painting in 
Otto, man Baghdad, optic, p.54

41- جهت كسب اطالعات بيشتر ر.ك به :
Barbara Felmming, Turkish Religious Min-
iatures and Album Leaves, Dreaming of 
Paradise, Islamic Art from Collection of the 
Museum of Ethnology Rotterdam, Materill 
& Snoech, 1996, p.89. 

42- مهناز شايسته فر، هنر شيعي، پيشين، صص 160 و 144.
كه  لبنانی  محقق  و  شاعر  فارس)1963-1907(،  بشر   -43
ديار،  همان  در  زيست،  آن جا  در  و  كرد  مهاجرت  مصر  به 
صاحب  او  گشت.  منصوب  علمی  مجمع  دبير كلی  به 
نمايشنامه های "مفرق الطريق" و "جبهه الغيب" است. )معرفي 

برخي از شاعران و نويسندگان عرب زبان،
http://www.amoozesharabi.blogfa.com/
post-29.aspx  88/5/26 ،10:20.َ

44- بِشر فاِرس، يك مينياتور ديني نمايانگر رسول خدا)ص( 
علمي  انتشارات  قاهره،  بغدادي،  عربي  نگارگري  اسلوب  از 

فرانسوي درباره آثار شرقي، 1938، ص 30.

دكتر مهناز شايسته فرمكتب نگارگري بغداد با تاكيد بر مضامين شيعي
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دو فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات هنر اسالمی/ شماره دهم/ بهار- تابستان 1388

80

اما ديويد تالبوت رايس معتقد است كه، بِشر فاِرس در توضيح شخصيت هاي تصوير، از داستاني 
كه در همان صفحه آمده استفاده كرده و اين روش قابل اعتماد نيست، زيرا اين تصاوير سيماي 
عربي خالص ندارند و با اوصاف پيامبر مطابقت نمي كنند و او اين تصوير را به اتابك بدرالدين 
لؤلؤ نسبت داده ، كه نسخه ياد شده براي او در سال 614/1217  نگاشته شده است. در حالي كه 
ايراني آن  بِشر فاِرس اعتقاد دارد كه تصاوير عربي رسول خدا )ص( از نظر زماني بر تصاوير 
حضرت تقدم دارند.45  با اين توصيفات، اين نگاره را می توان قديمی ترين تصوير پيامبر )ص( 

در نسخه های خطی مصور اسالمی به شمار آورد.
به مضامين مذهبي و  تأثيرپذيري و نگرش هنرمندان و حاميانشان  به دليل  اما در دوره عثماني 
شيعي، چندين نسخه مصور كه از جمله آن ها مي توان به سيرالنبي، حديقه الشهدا،  نفحات االنس 
جامي، مقتل آل الرسول و ثواقب المناقب  اشاره كرد كه در اين بخش نگاره هايي با مضامين شيعي 

نسخه هاي مذكور، باتوجه به قدمت زماني آن ها بررسی می�شود.

نسخه خطي سيرالنبي 
)ص(  پيامبر  زندگی  دوران  حوادث  و  زندگي  به  سيرالنبي،  خطي  نسخه  از  ها،  نگاره  اولين 
 مي پردازد. اين كتاب در سال 1364/ 766 به دستور سلطان مملوكي، »بركوك« و توسط مصطفي 
بن يوسف عمرالمولودي الدخان الرومي46 كه در آناتولي به الدرير ) مردكور( مشهور است، نوشته 
شده است. در زمان حكومت سلطان مراد سوم ) 1595- 1574 / 1004-928 (  سفارش تهيه يك 
نسخه مصور از اين كتاب به كارگاه نقاشي درباري داده شد. برخالف خواست و تالش سلطان، 
كار تصويرسازي اين نسخه تا زمان مرگ وي به پايان نرسيد، بنابراين فرزند او، محمدسوم بر 
ادامه كار تهيه كتاب، اصرار ورزيد و مجموعه 6 جلدي اين كتاب به همراه 814 تصوير در سال 

1004/1595 به وي تقديم شد.47 
چهارمجلد از سيرالنبي باقي مانده است كه جلدهاي اول و دوم وششم در موزه توپقاپي سرای در 
استانبول48 ، جلد سوم در كتابخانه عمومي نيويورك49 و بخشي از جلد چهارم نيز در كتابخانه 

چستربيتي دابلين50  نگه داري مي شود.51
تمامي تصاوير اين 6 جلد، ويژگي هاي نقاشي كارگاه سلطنتي را نشان مي دهند و با تركيب بندي هاي 
برجسته مشخص شده اند. در برخي از تصاوير مي توان نوعي تخيل گرايي را نيز مشاهده كرد. 
استفاده از زمينه هاي وسيع در كنار رنگ هاي غيرطبيعي نيز با مضامين مذهبي تصاوير، هماهنگي 
كامل دارد. از ديگر ويژگي هاي اين نسخه، مي توان به عدم پرداخت جزييات زمينه هاي خالي 
و كاهش تعداد پيكره ها به گروه هاي كوچك و يا افراد انساني منفرد و استفاده از رنگ هاي 

متنوع، جهت افزايش جذابيت و تأكيد بر جنبه هاي مقدس و عرفاني تصاوير، اشاره كرد.52  
با وجود اين كه تصاوير اين كتاب تقليدي از سبك ايراني است، سبك و شيوه جديد تركي نيز 
در آن قابل مشاهده است. از جمله تفاوت هاي ميان سبك ايراني و تركي ، استفاده از رنگ هاي 

