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چکیده
بیــان مســئله: در میــان پادشــاهان تیمــوری، ســلطان حســین بایقــرا )873- 911ق( یکــی 
از واپســین حکمرانــان ایــن سلســله، در طــول 38 ســال حکومتــش، بــا ایجــاد آرامــش 
فرزانــه اش؛  وزیــر  حمایت هــای  بــا  و  گردیــد  علــوم  و  هنــر  شــکوفایی  ســبب  نســبی 
امیرعلی شــیرنوایی باعــث رونــق شــاخه های مختلــف هنــری شــد. مســئله موردتوجــه در 

ایــن مقالــه گرایش هــای عرفانــی بــر نگارگــری در زمــان حاکمیــت وی می باشــد.
ــه: هــدف از ایــن مطالعــه چگونگــی ظهــور گرایش هــای عرفانــی و شناســایی  ــدف مقال ه
 صحنه هــای جلــوس شــاهانه می باشــد.

ً
علــل تأثیرپذیــری آن در هنــر نگارگــری خصوصــا

ســؤال مقالــه: در ایــن مقالــه ســعی می شــود بــه ایــن ســؤاالت پاســخ داده شــود: ارتبــاط و 
نــوع نــگاه مذهبــی شــاه چــه تأثیــری از لحــاظ موضوعــی بــر نگاره هــای آن عصــر گذاشــته؟ 
و آیــا سیاســت های مذهبــی، بــر شــمایل شــاه در صحنه هــای جلــوس شــاهانه تأثیرگــذار 

بــوده اســت؟
روش تحقیــق: پژوهــش حاضــر باتکیه بــر روش توصیفی-تحلیلــی بــه صــورت کیفــی و بــا 
بهره گیــری از مســتندات تاریخــی و نگاره هایــی کــه در آن شــخص ســلطان حســین بایقــرا 
حضــور یافتــه، ســعی در نشــان دادن تأثیــر عرفــان اســامی بــر نگاره هــای جلــوس شــاهانه 

دارد.
جهــت  بــه  هــم  و  شــخصی  عاقــه  دلیــل  بــه  بایقــرا  حســین  ســلطان  نتیجه گیــری: 
، بــه عارفــان و هنرمنــدان باالخــص نگارگــران آزادی بیشــتری بخشــید.  سیاســت های دربــار
حضــور و نقــش عرفایــی چــون جامــی در دربــارش و تشــکیل حلقه هــای فــراوان بــا حضــور 
عالمــان و هنرمنــدان ســبب ایجــاد نگــرش و تمایاتــی تــازه در موضوعــات انتخابــی جهــت 
مصورســازی کتــاب گردیــد. بخشــی از ایــن تحــوالت را می تــوان در شــمایل ظاهــری شــاه 
چــه در پوشــش چــه در نــوع جلــوس، مشــاهده کــرد. حضــور درویش مآبانــه ســلطان در 

صحنه هــای جلــوس شــاهانه از ویژگــی بــارز ایــن نگاره هاســت.
کلیــدی: عرفــان اســامی، درویــش، صوفــی، نگارگــری، مکتــب هــرات، جلــوس  واژگان 

شــاهانه، ســلطان حســین بایقــرا.
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Abstract
Sultan Hussein Bāyqarā (1505-1468) was the last ruler of the Timurid dynasty. During the 
reign of 38 years, with the creation of relative calm, he caused the flourishing of arts and 
sciences. This was possible with the support of his wise minister, Amir Alishir Nava’ that 
stimulated the various branches of art. Sultan Hussein Bāyqarā because of personal interest 
as well as the policies of his court gave more freedom to mystics and artists, especially 
painters. The presence of the mystics such as Jami in his court and the formation of many 
circles with attending of scholars and artists created new attitudes and interest in selected 
topics for illustrating the books. Part of this transformation can see in the appearance of 
king in both costumes and the style of royal coronation. Dervish-like presence of sultan at 
the scene of coronation is a main feature of these paintings. The present research base on a 
descriptive-analytical method and with using historical documentation study the paintings 
in which the person of Sultan Hussein Bāyqarā is present and try to show the influence of 
Islamic mysticism on the royal coronation paintings.
The purpose of this study is to find out how mystical issues arose and to identify this effect 
in the art of Persian painting, especially the scenes of royal sittin  Have mystical schools 
been able to influence art such aspersion  painting? How did mystical themes appear in 
the Persian paintings The present study, based on a descriptive-analytical method in a 
qualitative manner and using historical documents and drawings in which Sultan Hussein 
Bayqara is present, tries to show the effect of Islamic mysticism on the drawings of the 
royal throne Earlier, in the field of the relationship between the Timurid kings and mystics 
and the presence of mystical figures in the court of Sultan Hussein Bayqara, in numerous 
books and articles, speeches and quotations have been included and the religious policies 
and attitudes of Sultan Hussein Bayqara have been addressed. These historical documents 
are summarized by Hamideh Shahidi in an article entitled; The religious policy of Sultan 
Hussein Bayqara is included. Historians were also among those who rose to prominence 
during the reign of Sultan Hussein Bayqara. In the books left by him, there are references 
to the religious tendencies of the Shah. According to him, the ruling religion in Iran and 
the Shah himself was Sunni Hanafi Islam, but the religious interactions and actions of 
Sultan Hussein showed a tendency and attention to Shiism, as some consider him a Shiite. 

Article Research Original
 10.30508/FHJA.2021.526474.1061

فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس 
Ferdows-honor-Journa l of A r t s
Ferdows Institute of higher Education 

47

شماره چهارم
بـــهـــــــــــــــار  1400



But the question is, what effect did the connection 
and the type of religious view of the Shah have on 
the themes of that era? And have religious policies 
influenced the image of the king in the scenes of 
royal enthronement? Sultan Hussein Bayqara gave 
more freedom to mystics and artists, especially 
painters, due to his personal interest and also due 
to the court policies. The presence and role of 
mystics such as Jami in his court and the formation 
of many circles with the presence of scholars and 
artists caused new attitudes and tendencies in 
selected subjects to illustrate the book. Some of 
these developments can be seen in the appearance 
of the king, both in the cover and in the type of 
sitting. The presence of the Sultan’s dervish in the 
scenes of the royal sitting is a prominent feature of 
these paintings
Keywords:Keywords: Islamic mysticism, Dervish, Sufi, 
Persian painting, school of Herat, royal coronation, 
King Hussein Bāyqarā.
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مقدمه و بیان مسئله:
نگارگــری هنــری اســت کــه بســتر رشــد آن در کتاب آرایــی فراهــم 
کتــب علمــی و  بــرای مصــور نمــودن  ابتــدا  ایــن هنــر در  آمــد. 
به مــرور بــرای مصــور ســاختن ســایر کتــب مورداســتفاده قــرار 
بــرای  نگارگــری  رفته رفتــه  مغــوالن  اســتیالی  از  پــس  گرفــت. 
حمایــت  شــد.  گرفتــه  بــکار  ادبــی  کتاب هــای  تصویرســازی 
ــان  ــالیق آن ــا س ــد ت ــث ش ــری باع ــان از نگارگ ــاهان و درباری پادش
به عنــوان  نگارگــری  کنــد.  پیــدا  اهمیــت  موضــوع  انتخــاب  در 
و  سیاســی  رفاهــی،  وضعیــت  از  بازتابــی   ، هنــر درباری تریــن 

می باشــد.  عصــر  هــر  مذهبــی 
بــا  توانســت  بایقــرا  حســین  ســلطان  حکومــت 
وزیــرش  حمایت هــای  ســبب  بــه  نســبی  آرامشــی  برقــراری 
امیرعلی شــیرنوایی بســتری مناســب را بــرای رشــد علــوم، فنــون 
و صنایــع مختلــف فراهــم ســازد. در زمــان ســلطنت ســلطان 
حســین بایقــرا، نگارگــران احتــرام ویــژه ای یافتنــد و هــرات بــه مرکز 
بــزرگ علــم و ادب و فرهنــگ و پایــگاه بالمنــازع نهضت هــای 
هنــری فرهنگــی تبدیــل شــد و بهتریــن هنرمنــدان، ســخنوران و 
حتــی عارفــان در ایــن دوره بــه رشــد و تعالــی دســت یافتنــد. 

