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جلوه هاي حماسي، ملي و مذهبي در نگاره هاي خاوران نامه مكتب شيراز
چكيده 

اساطير كهن و چه در وقايع  بسياري چه در  قهرمانان  پهلوانان و  ايران، حماسه  تاريخ سرزمين  در 
تاريخي، نقش بسته است. حماسه ها كه توصيفگر تاريخ، فرهنگ و آيين سرزمين ايران است خود 
سراسر صحنه ي دالوريها، رزمها، شادي ها و غمهاي مرداني است كه هر كدام نمونه، نماد و سمبلي 
از ويژگيهاي برتر هستند. در وجهي ديگر ايران در طول تاريخ 1400 ساله از صدر اسالم، محل و 
مأوايي براي دوستداران پيامبر )ص( و اهلبيت ايشان بوده است. اين مهر و عالقه، مردم ايران را بر آن 
داشت تا در كنار قهرمانان اسطوره اي خود، برترين پهلوان نامدار عالم، يار و ياور پيامبر اكرم )ص(، 
حضرت علي مرتضي )ع(، و دالور سپاه اسالم را هرگز فراموش نكنند. وجه مشترك قهرمانان كهن 

ايران و دالوران مسلمان، پاك كردن اين سرزمين از پليدي، بدي و اهريمن است. 
اين  است.  مشاهده  قابل  زيبايي  به  نامه  خاوران  مثنوي  در  خوسفي  ابنحسام  اشعار  در  عناصر  اين 
مثنوي و نسخه مصور آن كه به لحاظ ادبي و هنري، مشهورترين مثنوي شيعي است و به زندگاني 
در سده  تركمنان  دوران  در  شيراز  مكتب  به  متعلق  پردازد،  مي  )ع(  علي  و دالوري هاي حضرت 
پانزدهم/ نهم است. اين نسخه داراي 155 قطعه نقاشي است كه اينك 115 قطعه آن در كتابخانه  

كاخ گلستان نگهداري مي شود.

اهداف مقاله:
1- تطبيق و مقايسه تا نمادها و جلوه هاي حماسي، ملي و مذهبي موجود در نگاره هاي خاوران نامه 

با نمونه هاي مشابه در شاهنامه فردوسی
2-شناخت ويژگی های هم سان مضمونی در دو نسخه خاوران نامه و شاهنامه فردوسی

14 نگاره از نسخه خطی خاوران نامه انتخاب شده اند. اين مقاله به روش تاريخي، تحليلي و توصيفي 
با استفاده از اطالعات منابع كتابخانه اي گردآوري شده است. 

سئواالت مورد نظر: 
1- جلوه هاي حماسي، ملي و مذهبي نسخه خطي خاوران نامه كدام است؟

2- وجوه اشتراكي عناصر حماسي، ملي و مذهبي اين نسخه با شاهنامه فردوسي چيست؟  

واژگان كليدي: نگارگري مكتب شيراز، خاوران نامه، مضامين مذهبي، ملي و حماسي، امام علي 
)ع(، شاهنامه

زهرا شریعت 
ليال زینلی

تاريخ دريافت مقاله: 88/3/20
تاريخ پذيرش: 88/6/10

Zahra@gmail.com محقق هنر اسالمی
 Zainali@gmail.com محقق هنر اسالمی
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دو فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات هنر اسالمی/ شماره دهم/ بهار- تابستان 1388

مقدمه
حماسه، شعر يا منظوم هاي است مبتني بر توصيف و تعريف اعمال پهلواني، مردانگي، دالوري، وطن 
دوستي و بزرگي هاي قومي، عليه دشمنان و بيگانگان و بيان سرافرازي يك ملت؛ و طبيعي است كه 
در زمان اشغال يك سرزمين توسط نيروهاي بيگانه، مجموعه اي از داستان ها با منش�هاي پهلواني و 
قهرماني، جهت ارج و قرب نهادن به صفات دليرانه جنگاوران و ياَلن و نشان دادن مظاهر شر و فساد 

دشمن، در بين مردم، دهان به دهان نقل شود. 1
يكي از كتب حماسي ادبيات اسالمي و مذهبي در ايران، خاوران نامه، در باب امام شيعيان حضرت 
علي )ع( است. داستان هايي كه مبتني بر حوادث تاريخي، جنگ�هاي ايشان در حيات پيامبر)ص( 
تركمنان  حكومت  دوران  در  كه  اثر  اين  اوست.  دالوري هاي  و  ها  شجاعت  و  خالفت  هنگام  و 

قره قويونلو و آق  قويونلو در ايران به نگارش درآمده كاماًل جنبه شيعي دارد. 
تمايالت شيعي خود، به جهت كسب حمايت هاي  حاكمان تركمني عليرغم مذهب سني و گاهاً 
علماي شيعي و سياسي و در جلب رضايت عامه مردم در جهت بسط و گسترش هنرها، بر اساس 
نظر شيعيان، كوشش هاي فراواني كردند. از اين روي در نگاره هاي اين دوره، از عناصر مذهبي 
نوراني،  هاي  هاله  با  )ع(  معصومين  ائمه  تصويرسازي  نماز،  برپايي  ها،  مناره  مسجدها،   همچون 
كتيبه هاي قرآني و ديگر عناصر و نشانه�هاي شيعي استفاده شده و اين نشانگر مجاز بودن شيعه گرايي 

در آن زمان بوده است. 
زندگاني حضرت علي )ع( به عنوان يك قهرمان مسلمان يكي از رايجترين مضامين تصويرسازي 
بوده است. چرا كه حضرت علي )ع( همواره به عنوان يكي از شجاعترين و قويترين مردان و پرچمدار 
سپاه اسالم مطرح بوده و هست. در تمام فرهنگ ها و جوامع روايت�هاي قهرماني را مي توان يافت. 
نويسندگان مسلمان توانايي خارق العاده ای همراه با تمايالت روحاني در وصف اين قهرمانان از خود 
نشان داده اند. اين قهرمانان بدون آن�كه الزاماً به يك قدرت باالتر وابسته باشند توانمندي انساني خود 
را كسب كرده�اند، در حالي�كه قهرمانان مذهبي در دنيايي زندگي مي كردند كه از يك الگوي الهي 

پيروي كرده و هدف زندگي ايشان نماياندن و مشخص كردن نشانه هاي خداوند بوده است.2
در اين مقاله جهت رسيدن به جلوه هاي حماسي، ملي و مذهبي نگاره هاي خاوران نامه، شاخصه هاي 
و  ملي  حماسي،  اثر  نامه  خاوران  و  نهم  پانزدهم/  سده ي  شيراز  نگارگري  مكتب  مذهبي  و  هنري 

مذهبي سده ي پانزدهم/ نهم و با نگاره های شاهنامه فردوسي، مورد مقايسه قرار می گيرند. 

شاخصه هاي هنري و مذهبي مكتب نگارگري شيراز، سده پانزدهم/ نهم 
با  امان ماند و شيراز مركز تجمع هنرمنداني گرديد كه  از يورش ويرانگرانه  مغول در  خطه فارس 
سنت هاي هنري پيش از مغول آشنايي كافي داشتند. از اوايل سده ي چهاردهم/هشتم كارگاه هاي 
شيراز تحت حمايت اميران اينجو فعاليت وسيعي را در مصورسازي متون ادبي آغاز كردند و بدين سان 

مكتب شيراز سنت پيشين نقاشي ايراني را تداوم بخشيد.3
پس از ورود تيمورگوركاني به ايران در اواخر سده ي چهاردهم/ هشتم در اكثر نواحي ايران شيرازه 
تيمور و  پسر  با عالقه اي كه شاهرخ  اما  بي خانمان شدند،  از مردم  بسياري  و  از هم گسيخت  امور 
تا  ايران  اجتماعي  اوضاع  داشتند،  رعيت  حال  رعايت  و  هنرمندان  تربيت  و  آباداني  به  فرزندانش 

حدودي به وضع سابق بازگشت و شرايط براي هنرمندان و اديبان مساعدتر گشت.4
پسران شاهرخ– بايسنقر، ابراهيم سلطان و برادرش الغ بيگ– به ترتيب كارگاه هاي خود را در هرات، 
شيراز و سمرقند برپا كردند. ولي پيش از اين ها، نواده ديگر تيمور به نام اسكندرسلطان، حامي نسخه 

هاي خطي سده ي پانزدهم/نهم، برجسته ترين هنرمندان زمان را در شيراز گرد هم آورد.5
در نيمه نخست سده ي پانزدهم/نهم دو قوم تركمن آق قويونلو و قراقويونلو نواحي باختري ايران را 
به دست  پانزدهم/نهم يعني در سال 856/1452 شيراز  نيمه دوم سده ي  به تصرف درآوردند و در 
برپا  سلطنتي  كارگاه هاي  شيراز  و  بغداد  تبريز،  در  تيموريان،  از  پيروي  به  تركمنان  افتاد.  تركمنان 
كردند. در اين كارگاه ها شيوه هايی متأثر از مكتب هرات و با خصوصيات متفاوت پديد آمد و از 
مشخصه هاي بارز آن پيكرهاي ِخپِل، چهره هاي گرد با ابروان قوس دار، دهان و بيني كوچك و 
مناظر غريب و خيالي بود. پس از تسلط تركمنان بر شيراز در سبك كتاب نگاري غيردرباري اين شهر 
نيز تحولي پديدار شد. سبك تازه با ويژگي هايي چون طراحي و تركيب بندي بي پيرايه و استفاده از 

مناظر طبيعي و معماري نسبتاً ساده، براي توليد نسخه هاي متعدد كاماًل مناسب بود.6
قراقويونلوها  ميان  در  گفت  مي توان  تركمنان  مذهبي  گرايشات  درباره  تاريخي،  منابع  به  استناد  با 
گرايشات مذهبي شيعی وجود داشته است و برخي از محققان آنان را پيشگام جنبش شيعي صفويه 

انجمن  ادبي،  مقاالت  حقيقت،  افسانه  رستم  سيدجعفر حميدي،   -1
ادبي شفيقي، برگرفته از پايگاه انجمن، َ 45: 11، 86/12/27،  

http://www.shafighi.com/foram/showthread.php 
تيموری،  عصر  نگارگری  در  الوهيت  عنصر  شايسته فر،  مهناز   -2
مجموعه مقاالت اولين همايش هنر اسالمی، به اهتمام محمد خزايی، 

تهران، موسسه مطالعات هنر اسالمی، 1382، ص167.
3- رويين پاكباز، نقاشی ايران از ديروز تا امروز، نشر نارستان، چاپ 

اول، 1379، ص68.
نگارگری  شاهكار  نامه  خاوران  خطی  نسخه  صداقت،  فاطمه   -4
مذهبی تركمانان، دو فصلنامه مطالعات هنر اسالمی، سال سوم، شماره 

4، تابستان، تهران، موسسه مطالعات هنر اسالمی، 1385، ص104.
5- رويين پاكباز، نقاشی ايران از ديروز تا امروز، پيشين، ص71.