قومي، جزئيات كم و به كارگيري قلم و قلم موهاي پهن است. 53 

45- ثروت عكاشه، نگارگري اسالمي، پيشين، صص 337 و 112.
شهرهاي  از  يكي  در  چهاردهم/هشتم  سده  در  او   -46
مادرزاد  كور  او  آمد.  دنيا  به  ارض الروم  نام  به  تركيه  شرقي 
او خواست  از  بركوك  نام  به  بود و سلطان مملوك مصري 
نمايد.  ترجمه  تركي  زبان  به  را  )ص(   پيامبر  زندگي نامه  تا 
هم  با  را  بكري  ابوالحسن  و  ابن هشام  گزارش هاي  مصطفي 
در  كه  را  زيادي  عرفاني  روايت هاي  و  اشعار  و  نمود  تلفيق 

سرزمين مادري خويش متداول بود به آن ها اضافه كرد . 
(Institute of Sotheby’s, Oriental Manuscript 
and miniatures, Sothebys,london,1997.p.99) 

شاهكار  سيرالنبي،  خطي  نسخة  صداقت،  معصومه   -47
براي  همچنين  4؛  ص  پيشين،  عثماني،  مذهبي  نگارگري 

اطالعات بيشتر ر. ك به:
 Ali Wijdan, From the literal to the Spiritual: 
the Development of the prophet Muham-
mad’s Portrayal from 13the century to 17 the 
century, Ejos,IV, 2001  
48-Istanbul, Topkapi Sarayi museum
49-New York, Public Library
50-Dublin, Chester Beatty Library

51- مهناز شايسته فر، هنر شيعي ، پيشين، ص 18. 
52- معصومه صداقت، نسخه خطي سيرالنبي ، پيشين ، ص 48.

53- مهناز شايسته فر، هنر شيعي، پيشين ، صص 144-145.

نسخه  نجرانی،  اسقف  هيأت  در  پيامبر  تصوير1 
اآلغانی، كتابخانه ملی مصر.
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اولين نگاره مورد بررسي اين نسخه ) تصوير 2(، مربوط به داستان ازدواج حضرت فاطمه)س( 
نگاره،  اين  در  مي شود.  نگهداري  توپقاپي سراي  موزه  در  اينك  كه  است  علي)ع(  و حضرت 
است،  فاطمه)س(   حضرت  و  علي)ع(   حضرت  ميان  عقد  خطبه  خواندن  حال  در  پيامبر)ص( 
به  درحالي كه چهره آن حضرت محمد)ص( و حضرت فاطمه)س(  پوشيده و هاله اي نوراني 
دور سر آن ها ديده مي شود. ولي اين وضعيت در چهره حضرت علي)ع( مشاهده نمي گردد كه 
شايد به اين دليل باشد كه در آن زمان حضرت علی )ع( هنوز به مقام واليت نرسيده و احتماالً 

نگارگر در پي نشان دادن اين مسأله در تصوير بوده است.54
در باال و پايين تصوير، شرح داستان به زبان تركي و به خط نسخ نوشته شده و تمام سطح نگاره، 
پوشيده از كاشی كاريهای هندسي و ستاره ای شكل است. در سمت راست تصوير نيز چهره دو 

زن حامل شمع و شمعداني، در حال برگزاري مراسم شادي در مجلس به چشم می خورند.
دومين نگاره ) تصوير 3( اين نسخه  داستان بازگشت سپاهيان اسالم از جنگ بدر كه در سال 
كه  حالي   در  مي دهد.  نشان  را  افتاد  اتفاق  مدينه  مسلمان  سپاهيان  و  مكه  سپاهيان  ميان   2/623
پشت آن ها  و  براسب  پيامبر، سوار  )ع(  و حضرت حمزه، عموي  علي  پيشاپيش همه حضرت 
اسيران مكه و سپاهيان مسلمان در كنار هم قراردارند.  در اين نگاره حضرت علي )ع(  با كاله خود 
و زره نشان داده شده در حالي كه چهره او همچون نگاره قبلي پوشيده نيست. اما حضور آن 
حضرت و عموي پيامبر در پيشاپيش سپاه، نشان از توجه نگارگر به شخصيت حضرت علي  )ع ( 
با پوششی متفاوت  به عنوان سردار سپاه اسالم بوده است. شرحي از داستان در كادري طاليي در 

باال و پايين صفحه نوشته شده است.

54- در مكتب بغداد حضرت فاطمه )س(، علي )ع(، حسن   )ع( 
در  شده اند.  داده  نشان  نوراني  انوار  از  هاله اي  با  و حسين)ع( 
پيامبر )ص( هميشه و صورت علي)ع(  نگاره ها چهره مقدس 
دادن  اختصاص  راه  از  شيوه  اين  است.  شده  پوشانده  گاهي 
ديگر  و  )ص(  پيامبر  فرشتگان،  جبرئيل،  براي  محل هايي 
داشته  شاخص  سبكي  خلق  در  سعي  مقدس،  شخصيت هاي 
بيت  اهل  شهداي  و  مصايب  كشيدن  تصوير  به  درصدد  و 
است.  بوده  هيجان انگيز  و  پرشور  صورت  به  پيامبر   )ص( 
)معصومه صداقت، نسخه خطي سيرالنبي، شاهكار نگارگري 

مذهبي عثماني،  پيشين، صص 54 و 45(.

تصوير2 ازدواج امام علی)ع( و حضرت فاطمه )س(، 
سيرالنبی، موزه توپقاپی سرای استانبول.

تصوير3 بازگشت امام علی)ع( از جنگ بدر، سيرالنبی، 
موزه توپقاپی سرای استانبول.