بــا  تیمــوری  پادشــاهان  ارتبــاط  زمینــه  در  پیش ازایــن 
ســلطان  دربــار  در  عرفانــی  شــخصیت های  حضــور  و  عرفــا 
و  ســخنان  متعــدد،  مقــاالت  و  کتاب هــا  در  بایقــرا،  حســین 
نقل قول هایــی درج گردیــده اســت و بــه سیاســت ها و نگــرش 
مذهبــی ســلطان حســین بایقــرا پرداخته انــد کــه بخشــی از ایــن 
در  شــهیدی  حمیــده  خالصــه،  طــور  بــه  را  تاریخــی  مســتندات 
مقالــه ای تحــت عنــوان؛ سیاســت مذهبــی ســلطان حســین 
افــرادی  جملــه  از  هــم  تاریخ نویســان  اســت.  گنجانــده  بایقــرا، 
بودنــد کــه در زمــان ســلطان حســین بایقــرا منزلــت پیــدا کردنــد. 
در کتــب بجــا مانــده از ایشــان اشــاراتی بــه گرایش هــای مذهبــی 
شــاه شــده اســت. دیــن حاکــم در ایــران و شــخص شــاه بــه گفتــه 
ایشــان اســالم ســنی حنفــی بــوده اســت امــا تعامــالت مذهبــی 
و اقدامــات ســلطان حســین حاکــی از تمایــل و توجــه بــه تشــیع 

داشــته، چنــان کــه برخــی وی را شــیعه می داننــد. 
کــه  داشــت  توجــه  بایــد  مبحــث  ایــن  بــه  ورود  از  پیــش 
اختصاص یافتــه  تصــوف  و  صوفــی  لفــظ  بــه  اســالمی  عرفــان 
شــخص  و  تصــوف  را  اســالمی  عرفــان  کــه  معنــا  بــدان  اســت 
در  مبرهــن  و  واضــح  تعریفــی  ارِائــه  می نامنــد.  صوفــی  را  عــارف 
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بــاب تصــوف بــه دلیــل تغییــر و تحــوالت آن در ادوار مختلــف 
امــری دشــوار اســت و تعاریــف متعــددی از واژه تصــوف موجــود 
ــت  ــف )معــروف کرخــی، 201 ه.ق( اس ــا تعری ــه آنه ــت از جمل اس
و  هســتی  حقایــق  یافتــن  و  گرفتــن  »تصــوف،  می گویــد:  کــه 
دل بریــدن از دنیــای مــردم اســت«. تصــوف یــا عرفــان در نــزد 
ــه  ــد ک ــب می باش ــفه و مذه ــی از فلس ــع ترکیب ــلمانان در واق مس
به زعــم پیروانــش راه وصــول حــق منحصــر بــدان اســت و متکــی 
ــود  ــد می ش ــب وج ــه موج ــت ک ــاهداتی اس ــر و مش ــیر تفک ــه س ب
آمیــزی انســان را بــه خــدا متصــل  و در نهایــت بــه نحــو اســرار 

 .)73  :1361 )فروزانفــر،  می کنــد 
از  ســه دیــدگاه در مــورد ریشــه لغــوی صوفــی وجــود دارد 
جملــه اینکــه صوفــی ریشــه کلمــه ســوف یــا ســوفیا بــه معنــی 
دوســتدار دانــش و حکمــت اســت. برخــی نیــز ایــن عبــارت را بــه 
قــوم بنــی صوفیــه قبیلــه ای از عــرب نســبت داده انــد. افــراد ایــن 
ــادت  ــه عب ــوده و ب ــدا ب ــه خ ــادم خان ــت خ ــان جاهلی ــه در زم قبیل
برخــی  دیــدگاه  از  کــه  ســوم  نظــر  داشــتند.  شــهرت  ریاضــت  و 
لفــظ  کــه؛  اســت  ایــن  می رســد  نظــر  بــه  محتمل تــر  محققــان 
صوفــی برگرفتــه از »صــوف« بــه معنــی پشــم می باشــد. چــون 
اغلــب صوفیــان لباســی از پشــم بــه تــن می کردنــد بــه صوفــی بــه 

یافتنــد.  شــهرت  پشــمینه پوش  معنــی 
تعریــف »عــارف« بــه طــور طبیعــی تعریــف عرفــان نیــز خواهــد 
ــه  ــیار دارد از جمل ــف بس ــوف تعاری ــون تص ــن واژه همچ ــود و ای ب
ــرزاق کاشــانی اســت: »عــارف کســی اســت  ــال عبدال تعریفــی از م
کــه خداونــد، ذات، صفــت، اســما و افعــال خــود را بــه وی نشــان 
داده اســت بنابرایــن معرفــت )و عرفــان( حالــی اســت کــه از پــی 
شــهود برمی آیــد«. واژه عرفــان در برخــی اطالقــات خــود بــه هــر 
دو جنبــه عملــی و معرفتــی اشــاره دارد. بــر خــالف واژه تصــوف 
کــه هرچنــد در ابتــدا بــه معنــای مطلــق میــراث عرفانــی کاربــرد 
و  اســت  به کاررفتــه  عملــی  جنبــه  غلبــه  بــا  کم کــم  امــا  داشــته 
سلســله ها  در  عملــی  عرفــان  در  به تدریــج  راســتا  همیــن  در 
امــا   .)32-22  :1394 )امینی نــژاد،  یافــت  ظهــور  فرقه هــا  و 
کــه بــه طــور  آن معرفتــی  به طورکلــی از میــان معــارف اســالمی 
خــاص بــه موضــوع سیروســلوک روحانــی انســان و مبــارزه بــا 
بقــاء  و  اهّلل  فــی  فنــاء  مقــام  بــه  وی  وصــول  و  نفســانی  هــوای 
ــیم  ــش تقس ــه دو بخ ــود ب ــه خ ــت ک ــان اس ــردازد، عرف ــاهّلل می پ ب
ــکان ادراک  ــاد و ام ــاس آن اعتق ــه اس ــری ک ــان نظ ــود، عرف می ش
حقیقــت از طریــق علــم حضــوری و اتحــاد عاقــل و معقــول اســت 

و عرفــان عملــی؛ تــرک رســوم و آداب ظاهــری و تمســک بــه زهــد 
ــد )صفــوی، 1371:  ــم درون می باش ــه عال ــش ب ــت و گرای و ریاض

 .)28-27
از  دســته  آن  واقــع  در  هــم  شــاهانه  جلــوس  نگاره هــای 
آن صحنــه ای رســمی از شــاه  نگاره هــا را در بــر می گیــرد کــه در 
یــا شــاهزاده در میــان درباریــان در فضــای داخلــی یــا خارجــی از 
بــه  کــرده اســت،  کرســی خالفــت جلــوس  بــر  کاخ، درحالی کــه 
 شــاه در حــال تاج گــذاری 

ً
تصویــر درآیــد. در این گونــه آثــار عمومــا

ــال  ــا در ح ــاوت ی ــی و قض ــی، دادرس ــور مملکت ــه ام ــیدگی ب ــا رس ی
دیــدار از یــک شــخصیت خــاص، یــا غیــره اســت. 

سلطان حسین بایقرا و عرفان
ســلطان حســین بایقــرا آخریــن پادشــاه دورة تیموریــان از ســال 
8۷3 -911ق./1469 -1506م. نزدیــک بــه 38 ســال فرمانروایــی 
ــد  ــرین حـ ــه آخـ ــد وی بـ ــان، در عه ــی تیموری ــرو حکومت ــرد. قلم ک
خـــود رســـید و محــدودة خراســان بــزرگ را در برمی گرفــت. حیطــة 
حکومتــی او از شــرق بــه بلــخ، از غــرب بــه بســطام و دامغــان، از 
ــمال بــه خــوارزم و از جنــوب بــه قندهــار و سیســتان محــدود  ش
ــان و تذکره نویســان از ســلطان حســین  ــتر مورخـ می شــد. بیشـ
علــت  کرده انــد.  یــاد  دوســت  علــم  پادشــاهی  به عنــوان 
کــه در عصــر  مقبولیــت ایــن ســلطان، رونــق فرهنگــی اســت 
او ایجــاد شــد. هــرات پایتخــت حکومتــی ســلطان حســین در 
شــد  تبدیــل  هنــر  و  ادب  و  علــم  درخشــان  مرکــز  بــه  او  زمـــان 
خــود  حفــظ  بــرای  تیموریــان  حکومــت   .)Brend,2006  :45(
نیــاز بــه مشـــروعیت داشـــت کـــه از طـــرق مختلــف در تأمیــن آن 
ــذهب  ــر مـ ــه عنص ــک ب ــا تمس ــن راه ه ــی از ای ــرد. یک ــالش می ک ت
بـــود. آنـــان بـــرای مشــروعیت دادن بــه حکومــت، خــود را حامــی 
شــریعت معرفــی می کردنــد و ســلطان حســین بـــایقرا نیـــز از ایـــن 
امــر مســتثنی نبــود. او هــم »بســاط شــریعت پــروری مبســوط 
گردانیـــد« و همگـــان را بـــه رعایـــت احکـــام اســالمی ملــزم می کــرد 
خانـــدان  اعضــای  آن،  طبــق  کــه  کــرد  صــادر  دســتوری  حتــی  و 
، بــدون هیــچ مالحظــه ای بــر ایشــان  ســـلطنتی نیـــز از ایــن امــر
علمــای  بــار  دو  هفتــه ای  ســلطان،  شــود.  مقــرر  شــرعی  حــد 
مذهبــی را بــه دربــار دعــوت می کــرد و آنــان طبــق قوانیــن اســالم، 
ــث  ــی بح ــرعی و فقه ــم ش ــور مه ــارة ام ــح درب ــا صب ــب تـ ــی شـ گاه
احتــرام  حســین  ســلطان  برســند.  نتیجــه ای  بــه  تــا  می کردنــد 
روی  و  اخــالص  بــا  حتــی  و  بــود  قائــل  صوفیــان  بــرای  ویــژه ای 
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، بــه زیـــارت مـــزار عارفـــانی چــون خواجــه عبــداهّلل انصــاری در  نیــاز
»گازرگاه« می رفــت. خواندمیــر از بنــای چندیــن خانقـــاه در زمـــان 
ســلطان حســین در هــرات خبــر داده اســت؛ از جملــه خانقـــاه 
ســـلطانی، خانقـــاه ســـرپل انجیـــل، خانقـــاه در کنــار بیشــتر ایــن 
خانقاه هــا مدارســی نیــز بنــا می شــد؛ ایـــن نکتـــه نشـــان می دهــد 
کانون هــای عمــده تعلیم وتربیــت  از  کــه خانقاه هــا و مــدارس 
اختــالف  دوران،  ایــن  عرفــای  و  صوفیــان  میــان  در  بودنــد. 
عقیــده زیـــادی مشـــاهده می شــود. مهم تریــن و بانفوذتریــن 
طریقــت   ، ماوراءالنهــر و  خراســان  والیــات  در  صوفیانــه  فرقــه 
نقشــبندیه اســت کــه بـــه تســـنن منســوب بودنــد. در میــان 
طریقت هــای صوفــی وابســته بــه شــیعه کــه در ایــن زمـــان در 
ــرد.  ــام ب ــوان از »نوربخشــیه« ن ــت داشــتند، می ت ــان فعالیـ خراسـ
قرایــن تاریخــی نشــان می دهــد کــه مشــایخ خانـــدان نوربخشـــیه 
مــورد تکریــم ســلطان حســین قــرار می گرفتنــد. همــان گونــه کــه 
ذکــر شــد، مذهــب رســمی دوره تیموریــان، مذهــب حنفــی بــود. 
بااین حــال، دوســتی و ارادت بــه اهل بیــت در میــان آنهــا رواج 
داشــت؛ ایــن امــر به ویــژه در دورة ســلطان حســـین بـــایقرا نمـــود 
ــبزوار  ــادات س ــی، وی س ــتة خواف ــر نوش ــا ب ــت. بن ــتری داش بیش
را کــه در تشــیع اثنی عشــری شـــهره بودنـــد، مــورد تکریــم خــاص 
ــیعی  ــالک ش ــایخ مس ــه مش ــلطان ب ــه س ــی داد. وج ــرار م ــود ق خ
از  کــه برخـــی  و ســادات شــیعة اثنی عشــری باعــث شــده بــود 
مذهــب  پیــرو  را  بایقــرا  حســین  ســلطان  قاطعانــه  محققــان، 