6- همان ص77.
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نگارگری  شاهكار  نامه  خاوران  خطی  نسخه  صداقت،  فاطمه   -7
مذهبی تركمانان، پيشين، ص107.

حوزه  ايران،  در  نگارگری  تاريخ  شريف زاده،  عبدالمجيد  سيد   -8
هنری سازمان تبليغات اسالمی، تهران1375، ص98.

خوسفی  حسام  ابن  خاوران نامه  كتاب  مقدمه  انواری،  سعيد   -9
بيرجندی، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، تهران، 1381، 

صص29-30.
)در  بيرجند  توابع شهرستان  از  است،  قديمي  10- خوسف شهركي 

چهل كيلومتري جنوب غربي بيرجند(، جلگه اي آباد و پرنعمت.
پيشين،  حسام،  ابن  »خاوران نامه«  كتاب  مقدمه  انواری،  سعيد   -11

ص21.
12- حميد اهلل مرادی، تازيان نامه پارسی، خالصه خاوران نامه، مركز 

نشر دانشگاهی، تهران، 1382، ص12.
پيشين،  حسام،  ابن  »خاوران نامه«  كتاب  مقدمه  انواری،  سعيد   -13

ص20.
14- حميداهلل مرادی، تازيان نامه پارسی، پيشين، صص16و13.

خوسفی،  حسام  ابن  شعر  در  اسطوره  واقعيت  خائفی،  عباس   -15
دانشگاه  انتشارات  بيرجند،  انسانی  علوم  و  ادبيات  دانشكده  فصلنامه 

فردوسی، سال اول، شماره 1، 1380، صص53-54.

در منطقه دانسته اند. بنابراين در اين دوران، اشعار مذهبي شكوفايي خاصي يافتند. از اين رو سرودن 
مثنوي نيز بسيار رايج شد و شاعران مثنوي سراي پيشين مورد توجه قرار گرفتند. يكي از آثار معروف 
اين دوره، مثنوي حماسي خاوران نامه، سروده ابن حسام است كه روايت فتوحات و زندگی علي  بن 

ابي طالب )ع( است و مشهورترين مثنوي شيعي به شمار مي آيد.7
اين نسخه مصور مربوط به مكتب شيراز و دوران تركمنان، نسخه خاوران نامه است. اين كتاب در 
سال 830/1426 به نظم درآمده و بين سال هاي 1486-891/1450-854 مصور شده است. انسان هاي 
ترسيم شده در اين كتاب درشت اندام، نيرومند و داراي سرهاي بزرگ هستند و از رنگ هاي روشن 

در آن استفاده شده و دور سر حضرت علي )ع( هاله اي مقدس و طاليي نقش بسته است.8
امضا  اين  كه  است  فرهاد  نام  به  فردی  امضاي  به  و  دارد   882/1477 تاريخ  نگاره ها  اين  از  برخي 

نخستين امضاي يك نقاش بعد از امضاي جنيد نقاش بغدادي است.9

خاوران نامه اثر حماسي، ملي و مذهبي سده ي پانزدهم/ نهم
خاوران نامه اثر شمس الدين محمدبن حسام الدين حسن فرزند شيخ شمس الدين زاهد در قصبه ُخسف10 
اثر منظوم خود را در بحر متقارب مثمن  است كه در سال 830/1426 نوشته شده است. ابن حسام 
مقصور يا محذوف- بحر شاهنامه فردوسي و اشعار حماسي- با 22500 بيت به نظم درآورده است. 
خاوران نامه داستان جنگ ها و دالوري هاي حضرت علي )ع( و ياران آن حضرت مانند مالك اشتر، 
ابوالمحجن، عمروبن معدي كرب، عمروبن اميه است كه نام هاي آنان در جنگ هاي صدر اسالم و 
جهان گشايي هاي خلفا مكرر آمده است. اين اثر شامل جنگ هاي حضرت علي )ع( و سرداران آن 
حضرت با قباد )شاه خاوران( و ديگر پادشاهان بت پرست، مانند طهماس شاه و صلصال شاه است. اين 
جنگ ها براي ترويج اسالم و برانداختن كفر در خاور برپا شد. چون هدف اين داستان ها تحكيم 
ايمان مردم و برانگيختن حس تحسين شيعيان و دوستداران آل  علي )ع( بوده است، بنا به پسند عوام 
در آن روزگار در كنار حوادث تاريخي، گاه سخن از جنگ با اژدها و ديو و جن مي رود كه معموالً 

الزمه آثار حماسي است.11
در باب منظومه حماسي خاوران نامه بايد گفت كه عالوه بر هنرنمايي ها و ذوق آزمايي هاي ابن حسام 
در اين منظومه، آن چه براي وي فضل جداگانه به  شمار مي آيد، اين است كه او نخستين شاعري 
است كه در باب شرح و توصيف جنگ هاي حضرت علي )ع( و سردارانش به سخن سرايي پرداخته 
از  كه  است  ذكري  قابل  و  مهم  تقليد  آخرين  او  »خاوران نامه ي«  محققان  نوشته  به  بنا  نيز  و  است 

»شاهنامه فردوسي« به عمل آمده است.12
در بيشتر داستان هاي حماسي، موضوع اصلي و شاه بيت آن ها، بيان زندگي افتخارآميز موالي متقيان 
علي )ع( و ياران باوفاي آن حضرت بوده است. مايه اصلي اين قبيل داستان ها، از حوادث تاريخي 

گرفته شده و شاخ و برگ هايي از حوادث خيالي بر آن ها افزوده شده است.13
ماندگار  آثار شعري،  ساير  ميان  در  و  اعجاب انگيز  و  بي بديل  ادبي  از حيث  را  آن چه خاوران نامه 
مي نمايد، هنر شاعري ابن حسام در توصيف صحنه هاي رزمي و به ويژه بزمي آن است. او در جاي جاي 
منظومه از فنون ويژه ادبي همچون مبالغه و اغراق و ديگر صنايع ادبي- كه الزمه يك اثر حماسي 
است، بهره مي برد. يكي از مضاميني كه در توصيف داستان ها و مطالب اين كتاب، بيان آن خالي از 
لطف نمي نمايد، گرايش به خرد و خردورزي است. مقوله اي كه در بسياري از آثار ادبي، كه پيام 

حكمي و اخالقي داشته يا حاوي عبرت آموزی از دنيا هستند، جلب توجه مي نمايد.14
حكايات اسطوره ای و افسانه ای مي تواند از منطق زمان و مكان خارج باشد. به عبارت ديگر، افسانه و 
اسطوره بي مكان و بي زمان است. مواجهه حضرت علي )ع( با قباد و طهماسب، حكايت از زمان شكني 
دارد. زيرا اين دو شخصيت در زمان آن حضرت نمي زيستند حضور امام علي )ع( در سرزمين خاور 
ديده  »خاوران نامه«  در  بي مكاني  و  بي زماني  چنين  است،  بي مكاني  از  حكايت   )... و  هند  )ايران، 

مي شود.15
قديمي ترين نسخه خطي خاوران نامه كه همزمان با زندگي شاعرش مصور شده و تدوين يافته است 
شامل 645 ورق- كه در اصل 685 ورق بوده است- با كاغذ ختايي به قطع 27/5 × 38/5 سانتي متر 
است كه در حال حاضر در كتابخانه كاخ گلستان تهران نگه داري مي شود. اوراق كتاب را با جلد 
كرده اند.  جلد  قهوه اي  به  متمايل  مشكي  تيماج  با  ساده  حال  عين  در  و  شده  جدول  بندی  سوخته 
اين نسخه در اصل داراي 155 قطعه نقاشي بوده كه اينك 115 قطعه مي باشد و 40 قطعه ديگر در 
پراكنده است. ورق اول كتاب مرمت  امريكايي  اروپايي و  كتابخانه ها، مؤسسه ها و مجموعه داران 
شده و مزين به شمسه-ای مذهبي است كه در متن طاليي وسط آن، به قلم ثلث با سفيدآب، عبارت 
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خاورنامه نوشته شده است؛ صفحه هاي دوم و سوم نيز سرلوحه هاي مذهب و جدول هاي زرين دارد. در هر 
يك از اين صفحات، به طور متوسط 18 بيت با خط نستعليق كتابت و بين سطرها طالاندازي شده است.16

اين نسخه توسط حامي ثروتمندي، براي به حقانيت رسانيدن آن در ديدگاه مردمان شيعه  احتماالً 
تحت حاكميتش، مصور شده است. در نسخه مذكور، طال به صورتي وافر به كار رفته و نه تنها در 
هر صفحه اي از متن بلكه در هر نقاشي از خطوطي استفاده شده است كه اشعار را به چهار ستون 

تقسيم مي كند.17 
ابن حسام خوسفي كه او را به جهت تقليد از شاهنامه فردوسي، »فردوسي ثاني« لقب داده اند، مثنوي 
حماسي، مذهبي خود را با حمد و ثنا و مناجات حضرت حق آغاز كرده18 و به نعت رسول خدا )ص( 
و آل گراميش )ع( مي پردازد. پس از مقدمات، در آغاز كتاب به داستان اصلي خاوران نامه اشاره 
مي كند و بدين ترتيب داستان آغاز مي شود و به جنگ ها و مأموريت هاي جنگي هر يك از دالوران 