دكتر مهناز شايسته فرمكتب نگارگري بغداد با تاكيد بر مضامين شيعي
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در آخرين نگاره اين نسخه خطي) تصوير 4(، باز هم داستان مربوط به يكي ديگر از جنگ هاي 
صدر اسالم و حضور پررنگ حضرت علي)ع( است. اين نگاره، مربوط به جنگ احد است كه 
در سال 3/624 ميان سپاهيان مكه و مسلمانان در خارج مدينه و كوه�هاي احد به وقوع پيوست، 
مي باشد، در حالي كه پيامبر در حال روحيه بخشيدن به سپاه مسلمانان است و حضرت علي)ع(  نيز 
در پيشاپيش سپاه با شمشيرش ذوالفقار در حال جنگ با كفار نشان داده شده است. در كنار پيامبر 
داً َرُسول اهلل، َعلياً َولُی اهلل( بر روي  )ص( ، فردي با َعلَمي كه شهادتين )عبارت اَل اِلَه ااِلَّ اهلل، مَُحمَّ
آن نوشته شده، ديده مي شود. در باالي تصوير نيز دو فرشته ترسيم گشته اند و پيكر شهيدي را 
غسل مي دهند كه در متن نام او »حنظه بن ابي عامر« ذكر شده است. اين فرد توسط يكي از ياران 
ابوسفيان به نام »  شدادبن االسود«  در جنگ احد به شهادت رسيده است.55 در  اين نگاره حضرت 
محمد )ص( و حضرت علي)ع(  با جامه هايي به رنگ سبز كه نشان اهل بيت)ع(  در نزد شيعيان 
است، نشان داده شده در حالي كه فقط چهره پيامبر همچون نگاره هاي قبلي پوشانده شده است. 

همچنين، از طال در قاب تصوير،  پوشش لباس سپاهيان وآسمان استفاده شده است.

در  ايشان  از  حديثي  و  بود  پيامبر )ص(  صحابه  از  او   -55
اني    « است:  معروف  مالئكه  توسط  غسل  او،  خصوص 
رأيت المائكه تغسل حنظه بن ابي عامر بني السماء و االرض 

بماء المزن في صحاب القصه« 
http://www.al-sahabah.com   ،88/5/27 ، 12 00             

تصوير4 برانگيختن سپاه اسالم در جنگ احد، سيرالنبی، 
موزه توپقاپی سرای استانبول.
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56-London, British Library
57-Istanbul, Turk ve Islam Eserleri Mu-
seum
58-New York, Brooklyn Museum
59-Paris, Bibliothèque National
60-Ankara, Ethnographic Museum
61-Barbara Flemming, Turkish Religious 
Miniatures and Album Leaves  , Dreaming of 
paradise, Ibid, p.90
62-Rotterdam, Ethnographic Museum
63-Rachael Milstein, Miniature painting in 
Ottoman Baghdad , Ibid, P. 100-105

64-مهناز شايسته فر، هنر شيعي، پيشين، ص 157. 
مَِّن  لَياًْل  بَِعبِْدهِ  أَْسَری   َِّذی  ال »ُسبَْحَن  اسراء ؛  سوره   1 65-آيه 
»پاك  بََرْكنَا....«،  َِّذی  ال الَأْقَْصا  الَْمْسِجِد  إِلَی  الَْحَراِم  الَْمْسِجِد 
تا  از مسجدالحرام  را  بنده اش  )خدايی( كه  است آن  منّزه  و 

مسجداالقصی  كه اطرافش را بركت داده ايم شبانه بُرد«.
66-» اَنَا َمدينٌَه الِعلَم َو َعلٌي بَابَِها« ؛ » من شهر علم هستم و علي 

در آن است« 
67-مهناز شايسته فر، هنر شيعي، پيشين، ص 159

نسخه خطي حدیقه الشهدا 
دومين نسخه مصور با مضامين شيعي، نسخه حديقه الشهدا  كه نثري تركي از » روضه الشهدا« واعظ 
كاشفي است كه توسط فضولي بغدادي و به درخواست شاهزاده مرشدالدين در سال هاي 1503-

909/1502-908 به تركي ترجمه شده و درباره شهادت طلبي خاندان علي)ع(  است. اين كتاب 
انعكاس دهنده و بازگو كننده نوع زندگی و شهادت اهل بيت)ع( خصوصاً امام حسين)ع( است 
و در بين شيعيان معروف و شناخته شده و به عنوان يادبودي از محرم است و در مراسم عزاداري و 
روضه خواني و خطابه ها، از آن استفاده مي شود. از اين كتاب نسخ متعددي در موزه هاي مختلف 
وجود دارد. از جمله آن ها دو جلد در كتابخانه ملي بريتانيا56  با 11 و 15 نگاره، يك جلد در موزه 
اسالمي استانبول57 با 13 نگاره،  يك جلد در موزه بروكلين نيويورك58  با 9 نگاره و يك جلد نيز در 
كتابخانه ملي پاريس59  با 13 نگاره و تگ نگاره ای در موزه مردم شناسي آنكارا60  وجود دارند. 61