.)Ibid, 85( تشــیع بداننــد

تأثیر تفکرات عرفانی در زندگی هنرمندان دوره 
تیموری

زیــادی  مورخــان  صفــوی،  و  تیمــوری  دوران  تاریخــی  کتــب  در 
نزدیکــی  ارتبــاط  همــواره  کــه  کرده انــد  اشــاره  نکتــه  ایــن  بــه 
ــم  ــدان، اع ــا هنرمن ــا ب ــای آن ه ــه و حلقه ه ــا و متصوف ــان عرف می
بدیــن  و  اســت  بــوده  مذهــب  و  نگارگــر  نویســنده،   ، شــاعر از 
ــی  ــیوه درویش ــی، ش ــدان در زندگ ــن هنرمن ــیاری از ای ــب بس ترتی
را برگزیده انــد. از آن جملــه اســکندر بیــک ترکمــان، تاریخ نویــس 
از  کــه  زمانــی  عباســی،  عالــم آرای  تاریــخ  جای جــای  در  مطــرح، 
ــا،  ــان آورده، واژه موالن ــه می ــت ب ــان صحب ــال و حکیم ــا و فض علم
حضــرت و میــر را از بــرای تکریــم آن هــا، مشــایخ و ســادات بــه 
کار بــرده اســت. در آن دوره بــر ایــن بــاور بودنــد کــه انتســاب 
به واســطه  هــم  آن  و  اســت  مهــم  امــری  ســادات  خانــواده  بــه 

اتصــال صاحب مقــام بــا انبیــاء و اولیــا اســت )اســکندر بیــک 
ترکمــان، ١٣٦٤ :١٢٩) و از همــه مهم تــر فضایــی اســت کــه ایــن 
پادشــاهان  دربــار  بودنــد.  کار  بــه  مشــغول  آن  در  هنرمنــدان 
تیمــوری جایــگاه خوبــی بــرای عرفــا و هنرمنــدان بــود، )بــه دلیــل 
، گاه بــه وســاطت وزرا و  دادوســتد فکــری ایــن افــراد بــا یکدیگــر
بــدون  اندیشــه ها  به این ترتیــب  وســاطت(  بــدون  گاه  و  امــرا 
دشــواری بــا یکدیگــر در تبــادل بــود و کششــی خــاص در مجامــع 
ایــن  مهم تریــن  از  می کــرد.  ایجــاد  معرفــت  بــه  نســبت  هــا  آن 
ارتباط هــا کــه روی یکــی از مشــهورترین وزرا دوره تیمــوری تأثیــر 
عــارف  جامــی  و  امیرعلی شــیرنوایی  ارتبــاط  اســت،  گذاشــته 
مطــرح دوره تیمــوری اســت. خواندمیــر در حبیب الســیر روی 
ــوی  ــاب مول ــان جن ــد: می ــد و می نویس ــد می کن ــاط تأکی ــن ارتب ای
وجــود  ارادت  و  مــودت  قاعــده  علی شــیر  نظام الدیــن  امیــر  و 
خویــش  منصــور  و  منظــوم  تصانیــف  اکثــر  در  الجــرم  داشــت 
ــت. از  ــان نگاش ــوح بی ــر ل ــش را ب ــو کی ــر نیک ــای آن امی ــدح و ثن م
ــود و کارگاه  ــری ب ــار هن ــزرگ آث ــی ب ــود حام ــیر خ ــی امیرعلی ش طرف
بزرگــی بــه راه انداختــه و هنرمنــدان بســیاری در آن جــا مشــغول 
بــه کار بودنــد کــه بســیاری را خــود وی بــه منصــب هنــری رســانده 
بــود بــه همیــن دلیــل ارتبــاط میــان او و جامــی، ســبب نفــوذ 
چنــان  شــد  علی شــیر  تفکــرات  در  وی  عارفانــه  اندیشــه های 
ــتن او  ــه ها در نوش ــن اندیش ــده، ای ــز آم ــول نی ــن نقل ق ــه در ای ک
تأثیــر داشــته اســت و در حقیقــت بــر روی هنرمندانــی کــه زیــر 
نظــر وی و بــا حمایــت او کار می کردنــد تأثیــر مســتقیم گذاشــته 
بــه مقــام واالی  امیــر علی شــیر  بــه حمایــت  کــه  اســت. بهــزاد 
عرفانــی  ارتباطــات  و  تفکــرات  ایــن  از  بــود  دســت یافته  هنــری 
اعتقــادات  از  خواندمیــر  کــه  زمانــی  زیــرا  اســت،  گرفتــه  تأثیــر 
کــه  بــرده  کار  بــه  را  صافی اعتقــاد  لفــظ  می گویــد  ســخن  بهــزاد 
ایــن درواقــع اشــاره بــه همــان صوفی مشــربی وی دارد: اســتاد 
نــوادر  مظهــر  و  اســت  صــور  بدایــع  مظهــر  بهــزاد  کمال الدیــن 
هنــر قلــم مانــی رقمــش ناســخ آثــار مصــوران عالــم ... و جنــاب 
اســتادی بــه یمــن تربیــت و حســن رعایــت امیــر نظام الدیــن 
ــور  ــان منص ــرت خاق ــود و حض ــی نم ــه ترق ــن مرتب ــه ای ــیر ب علی ش
آن  آن جنــاب التفــات و عنایــت بســیار بــود و حــاال نیــز  را نیــز 
ــت  ــالطین اس ــت س ــر مرحم ــاد منظورنظ ــر صافی اعتق نادرالعص

.)Golombek , Subtelny,1992: 71(
درعین حــال ایــن مــورخ از هنرمنــدان صوفــی مشــرب دیگــر 
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، وصــف حــال  نیــز نــام می بــرد. قاضــی احمــد نیــز در گلســتان هنــر
تعــدادی از هنرمنــدان درویــش مســلک را بیــان کــرده اســت: 
و  ســرلوح ها  ترکیــب  و  تذهیــب  در  شــیرازی  عبــداهّلل  موالنــا 
شمســه ها یــد بیضــا داشــت... وی مــدت بیســت ســال تمــام در 
کتابخانــه شــاهزاده بهــرام مقــام ســلطان ابراهیــم میــرزا خدمــت 
آن حضــرت تــرک مالزمــت کــرده بــه  نمــوده ... بعــد از ارتحــال 
مشــهد مقــدس رفتــه ســاکن گردیــد و آخــر فــراش حــرم محتــرم 
از ویژگی هــای زمــان، مــکان و فضــای  کــه فــارغ  امــام عالــم  آن 

ــد.   ــوده، گردی ــت ب طبیع
تفکــر غالــب در آن زمــان کوششــی بــرای تجســم پرســپکتیو 
نگــرش انســانی نیســت. تکــرار مضامیــن و صورت هــا تصویــری 
ــن  ــن مضامی ــد در ای ــت و هنرمن ــدأ ذات اس ــه مب ــول ب ــرای وص ب
گرفتــه، به نحوی کــه هنــر در دســت یــک  ازلــی بهــره  از الگــوی 
هنرمنــد عــارف، نوعــی عبــادت اســت؛ لــذا بــا دریافــت اینکــه 
خداونــد در تجلیــات بــی حــد خویــش مســتور بــوده و بــا ارائــه 
از  نشــئت گرفته  کــه  طبیعــت  در  موجــود  تــوازن  و  هماهنگــی 

تکثــر در وحــدت اســت، هنــر را بــه وجــود مــی آورد )داداشــی، 
نســبت هنــر و مابعدالطبیعــه: 11٦(.