اسالم اشارت ها مي رود.19 

جلوه هاي حماسي، ملي و مذهبي در نگاره هاي خاوران نامه
حماسه در لغت به معناي دالوري و شجاعت است و در اصطالح داستاني منظوم است كه مضمون 
آن قهرماني و پهلواني يك قوم يا يك ملت در گذشته های دور است كه حوادث خارق العاده و 
اسطوره اي در آن جريان دارد. اين داستان ها به نخستين دوره ها و شكوفايي تمدن آن قوم يا ملت 
پهلواني  از داستان هاي  انبوهي  تاريخ،  اسطوره و  از  ايران آميزه اي است  باز مي گردد. حماسه ملي 
افسانه هاي  دامان   در  نيز  نو  و  جديد  گونه هاي  دارند.  اساطيري  پيشينه  بيشترشان  كه  باستان  ايران 
كهن پرورش يافته اند؛ و برخی اخبار پراكنده تاريخي، كه آن ها نيز اغلب با افسانه  آميخته و به شيوه 

حماسي بازگو شده اند.20
محققان منظومه هاي حماسي را به دو نوع تقسيم كرده اند: دسته اول منظومه هاي حماسي طبيعي و 
ملي است كه شامل حماسه هاي اساطيري و پهلواني و حماسه هاي تاريخي اند و دسته دوم منظومه هاي 
نيز  عرفاني  و  مذهبي  پهلواني حماسه هاي  و  اساطيري  كنار حماسه هاي  در  است.  مصنوع  حماسي 
شكل گرفته است  كه در آن ها داستان بر مبناي اصول ديني مي باشد. منظومه خاوران نامه نيز از حيث 
موضوع يكي از حماسه هاي منظوم ايراني است كه قهرمان داستان هاي آن، حضرت علي )ع( اولين 
پيشواي شيعيان است. محور داستان هاي حماسي مضامين ملي، مذهبي و آييني يك قوم يا ملت است. 

اين نمادها هرگز از هم جدا نبوده اند. 
در بحث اصلي كه بررسي نمادهاي حماسي، ملي و مذهبي در نگاره هاي خاوران نامه است ابتدا با 
تقسيم بندي نگاره ها اين نمادها بررسی شده و در صورت امكان مقايسه اي صورت گرفته است. با 

نمادها و عناصر حماسي، ملي و مذهبي در شاهنامه فردوسي، بزرگترين حماسه ادبي ايران. 
داستان هاي خاوران نامه حول پهلواني ها و رشادت هاي حضرت علي )ع( و اصحاب ايشان در برابر 
)ع(  افسانه اي كه در آن ها حضرت علي  و  اي  اسطوره  داستان هاي  است و شامل  دشمنان و كفار 
نبردها  مي دهد،  نشان  عجيب  موجودات  و  مكان ها  و  اژدها  افسانه اي،  موجودات  با  مصاف  در  را 
و  تاريخي  وقايع  و  نبرد  و  جنگ  صحنه هاي  در  ايشان  ياران  و  )ع(  علي  حضرت  دالوري هاي  و 
داستان هايي كه در كنار صحنه هاي جنگ و نبرد بوده و مضاميني اجتماعي، مذهبي و اخالقي دارد. 

با اين تقسيم بندي نمونه هايي از هريك از اين داستان ها بررسی می شود.
بار ديگر سخن از برگزيده  ترين بند گان خداست، او كه برتر از وصف، برتر از انديشه و واالتر از 
جوهر كالم است. او كه شاعران در مدح او شعرها سروده اند21 ، چه بسا شعر نيز ياراي توصيف او 

را ندارد. 
حضرت علي )ع( شخصيتي عظيم و متعالي داشت. اين شخصيت در طول اعصار مختلف، شايد به 
ابعاد و تنوع سجايا و كثرت  اما از نظر  ظاهر يك فرد و يك شخصيت متعالی معرفی شده است، 
در  او  كه  شده  باعث  )ع(  علي  امام  شخصيت  ويژگي هاي  اين  است.  امت  يك  معادل  ويژگي ها 
تاريخ به شخصيتی اسطوره اي مبدل گردد. چرا كه اسطوره در برگيرنده مجموعه اي از شخصيت ها، 
احساس ها، مظاهر، زندگي ها، پيوندها و پيوستگي ها و همچنين روابط انساني در حد اعالي آن است. 
در طول تاريخ هنر اسالمي نيز همواره به طرق مختلفي به وجه اسطوره اي شخصيت حضرت علي 
)ع( پرداخته است كه بارزترين آن هنر نگارگري است. نگارگران مسلمان با سرسپردگي به واليت 
بُعد حقيقي شخصيت  تنها  نه  او همواره كوشيده اند  به حيات  علي )ع( و مصورسازي نسخ مربوط 
اسطوره اي آن امام را نشان دهند، بلكه با مصوركردن وقايع آميخته به افسانه توانسته اند اين بعد را 

زنده نگهدارند.22

16- سعيد انواری، مقدمه خاوران�نامه ابن حسام، پيشين، صص6-7.
17- مهناز شايسته�فر، هنر شيعی در دوران تيموريان، موسسه مطالعات 

هنر اسالمی، تهران، 1381، صص86-88.
18- نخستين برين نامه دلگشای     سخن نقش بستم به نام خـدای
خداوند هوش و خداوند جــان      خــداونـد بخشنــده مهـربـان

 يــگانه خداونـد باال و پسـت         گواه بود بر هستيش هرچه هست
سپهر و زميـن و زمـان  آفـرين     دل و دانش و هوش و جان آفرين

پيشين، صص24- ابن حسام،  مقدمه خاوران نامه  انواری،  19- سعيد 
.22

20- سيد عطااهلل مهاجرانی، حماسه فردوسی، نقد و تفسير نامورنامه، 
پيشين، ص242.

21  - شهريار شيرين سخن در مدح او چنين مي سرايد:
  علي اي هماي رحمت تو چه آيتي خدا را  

كه به ما سوا فكندي همه سايه هما را
 دل اگر خداشناسي همه در رخ علي بين   

به علي شناختم من به خدا قسم خدا را
در نقلي ديگر خواجوي كرماني شاعر نام آور سده چهاردهم/ هشتم 

در ديوان اشعار خود صفحه 130 چنين گفته است:
آن دسته بند البستان َهْل أتي   

و آن قلعه گير عرصه ميدان الفتي
كرار بي فرار و خداوند ذوالفقار  

قتال عمر و عنتر، داماد مصطفي
 بحر محيط را به دل و دست او قسم  

عرش مجيد را  به سر كويـش  التجا
22- فاطمه صداقت، خاوران نامه شاهكار نگارگری مذهبی تركمانان، 
دو فصلنامه مطالعات هنر اسالمی، شماره 4، تابستان، تهران، موسسه 

مطالعات هنر اسالمی، 1385، صص109-112
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در  ريشه  و  داشته  افسانه اي  و  اسطوره اي  بعدي  است كه  نقل شده  داستان هايي  نيز  در خاوران نامه 
اعتقادات و آيين هاي گذشتگان دارد و در آن ها سخن از جنگ حضرت امير )ع( با اژدها و ديو و 

جن و حوادث خيالي مي رود كه الزمه آثار حماسي است.

مضامين اسطوره ای، افسانه ای
اولين  افسانه اي 4 تصوير مورد بررسي قرار مي گيرد كه  به مضامين اسطوره اي و  در بحث مربوط 
نگاره )تصوير1( نبرد حضرت علي )ع( با اژدها را نشان مي دهد. اين نگاره از لحاظ مضامين حماسي 
و اسطوره اي حائز اهميت است. اژدها جانوری است عظيم الجثه، فراخ، بسيار دندان و طويل كه در 
بسياری از داستان های عاميانه به عنوان مظهر شر، حضور يافته است و تقريباً در همه موارد قهرمان 
داستان بر او پيروز می شود. نبرد ميان قهرمان و اژدها، در واقع تعبير ديگری است از كشمكش انسان، 
برای نيل به خود آگاهی. در اين�جا نيروهای كيهانی شر به صورت اژدها و ساير عفريت ها نمودار 
می-شوند. ريشه واژه اژدها و ضحاك شاهنامه يكي است.23 به باور عوام در سده ي پانزدهم/نهم، 
اين  به حساب مي آمدند.  افسانه اي شايد در زمره واقعيات قطعي و مسلم  اژدها و ساير موجودات 

موجودات كه غالباً مظهر شر24 نيز بوده اند مي بايست به دست نيكان پروردگار از پاي درآيند25
در تصوير1 حضرت علي )ع( با هاله اي نوراني، عمامه�ای سفيد و پوششی به رنگ آبی و قرمز، سوار 
بر اسب با ذوالفقار ضربه اي سخت بر اژدها وارد آورده و ياران آن حضرت در حال نظاره اين صحنه 
هستند. فردي در سمت راست تصوير پرچمي را به دست دارد كه در اكثر نگاره هاي خاوران نامه در 
باالي صفحه در اهتزاز است و نشان پيروزي حق عليه باطل مي باشد. در اين نگاره امام علي )ع( به 
عنوان برگزيده ترين بندگان، پيشوا و پهلوان اسالم با شمشير خود عليه پليدي و شر در مبارزه است و 
آن را نابود مي كند. در تصوير، عنصر منفي يعني اژدها، در سمت چپ و عنصر مثبت يعني امام علي 

)ع( در سمت راست قرار دارند.

23- محمد جعفر ياحقی، فرهنگ اساطير و داستان واره ها در ادبيات 
فارسی، تهران، فرهنگ معاصر، 1386، ص105.

موجوداتي  زرتشت،  آيين  و  اسالم  از  پيش  ايرانيان  باور  به   -24
همچون اژدها و ديو، مظهر شر و بدي و نشانه اهريمن زشت كردارند. 
در شاهنامه فردوسي نيز پهلوانان، جنگ هايي نام  آور با ديوان و اژدها 

داشته اند، همچون جنگ رستم و ديو سفيد در هفت خوان رستم.
25- سعيد انواری، مقدمه خاوران نامه، پيشين، صص21-22.