اولين نگاره از اين نسخه مربوط به داستان ضربت خوردن حضرت علي )ع( در مسجد به هنگام 
نماز است كه در موزه مردم شناسي روتردام  نگه داري مي شود. ) تصوير 5(  در اين تصوير، حضرت 
علي ) ع(  با روبند و هاله نوراني در حال برپايی نماز نشان داده شده، در حالي كه توسط ابن  ملجم 
و هم دستان او مورد حمله قرار گرفته است. در باالي تصوير،  مؤذن روي مناره در حال گفتن اذان 
مي باشد. نقش اين نگاره، براساس واقعه تاريخي كه در شب 19 ماه رمضان سال 41/661 در مسجد 
كوفه اتفاق افتاده، به تصوير كشيده شده است. در فضاي دروني مسجد، بيشترين توجه  به تزييناتي 
است كه با كاشيكاري زيبا همراه با نقوش هندسي و گياهي انجام شده، در حالي كه در فضاي 
بيرون مسجد، تأكيد اصلي بر مناره اي است كه در باال و خارج از قاب تصوير، قرارگرفته و در 
آن، مؤذن مردم را به نماز صبح فرامي خواند.  هنرمند و حامي اش در اين�جا از راه فلسفه  شهادت 
حضرت علي )ع(، احتماالً سعي در نشان دادن و واقعي بودن اعتقاد شيعه ) كه با به شهادت رسيدن 
اولين امام شان در اولين سال هاي حكومت اسالمي شكل گرفت(، دارند. طبق متن تصوير، حقانيت 
خالفت علي)ع(  كه توسط دشمنانش به شهادت رسيد، از راه ترسيم وی در حال عبادت، به تصوير 

كشيده شده است.64
نگاره دوم اين نسخه كه بازهم متعلق به موزه مردم شناسي روتردام مي باشد، امام زين العابدين)ع( 
امام چهارم شيعيان  را در حالي كه در بارگاه يزيد از امام حسين )ع(  و قيام آن حضرت دفاع مي كند، 
نشان داده شده است. ) تصوير 6(  در اين تصوير، امام زين العابدين با هاله اي نوراني، در منبر رو به 
روي يزيد ايستاده و در حال صحبت با مردم است. محراب و منبر، قنديل ها و مناره حاشيه تصوير 
كه نيروي بصري به نگاره وارد مي كند و جمعيت حاضر در آن�جا، نشان مي دهد كه اين مكان، 
مسجدي است كه ديوارهاي آن با نقوش هندسي تزيين شده است. در كتيبه باالي تصوير، بخشي 
از آيه اول سوره اسراء،65  مربوط به داستان معراج پيامبر و حديثي از حضرت محمد)ص(  در تأييد و 
تكريم و نزديكي آن حضرت با امام علي)ع(66   نوشته شده است. دفاع از امام حسين)ع(  در حضور 
يزيد كه انديشه كلي حقانيت در خانواده پيامبر)ص( و حقانيت عقيده شيعي بود، احتماالً با سياست  
حامي اثر در انتخاب اين تصوير، پيوند دارد. شايد حامي با اين نوع تصوير سعي داشته ، بين سياست 
كلي خود، براي توسعه عقايد شيعي با راهنمايان مذهبي و روحاني جامعه ) علما ( اتصالي ايجاد 

كند، مانند امام زين العابدين كه راهنماي روحاني جامعه اش بوده است.67
حضرت علي)ع(  در مسجد، ) تصوير 7( بعد از ضربت خوردن در محراب در حالي نشان داده كه 
بر دامان امام حسن و امام حسين)ع( افتاده و ديگر افراد حاضر در مسجد، در حال ناراحتي و شيون و 
بر سرزدن هستند. يكي از تفاوت هاي عمده اين نگاره با ديگر نگاره ها در اين است كه چهره هر سه 
بزرگوار پوشانده شده و هاله اي نوراني نيز دور سر آن�ها ديده مي شود. در گوشه راست و پايين تصوير 
نيز عده اي از مردم، ضارب حضرت علي )ع( ) ابن ملجم(  را دستگير كرده اند. چهره او در ميان اين 
جمع، از همه تيره تر ترسيم شده و به اين ترتيب، نگارگر ميان او و ديگران تمايزي قايل شده است. 
همان طور كه در نمونه مشابه )تصوير 4(  ذكرشد،  به تصوير كشيدن شهادت حضرت علي )ع(، در واقع 
بيانگر نوعي حقانيت شيعي است كه توسط نگارگر،  تصوير شده است. اين نگاره برخالف تصوير 
قبل، از حركات و حاالت بيشتري برخوردار بوده و بيرون زدن بخشي از تصوير از فضاي كادر، به 

نوعي تأثيرپذيري از نگارگري مكاتب ايراني را روشن تر مي سازد.
در نسخه اي از حديقه الشهدا  كه در موزه اسالمي استانبول نگه داري مي شود، نگاره اي وجود دارد 
كه به واقعه كربال و جنگ امام حسين )ع(  با سپاهيان يزيد، اشاره دارد.) تصوير 8(  در اين نگاره، 
امام حسين )ع(  در مركز تصوير بدون روبند اما با هاله اي دور سر، در حالي كه يك تنه در برابر سپاه 
 دشمن ايستاده، تصوير شده است. در پيشاپيش سپاه دشمن و مقابل امام حسين)ع(، چهره سياه و

در  علی)ع(  امام  خوردن  ضربت  تصوير5 
شناسی  مردم  موزه  الشهدا،  حديقه  مسجد، 

روتردام.

دكتر مهناز شايسته فرمكتب نگارگري بغداد با تاكيد بر مضامين شيعي
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68-مهناز شايسته فر، نسخه خطي حديقه الشهدا، دو فصلنامه مطالعات 
تهران، موسسه مطالعات هنر اسالمي، سال دوم، ش4،  هنر اسالمي، 

1385، صص 131-132.
سيد  و  احسان خراسانی  به:  ر.ك  بيشتر  اطالعات  69-جهت كسب 
جعفر شهيدی، محمد از والدت تا وفات، مشهد، نشر امامت، بی تا، 

صص 185-193.
70- حديث ثقلين  : » اِنّي تارٌك فيُكُم الثَّقليِن كتاَب اهللِ و عترتِي اَْهَل 
بَيْتِي «  »من دو وزنه گرانبها ميان شما مي گذارم و مي گذرم يكي قرآن 

– كتاب خدا – و ديگري عترت و اهل بيت من است « .