تأثیر گرایش های عرفانی دربار سلطان حسین 
بایقرا و بازنمود آن در نگارگری

ــیم آن،  ــیوه های ترس ــلطان و ش ــیمای س  س
ً
ــا ــری عموم در نگارگ

بــه طــور قابل مالحظــه ای تغییرناپذیــر و دائمــی مانــده و معمــواًل 
)رحیمــووا  اســت  نرفتــه  فراتــر  متــداول  معیــار  و  چارچــوب  از 
بــا  شــاهانه،  جلــوس  نگاره هــای   .)156 پولیاکــووا،1381:  و 
تصویــری کــه از شــاه ارائــه می کــرد، به نوعــی تبلیغــی بــرای قــدرت 
یــک  به عنــوان  و  می شــد  محســوب  دربــار  در  وی  دیانــت  و 
ــت  ــگاره ای اس ــع ن ــد، در واق ــای می مان ــدگان به ج ــرای آین ــند ب س
 آنچــه هســت. 

ً
از آنچــه کــه یــک پادشــاه بایــد باشــد نــه ضرورتــا

نحــوه جلــوس پادشــاه به ویــژه در صحنه هــای رســمی و دربــاری، 
 در راســتای تأثیرگــذاری بیشــتر بــر حضــار و باعظمــت 

ً
طبیعتــا

نشــان دادن وی، بــا حساســیت طراحــی شــده اســت.
ســلطان  عصــر  شــاهانه  جلــوس  نگاره هــای  بررســی  در 
حســین بایقــرا بــا دو دســته کلــی مواجــه هســتیم. اول نگاره هــای 
ــت و دوم  ــی اس ــی و تاریخ ــخصیت ادب ــک ش ــاه ی ــه در آن پادش ک
نگاره هایــی کــه شــاه بــه تصویــر کشــیده شــده شــخص ســلطان 
دســته  نگاره هــای  بــه  به اختصــار  ابتــدا  اســت.  بایقــرا  حســین 
اول خواهیــم پرداخــت. نــگاره کفــن پوشــیدن خســرو یکــی از 
جهــت  عصــر  ایــن  در  کــه  می باشــد  نظامــی  کتــاب  نگاره هــای 
مصورســازی بــا اقبــال زیــادی مواجــه شــد. داســتان این گونــه 
و  مــی رود  بیــرون  شــکار  به منظــور  خســرو  کــه  می گــردد  آغــاز 
شــب، هنــگام بازگشــت بــه خانــه زارعــی وارد می شــود و بــه امــوال 
آزار و اذیــت مــردم می شــود، خبــر  او صدمــه می زنــد و موجــب 
چینــان خبــر ایــن حادثــه را بــه هرمــز پــدر خســرو می دهنــد کــه 
پســرش شــب گذشــته بــی رســمی نمــوده، در نتیجــه هرمــز بــرای 
تنبیــه او اســب و چنگ نــواز و تخــت و غالمــش را بــه صاحبخانــه 
می بخشــد. خســرو کــه به اشــتباه خــود پــی بــرده اســت بــرای 
پوزش خواهــی بــه همــراه جمعــی از بــزرگان و پیــران بــه حضــور 
پادشــاه می آیــد؛ درحالی کــه مــوی تراشــیده و کفــن پوشــیده و 

.13  :1984,M.E.subtelny(( اســت  برداشــته  شمشــیر 
ــه  ــاه ب ــز ش ــوس هرم ــوع جل ــردد؛ ن ــاهده می گ ــه مش ــان ک چن
شــیوه آثــار عصــر شــاهرخ و بــه تقلیــد از شــخصیت تیمــور اســت. 
کــرده  جمــع  را  خــود  پــای  یــک  شــاه   

ً
عمومــا نگاره هــا  ایــن  در 

تصویر شماره 1: »سماع درویشان«، منسوب به بهزاد )کنبی، 13۷۷: 1۷8(
Picture No. 1: “Sama_e  Daravish” attributed to Behzad (Canby, 

2005: 178)
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ــای  ــه در پ ــی ک ــل نقص ــه دلی ــور ب ــه تیم ــود ک ــه می ش ــت، گفت اس
خــود داشــت هنــگام نشســتن پــای خــود را جمــع کــرده تــا ایــن 
ــه  ــتین کوتاه ب ــد و آس ــه ای بلن ــز جام ــد. هرم ــان بمان ــت نه جراح

رنــگ ســبز و کمربنــدی بــه رنــگ مشــکی بــه تــن دارد کــه لبــاس 
زیریــن را نــه بــه طــور کامــل امــا پوشــانده و بر جلــوه لبــاس افزوده 
 در نگاره هــا بــر 

ً
اســت و تاجــی بــه ســر دارد شــبیه آنچــه عمومــا

تصویر شماره 2: »نگاره کفن پوشیدن خسرو«، منسوب به بهزاد )کنبی، 13۷۷: 1۷8(
Picture No. 2: “Khosrow wearing a shroud” attributed to Behzad (Canby 2005: 178)

«، گلستان سعدی، هرات 891 ه.ق، )سودآور 1380: 104( تصویر 3: »دو کشتی گیر
Picture 3: “Two wrestlers”, Golestan Saadi, Herat 891 AH (Soodavar 2001: 104)
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ــوده  ــاهرخ متــداول ب ــر ش ــای عص ــاهان نگاره ه ــا ش ــور ی ــر تیم س
می تــوان  اســت.  بــوده  تیمــور  تــاج  مشــابه  احتمــااًل  و  اســت 
اذعــان نمــود کــه در نگاره هــای دوره تیمــوری شــخصیت یــک 
ظاهــر  شــمایل  از  وام گرفتــه  بصــری  لحــاظ  از  آرمانــی  پادشــاه 

ــت. ــوده اس ــور ب ــی تیم ــله یعن ــن سلس ــس ای مؤس
درخــت پــر شــکوفه ای کــه در بــاالی تصویــر بــزرگان و پیــران 
وســاطت کننــده نقــش شــده نشــان دهنده مقــام ایــن افــراد 
ــود  ــرو وج ــر خس ــاالی تصوی ــه در ب ــه ای ک ــا بوت ــه ی ــت. درختچ اس
ونیــز  صوفیــان  جرگــه  بــه  او  ورود  و  کار  آغــاز  بازگوکننــده  دارد 
ــس از  ــات پ ــی و حی ــاد جاودانگ ــرو نم ــت س ــت. درخ ــی اوس جوان
مــرگ اســت و از نظــر جامــی بــه معنــای انســان کامــل کــه همــان 
حضــرت محمــد )ص( می باشــد. عبــارت یــا مفتح االبــواب کــه در 
ــوان  ــن ج ــان دهنده ورود ای ــده نش ــش ش ــا نق ــه ورودی بن کتیب
ــگ  ــرو، رن ــن خس ــفید کف ــگ س ــد. رن ــان می باش ــه صوفی ــه جرگ ب
پاکــی و خلــوص و رنــگ روح بی آالیــش و آمــاده صعــود و فــراز 

آمــدن بــر زنــدان تــن خاکــی اســت. 
کشــتی گرفتن یکــی از جلوه هــای فتــوت و نمــاد مبــارزه بیــن 
صفــات حمیــده و اخــالق ذمیمــه بــوده اســت. عرفــان و تصــوف 
ــن  ــا و آیی ــری زورخانه ه ــای فک ــر جریان ه ــالم ب ــور اس ــس از ظه پ
در  صوفیــان  حقیقــت  در  گذاشــت.  بســیار  تأثیــر  پهلوانــی 

خانقاه هــا و معابــد بــا تزکیــه نفــس خــود را بــرای مقابلــه بــا نفــس 
آمــاده می کردنــد و پهلوانــان نیــز در زورخانه هــا بــا تقویــت قــوای 
ــدند  ــی می ش ــی و درون ــمن بیرون ــا دش ــارزه ب ــاده مب ــمانی آم جس
)Arthur.E.1944: 56(. در بعضــی از تصاویــر جلــوس شــاهانه، 
شــاهی بــدون مشــخص بــودن هویــت آن، بــه تصویــر درآمــده تــا 
حکایــت یــا داســتانی بــه کمــک او در نــگاره نقــل گــردد. بــه طــور 
" پادشــاهی کــه بــر تخــت نشســته  مثــال در نــگاره "دو کشــتی گیر
ســایبانی  زیــر  پادشــاه  نــگاره  ایــن  در  نمی باشــد.  مشــخص 
جلــوس کــرده و شــخصی کــه در ســمت راســت و نزدیــک وی 
ایســتاده احتمــااًل وزیــر وی می باشــد کــه دســتار بــر ســر دارد. 
آســتین های  بــا  لباســی  و  تــاج  بــا  شــخصی  درباریــان  میــان  در 
بلنــد، همچــون لبــاس صوفیــان، دیــده می شــود کــه به احتمــال 
ســر  بــر  تــاج  شــاه  باشــد.  )نایب الســلطنه(  شــاهزاده  زیــاد 
آســتین های  کــه  لباســی  و  کــرده  جمــع  را  یک پایــش  گــذارده، 
دارد  احتمــال  اســت.  پوشــیده  می باشــد،  ســبز  رنــگ  بــه  آن 

ــل  ــن دلی ــه همی ــد ب ــده باش ــره ش ــرور تی ــز به م ــاس رو نی رنــگ لب
تشــخیص دقیــق آن امکان پذیــر نیســت. وجــود صحنه هــای 
آیین هــای  رواج  دالیــل  از  یکــی  نگاره هــا  در  کشــتی گرفتن 
صوفیــان میــان مــردم می باشــد. ایــن ورزش چنــان میــان مــردم 
رواج پیــدا کــرده کــه بــه نگاره هــا نیــز راه یافتــه اســت. دلیــل نیمــه 