تصوير1 نبرد امام علي )ع( با اژدها.
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از ويژگي هاي سبك تركمنان كه در نگاره هاي نسخه خاوران نامه به خوبي ديده مي شود، استفاده 
از رنگ هاي غني و مهيّج و طراحي سنجيده است، كه كل عناصر موجود در آن نقاشي را به صورت 
اجزايي از يك طرح كمابيش تزييني نمايش می-دهد، پيكره هايي با ابهت اما الغر اندام، سرهاي 
بزرگ، حالت و چهره هاي پرهيجان و پس زمينه اي از انبوه گياهان و نباتات و با سايه هاي متنوعي از 

زرد و سبز، از خصوصيات اين نسخه خطي است.26
بهرام گور و  از جمله گرشاسب، رستم،  بسياري  پهلوانان  از  يعني شاهنامه  ايرانيان  در حماسه كهن  
اسفنديار، به عنوان پهلوانان اژدهاكش ياد شده است. اسفنديار شاهزاده كياني در سومين خوان به 
نبرد با اژدها مي پردازد. در يكي از نسخه هاي شاهنامه تيموريان مربوط به مكتب شيراز به تاريخ1440-

844/1435-839 اسفنديار را در حال كشتن اژدها نشان مي دهد. او در اين نگاره اژدهايي را كه از 
از هر طرف آن  بيرون زده است مي كشد، بدين صورت كه جعبه ای را كه شمشير  دهانش آتش 
اسفنديار  مي جنگد.  اژدها  با  و  رفته  آن  داخل  به  خود  و  داده  قرار  ارابه  يك  در  است  زده  بيرون 
شاهزاده اي است كه از كودكي مورد عنايت و احترام زرتشت بوده و با جنگ ها و رشادت هاي خود 
آيين زرتشت را در سراسر ايران مي گستراند. او نيز همچون رستم، هفت خوان را مي گذراند و عليه 
ظلم و پليدي مبارزه مي كند. در مقايسه اين دو داستانی كه نگاره های آن توصيف گرديد، هر دو 
شخصيت حضرت علي )ع( و اسفنديار در صورت ظاهر شده اند، مرداني كه در روزگار خود در 
جهت گسترش آيين و شريعت الهي و حمايت از پيامبر خدا )ص( مبارزه  و كفر و پليدي را نابود 

كرده اند.27
اسطوره، دين و حماسه به ميزان سه ركن اساسي روح يك قوم و ملت در اشعار شاهنامه به چشم 
مي خورند. از آن جا كه خرد مبناي انديشه و سخنان فردوسي در شاهنامه است او هيچ گاه نمي تواند 

داستان هايي غير خردمندانه بگويد. 
در نگاره ديگر )تصوير2( حضرت علي )ع( را در مبارزه با موجودات افسانه اي- ديوان و جنيان- 
دوره  آغاز  زمان  از  ايران  در  ولي  است  خدا  معني  به  اروپاييان  و  هند  نزد  در  ديو  مي دهد.  نشان 

مزداپرستي، ديو، نشان از شرك و اهريمن بوده است.28
در اين نگاره حضرت علي )ع( ديوان را كه نشان از شرك و پليدي هستند از پاي درآورده است و 

در جهت مقابل ايشان فرشتگان و ياران و سپاهيان آن حضرت در حال نظاره هستند.
در نگاره ای مشابه در شاهنامه، رستم به جنگ با ديوان رفته و با آنان مبارزه مي كند. رستم برترين 
آفريده فردوسي، قهرمان شاهنامه و يگانه نماينده و نماد توده هاي ايراني است. او براي نجات و ياري 
پادشاه ايران، كيكاووس، كه در سرزمين مازندران29 )سرزمين ديوها( اسير است روان مي شود و در 
طي هفت مرحله خطرناك هفت آزمايش را پشت سر مي گذارد و در خوان هفتم ديو سپيد )ساالر 

و رييس لشكر ديوان( را مي كشد. 
و  پهلوانان  جوانمردي هاي  و  دالوري ها  تاز،  و  تاخت  صحنه  را  جهان  خويش  اشعار  در  فردوسي 
گردن افرازان ملتي كرده است كه در مركز و قلب آن جاي دارند و ديگر ملل و اقوام در كنار و 

حاشيه آن هستند.30
با  نگاره هايي  صفوي،  و  تيموري  دوران  به  مربوط  طهماسبي  شاهنامه  و  بايسنقري  شاهنامه  دو  در 
و  با كاله خود  رستم  نگاره  دو  هر  در  است.  ترسيم شده  رستم  به دست  سپيد  ديو  موضوع كشتن 
زره، ديو سپيد را درون غاري به وسيله خنجر از پاي درمي آورد. در حالي كه در نگاره خاوران نامه 
حضرت علي )ع( با شمشير بی مانند خود ذوالفقار تمامي ديوان را از پاي درآورده است. در نگاره 
خاوران نامه، حضرت علي )ع( در باالترين نقطه نگاره در سمت چپ در فضايي باز با چهره و اندامي 
درشتر ترسيم شده است و گويا بر تمامي صحنه تسلط دارد. در حالي كه در دو نگاره شاهنامه رستم 
را درون غار و در حال جنگي تن به تن با ديو نشان داده شده است. در هر دو داستان  جايگاه ديوان 
دو  هر  است.31 شخصيت هاي  توصيف شده  نيز چنين  داستان خاوران نامه  در  است،  غار  و  در كوه 
داستان برجسته و مورد احترام هستند و در مقابل پليدي و بدي مي جنگند. پهلواناني كه نيرو و قوت 

بازويشان اميدبخش سپاهيان است.32
در نگاره بعدي )تصوير3( نيز حضرت علي )ع( را در مبارزه با موجودات افسانه اي و سحر و جادو 
نشان مي دهد. براساس داستان نقل شده در اين نگاره حضرت علي )ع( صندوقي كه به وسيله ديو 
جادو شده است را گشاده و تحفه اي كه حضرت سليمان در آن نهاده است را مي يابد و يادي از آن 

حضرت كه در زمان او تمامي ديوان و پريان به امر و فرمان ايشان بودند، مي كند.
اصلی  موضوع  نيك  تسخير كشيدن روح  به  در  و سعي  اهريمن  و  پليدي  با  مبارزه  ديگر  بار  يك 
نگاره می باشد. حضرت علي )ع( با جامه اي فاخر، هاله اي نوراني و شمشير ذوالفقار صندوقي را كه 
جادو در آن بوده است مي شكافد و ياران آن حضرت در اطراف با شگفتي در حال نظاره هستند. 

26- همان، صص29-30.
27- ر.ك به شيال كنباي، نگارگري ايراني، مهناز شايسته فر، موسسه 

مطالعات هنر اسالمي، تهران، چ اول، 1381، ص55.
28- محمد جعفر ياحقی، فرهنگ اساطير و داستان واره ها، پيشين، 

ص371.
29- برخي ريشه نام مازندران را آميخته از ماز به معني بزرگ و نيز 
ميانه، اينديرا- بزرگترين خداي هنديان- و ران به عنوان پسوند مكان 
حدس زده اند. در نتيجه مازينديران را به معناي جايگاه ديو بزرگ، 
اينديرا مي دانند. گواه آن را هم اين موضوع دانسته اند كه در آن از 
مازندران به عنوان جايگاه ديو سپيد نام برده و اينديرا را كوهي دانسته 
در ميانه اين سرزمين )برگرفته از پايگاه ويكی پريا شاهنامه فردوسي،  

)  http://fa.wikipedia.org/wiki ،86/12/20 ،10 :50َ
نگاره های  تطبيقی  مطالعه  و  ويژگی ها  بررسی  لطيفيان،  نارمال   -30
ايرانی در دوران تيموری و صفوی، پايان نامه كارشناسی ارشد، استاد 

راهنما: مهناز شايسته فر، دانشگاه تربيت مدرس، 1381، ص156.
31- همه بارشان تازيانه بكف     چو دود از دهانشان هميرفت تف

علي را چو ديدند بر كوهسار         گرفتند به كف دسته ذوالفقار
 همه جنگ را بر كشادند چنگ      برو كوه دامن بيستند شك

همي گشت حيدر بر آن كوهسار     پر از كشته از تيغ او كوه و غار
 ز  ديوان   بيفكنـد  چندان  سپاه      كه  بركــوه رفتن  نمـي داد  راه

32- جهت ديدن تصاوير ر.ك به: نارمال لطيفيان، بررسی ويژگی ها 
صفوی،  و  تيموری  دوران  در  ايرانی  های  نگاره  تطبيقی  مطالعه  و 

پيشين ، صص258-268 
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صندوق در مركز و امام علي )ع( به عنوان نماد خير و نيكي در سمت راست تصوير ترسيم شده اند. 
در اين نگاره ها، گويي حضرت امير با شمشيري كه از سوي خداوند و به وسيله پيامبر )ص( بدو داده 
شده، آن چه تصور و خيال پليدی است را نابود مي كند. در داستان مشابه در شاهنامه رهام پوالدين، 
پهلوان ايراني33 در جنگ با تورانيان، جادوگر تورانيان را از پاي درمي آورد. نگاره اين داستان متعلق 
به شاهنامه اي از دوره تيموريان است كه در آن رهام، جادوگر تورانيان، بازور، فردی را كه برف و 
هواي سرد را براي مقابله و شكست ارتش ايران فرستاده، را پيدا می كند و هنگامي كه بازور در حال 

استفاده از چماق است رهام دستش را با شمشير قطع مي كند و هوا به حالت طبيعي برمي گردد.34 
در نگاره اي ديگر در خصوص مضمون اسطوره اي و افسانه اي، اسب حضرت علي )ع(، ُدلُدل35 در 
حال مبارزه با سپاهيان خاور تصوير شده است. درباره اسب افسانه اي حضرت علي )ع( كه مترادف 
آن در اسطوره هاي ايراني همان رخش رستم است، حكايت های فراواني به زبان تصوير وجود دارد. 