زياد،  احتمال  به  كه  شده  ترسيم  خنديدن  حال  در  مردي  زشت 
يزيد است و هنرمند مطابق  از سرداران سپاه  شمربن ذي الجوشن 
داده  نشان  را  ر  شَّ عنصر  پليدي  و  سياهي  طريق،  اين  از  معمول، 
است. در باالي تصوير و درون خيمه، تصوير امام زين العابدين)ع( 
با هاله ای نورانی  در حالي كه نگران به ميدان رزم مي نگرد، ديده 

مي شود. 
تمامي افراد در صحنه،  به نوعي در كمين و آماده حمله به امام 
حسين )ع( هستند و در واقع، اين تصوير مربوط به زماني است 
كه ياران امام به شهادت رسيده اند و امام)ع( خود به تنهايي در 
ميدان مبارزه است. صاحب اثر، از به تصوير كشيدن شهادت امام 
حسين)ع(  كه رويداد مهمي در تاريخ اسالم و اعتقادات شيعيان 
اهل بيت است، سعي بر بيان احساساتش داشته و هنرمند با احترام 
به امام حسين )ع(، حقانيت و مظلوميت را در برابر دشمنانش به 

نمايش گذارده است.68 
نسخه ديگري از حديقه الشهدا به تاريخ 1011/1602 مصور گشته 
كه اينك در موزه بركلين نيويورك نگه داري مي شود. يك نگاره 
از اين نسخه )تصوير 9( پيامبر )ص( را پيش از رحلت در مسجد 
و ميان جماعت مردم نشان داده است. چهره پيامبر )ص( در اين 
با هاله اي نوراني پوشانده شده برگرد سر حضرت علي ،  تصوير 
نوراني همچون شعله هاي  هاله اي  عليه السالم  نيز  و حسين  حسن 
بيت  اهل  و  صحابه  ميان  تمايز  وجه  مي شود.  اين  ديده  آتش 
پيامبر)ص(  نشان از تقديس آن ها و توجه به جايگاه رفيعشان در 
نزد پيامبر )ص( دارد. روبروي پيامبر)ص(، جبرئيل نشسته است 
و گويي پيامي براي ايشان به همراه دارد. در مقابل منبر و اطراف 
آن نيز عده اي از صحابه و ياران پيامبر )ص(  با حالتي پرسش گونه 

نشسته اند و منتظر شنيدن صحبت هاي حضرت هستند. 
نسخه  از  ديگر  نگاره اي  در  تصوير،  اين  از  مشابهي  نمونه 
حديقه الشهداء  در كتابخانه ملي پاريس ديده می شود كه داستان 
وداع و قصاص پيامبر )ص( را در آخرين روزهای عمر شريف 
آن حضرت در مسجد به ترسيم می كشد. پيامبر )ص( در مسجد 
راهنمايی  را وصيت و  امت خويش طلب عفو كرده و آن ها  از 
پيامبر )ص(، روي  نيز  اين نگاره  می�فرمايند.69  ) تصوير 10(  در 
منبر با چهره اي پوشيده و هاله اي نوراني، نشسته و در كنار ايشان 
ديده  نوراني  هاله اي  با  بزرگوارش  فرزندان  و  علي)ع(  حضرت 
مي شوند. وجه تمايز ميان اين نگاره با نگاره قبلي، حضور فردي 
در ميانه تصوير با تازيانه اي در دست است كه مشغول سخن گفتن 
با پيامبر )ص(  مي باشد و جمعيت حاضر در مجلس نيز همچون نگاره قبل با حالتي متعجب نشان 
آثار  در  تصوير،  دو  اين  نگارگران  شده اند.  تصوير  واقعه،  و  داستان  از  متأثر  كه  شده اند  داده 
خود وداع پيامبر )ص( با صحابه و يارانشان در مسجد را با تأكيد بر حضور اهل بيت )ع(  نشان 
داده اند؛ چرا كه يكي از وصيت هاي آن حضرت به صحابه درخصوص حمايت و پشتيبانی از 

اهل بيت)ع(  در معيت صيانت از كتاب آسماني مسلمانان قرآن بوده است.70  
با بررسي 6 نگاره از نسخ مختلف حديقه الشهدا  به خوبي می توان تأثيرپذيري آثار مكتب بغداد 
از آثار ايراني را دريافت، چرا كه بيشتر هنرمندان اين مكتب ابتدا در ايران و در مراكز هنري 
تبريز و هرات مشغول به كار بوده اند. همچنين، برخالف نسخه خطي سير النبي،  در نسخه هاي 
حديقه الشهدا ، مضامين داستان ها به خط نستعليق،  برگرفته از خوشنويسي ايراني نوشته شده اند. 

يزيد،  حضور  در  العابدين  زين  امام  سخنرانی  تصوير6 
حديقه الشهدا، موزه مردم شناسی روتردام.
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تصوير7 شهادت امام علی)ع( در مسجد، حديقه الشهدا، كتابخانه 
بريتانيای لندن.

تصوير8  امام حسين )ع( در صحرای كربال، حديقه الشهدا، موزه اسالمی 
استانبول. 

الشهدا، موزه بركلين  پيامبر)ص( پيش از رحلت در مسجد، حديقه  تصوير9 
نيويورك.