.)99 :1380، تصویر 4: »تولد یک شاهزاده«، هرات 884 ه.ق، منسوب به بهزاد، )سودآور
Picture 4:” The Birth of a Prince “, Herat 884 AH, attributed to Behzad, (Soodavar 2001: 99)

ــردوس  ــی ف ــوزش عال ــه آم ــی مؤسس ــه علم فصلنام
Ferdows-honor-Journa l of A r t s
Ferdows Institute of higher Education 

54

شماره چهارم
بـــهـــــــــــــــار  1400



آییــن مهــر  برهنــه بــودن کشــتی گیران عــالوه بــر شــباهت بــا 
ــهدا  ــرت سیدالش ــه حض ــا ب ــدید آنه ــه ش ــاران و عالق ــر از عی متأث
بــوده کــه در جنگ هــا لبــاس نمی پوشــیدند. زنــان و کــودکان 
در آییــن و مناســک مربــوط بــه زورخانــه حضــور نداشــتند و تنهــا 
مــردان بــه بلــوغ رســیده می توانســتند در ایــن مناســک حضــور 
یابنــد )حیــدری، دولتشــاه،63( کــه در ایــن نــگاره هــم می تــوان 
خبــری  نابالــغ  پســران  و  زنــان  حضــور  از  کــه  نمــود  مشــاهده 
ســالخورده،  افــرادی  کنــار  در  شــاه  شــخص  حضــور  نیســت. 
)شــخص نزدیــک بــه شــاه کــه لبــاس ســبز تیــره بــه تــن دارد و 
ــوان  ــت( به عن ــیرنوایی اس ــخصیت امیرعلی ش ــده ش تداعی کنن
ناظــر در کنــار شــاهزادگان و درباریــان نشــان از حمایــت و تأییــد 
جلــوس  صحنه هــای  اســت.  دربــار  جانــب  از  آیین هــا  ایــن 
خلــق  بایقــرا  حســین  ســلطان  دربــار  نظــر  زیــر  کــه  شــاهانه ای 
ــور  ــد تیم ــی مانن ــخصیت تاریخ ــک ش ــه ی ــق ب ــده اند، گاه متعل ش
این گونــه  در  کــه  اســت  گذشــته  اعصــار  پادشــاهان  ســایر  یــا 
و  داده  ادامــه  را  گذشــته  متــداول  ســنت های  نگارگــر   ، آثــار
ــی را  ــلطان آرمان ــلطنت یــک س ــکوه س ــالل و ش ــوده ج ــعی نم س
ــطوره ای  ــخصیت اس ــک ش ــاه ی ــذارد و گاه پادش ــش بگ ــه نمای ب
اوقــات  پــاره ای  در  هنرمنــد  نگاره هــا  این گونــه  در  کــه  اســت 
ــک  ــد ی ــگاره »تول ــون ن ــی همچ ــوده و گاه ــد ب ــنت ها پایبن ــه س ب
اســت.  بــوده  غالــب  نگــرش  و  شــرایط  تحت تأثیــر  شــاهزاده« 
شــاید اگــر بــه نــام نــگاره اشــاره ای نشــود مخاطــب گمــان می بــرد 

کــه چنــد عــارف گــرد پیــر طریقتــی نشســته اند. 
یزدگــرد  نشســته  تصویــر  مرکــز  در  کــه  شــخصیتی 
نعمــان  بــه  را  بهــرام  فرزنــدش  کــه  اســت  ساســانی  پادشــاه 
تاج وتخــت  از  نــگاره  ایــن  در  می ســپارد.  عربســتان  پادشــاه 
خبــری نیســت. یزدگــرد لباســی ســبزرنگ )رنــگ ســادات( بــا 
در  کــه  لباس هایــی  هماننــد  دارد.  برتــن  بلنــد  آســتین های 
اســت. صوفیــان  برخــی  تــن  بــر  درویشــان«  »ســماع  صحنــه 
در برخــی نگاره هــا نیــز ماننــد نــگاره »پذیرایــی انوشــیروان 
نــام  مطابــق  شــود«  درویــش  داشــت  دوســت  کــه  شــاهی  از 
ــر  ــه ب ــه ای ک ــق کتیب ــا طب ــد ام ــیروان باش ــد انوش ــاه بای ، پادش ــر اث
بــاالی بنــا دیــده می شــود در آن بــرای دوام حکومــت ســلطان 
بدیع الزمــان دعــا شــده اســت. کتــاب خطــی امیرعلی شــیرنوایی 
بایقــرا  حســین  ســلطان  فرزنــد  بدیع الزمــان  دســتور  بــه 
مصــور شــده اســت. بــه همیــن دلیــل احتمــااًل نگارگــر چهــره 
به جــای  را  اســت  بــوده  اثــر  مالــی  حامــی  کــه  را  بدیع الزمــان 

اســت.       کشــیده  تصویــر  بــه  انوشــیروان 
طبــق  و  نشســته  مســجد  چــون  بنایــی  ایــوان  در  شــاه 
حکایــت بــا پادشــاهی دیگــر گــرم گفتگــو اســت پادشــاهی بــا 
ظاهــری نامتعــارف کــه نیمــه برهنــه و بــا تواضــع و خضــوع زانــو 
چنیــن  درآیــد.  درویشــان  حلقــه  بــه  می خواهــد  و  اســت  زده 
عناویــن و مضامینــی نشــان از تحــول در شــمایل ظاهــری شــاه 
به یک بــاره  دارد.  عصــر  ایــن  در  نگارگــری  آثــار  موضوعــات  و 
در  پادشــاهان،  غیرقابل دســترس  و  آرمانــی  شــخصیت 
ســلطان،  و  می گیــرد  خشــوع  و  دیانــت  بــوی  و  رنــگ  نگاره هــا 
ــم  بزرگــی خویــش را وامــدار پیــروی از آییــن مذهبــی و ســر تعظی

می دانــد.  مقدســات  مقابــل  در  آوردن  فــرود 
در نــگاره »اســکندر و معتکــف« نیــز بــا آنکــه نــام پادشــاهی 
کــه بــه تصویــر آمــده اســکندر می باشــد امــا شــباهت فراوانــی 
او  از  کــه  نگاره هایــی  )در  بایقــرا  حســین  ســلطان  ســیمای  بــه 
به جای مانــده( دارد. در ایــن نــگاره شــاه شــبانگاه در کوهســتان 
ظاهــر شــده تــا درویشــی را مالقــات نمایــد. او روبــه روی درویــش 
نیمــه برهنــه، دوزانــو در مقابــل غــار حضــور یافتــه درحالی کــه 
اثــر شــاه  ایــن  کرده انــد. در  از درباریــان وی را همراهــی  جمعــی 
ــی  ــر دارد و بــدون حت ــر س ــی ســبزرنگ پوشــیده و دســتار ب لباس
یــک زیرانــداز بــا تواضــع روی زمیــن نشســته اســت و بــا پیــر درون 

ــت. ــغول اس ــت مش ــه صحب ــار ب غ
برخــی از تصاویــر جلــوس شــاهانه نیــز بــه ثبــت رویدادهایــی 
از  یکــی  اســت.  پرداختــه  بایقــرا  حســین  ســلطان  زندگــی  از 
ــم تاج گــذاری ســلطان  صحنه هــای نــادر جلــوس شــاهانه، مراس
کــه  اســت  آن  جزئیــات  بصــری  توصیــف  بــا  بایقــرا،  حســین 
توســط میرخوانــد نیــز وصــف گردیــده و تــا حــد زیــادی نــگاره و 
ــگاره  ــن ن ــد. در ای ــم نزدیک ان ــه ه ــات ب ــد در کلی ــزارش میرخوان گ
مرکــز  در  دارد.  نــام  بایقــرا«  حســین  ســلطان  »تاج گــذاری  کــه 
ــرار  ــی ق ــت و روی آن متکای ــه اس ــرار گرفت ــن ق ــی زری ، تخت ــر تصوی
دارد کــه بــر آن عبــارت »ال الــه اهّلل« زردوزی شــده اســت. بــرای 
رســاندن مفهــوم »ظــل اهّلل« یــا ســایه خــدا بــر زمیــن )در دوره 
می دانســته اند(  عنــوان  ایــن  محــق  را  خــود  شــاهان  تیمــوری، 
شــاه پاییــن عبــارت »ال الــه اهّلل« روی زمیــن نشســته درحالی کــه 
لباســی ســبزرنگ پوشــیده و دســتار بــر ســر گــذارده اســت و 
قــرآن در دســت دارد و شــخصی روبــه رویــش نشســته کــه بــه 
، احتمــااًل قاضــی قطب الدیــن احمــد  گفتــه ابوالعــالی ســودآور
بــاب  کــه در حــال خوانــدن شــرح قوانیــن شــریعت در  باشــد 
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ســلطنت اســت. فرزنــد ســلطان حســین بایقــرا نیــز بــا تــاج و 
لباســی روشــن در کنــار وی نشســته اســت. بــا آنکــه ایــن نــگاره، 
توصیــف مجلــس تاج گــذاری اســت و بــا آنکــه تاج وتخــت نیــز 

ــگاره  ــت ن ــمت راس ــاه در س ــاج پادش ــت )ت ــود اس ــگاره موج در ن
در دســت صاحب منصبــی اســت( گویــی نگارگــر قصــد داشــته 

بی میلــی شــاه را بــه زرق وبــرق ســلطنت بیــان نمایــد.