نگاره هايي كه قدرت بدني و توانايي هوشي اين اسب را در قالب ماجراها به تصوير كشيده اند.36
اقوامي  نخستين  و آريايي ها  اروپاييان  و  هند  اين كه  به  توجه  با  ايران  در  باستان  از روزگاران  اسب 
بودند كه اسب را اهلي كردند، مورد توجه بوده و به صفاتي همچون تند، تيز، چاالك، دلير و پهلوان 
موصوف بوده است. در چشم ايرانيان و رزم آوران، داشتن اسب نشانه اشرافيت و امتياز بوده است. 
بدون شك براي مردان بزرگ، در داستان هاي اسطوره اي، همچون رستم و روايات تاريخي، همچون 
علي مرتضي )ع(، داشتن مركبي خوب و مناسب كه آن ها را در سخترين لحظات )به خصوص در 

جنگ ها( همراهي كنند بسيار حائز اهميت است.
و هيچ  مغلوب مي سازد  را  و آن ها  قوم كافر مي جنگد  با  تنهايي  به  ُدلُدل  )تصوير4(  نگاره  اين  در 
اين تصوير  نگارگر در  نمي شود.  از حضور شخص حضرت علي )ع( در تصوير مالحظه  نشانه اي 
بر قدرت فوق العاده اسب تأكيد دارد، چراكه او را در حالي نشان داده كه از هر سو مهار شده، اما 

كوچكترين نشاني از ناتواني در او ديده نمي شود و او به راحتي بر آن ها غلبه يافته است.37

بزرگ شاهنامه است و در زمان  پهلوانان  از  33- رهام پسر گودرز 
حكومت لهراسب از جانب او به حكومت ري و اصفهان تا حدود 
و  نمود  پهلوانی ها  رخ،  دوازده  جنگ  در  وی  شد.  منصوب  اهواز 
شعر  در  ديگر  پهلوانان  شمار  در  او  نام  كشت.  را  تورانی  »بارمان« 
فارسی آمده است ) محمد جعفر ياحقی، فرهنگ اساطير و داستان 

وارده ها، پيشين، ص 407(.
34- ر.ك به شيال كنباي، نگارگري ايراني، پيشين، ص61.

مقوقس،  كه  است  سياه  به  مايل  سپيد،  قاطری  ماده  نام  ُدلُدل   -35
حضرت  به  خدامی،  عمرو  بن  قروه  روايتی  به  و  اسكندريه  حاكم 
رسول اهدا كرد. در روايات شيعی آمده است كه حضرت آن را با 
چند اسب ديگر به حضرت علی )ع( بخشيد كه در جنگ ها بر آن 
سوار می شد )محمد جعفر ياحقی، فرهنگ اساطير و داستان واره-ها، 

پيشين، ص 360(.
نگارگری  شاهكار  خاوران نامه  خطی  نسخه  صداقت،  فاطمه   -36

مذهبی، پيشين، ص115.

با  مصاف  در  )ع(  علي  حضرت  راست،  تصوير2 
موجودات افسانه اي. 

تصوير3 چپ، حضرت علي )ع( و گشادن صندوق 
عجايب.

زهرا شريعت / ليال زينلیجلوه هاي حماسي، ملي و مذهبي در نگاره هاي خاوران نامه مكتب شيراز
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دو فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات هنر اسالمی/ شماره دهم/ بهار- تابستان 1388

همتاي او در داستان هاي شاهنامه رخش رستم است. رخش نيز در تصويري مشابه در خوان اول با 
شير مبارزه مي كند. زماني كه رستم براي نجات كاووس شاه از اسارت ديوان در كوه مازندران عازم 
می�شود، او و اسبش مسيري مستقيم ولي مخاطره آميز را انتخاب مي كنند. رستم جهت رفع خستگي 
در مرتعي دراز می�كشد كه در واقع خانه شير است. وقتي رستم به خواب می�رود شير بازمی�گردد 
و به رخش حمله ور شده و سرانجام رخش او را در زير پاهاي خود لگدكوب می�كند.38 بايد توجه 
كرد كه، ُدلُدل و رخش دو مركب ويژه هستند با خصوصياتي منحصر بفرد براي مرداني بزرگ در 

صحنه تاريخ. 

مضامين كارزار و جنگ های تاریخی
5 تصوير بعدی مربوط به وقايع تاريخي و جنگ ها است كه اولين نگاره )تصوير5( كه از مهم ترين 
نگاره هاي خاوران نامه است واقعه اي مشهور را به تصوير می كشد كه در آن امام علي )ع( دروازه 
خيبر را مي گشايد. در جنگ خيبر كه ميان سپاه اسالم و يهوديان در سال 7/628 در گرفت، حضرت 
علي )ع( بيمار بود، پيامبر)ص( او را دعا كرد، علي )ع( در كمال صحت و سالمت برخواست و پرچم 
را به دست گرفت و به ميدان جنگ رفت. او كه نماد مردان دالور است، در جنگ ها هرگز به دشمن 

فرصت جنبيدن و عكس العمل نمي دهد. 
در اين تصوير علي )ع( و يارانش در مقابل قلعه و در مواجهه سپاه دشمن قرار گرفته اند. سپاهيان 
حضرت همه داراي كاله خود و شمشير و سپر هستند. امام علي )ع( با پوششي معمولي و بدون شمشير 
و بدون سالح جنگي ترسيم شده است. در اين جا قدرت، رشادت و توانايي بدني امام علي )ع( مورد 
نظر نگارگر بوده، چرا كه او را فربه تر از ساير نگاره ها تصوير كرده است. در اين نگاره حتي اسب 
امام هم ديده نمي شود و اين گواه و تأكيدي بر توانايي های امام علي )ع( به عنوان پهلوان سپاه اسالم 
است. در بخشي از نگاره بام قلعه در خارج از كادر اصلي قرار داده شده شايد از اين طريق، بلندي و 

نفوذناپذيري آن را نشان مي دهد كه بر اهميت كار حضرت مي افزايد.39
امام علي )ع(، ياور و  اين واقعه يكي از بزرگترين وقايع تاريخ صدر اسالم است كه مانند هميشه 

حامي پيامبر اسالم در صحنه های جنگ و پرچم دار اسالم و ستاره سپاه مسلمانان است.40

37- همان، صص 115-116
38- ر.ك به شيال كنباي، نگارگري ايراني، پيشين، ص80.

نگارگری  شاهكار  خاوران نامه  خطی  نسخه  صداقت،  39-فاطمه 
مذهبی، پيشين، صص117-119.

تصوير4 راست، نبرد ُدلُدل با سپاه خاوران.
دست  به  خيبر  قلعه  درب  گشودن  چپ،  تصوير5 

حضرت علي )ع(.
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شخصيت حضرت علي )ع( به جهت ارتباط نزديك با پيامبر به عنوان پسر َعّم و داماد آن حضرت از 
لحاظ مذهبي در طول تاريخ و در نزد تمامي مسلمانان چه شيعه و چه سني حائز اهميت بوده است و 
ويژگي هاي منحصر به فرد او، اسطوره اي از مردانگي و نمونه بارزي از يك مسلمان راستين ساخته 

است. مردي كه به جهت تمامي خوبي هايش دشمنان بسيار دارد. 
در نگاره بعدي اين بخش )تصوير6( حضرت علي )ع( در صحنه اي ديده می�شود كه سپاه دشمنان از 
هر سو كمندي بر انداخته اند و حضرت سوار بر اسب خود، سعي در رهايي از كمندها دارد و سپاهيان 
دشمن را به همراه خود مي كشد. در اين نگاره نيز بر قدرت و قوای بدني پهلوان سپاه اسالم توجه 
شده است. دو نيروي فوق العاده يعني حضرت علي )ع( و مركب ايشان در مركز تصوير و به صورت 
با پوششي زيبا و همچون  نگاره  اين  امام علي )ع( در  با تمامي جزييات تصوير شده اند.  درشت تر 
نگاره هاي ديگر با هاله اي نوراني كه نشاني از قداست و روحانيت آن حضرت است، تصوير شده 
است و سپاهيان كفر با چهره و حركاتي عجزگونه در سمت چپ تصوير ديده مي شوند. بيرق سپاه 
اسالم برافراشته در باال و خارج از كادر است. گويي قصد نگارگر اين بوده تا سرافرازي و سربلندي 

سپاه اسالم را در برابر كفر و شكست ناپذيري پيشوا و رهبر آن را به تصوير كشد. 
نگاره ديگر از بخش دوم )تصوير7(، مرد سپاه اسالم را در ميدان جنگ و در حال جنگ با كفار 
زره،  و  سپر  و  كاله خود  بدون  عادي  پوششي  با  )ع(  علي  امام  ديگر  بار  مي دهد.  نشان  دشمنان  و 
سوار بر مركب و در مركز نگاره ترسيم شده است، در حالي كه با شمشير بي مانند خود ذوالفقار، 
سپاهيان دشمن را از پاي درمي آورد و ياران ايشان از سپاه اسالم از پشت در حال همراهي و ياوري 
آن حضرت در مبارزه با كفر هستند. در بسياري از داستان هاي خاوران نامه همان طور كه از نامش 
نيز پيداست، حضرت علي )ع( به عنوان نماد و الگويي از مردان سپاه اسالم در مصاف با شاهان و 

فرماند هان سرزمين هاي خود و خاور زمين نشان داده مي شود. 
برتري قواي مسلمانان در مقابل دشمنان  ايمان و  تا  بوده  بر آن  اين جنگ ها و رشادت ها سعي  در 
سرزمين ايران چه در جنگ هاي اسطوره اي شاهنامه و چه در دوران هاي متأخر حمله مغوالن و تركان 
از خاور زمين ترسيم شود. گويي شاعر و نگارگر اين اثر با توجه به مهر و عالقه و محبت اهل بيت 
در دل مردمان، پيشواي اول مسلمانان را در مقابله با ويرانگران سرزمين ايران و در حمايت از مردم و 

مظلومان قرار داده تا تسكيني بر دردهاي آنان باشد. 
40- نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت  

متحيرم چه ناممم شه ملك الفتي را 
)از اشعار محمدحسين بهجت تبريزي، معروف به شهريار(.

تصوير6 راست، كمند انداختن كفار به سوي حضرت 
علي )ع(.