تصوير10 قصاص پيامبر)ص(، حديقه الشهدا، كتابخانه ملی پاريس.
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نسخه خطي نفحات االنس 
يكي از آثار بسيار معروف خواجه نورالدين عبدالرحمن جامي، شاعر و عارف سده پانزدهم/نهم ايران 
) 1429-898/1414-817(، نفحات االنس است كه مي توان آن را از مهم ترين كتب در بيان حقايق 
عرفاني و ذكر احوال عارفان از آغاز كار آنان تا عهد مولف دانست. اين كتاب را جامي به پيشنهاد 
اميرعلي شيرنوايي، نگاشته و كار تأليف آن را در سال 833/1478 به پايان برده است. در آغاز كتاب، 
شرح مفصلي در بيان اصطالحات اهل تصوف،  اصول و مبادي عرفان آورده و با ذكر طبقات مختلفي 
كه دعوي تصوف دارند و آن ها كه صوفي حقيقي هستند و ذكر كرامات اين گروه، به شرح احوال 
اهل طريقت، مردان و زنان مي پردازد. به گفته خود جامي، در مقدمه كتاب،  قسمت بزرگي از مطالب 
آن را از كتاب » طبقات الصوفيه « ،  خواجه عبداهلل انصاري اقتباس كرده و آن را از زبان ِهَروي قديم به 
پارسي دري ساده تحرير نموده است. شيوه نگارش اين كتاب، همان شيوه ساده و مطلوب جامي در 

انشاء او است.71
 همان طور كه در بخش هاي گذشته نيز اشاره شد، عالوه بر كتب مذهبي اين دوره،  هنرمندان عالقه 
خاصي به مصورسازي كتب عرفاني و مضامين صوفيه داشتند كه از جمله آن ها كتاب » نفحات االنس«  
جامي است . اين نسخه در سال 1594/ 1003 مصور شده و اينك در كتابخانه چستر بيتي دابلين نگه داري 

مي شود و داراي 9 نگاره است.72 
يك نگاره از اين نسخه، ) تصوير 11( پيامبر)ص( را در مسجد و باالي منبر نشان مي دهد، در حالي كه 
چهره آن حضرت و امام علي)ع(  كه در كنار ايشان و پايين منبر نشسته، پوشانده شده و هاله اي به شكل 
انوار الهی دو سر آن ها را فرا گرفته است. اين نگاره نيز از لحاظ تركيب بندي اجزاء و حاالت افراد همچون 
نگاره هاي حديقه الشهدا مي باشد؛ با اين تفاوت كه در اين نگاره، چهره حضرت علي)ع( پوشانده شده و 
اجزاء نگاره، قرينه نگاره قبلي است. در اين جا نيز نگارگر با پوشاندن چهره پيامبر )ص(  و حضرت علي)ع( 
 و ترسيم هاله هاي نوراني بر اطراف بدن ايشان و فرزندان آن بزرگوار و قرار دادن آن ها در جايگاهي نزديك 

پيامبر)ص(، توجه ويژه خود را به اهل بيت )ع(  تصوير نموده است  .

71- شوراي گسترش زبان فارسي، :15 10 ، 88/5/27 ،
http://www.persian-language.org
72- Rachel Milstein, Miniature Painting in 
Ottoman Baghdad, Ibid, p.105.
73- New York, Metropolitan Museum of Art.
74- Cambridge, Harvard University Art 
Museum.
75- New Jersey, Princeton University Museum. 
76 - Rachel Milstein, Miniature Painting in 
Ottoman Baghdad, Ibid. pp.107-108.

الشهدا،  فر، نسخه خطی حديقه  به: مهناز شايسته  77- ر.ك 
پيشين، صص 135-136.

كتابخانه چستربيتی  االنس،  نفحات  پيامبر )ص( در مسجد،  تصوير11 صحبت 
دابلين.

اسالمی  موزه  الرسول،  آل  مقتل  شهادت،  بستر  در  حسن)ع(  امام  تصوير12 
استانبول.
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نسخه خطی مقتل آل الرسول
اين كتاب كه شرحی بر شهادت اهل بيت پيامبر)ص( است، توسط »شيخ محمود بن عثمان بن 
علی النقش« معروف به » المی«، از عارفان صوفی نقشبنديه در سده شانزدهم/دهم نگارش يافته 
است. اين شاعر و نويسنده شهير صوفی، در شهر بروسا زندگی می كرده و در سال 937/1530، 
940/1533 وفات يافته است. وی از حمايت شاهان عثمانی، سلطان سليم و سليمان برخوردار 
بوده و سبكی آموزشی را ابداع و به سلسله نقشبنديه صوفی اضافه كرد. المی، كتاب نفحات 
نام »مقتل  به  الرسول«  به عربی ترجمه كرده است. كتاب »مقتل آل  از فارسی  االنس جامی را 
حضرت حسين« نيز معروف شده و در مكتب بغداد عثمانی مصور گشته است. دو نسخه از اين 
كتاب، يكی در موزه اسالمی استانبول با 8 نگاره و ديگری در كتابخانه بريتانيا لندن با 7 نگاره 
هنر  موزه  نيويورك؛  در  متروپوليتن73   موزه  در  نيز  نگاره  چندين  همچنين  باشد.  می  موجود 