)1۷6 :1380، تصویر 5: »پذیرایی از شاهی که دوست داشت درویش شود«، کتاب خطی امیرعلی شیرنوایی، هرات 890 ه.ق، اثر قاسم بن علی )سودآور
Picture 5: “Reception of the king who wanted to be a dervish”, Amir Alishirnavaee’s manuscript, Herat 890 AH, by Qasem son of Ali (Soodavar, 

2001: 176)

تصویر 6: »اسکندر و معتکف« ،خمسه نظامی، هرات )آژند، 138۷:406(
Picture 6: “Alexander and Motakaf”, Khamseh Nezami, Herat (Azhand, 2008: 406)
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در نــگاره »جشــنی در دربــار ســلطان حســین میــرزا« ســلطان 
حســین بــا لباســی ســبز و دســتار )هماننــد نگاره هــای پیشــین( 
بــا  اســت.  درآمــده  تصویــر  بــه  موســیقی  اجــرای  مجلــس  در 
میــان  قالیچــه  یــک  بــا   ، نگارگــر توســط  هوشــمندانه  حرکتــی 
مجلــس موســیقی، محــل پذیرایــی بــا شــراب و ســلطان حســین 

ــت. ــوده اس ــاد نم ــه ایج فاصل
برخــی از شــنوندگان در ایــن نــگاره، از آوای موســیقی والــه 
چــاک  جامــه  دیگــری  و  هوش رفتــه  از  یکــی  شــده اند،  شــیدا  و 
ــی از  ــاره دارد، یک ــان اش ــماع درویش ــس س ــه مجل ــه ب ــد ک می ده
 در آن حضــور پیــدا کــرده 

ً
آیین هایــی صوفیــان کــه شــاه شــخصا

تصویر ۷: »تاج گذاری سلطان حسین بایقرا«، هرات 8۷3 ه.ق، منسوب به منصور )سودآور 1380: 8۷(
Picture 7: “Coronation of Sultan Hussein Bayqara”, Herat 873 AH, attributed to Mansour (Soodavar 2001: 87)

تصویر 8: »جشن دربار سلطان حسین بهزاد«، سرلوحه کتاب بوستان، هرات 893 ه.ق )کنبی، 13۷۷: 1۷6(
Picture 8: “Celebration of the court of Sultan Hossein Behzad”, the title of the book Bustan, Herat 893 AH (Canby, 2005: 176)
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اســت و ناظــر مراســم می باشــد تــا تأییــدی باشــد از جانــب دربــار 
و شــاه بــر این گونــه مراســم ها. 

حســین  ســلطان  پرتــره  از  به جای مانــده  رقعــه  در  حتــی 
بایقــرا کــه بهــزاد آن را کشــیده اســت بازهــم می بینیــم کــه وی 
ــت.  ــرده اس ــذر ک ــت ح ــر روی تخ ــتن ب ــا نشس ــاج ی ــتن ت از گذاش
به حســاب  ایــران  نقاشــی  واقع گــرای  نگارگــران  از  یکــی  بهــزاد 
می آیــد کــه اولین بــار موضوعــات جدیــدی را بــه نگارگــری وارد 
لبــاس  جزئیــات  بــه  وی  مــردم.  روزمــره  زندگــی  جملــه  از  کــرد 
شــاه پرداختــه اســت و بــا آنکــه نقــاش رنگــی بــکار نبــرده اســت 
احتمــال می دهیــم لبــاس رویــی شــاه ســبزرنگ و عمامــه اش 
ســفید باشــد. اشــاره بــه جزئیــات بی شــمار ایــن نگاره هــا در ایــن 
مجــال نمی گنجــد و ســعی بــر آن بــوده تــا از لحــاظ موضوعــی و 
ــن  ــاه در ای ــخص ش ــص ش ــوس باالخ ــای جل ــی صحنه ه دگرگون

تصاویــر به اختصــار صحبــت شــود. 

چگونگی تأثیر گرایش های عرفانی در نگاره های 
تیموری:

ورود  روی  بــر  تأثیرگــذار  راه هــای  تمامــی  تشــریح  بــرای  شــاید 
بــر روی دربــار و هنرمنــدان، نیــاز  آن  عرفــان و چگونگــی تأثیــر 
ــعی  ــش س ــن بخ ــا در ای ــد ام ــزا باش ــترده و مج ــی گس ــه پژوهش ب

شــود. بیــان  به اختصــار  مهــم  عوامــل  می گــردد 
1. ادبیات 

اســت  رســیده  بلــوغ  بــه  ادبیــات  کنــار  در  نگارگــری  ازآنجاکــه 
نمی تــوان نقــش ادبیــات را در رشــد و تعالــی آن نادیــده گرفــت. 
موالنــا  و  حافــظ  ســعدی،  همچــون  بزرگــی  شــاعران  ظهــور  بــا 
عرصــه  در  شــگرف  تحولــی  قمــری  هجــری   8 و   ۷ قرن هــای  در 
هم زمــان  ادبــی  فــن  و  معنــا  به یک بــاره  و  داد  روی  ادبیــات 
، بســیاری از هنردوســتان را بــه ذوق  تعالــی گرفــت و ایــن بســتر

آورده و بــه ســمت شــعر و شــاعری ســوق داده بــود.
مطالعــات  تیمــوری،  فرمانروایــان  عالقه منــدی  دلیــل  بــه 
و مباحــث دینــی در ایــن دوره رواج بســیار یافــت و مســاجد و 
مــدارس و مکاتــب و خانقاه هــای بســیاری در سراســر کشــور 
ســاخته شــد کــه توســط علمــای دینــی اداره می شــد. همیــن 
ــه  ــه آنک ــد. خالص ــی گردی ــوم دین ــث و عل ــق مباح ــث رون ــر باع ام
)میرجعفــری،  نداشــت  وجــود  مذهــب  از  مســتقل  علــم 
1385: 166(. بدیهــی اســت کــه در چنیــن شــرایطی کمّیــت آثــار 
و متــون دینــی افزایــش می یابــد و تأثیــر خــود را بــر روی ســایر 
به جرئــت  شــاید  گــذارد.  خواهــد  هنــری  و  فکــری  جریان هــای 
شــاعران  از  تعــداد  ایــن  دوره ای  کمتــر  در  کــرد  ادعــا  بتــوان 
زمــان  ایــن  در  می زیســته اند.  فارســی زبان  گوینــدگان  و 
ســرودن شــعر فقــط بــه شــاعران نامــی محــدود نمی شــد، بلکــه 
گروه هــای مختلفــی اعــم از شــاهان و شــاهزادگان و وزیــران و 
هنرمنــدان دســتی در شــعر داشــتند. برخــی از هنرمنــدان چنــد 
بــا ادب پارســی ســروکار داشــتند.  بــه نحــوی  هنــری بودنــد و 
ــان ذوق  ــار صاحب ــعار و آث ــدت در اش ــی به ش ــات عرفان اصطالح
ــر  ــری کمت ــم هج ــم و ده ــرن نه ــد. در ق ــن دوره وارد ش و ادب ای
شــاعر و یــا هنرمنــدی را می بینیــم کــه از ذوق عرفانــی بی بهــره 
نشــود.  دیــده  آثــارش  در  آن  از  جلوه هایــی  و  باشــد  مانــده 
نماینــده  به عنــوان  کــه  صمیمانــه ای  ارتبــاط  باتوجه بــه  جامــی 
امیرعلی شــیرنوایی  به ویــژه  هــرات  دربــار  بــا  نقشــبندیه  فرقــه 
تأثیــر  خــود،  ادبــی  و  علمــی  مقــام  بــه  بنــا  همچنیــن  داشــت، 
آنــان  بــه  کــه  هنرمندانــی  و  درباریــان  تفکــر  طــرز  بــر  فراوانــی 

تصویر 9: »سلطان حسین بایقرا«، رقعه نگاری، اثر بهزاد )کنبی، 13۷۷: 190(
Picture 9: “Sultan Hossein Bayqara”, Raqqa painting, by Behzad 

(Canby 2005: 190)
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 :1393 شــاطری،  و  )دلریــش  گذاشــت  می کردنــد  خدمــت 
ــج  ــته، تروی ــج در ادوار گذش ــای رای ــری از افراط گری ه 71(. جلوگی
، نشــر اســالم در زمانــی کــه فتوحــات مســلمانان  آزادگــی و فکــر
توفیقــی نداشــت؛ مثــل فرقــه نقشــبندیه در ترویــج اســالم در 
هنــد و مالــزی، ترویــج روح بــرادری و برابــری در میــان مســلمانان 
اســت  بــوده  اســالمی  جامعــه  بــه  تصــوف  خدمــات  جملــه  از 
)زرین کــوب، 1377: 162(. از فرقه هــای صوفیــه کــه ارتبــاط بــا 
حــکام را جایــز می دانســتند، فرقــه نقشــبندیه اســت کــه ایــن 
کار را بــه صــالح رعیــت و پادشــاه می دانســتند. نفــوذ صوفیــه را 
در زندگــی روزانــه از خانــه تــا بــازار می تــوان در شــیوع اســتفاده از 
ــری  ــا و آداب لوطی گ ــتانی و زورخانه ه ــای باس ــبیح، ورزش ه تس