با  مصاف  در  )ع(  علي  حضرت  چپ،  تصوير7 
دشمنان.
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از ياوران و دليران سپاه اسالم كه در خاوران نامه بسيار از او ياد شده ابوالمحجن ثقفي41  است. 
محجن به معناي عصا است. او يكي از اصحاب پيامبر )ص( بود كه در فتح مكه پيامبر عصاي 
او را گرفت و بت ها را شكست و از آن پس به او لقب ابوالمحجن دادند. او از سرداران سپاه 
اسالم در جنگ نهاوند با ايرانيان بود كه در همين جنگ مجروح شد و فوت كرد و در گورستان 

سرخاب در استان آذربايجان شرقي دفن شد.42
در نگاره بعدي )تصوير8( ابوالمحجن را در ميدان جنگ در حالي كه با نيزه مردي را رو به آسمان 
بلند كرده نشان مي دهد در حالي كه دو مرد از سپاه دشمن در حال تيرانداختن به سمت او هستند. 
همچون شاهنامه كه در كنار پهلوانان و قهرمان اصلي، پهلوانان ديگري نيز به رزم مي پردازند،43 
تنها نمي گذارند  نيز دالوران سپاه اسالم در هر حال موال و مقتداي خويش را  در خاوران نامه 
و صحنه هاي بسياري از آن ها تصوير شده كه در حال مبارزه با سپاه دشمن هستند. در برخي 
از نگاره ها امام علي )ع( نيز حضور دارد و نظاره گر سپاهيان است. در اين نگاره سردار سپاه 
همراه لشكر در مركز و در حال رسوخ بر سپاه دشمن تصوير شده است. گويا نگارگر با تصوير 
شخصيت هاي مورد نظر خود در مركز نگاره، آن هم با جزييات بيشتر، سعي بر تأكيد نيروي قوي 

و قابل توجه آ ن ها و اهميت اين اشخاص از لحاظ ملي و مذهبي بوده است. 
ابيات نقل شده در داستان44، نشان از دليري و شجاعت مردان سپاه حضرت علي )ع( و مهر و 
محبت آن حضرت نسبت به سرداران سپاه خويش است. وجود و بروز اين خصوصيات از لحاظ 
ملي )چه در دوران پيش از اسالم و چه بعد از اسالم( و مذهبي براي ايرانيان بسيار حائز اهميت 
و مورد توجه بوده است، چه بسا از ويژگي هاي نيكاِن روزگار، شجاعت، دليري و مهر و محبت 

الهي در قلب هايشان است.
تمامي اين ويژگي ها در نگاره بعدي )تصوير9( كه مالك اشتر45، سردار بزرگ سپاه حضرت علي 
)ع( را، در حال مبارزه در ميدان جنگ نشان مي دهد، ديده مي شود. در اين نگاره مالك اشتر را 
نيز در مركز تصوير در حالي كه فردي را بر باالي سر بلند كرده، رو به سمت سپاه دشمن كه با 

شمشيرهاي از نيام بيرون كشيده شده در پشت تخته سنگ ها پنهان شده اند، نشان مي دهد. 
در اين نگاره امام علي )ع( با پوششي عادي و در كنار ديگر افراد سپاه از پشت صخره ها در حال 
نظاره رزم مالك اشتر است و بيرق سپاه اسالم نيز همچون اكثر نگاره هاي خاوران نامه برافراشته 
است. نگارگر سعي بر آن داشته تا نيروي فوق العاده و برجسته ياران و دالوران حضرت را نشان 
كه  است. چرا  به تصوير كشيده  بهتر  و  بيشتر  با جزئياتي  را در صحنه  مالك  اين رو  از  دهد. 
پهلوانان و قهرماناني از سپاه اسالم چون مالك اشتر نخعي جز به نام خدا و براي پيروزي اسالم 
شمشير نمي زنند و در صحنه هاي نبرد، جز رشادت و پايمردي را نمي توان از اين دالوران ديد. 
اسالم،  بيرق سپاه  نگاره هاي خاوران نامه و  تمامي  بر دور سر حضرت در  نوراني  هاله  تصوير 
گوياي نماد مذهبي و نشان  روحانيت و قداست حضرت و سربلندي و سرافرازي سپاه او در 

جنگ ها است. 

مضامين ملی، مذهبی و اجتماعی
اختصاص  به خود  را  تصوير   5 مذهبي،  و  ملي  با مضمون  نگاره هاي خاوران  نامه  ديگر  بخش 
داده است نخستين نگاره جبرئيل را در ميدان جنگ و در كنار حضرت علي )ع( نشان مي دهد 
)تصوير10(. وجود فرشته در فرهنگ ايران پيش از اسالم نماد پير و راهنما است، كه واسطه ي 
ديدار با اهورامزدا و در واقع ارتباط با اصل و مبدأ نورانيت به شمار مي آمده است. اين نماد در 
عرفان اسالمي نقش اساسي در هدايت نفس انسان به  سوي نوراالنوار دارد. فرشته همان جبرئيل 
يا نوراقرب و يا صورت مثالي سال به شمار مي آيد و در فرهنگ اسالمي بارزترين مثال ديدار 

نفس مطمئنه يا روح طيبه با نور اقرب يا عقل اول، جبرئيل است.46
در اين نگاره جبرئيل بر حضرت علي )ع( در ميدان جنگ نازل مي گردد و از معجزه حضور او، 
شمشير دشمن در هوا معلق مي ماند. اين واقعه يادآور نقش فروهرها در ميادين جنگ و ياري 
نيروي دشمن را  ميادين جنگ  يا فرشتگان در  پرهيزكاران است. در عقايد زرتشتيان فروهرها 
اهورامزدا مي گشت كه همين  پيروزي رهروان  باعث  آنان  از  ياري خواستن  بي اثر مي كردند و 

مفهوم در قرآن به عنوان امداد غيبي در جهاد و پيروزي حق عليه باطل آورده شده است.47
نشان كلمه اهلل بر باالي بيرق سپاه اسالم خود گوياي ارتباط آن ها با عالم باال و مبدأ خير و نيكي است 
كه در باالترين قسمت صفحه قرار گرفته است. در اين نگاره امام علي )ع( همچون ديگر نگاره ها 
با پوششي عادي و هاله اي نوراني كه نشان از ارتباط معنوي با مبدأ نورانيت دارد، سوار بر اسب با 

41- نام او »قدامه بن حصين تميعي« بوده است.
42-http://www.fardi.net/essay/Essays-html/
sorxab.htm ، 14/12/86 14َ: 8.
43- جهت ديدن نمونه ای از اين گروه در شاهنامه، 
»صحنه ای از نبردهای دليرانه«، ر. ک به اولگ گرابر، 
وحدتی  مهرداد  ترجمه  ايرانی،  نگارگری  بر  مروری 

دانشمند، تهران، فرهنگستان هنر، 1383، ص52.
44- سرانجام ابوالمحجن رزم ساز  

سنان كرد و بر كوش تازي و راز
چو تنگ اندر آمد بتنگ سوار  

بزد بر بر و سينة  شهريار
سر نيزه آمد ز پشتش برون  

بر وي اندر آمد و كردش نگون
چنان برگرفتش ززين خدنگ  

كه گفتي يكي پشه دارد بچنگ
چو حيدر چنان ديد آواز داد  

كه اي شيرمرد آفرين بر تو باد
هزارآفـرين  بر چنان  مادري  

كه  همچون تو زايد  بلند اختـري
45- مالك فرزند حارث  بن عبد يغوث نخعي معروف 
به مالك اشتر و از اهالي يمن بود كه در زمان رسول 
خدا )ص( به دين اسالم روی آورد. او از يمن به كوفه 
رفت و همان جا ساكن گرديد و چون مردي شجاع و 
دالوري با تقوا در جنگ ها و فتوحات اسالمي شركت 
داشت. در زمان خالفت اميرمؤمنان )ع( بسيار تالش 
كرد و با آن حضرت بيعت نمود و از سرداران بزرگ 
سپاه آن حضرت گرديد و رابطه دوستي عميقي ميان 
ايشان و حضرت علي )ع( بود. او قهرمان قهرمانان و 
بازوي توانمند و دست راست اميرمؤمنان )ع( در زمان 

مرگ آن حضرت بود. 
 برگرفته از پايگاه اينترنتي آيت اهلل ناظم زاده قميساعت(
www.nazem2.com/post  86/12/45َ:11،26
نمادهای  تاجی كيانی، بررسی  46- مهناز شايسته فر، 
نور و فرشته ی راهنما يا پير فرزانه در فرهنگ ايران 
و نگارگری دو دوره تيموری و صفوی، دو فصلنامه 
هنر  مطالعات  موسسه  تهران،  اسالمی،  هنر  مطالعات 
تابستان 1384،  و  بهار   ،2 اول، شماره  اسالمی، سال 

صص 35-36.
47- همان، ص46.
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تصوير10 معجزه نمودن حضرت رسول )ص(.

تصوير9  نظاره حضرت علي )ع( بر نبرد مالك. تصوير8  ابوالمحجن دشمن را بر سر نيزه مي كند.

تصوير11 درآمدن جبرئيل ميدان گاه جنگ.
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جزئيات و بسيار زيبا تصوير شده است و باالي سر امام علي )ع( در مقابل فردي از سپاه دشمن كه 
شمشيرش در هوا معلق مانده، جبرئيل امين حضور دارد كه گوياي تسلط قواي الهي بر تمامي صحنه 

است.
در نگاره اي مشابه در خاوران نامه )تصوير11( معجزه اي مربوط به حضرت رسول )ع( به تصوير شده 
است. حضرت رسول )ص( زماني كه به مسجد حجاز مي آيد بسيار نگران موقعيت و عاقبت حضرت 
علي )ع( در نبرد با دشمنان  است. جبرئيل بر او نازل مي شود و حجاب ها را برداشته تا آن بزرگوار 
شجاعت حضرت علي )ع( را در كارزار جنگ در خاور زمين ببيند. وجود هاله  نوراني بر دور سر هر 
دو بزرگوار و تصوير جبرئيل، نشان از ارتباط الهي با خداوند دارد. حضرت محمد )ص( در حالي كه 
در ايوان مسجد ايستاده، حضرت علي )ع( را در ميدان جنگ با هزاران كشته نظاره مي كند. عمارت 
مسجد كه بر روي ديوارهاي آن عباراتي به خط بنايي نوشته شده48 و كتيبه اي با عبارت »اَلنَّا ُهَو فِي 
اهلل َعْزَوَجَل فَنَا«49 باالي سردر ورودي آن، همگي نشان از توانايي سپاهيان اسالم و ضعف و ناتواني 
دشمنان است. نگارگر در اين تصوير پيامبر)ص(، جبرئيل و امام علي )ع( را در مركز و در قائده اي 