دانشگاه هاروارد در كمبريج74  و موزه دانشگاه پرينگتن در نيوجرسی75  نگهداری می شود.76 
در اين بخش 3 نگاره، از نسخه موجود در موزه اسالمی استانبول كه به تاريخ 1011/1602 مصور 
شده، بررسی می شود. اولين نگاره اين نسخه مربوط به داستان شهادت امام حسن)ع( است كه 
در آن امام در بستر بيماری است و برادر بزرگوار ايشان امام حسين)ع( بربالين اوست. )تصوير 
12( چهره امام حسن و امام حسين)ع( پوشيده نشده اما هر دو دارای عمامه ای مشكی بوده و در 
اطراف سر آن ها، هاله نورانی همچون شعله های آتش ديده می شود كه باعث گشته از ديگر 
افراد جمع متمايز شوند. ديگر افراد، از ياران و بستگان حضرت، با چهره هايی ناراحت و نگران 
در كنار بستر آن حضرت نشسته اند. يكی از اين افراد، گويا طبيبی است كه در حال تهيه دارو 
است. از مجموع تركيب بندی اين نگاره، كه فضايی ايوان مانند را در كنار حياط نشان می دهد 
و خروج اجزاء نگاره مثل درختان و افراد حاضر در جمع از كادر نگاره، نوعی تأثيرپذيری از 

تركيب بندی نگاره های ايرانی را خاطر نشان می كند.
نگهداری  پاريس  ملی  كتابخانه  در  الشهدا  نسخه خطی حديقه  در  نگاره  اين  از  مشابهی  نمونه 
از  نورانی ديده می شود.77  امام حسين)ع( هاله  امام حسن و  می شود، كه در آن فقط گرد سر 
لحاظ تركيب بندی و حتی نوع پوشش ها، هر دو نگاره مشابه يكديگرند و اين نكته را به ذهن 
می رساند كه شايد نگارگر اين دو نگاره، به نوعی از يكديگر تأثير پذيرفته اند. البته مشخص 
نيست كه كداميك از اين دو نسخه از لحاظ تاريخی قدمت بيشتری داشته باشد. چرا كه نسخه 

حديقه الشهدا در كتابخانه ملی پاريس، فاقد تاريخ مصور است.
دومين نگاره از اين نسخه خطی )تصوير 13(، مردم را در حال بيعت با امام علی)ع( نشان می دهد. 
بيعت امام با مردم در سال 35/655 در حالی حادث می شود كه بعد از رحلت پيامبر  )ص(، امام 
25 سال از حكومت اسالمی كنار گذاشته شده بودند. در اين نگاره، بدون آن كه چهره حضرت 
با هاله ای نورانی دور سر و عمامه ای مشكی بر روی صندلی نشسته و  علی)ع( پوشيده باشد، 
در حال بيعت با شخصيتی است. افراد بسياری در آن مكان جمع شده و منتظر بيعت با حضرت 
هستند. از ميان اين افراد، برخی با پوشش نظاميان عثمانی و كاله خود و زره )فرد ايستاده در 
سمت چپ تصوير با شمشير( به چشم می خورند. اين امر متأثر از موقعيت زمانی و مكانی تهيه 
نگاره است. در باال و پايين تصوير، همچون نگاره قبل، ابياتی از داستان به خط نستعليق نوشته 

شده است.
می دهد.  نشان  نهروان  جنگ  در  را  علی)ع(  حضرت  نسخه،  اين  شده  انتخاب  نگاره  سومين 
)تصوير 14(  اين جنگ ميان حضرت علی)ع(، صحابه ايشان و گروه خوارج درگرفت و يكی 
از جنگ های مهم دوران حكومت كوتاه امام علی)ع( است.78  اين نگاره، صحنه ای از جنگ 
را نشان می دهد كه دو سپاه در ميان هم گره خورده و در ميانه ميدان ،حضرت علی)ع( همچون 
نگاره قبلی با هاله ای نورانی و عمامه ای مشكی با ذوالفقار و سوار بر مركب خود، ُدلُدل، در 
حال مبارزه و جنگ با سپاهيان دشمن است. يكی از نكات قابل توجه در اين نگاره، آن است كه 
در باالی تصوير، در كنار گروهی از سپاهيان، فردی سوار بر اسب با چهره ای پوشيده و هاله ای 
نورانی، نظاره گر جنگ است كه با توجه به نگاره های مختلف، به نظر می رسد كه بايد چهره 
پيامبر)ص( باشد، در حالی كه در زمان جنگ نهروان كه در دوران حكومت حضرت علی)ع( و 
سال 37/657 رخ داده، 27 سال از رحلت پيامبر  )ص( گذشته است. گويا نگارگر با اين تصوير، 
نوعی حمايت پيامبر)ص( و اصحاب راستين آن حضرت )افرادی كه در باالی تصوير در حال 

نظاره هستند( را، از حضرت علی)ع( به نمايش گذاشته است.
78- ر. ك به: حكومت نمونه اميرالمومنين حضرت علی)ع(، 

قم، انتشارات در راه حق، بی تا، صص 16-20.

آل  مقتل  علی)ع(،  حضرت  با  مردم  بيعت  تصوير13 
الرسول، موزه اسالمی استانبول.
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نسخه خطی ثواقب المناقب
كتاب ثواقب المناقب توسط عبدالوهاب بن جالل محمد همدانی در سال 946/1539 از اصل كتاب 
»ثواقب العارفين« شمس الدين احمد عارفی )781/1360( از شاگردان و مريدان شيخ جالل الدين 
عارف، نواده موالنا جالل الدين بلخی، تلخيص گشته و بسياری از روايات و حكايات آن را كه 
وی غير مفيد تشخيص داده، حذف كرده و توضيحات و مطالب ديگری بر آن افزوده است. اين 
تلخيص و تهذيب را درويش محمود مولوی در 998/1589 به نام »مناقب ثواقب« به تركی ترجمه 
و به سلطان مراد سوم تقديم كرد. اين كتاب، شرحی بر احوال مشايخ سلسله مولويه و خاندان جالل 
الدين مولوی است و از اين روی دارای اهميت و فوايد بسياری است چرا كه بسياری از وقايع 