کــرد. مشــاهده  به وضــوح 
ــائل  ــه مس ــا ب ــن دوره ی ــی ای ــار ادب ــر آث ــه اکث ــت ک ــی اس بدیه
اســتفاده  رایــج  عرفانــی  اصطالحــات  از  یــا  پرداختــه  عرفانــی 
نمــوده اســت. در واقــع رواج و کاربــرد اصطالحــات عرفانــی در 
ایــن دوره حتــی اگــر در معنــای حقیقــی بــکار نرفتــه باشــد تأثیــر 
نمــوده  مصــّور  را  اشــعار  ایــن  کــه  نگاره هایــی  روی  بــر  را  خــود 
جدیــدی  الفــاظ  نگاره هــا  تصویــری  زبــان  بــر  و  اســت  گــذارده 
افــزوده اســت. از طرفــی دیــن داری ظاهــری پادشــاهان تیمــوری 
و حمایــت آنــان از عالمــان دیــن و فقهــا، بــر تألیــف و تدویــن 
آثــار مذهبــی تأثیرگــذار بــود. زیــرا نویســندگان را بــه خلــق آثــار 

.)72  :1336 )بارتولــد،  می نمــود  تشــویق  این چنینــی 
ــه ای  ــوان درج ــن دوره می ت ــری ای ــف نگارگ ــطوح مختل در س
از تأثیــر تصــوف را مشــاهده نمــود. بیــش از هــر چیــز در ایــن 
در  کــه  نگاره هایــی  گردیــد.  کتاب آرایــی  صوفیانــه  متــون  دوره 
آن شــخصیت عارفــان و صوفیــان بــه تصویــر کشــیده شــده 
»شــیخ  او«،  مریــد  چهــار  و  انصــاری  عبــداهّلل  »خواجــه  ماننــد، 
در  عارفــان  و  صوفیــان  اعتبــار  و  ارزش  نشــان دهنده  عراقــی« 
دربــار ســلطان حســین بایقــرا و بازتــاب عالقــه وی بــه عارفــان 
و ســالکان طریقــت صوفیانــه اســت. در ایــن دوره مفاهیمــی 
چــون عشــق الهوتــی و فنــا در راه خــدا از مفاهیــم مهــم عارفانــه 
و  گرفــت  را  شــاهنامه  حماســی  موضوعــات  جــای  کــه  بــود 
شــاهنامه دیگــر موضــوع اصلــی نقاشــی نبــود بلکــه خمســه 
ــالت  ــی و تمثی ــعدی و نوای ــی س ــی و اخالق ــعر تعلیم ــی، ش نظام
عرفانــی عطــار و جامــی کتابــت و نگارگــری می شــد. ایــن نــوع 
ادبیــات ماهیــت مــرگ، فــرق بیــن شــاه و گــدا را از بیــن می بــرد. 
ازایــن رو در نقاشــی بــرای نخســتین بار درویــش بــا شــاه برابــر 

.)225-232  :1387 )آژنــد،  نشســت 
2. دربار هنردوست سلطان حسین بایقرا

و  بایقــرا  حســین  ســلطان  رســیدن  ســلطنت  بــه  از  پیــش 
گروه هــای  از  برخــی  زمــان،  آن  سیاســی  آشــفتگی های  در 
سیاســی  قــدرت  صوفیگــری  طریقت هــای  جملــه  از  مذهبــی 
قابل مالحظــه ای بــه دســت آوردنــد. در نیمــه دوم ســده نهــم 
تمایــز  و  آمیخــت  هــم  در  تصــوف  و  تشــیع  به نوعــی  هجــری 
میــان برخــی از مذاهــب ســنی و تشــیع تــا حــدود زیــادی از میــان 
طریقت هــا  ایــن  مردمــی  پایــگاه   .)219 )همــان،  برخاســت 
ــا  ، از آنه ــتر ــدرت بیش ــب ق ــرای کس ــان ب ــا تیموری ــد ت ــث گردی باع
آنهــا  سیاســی  ســلطه  و  فعالیــت  زمینــه  و  کــرده  پشــتیبانی 
بــه  دوره  ایــن  نگاره هــای  از  برخــی  در  اینکــه  آوردنــد.  فراهــم  را 
ــان در دل  ــود و حاکم ــد می ش ــان تاکی ــدان و صوفی ــت عاب اهمی
غارهــا و کوه هــا بــه دیــدار آنهــا می رونــد نشــانگر قــدرت سیاســی 
ایــن افــراد اســت. در زمــان حکومــت ســلطان حســین بایقــرا 
هنرمنــدان از آزادی فکــری زیــادی بهــره می بردنــد و بــه فرقه هــای 
تصــوف می پیوســتند و بســیار اتفــاق می افتــد کــه هنــر خــود 
 )Subtelny, می گرفتنــد  بــکار  صوفیانــه  عقایــد  خدمــت  در  را 

.Maria,2007:21(
تســنن  حکومــت،  رســمی  مذهــب  تیمــوری  دوره  در 
حنفــی بــود؛ امــا بــا وجــود اعتقــاد رســمی بــه مذهــب تســنن، 
زمــان  در  می کردنــد.  همراهــی  آن  نماینــدگان  و  تشــیع  بــا  گاه 
ــر  ــه ب ــور ک ــت تیم ــر خالف ــالف عص ــر خ ــرا ب ــین بایق ــلطان حس س
طریقت هــا نفــوذ و ســلطه داشــت، متکــی بــر حمایــت شــیوخ و 
ــم اعتراضــات  طریقت هــای آنهــا بــود. تشــیع یکــی از عوامــل مه
اجتماعــی و سیاســی بــود، بــه همیــن دلیــل از زمــان شــاهرخ بــه 
ــی  ــای مذهب ــه نهاده ــتند و ب ــاس می داش ــان را پ ــواره آن ــد هم بع
بایقــرا  حســین  ســلطان  می کردنــد.  رســیدگی  آن  بــه  مرتبــط 
علمــای  حمایــت  جلــب  بــرای  و  می کــرد  تظاهــر  دیــن داری  بــه 
شــراب خواری  و  ریش تراشــی  منــع  چــون  دســتوراتی  مذهبــی، 
ــهیدی،  ــید )ش ــراب می نوش ــود ش ــه خ ــرد درحالی ک ــادر می ک ص

.)68  -65  :1395
ورود جزئیــات زندگــی روزمــره در نگاره هــای ایــن دوره باعــث 
مذهبــی  زندگــی  و  سیاســی  گرایش هــای  و  رویکــرد  تــا  گردیــد 
آثــار مشــاهده  آن وجــود نداشــت در  از  کــه پیــش  نیــز  مــردم 
ــاد  ــا ایج ــوف ب ــیع و تص ــوص تش ــب به خص ــود مذه ــود. تاروپ ش
نوعــی افکارعمومــی مذهبــی، دربــار را بــا جامعــه پیونــد داده بــود. 

فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس 
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ازایــن رو هنرمنــدان مضامیــن روزمــره را از دیــدگاه عارفانــه و بــا 
چشــم هنرمندانــه می نگریســت و مفاهیــم و معانــی مطلــوب 
جــای  آن  نمادهــای  و  نشــانه ها  و  ترکیب بندی هــا  در  را  خــود 

.)224 )آژنــد،1387:  می دادنــد 
ادب  و  هنــر  حامیــان  از   

ً
شــخصا بایقــرا  حســین  ســلطان 

بــود. هــرات در روزگار او یکــی از کانون هــای تجمــع هنرمنــدان، 
دولتشــاه  تعبیــر  بــه  گردیــد.  شــعرا  و  عرفــا   ، مشــاهیر ادبیــان، 
ســمرقندی »ایــن خســرو نامــدار همــواره بــر اعتــالی اعــالم دیــن 
ــه  ــالم ب ــا]ی[ اس ــت و کار علم ــل اوس ــن مای ــریعت متی و رواج ش
دور دولــت او بــه رونــق و مهــذب و معــاش غربــا و فقــرا مرتــب« 
می نویســد:  خواندمیــر  همچنیــن   .)402 )ســمرقندی، 1338: 
ــال و  ــه فض ــور از طبق ــان منص ــان خاق ــه در زم ــد ک ــیده نمان »پوش
اهــل هنــر و طایفــه شــعرا و مــردم دانشــور در دارالســلطنه هــرات 
و ســایر والیــات جمــع کثیــر متوطــن بودنــد و در ســایه تربیــت و 
رعایــت آن حضــرت بــه فراغــت می غنودند« )خواندمیــر، 1353: 
کم نظیــری  شــکوفایی  کــه  بــود  حمایت هــا  ایــن  بــا   .)363-4
در قلمــرو هنــر و ادب بــه ثمــر نشســت. در ایــن دوره برگــزاری 
مجالــس هنــری در خانه هــای اعیــان و اشــراف دربــار ســلطان 
ــتر  ــس بیش ــن مجال ــود. ای ــیرنوایی ب ــرا و میرعلی ش ــین بایق حس
ــدان و  ــار هنرمن ــا آث ــد و در آنه ــر و ادب می چرخی ــور هن ــول مح ح
شــاعران مــورد نقــد قــرار می گرفــت. این مجالــس گاه غیررســمی 
و در منــزل و دربــار برگــزار می شــد و گاهــی بــه صــورت رســمی و بــا 
عنــوان "مجلــس عالــی" تشــکیل می گردیــد )آژنــد، 1387: 184(.
آنچــه در طــرز نگــرش هنرهــای تصویــری بی تأثیــر نبــوده، 
تیموریــان  دوره  در  تشــیع  اســت.  تصــوف  و  تشــیع  همگامــی 
آورد  دســت  بــه  مغولــی  دوره  جامعــه  در  کــه  فرصت هایــی  از 
پســند  شــیعه  اقدامــات  برخــی  حتــی  گرفــت.  بهــره  به خوبــی 
از طــرف ســالطین تیمــوری زمینــه را بــرای ترویــج تشــیع ایجــاد 
می نمــود. بــه طــور مثــال ســلطان حســین بایقــرا کــه در شــعر 
و  ســنت  مذهــب  از  مدتــی  بــرای  می کــرد،  تخلــص  حســینی 
جماعــت دســت کشــید و بــر منبرهــا نــام دوازده امــام خوانــد 
صوفیانــه  طریقت هــای  بــازار  دوره  ایــن  در   .)185 )همــان: 
ــماری  ــن ش ــی در بی ــن عرب ــودی اب ــدت وج ــان وح ــود عرف ــرم ب گ
حروفیــه،  بــود.  کــرده  نفــوذ  مســلک  صوفــی  اندیشــمندان  از 
همــه  از  باالتــر  و  نوربخشــیه  نعمت اللهیــه،  بکتاشــیه، 
نقشــبندیه هرکــدام هــواداران خــاص خــود را داشــتند و اعتقــاد 
شــدید ســالطین و شــاهزادگان تیمــوری بــه مشــایخ صوفیــه، 