مثلثي تصوير كرده، تا گوياي ارتباط معنوي و روحاني اين سه با هم باشد. 
در نگاره ای مشابه در ابتداي نسخه خطي شاهنامه شاه  طهماسبي مربوط به دوران صفوي، نگاره اي با 
عنوان كشتي شيعه است، كه شاعر باورهاي مذهبي خود را تشريح مي كند. مثالي از مسافران محكوم 
به فنا كه بر هفتاد كشتي سوار شده و هفتاد نوع مذهب بشري را حمل مي كنند و در زيباترين كشتي، 
نوع،  هفتاد  را  آن ها  شاعر،   فردوسي  كه  مذاهبي  و  فرقه ها  تمام  هستند.  سوار  شيعه  مقدسه  خاندان 
تخمين زده به درياي ابديت مي پيوندند و تنها شيعيان در سالمت و امنيت به ساحل نجات می رسند. 
امام دوم و سوم )ع( هستند، همگي  پيامبر )ص( و امام علي )ع( و دو شخصيت ديگر كه احتماالً 
نورافشاني مي كند كه  نوراني ترسيم شده اند و در گوشه سمت راست تصوير، خورشيد  با هاله اي 
مي تواند نمادي از درخشش قوانين اسالم در نظر گرفته شود كه آسمان تاريك زندگي را روشن 

مي كند.50
اين تأثير پذيری به نگرش شاعر باز می گردد، چرا كه فردوسي در نقطه اي ايستاده كه باور ديني 
و ايمان مذهبي او با گوهر جانش آميخته شده است. گويی محبت او نسبت به پيامبر )ص( و علي 
)ع( سروده اي به قلم او نيست، بلكه پاره اي از جان اوست كه بر كاغذ نقش بسته است. رمز بقاي 
فردوسي نيز همين است. بر اساس گفتار فردوسي اندر ستايش پيامبر )ص(، ترديدي نيست كه او 
انساني دين باور و شيعه بوده است. انديشه او درباره خداوند متعال، آفرينش جهان و طبيعت و انسان، 
آفرينش خرد، برانگيخته  شدن پيامبر اسالم )ص( و حمايت حضرت علي )ع( در شاهنامه قابل توجه 
و ستودني است. برخي از شخصيت هاي شاهنامه و داستان هاي شگفت انگيزش، همواره متناسب با 
برخي از داستان هاي انبياء، در ذهن خوانندگانش تداعي مي شود. از اين رو مردم داستان هاي شاهنامه 
را روايتي ديگر از همان داستان هاي قرآن مي دانسته اند.51  تفاوت اين نگاره با نگاره خاوران نامه در 

آن است كه چهره ائمه )ع( پوشيده و پنهان است.
نگاره ديگر خاوران نامه كه باز هم در آن تصويري از پيامبر)ص(، خاتم رسوالن به نمايش گذاشته 
مهم  وقايع  و  معجزات  از  يكي  عنوان  به  معراج آن حضرت  نگاره  با  ارتباط  در  )تصوير12(  شده، 
زندگاني ايشان، تصوير شده است. معراج شبانه و معجزه آساي پيامبراكرم )ص(، به جهت اهميت 
موضوع نزد شيعيان در دوران هاي مختلف در نسخ بسياري مصور شده است كه در همگي آن ها 
پيامبر )ص( سوار بر براق52 و در حالي  كه جبرئيل آن مركب را هدايت مي كند و ساير فرشتگان نيز 
او را همراهي مي كنند تصوير شده است. در اين نگاره نيز پيامبر)ص( سوار بر مركب و در پيشاپيش 
او جبرئيل راهنما، تصوير شده و تمامي صفحه با ابرهاي اسفنجي طاليي كه نشان از نور بي كران الهي 

در ظلمت شب هاست، پوشيده شده است. 
در حكمت ايران باستان نيز كه حكمت نور است، از خداوند متعال به »نور بي پايان« ياد شده است. 
در عرفان و حكمت اسالمي نيز نور اهميت به سزايي داشته است. از جمله حكمت مشائيون و حكمت 
نور  عنوان  به  خدا  از  قرآن  در  همچنين  است.  بوده  باستان  ايران  نوري  از حكمت  برگرفته  اشراق 
آسمان ها و زمين ياد شده است. آن چه كه در حكمت زرتشت به نام امشاپسندان و ايزدان نام دارد، در 
فلسفه منشأ عقول مجرده و در قلمرو حكمت اشراق از سوي شهاب الدين سهروردي، انوار سپهبدي 

ناميده شده و از وجود يكتا و مبدأ نور )روشني بي پايان( به نوراالنوار ياد شده است.53
در نگاره فوق نيز نقش جبرئيل به عنوان راهنما و رابطي با نور الي اهلل و خداوند است. پيامبراكرم )ص( 
در معراج با راهنمايي ملك اقرب )جبرئيل( از طبقات عرش گذر مي كند و با صدر مثالين )مينوي( 
يا همان فرشتگان محشور مي شود و به عرش اعلي )روشني بي پايان( مي رسد كه در واقع رجعتي به 
مبدأ نوراني و وحياني است، همان پيوستن نفس نوراني حضرت با نور خداست، و معراج، تمثيلي از 

48- به عقيد ه گرابار در اين صفحه، كلمه علي )ع( با تبحر و درايت 
هنرمندانه اي، مشكل خاص چگونگي پر كردن فضاي مربع را برطرف 
كرده است )مهناز شايسته فر، هنر شيعي، تهران، مطالعات هنر اسالمي، 

1384، ص87(.
است«  عزوجل  اهلل  مخصوص  »ابديت  مي كند  بيان  كتيبه  اين   -49
جهان  همه چيز  است،  نبرد  ميدان  با  ارتباط  در  كتيبه  اين  مضمون 

فناشدنی است به جز »اهلل« كه بي پايان و ازلي است )همان، ص87(.
50- براي ديدن تصوير ر.ك به: مهناز شايسته فر، هنر شيعي، تهران، 

مطالعات هنر اسالمی، 1384، ص149.
51- سيد عطااهلل مهاجرانی، حماسه فردوسی، نقد و تفسير نامورنامه، 

پيشين، صص 152 و231.
52- مركب حضرت محمد )ص( در سفر معراج.

و  نور  نمادهای  بررسی  كيانی،  تاجی  شايسته فر،  53-مهناز 
پيشين،  نگارگری،  و  ايران  فرهنگ  در  فرزانه  پير  يا  راهنما  فرشته ی 

صص34و32.
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55- در آن ره كه پيدا نبود انتها      هميراند تا سدره المنتهـا      
عنان براقش بجايي رساند      كه روح االمين از ركابش بماند     

بدو گفت سلطان بيت الحرام      كه اي همدم ابنياي گرام      
ترا نور حق بس بود رهنماي       رساند ترا پيش عرش خداي    

خطاب آمد از داور داوران       كه اي گوهر تاج پيغمبران    
 زنعلين خود عرش را تاج بخش     زخاتم نگيني بمحتاج بخش

غباري كه  برخيـزد از راه  دوست   مزيّن كنـد خـاك  درگاه  دوست
نگارگری  شاهكار  خاوران نامه  خطی  نسخه  صداقت،  فاطمه   -56

مذهبی تركمانان، پيشين، ص117.

اين پيوستن است.54
ابن حسام در بخشي از اين داستان، توصيفي زيبا از شخصيت واال و برجسته پيامبر )ص( به عنوان 

خاتم پيامبران دارد كه در چنين شبي به باالترين درجه عرش كبريايي مي رسد.55
يكی ديگر از نگاره های خاوران نامه، امام علي )ع( را در حال شركت در مراسم و آيين ازدواج و 
در ميان مردم نشان مي دهد )تصوير13( نگاره اي كه در آن امام علي )ع( زن و مرد جواني را به عقد 
يكديگر درمي آورد. حضرت علي )ع( در ميان يارانش حضور مي يافت و شيوه صحيح و اسالمي آن 

را به مردم مي آموخت و اين گوشه اي از ابعاد شخصيت و سيره امام علي )ع( را نشان مي دهد.
در اين تصوير خيمه اي قرار دارد كه ماجرايی كه گويي در يكي از سفرهاي حضرت و در سرزميني 
ديگر، اتفاق افتاده را روايت می كند. در سمت راست تصوير امام علي )ع( در حالي كه دست مردي 
را كه بنا به روايات خوِد كتاب، از ياران ايشان است در دست دارد و به همراه زني از قبيله اي ديگر، 

خطبه عقد آن ها را جاري مي كند.56
داستان اين نگاره يكي از جنبه هاي ملي و مذهبي و آييني نزد تمامي جوامع و مذاهب در دنيا است، 
بويژه در اسالم كه بر امر ازدواج بسيار تأكيد شده است. خواندن خطبه عقد توسط حضرت علي 
)ع( به عنوان رهبر و پيشوا و مردي عادل و متدين و الهي براي هر زوجي آرزوست. وجود گل ها 
و سبزه ها در اين تصوير و تزيينات گل و بته در داخل خيمه گوياي شكوه شكل گيري اين پيوند 
فاخر و چهره اي زيبا  لباسي  با  به مضمون داستان،  با توجه  اين تصوير،  مبارك است. حضرت در 

ترسيم شده است.
نگاره  اين  است.  يارانش  و  )ع(  علي  امام  به  نبي  خضر  رساندن  ياري  به  مربوط  نگاره  آخرين 
)تصوير14(امام علي )ع( را به همراه ابوالمحجن، مالك و چند تن از يارانش را در دريا در حالي كه 
بر روي سپرهايشان شناورند نشان مي دهد. حضرت خضر )ع( يكي از انبياء الهي است كه با نوشيدن 

آب حيات، عمري جاودانه يافت.

تصوير 12راست، معراج پيامبر)ص(.

تصوير13 چپ، مجلس عقد در محضر اميرمؤمنان )ع(.