مربوط به اين سلسله برگرفته از اين منبع معتبر است.79 
از اين كتاب چندين نسخه در مكتب بغداد عثمانی مصور شده كه يكی در كتابخانه مورگان در 
نيويورك80  با 29 نگاره و يكی ديگر در موزه توپقاپی سرای استانبول با 22 نگاره نگهداری می 
شود. 2 تك نگاره نيز يكی در موزه هنرهای زيبای بُستُن81 و ديگری در موسسه يادبود ماير82  در 

اورشليم موجود است. 83 
آخرين نگاره مورد بررسی )تصوير 15(، از نسخه موجود در كتابخانه مورگان انتخاب شده كه 
پيامبر)ص( و امام علی)ع( در ميان انجمنی از صحابه رسول خدا در مسجد نشسته و در حال گفتگو 
هستند. پيامبر)ص( و امام علی)ع( در كنار هم و در باالی جمع نشسته اند. در باالی تصوير، نمايی از 
گنبد و مناره مسجد ديده می شود كه تأكيدی بر حضور انجمن در مسجد است. مضمون داستان، 
در باال و پايين تصوير به زبان تركی نوشته شده است. در اين نگاره نيز حضور امام علی)ع( در كنار 
پيامبر با هاله نورانی، نوعی قداست و نزديكی ايشان به پيامبر)ص( را به اثبات می رساند، به ويژه 
نگارگر در اين تصوير پيامبر )ص( و امام علی)ع( را در جامه هايی فاخر و شبيه به هم تصوير كرده 
است. از نكات جالب توجه اين نگاره پوشش پيرامون گنبد مسجد از هاله ای نورانی است كه نشان 

از قداست مكان و انتساب آن به مسجد پيامبر )ص( دارد.

79- مركز دايره المعارف بزرگ اسالمی، 
www.cgie.org.ir،88/5/27 ،10/40
  80- New York, Pierpont Morgan Library. 
  81 - Boston, Museum of Fine Art. 
 82- Jerusalem, L.M. Mayer Memorial Insti   
tute. 
 83 - Rachel Milstein, Miniature Painting in Ot-
toman Baghdad, Ibid. pp.97-98.

تصوير14 راست  امام علی)ع( در جنگ نهروان، مقتل 
آل الرسول، موزه اسالمی استانبول.

تصوير15 چپ  پيامبر )ص( و امام علی)ع( در ميان 
انجمن، ثواقب الناقب، موزه اسالمی استانبول.
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نتيجه گيری
بغداد، شهری در عراق كنونی است كه از ابتدای خالفت عباسی به عنوان مركز حكومتی انتخاب 
شد و به جهت حمايت و ساخت كتابخانه ها و مراكز علمی، مركزی جهت تهيه كتب علمی، فنی و 
مكاتب نگارگری و تصويرگری كتب گرديد و به مرور زمان تحت تأثير هنر نقاشی و مصورسازی 
بيزانس و حكومت های مستقل ايرانی، مكتب هنری بغداد شكل گرفت. اين مكتب هنری در طول 
دوران مختلف تا زمان امپراطوری عثمانی، دچار افت و خيزهای بسياری به جهت حمايت يا عدم 
حمايت حاكمان اين منطقه شد و تأثيرات بسياری از هنرمندان سرزمين های مجاور كسب كرد. در 
مكتب بغداد اوليه كه از ابتدای خالفت عباسی تا پايان حكومت سالجقه در اين منطقه ادامه يافت 
بودند. در دوران حكومت آل جالير،  به مصور نمودن كتب علمی و فنی مشغول  بيشتر هنرمندان 
مكتب بغداد دوباره رونق يافت و در آن به مصورسازی كتب ادبی از جمله شاهنامه، ديوان خواجوی 
از  ادامه دوران حكومت شاهان عثمانی،  اما در  كرمانی ديوان سلطان احمد جاليری پرداخته شد. 
جمله سلطان مراد سوم، سلطان سليم و سليمان به جهت حمايت دربار از مصورسازی كتب ادبی، 
داستان  سيرالنبی،  جمله  از  مختلفی  های  نسخه  مذهبی،  مضامين  با  كتبی  مهمتر  همه  از  و  عرفانی 
زندگی پيامبر)ص(؛ حديقه الشهدا، شرح داستان های شهادت اهل بيت)ع(؛ نفحات االنس جامی، 
شرح تفصيلی احوال عارفان و اهل طريقت؛ مقتل آل الرسول، شرح شهادت اهل بيت به ويژه امام 
حسين)ع( و ثواقب المناقب، شرح زندگی موالنا جالل الدين و سلسله مولويه، در اين مكتب )بغداد 

دوره عثمانی( مصور شده اند.
از ويژگی های نسخه های خطی اين دوران، يكی استفاده از هاله های نورانی دور سر اهل بيت، 
حضرت فاطمه)س(، امام حسن، امام حسين)ع(، امام زين العابدين)ع( و پوشاندن چهره پيامبر)ص( 
می باشد؛ همچنين گاهی نيز چهره حضرت علی)ع( پوشانده شده است. اين ويژگی را می توان متأثر 
از سبك نگارگری ايرانی دانست كه مكتب بغداد به جهت استفاده از هنرمندان ايرانی از آن تأثير 
اما  نيست  بغداد عثمانی، چندان مشخص و برجسته  به تشيع گرايی در مكتب  پذيرفته است. توجه 
می توان مصور كردن اين نوع كتب را، تحت تأثير حاميانی شيعی و همچنين هنرمندانی با تفكرات 

شيعی دانست.
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