زهرا شريعت / ليال زينلیجلوه هاي حماسي، ملي و مذهبي در نگاره هاي خاوران نامه مكتب شيراز
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نگارگر، خضر نبي را با محاسن سفيد و هاله اي نوراني دور سر، نشان داده و آن را نشانه اي براي 
دانايي و فرزانگي وي قرار داده است. او در حال كشيدن سپري است كه حضرت امير بر روي آن 
نشسته است. او با كشيدن سپرها به سمت خشكي آن  ها را نجات مي دهد. به نظر مي رسد اين واقعه 
از جمله وقايع افسانه اي خاوران نامه باشد كه از شاهنامه الهام گرفته و احتماالً خضر نبي جايگزين 
شخصيتي در شاهنامه، همان سيمرغ57، نجات دهنده و گره گشاي مشكالت زال و رستم، شده است.58 

نمونه های بسياری از تصاوير حضور سيمرغ در شاهنامه وجود دارد.59
مرغ ها همواره نمادي از شناخت و آگاهي برتر بوده اند. تركيبي از انسان و فرشته، نه انسان كامل و 
نه فرشته ي كامل. چون اگر انسان مي بودند با جهان و عالم برين رابطه نداشتند واگر هم فرشته بودند 

چيزي به غير از عادات آشناي مردم بودند.60
اين نگاره از لحاظ مذهبي حائز اهميت است. چرا كه حضرت خضر )ع( با هاله اي نوراني كه نمادي 
از روحانيت و قداست آن حضرت به عنوان يكي از پيامبران برگزيده است، ترسيم شده كه نشان 
از ارتباط الهي امام علي )ع( و شخصيت بزرگوار آن حضرت دارد كه از سوي ديگر انبياء الهي نيز 
مورد توجه است. يكي از نكات زيباي تصوير، هاله هاي نوراني دور سر امام علي )ع( و حضرت 
خضر)ع( است كه با ديگر نگاره ها تفاوت دارد. هاله اي با دو رنگ طاليي و قرمز كه بر زيبايي آن 

افزوده است. 
هنرمند در اين تصوير خشكي را با حاشيه مدور و مزين با گياهان نشان داده كه اشاره به شكل كروي 
زمين دارد. وي از اين طريق به نوعي، دو عنصر زمان و مكان را در هم مي آميزد و حضور حضرت 

خضر را توجيه مي كند.61 

شد  تبديل  ايران  اساطير  پيروزي  پرنده  هما،  به  بعدها  سيمرغ   -57
سيمرغ  زياد  احتمال  به  مي شتافت.  انسان ها  كمك  و  ياري  به  كه 
بعد  داراي  سيمرغ  است.  اساطيري  هماي  به  ايرانيان  نگرش  حاصل 
انساني )سخن گويي و پزشكي(، جانوري )ارتباط با شاهين در اوستا( 
)كيهان،  است.  آمده(  فرود  از آسمان  انسان  ياري  )براي  و آسماني 

نگاهي به اساطير و كاركرد آن ها، وبالگ پرند نيلگون،
 86/12/27 ،11 :55 َ

http://parnian.persianblog.ir
نگارگری  شاهكار  خاوران نامه  خطی  نسخه  صداقت،  فاطمه   -  58

مذهبی تركمانان، پيشين، ص119.
سيمرغ  و  زال  كاروانيان  »ديدن  نمونه ها:  از  يكی  ديدن  59- جهت 
را« از شاهنامه شاه تهماسبی، ر.ك به: استوارت كری ولش، نقاشی 
تقاء،  احمدرضا  مترجم  صفوی،  عهد  نگاره های  نسخه های  ايرانی: 

تهران، فرهنگستان هنر، 1384، ص43.
60- سميه حسيني زاده، بررسي ساختاري تفاوت هاي هدهد عطار و 

مرغ آمين نيما، وبالگ هدهد،
 ،86/12/27 ،11 :30 

www.mankalame.blogfa.com
نگارگری  شاهكار  خاوران نامه  خطی  نسخه  صداقت،  فاطمه   -61

مذهبی تركمانان، پيشين، ص119.

تصوير14 درآمدن حضرت خضر )ع( به ياري 
اميرمؤمنان )ع(.
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نتيجه گيري:
از شاهنامه  تقليدی، مهم در ظاهر و مضمون،  اثر مهم  ابن حسام خوسفي،  برجسته  اثر  خاوران نامه 
فردوسي است. هدف اين مقاله نشان دادن جلوه هاي حماسي، ملي و مذهبي در نگاره هاي خاوران نامه، 
ابتداي  در  كه  دسته بنديي  و  نگاره ها  مضمون  و  نوع  به  توجه  با  است.  بوده  شاهنامه  با  مقايسه  در 
از حيث  خاوران نامه  نگاره هاي  كه  كرد  ادعا  مي توان  نگاره ها صورت گرفت  در خصوص  بحث 
مضامين حماسي چه در ابعاد اسطوره اي و چه تاريخي و همچنين مضامين ملي و مذهبي برگرفته از 
شاهنامه كبير فردوسي بوده است. اقتباس از مضامين، داستان ها و شخصيت هايي كه ريشه در اساطير 
و باورهاي كهن ايرانيان دارد از ويژگي هاي نسخه خطي خاوران نامه ابوخوسفي است. مردم ايران از 

ديرباز با اين داستان ها كه با ظهور شاهنامه فردوسي جاني دوباره گرفت، انس داشته اند.  
مضامين مورد بحث، توسط شاعران بعدي و به زيبايي مورد استفاده قرار گرفته و در اين راستا ارتباط 
مورد قبولي ميان شخصيت ها و نمادهاي اسطوره اي و شخصيت ها و نمادهاي برگرفته از مذهب و 
آيين اسالم برقرار كرده�اند كه جلوه هاي آن در اثر ابن حسام به خوبي قابل رؤيت است. يكي از وجوه 
مشترك خاوران نامه و شاهنامه فردوسي، وجود دشمناني– چه در تاريخ اساطير ايران و چه در دوره 
نگارش خاوران نامه– در سرزمين هايي در شرق ايران همچون توران در شاهنامه و جنگ و مصاف 

حضرت علي )ع( با شاهان و اميران خاور زمين بوده است.
به تصوير كشيدن اژدها و ديو به نشانه شر و اهريمن، برگرفته از نماد هاي اسطوره اي ايران باستان 
است. وجود هاله هاي نوراني، پرچم با نشان اهلل، به تصوير كشيدن فرشته مقرب الهي، ائمه و پيامبران 
الهي همگي نشانه و نماد جلوه هاي مذهبي و شيعي است كه در آن دوران مورد توجه مردم و به�ويژه 

حاكمان تيموري و تركمنان در ايران بوده است. 
را  فارس  ويژه  به  اين سرزمين  فرهنگي  اصالت  است كه  مكاتبي  از جمله  نگارگري شيراز  مكتب 
در خود دارد. از جمله ويژگي هاي آن، استفاده از رنگ هاي شاد و نشاط انگيز، دقت در جزئيات 
و ظريف كاري بر روي شخصيت هاي مطرح داستان و استفاده كمتر از فضا سازي در تصوير است 
كه بر خالف ديگر مكاتبي است كه براي نقاشان، فضا سازي امري غالب بوده است و تمامی اين 

ويژگی�ها در نسخه شگفت انگيز حماسی، ادبی و مذهبی خاوران نامه قابل دستيابی است.

فهرست تصاویر
1- نبرد حضرت علي )ع( با اژدها، منبع 1، ص 98.

2- حضرت علي )ع( در مصاف با موجودات افسانه اي، منبع 1، ص 107.
3- حضرت علي )ع( و گشادن صندوق عجايب، منبع 1، ص 109.

4- نبرد ُدلُدل با سپاه خاوران، منبع 1، ص 106.
5- گشودن درب قلعه خيبر به دست حضرت علي )ع(، منبع 1، ص 61.

6- كمند انداختن كفار به سوي حضرت علي )ع(، منبع 1،ص 75.
7- حضرت علي )ع( در مصاف با دشمنان، منبع 1، ص88.

8- ابوالمحجن دشمن را بر سر نيزه مي كند، منبع 1، ص 89.
9- نظاره حضرت علي )ع( بر نبرد مالك، منبع 1، ص149.

10- درآمدن جبرئيل ميدان گاه جنگ ، منبع 1، ص 80.
11- معجزه نمودن حضرت رسول )ص(، منبع 1، ص 86.

12- معراج حضرت محمد )ص(، منبع 1، ص 152.
13- مجلس عقد در محضر اميرمؤمنان )ع(، منبع 1، ص 102.

14- درآمدن حضرت خضر )ع( به ياري اميرمؤمنان )ع(، منبع 1، ص 103.
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فهرست منابع
1- انوري، سعيد، مقدمه خاوران نامه ابن حسام خوسفي بيرجندي، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمي، 1381.
2- بينيون، لورنس، ويلكينسون، ج.و.س و گري، بازيل، سير تاريخ نقاشي ايران، محمد ايرانمنش، 

تهران، انتشارات اميركبير، 1378. 
3- پاكباز، روئين، نقاشي ايران از ديروز تا امروز، تهران، نشر نارستان، چ اول، 1379.

علوم  و  ادبيات  دانشكده  فصلنامه  خوسفي،  ابن حسام  شعر  در  اسطوره  واقعيت  عباس،  خائفي،   -4
انساني، سال اول، شماره 1، انتشارات دانشگاه فردوسي، بيرجند، 1380، صص 51-56.

5- خواجوي كرماني، محمدبن علي، ديوان اشعار، تصحيح احمد سهيلي خوانساري، تهران، انتشارات 
پاژنگ، 1370.

6- شايسته فر، مهناز، تاجي، كياني، بررسي نمادهاي نور و فرشته راهنما يا پير فرزانه در فرهنگ ايران 
و نگارگري، دو فصلنامه مطالعات هنر اسالمي، سال اول، شماره 2، موسسه مطالعات هنر اسالمي، 

تهران، 1384، صص 29-50.
7- شايسته فر، مهناز، عنصرالوهيت در نگارگري عصر تيموري، مجموعه مقاالت اولين همايش هنر 
تهران، 1382، صص 176- اسالمي،  هنر  مطالعات  موسسه  دكتر محمد خزايي،  اهتمام  به  اسالمي، 

.143
8- شايسته فر، مهناز، هنر شيعي، تهران، مطالعات هنر اسالمي، 1381.
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تهران، فرهنگستان هنر، 1384.
14- گرابر، اولگ، مروری بر نگارگری ايرانی، ترجمه مهرداد وحدتی دانشمند، تهران، فرهنگستان 

هنر، 1383.
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 25-http://parnian7.persianblog.ir     
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