ــریعت  ــکاری ش ــرد. هم ــاعد می ک ــوف مس ــرای رواج تص ــا را ب فض
و طریقــت موجــب شــد تــا شــماری از مشــایخ متصوفــه در شــمار 

درآینــد.  شــرعی  امــور  متصدیــان 
3. حامیان هنر

فعالیت هــای  از  تیمــوری  برجســته  شــخصیت های  حمایــت 
سیاســی  اهــداف  بــا  مســتقیم  رابطــه ای  فرهنگــی  و  هنــری 
ــور  ــت از ام ــرای حمای ــرادی را ب ــی اف ــر حاکم ــت. ه ــت داش حکوم
هنــری و ادبــی می گماشــت، آنــان نیــز هزینه هــای ســنگینی را 
در ایــن راه خــرج می کردنــد و ایــن کار نمــادی از قــدرت، اقتــدار 
و مشــروعیت آنــان نــزد رقبــا و رعایــا محســوب می شــد. دربــار 
ــت  ــادی توانس ــار اقتص ــبب اعتب ــه س ــرا ب ــین بایق ــلطان حس س
بــه اعتبــار فرهنگــی دســت یابــد. در دربــار وی صدهــا فرهیختــه 
گردآمــده بودنــد و بــه قــول دولتشــاه ســمرقندی »هــر جــا گــوش 
ــی و  ــی و ظریف ــی لطیف ــر کن ــا نظ ــر ج ــت و ه ــه شاعریس ــی زمزم کن

.)9 )ســمرقندی، 1338:  ناظریســت« 
بــا آنکــه ســلطان حســین بایقــرا بــه هنــر و ادب ارج می نهــاد 
و هــرات را بــه کانــون فکــری و فرهنگــی تبدیــل ســاخته بــود امــا 
امیرعلی شــیر  تالش هــای  و  شــخصیتی  جاذبــة  اگــر  شــک  بــی 
خارق العــاده  ابعــاد  بــا  کار  ایــن  بــه  موفــق  هرگــز  او  نبــود 
یکــی  هــرات(  ه.ق،   906-884( امیرعلی شــیرنوایی  نمی شــد. 
ســلطان  ســلطنت  زمــان  در  هنــر  حامیــان  برجســته ترین  از 
حســین بایقــرا محســوب می شــود. وی ایــام زندگــی خــود را بــه 
تجــرد زیســت و از پذیرفتــن مقــام و منصــب پرهیــز کــرد و بیشــتر 
ــه  ــی از جمل ــد. نوای ــر گذران ــش و هن ــل و دان ــل فض ــا اه ــر را ب عم
ــا  ــرا ت ــلطان حســین بایق ــت س ــدای حکوم ــه از ابت ــود ک ــانی ب کس
امیرعلی شــیرنوایی  بــود.  وی  کنــار  در  احتــرام  بــا  مــرگ  هنــگام 
عوایــد  بیشــتر  و  بــود  شــهره  هنرپــروری  و  احســان  و  کــرم  در 
ــار  ــاد آث ــر و ایج ــاب هن ــویق ارب ــرات و تش ــود را در راه خی ــالک خ ام
آثــار  ترکــی  و  فارســی  شــعر  در  او  می کــرد.  صــرف  عام المنفعــه 
متعــددی دارد. او را بنیان گــذار واقعــی ادبیــات ترکــی جغتایــی 

دانســته اند.
ســهیلی  شــیخ  بــه  معــروف  ســهیلی  احمــد  شــیخ  امیــر 
پــس  و  بایقــرا  حســین  ســلطان  دوره  شــاعران  و  امیــران  از 
شــمار  بــه  دربــار  برجســته  چهــره  دومیــن  علی شــیرنوایی  از 
در  وی  می پرداخــت.  هنرمنــدان  از  حمایــت  بــه  کــه  می رفــت 
ــز  ــود نی ــت و خ ــارکت داش ــا مش ــن دوره باره ــری ای ــس هن مجال

بــود. مجالــس  این گونــه  برگزارکننــدگان  از 
ــردوس  ــی ف ــوزش عال ــه آم ــی مؤسس ــه علم فصلنام
Ferdows-honor-Journa l of A r t s
Ferdows Institute of higher Education 

60

شماره چهارم
بـــهـــــــــــــــار  1400



قوام الدیــن  خواجــه  بــه  می تــوان  هنــری  حامیــان  دیگــر  از 
ســلطان  ادب دوســت  و  هنرپــرور  وزیــر  نظام الملــک 
خواجــه  خوافــی،  محمــد  مجدالدیــن  خواجــه  بایقــرا،  حســین 
و  برنــدق  امیرشــجاع الدین  مرواریــد،  عبــداهّلل  شــهاب الدین 
ــعر  ــم ش ــتر در عال ــی بیش ــود. جام ــاره نم ــی اش ــن جام عبدالرحم
و شــاعری شــهرت داشــت و متعلــق بــه خانــواده ای ثروتمنــد 
بــود و رهبــری طریقــت نقشــبندیه را در هــرات بــه عهــده داشــت. 
طبیعــی اســت کــه برگــزاری مجالــس هنــری بــا حضــور چنیــن 
اســت.  نبــوده  بی تأثیــر  هنــری  آثــار  روی  بــر  شــخصیت هایی، 
اکثــر ایــن شــخصیت ها دســتی در شــعر داشــته یــا پیــرو یکــی 
نــزد  آنــان  نظــر  و  عقیــده  و  بوده انــد  تصــوف  شــاخه های  از 
لحــاظ  آثــار  در  سالیقشــان  و  می شــد  نهــاده  ارج  هنرمنــدان 

. یــد د می گر

نتیجه گیری
بســیار  میــزان  بــه  مختلــف  ادوار  در  نگارگــری  افــول  و  رشــد 
بــوده  هنــر  ایــن  حامیــان  و  دربــار  شــرایط  بــه  وابســته  زیــادی 
اســت و بســتر فرهنگــی، سیاســی و اقتصــادی جامعــه نقــش 
بــه ســزایی در آثــار خلــق شــده بــر جــای گذاشــته اســت. بــه طــور 
ــی  ــب مذهب ــرات غال ــی از تفک ــر بازتاب ــر اث ــی ه ــه جهان بین خالص
البتــه  کــه  اســت  بــوده  هنــر  حامیــان  و  دربــار  بــر  فرهنگــی  و 
کتاب آرایــی  خدمــت  در  قرن هــا  تــا  نگارگــری  آنکــه  به واســطه 
ــم نمی تــوان نادیــده گرفــت.  بــوده، نقــش ادبیــات را در ایــن مه
حتــی ایــن اختــالف را می تــوان در مکتبــی واحــد چــون هــرات 
در  نمــود.  مشــاهده  نیــز  مختلــف  افــراد  زمامداری هــای  در  و 
ــکوه،  ــل، ش ــرا، تجم ــین بایق ــت حس ــش از حکوم ــای پی نگاره ه
زرق وبــرق نمــادی از یــک قــدرت برتــر و دارای صالحیــت بــود. امــا 
ــا  ــود را ب ــای خ ــرا ج ــین بایق ــلطان حس ــر س ــا در عص ــن معیاره ای
تواضــع و درویش مســلکی عــوض نمــود. ایــن معیارهــا دوامــی 
نداشــته و در مکتــب تبریــز صفــوی مجــدد بــه همــان شــیوه 

پیــش، حتــی مجلل تــر تغییــر نمــود.
عوامــل  بایقــرا  حســین  ســلطان  حاکمیــت  زمــان  در 
مضامیــن  و  موضوعــات  برخــی  تــا  گردیــد  باعــث  متعــددی 
نگارگــری  در  گذشــته  از  پررنگ تــر  یــا  اولین بــار  بــرای  عرفانــی 
دوره  ایــن  نگاره هــای  بــر  عرفــان  تأثیــر  علــل  از  گردنــد.  ظاهــر 
نمــود.  اشــاره  ادبیــات  جملــه  از  متعــددی  مــوارد  بــه  می تــوان 
تحولــی کــه در معنــا و فــن ادبــی در قرن هــای ۷ و 8 هجــری رخ 

ــات  ــن و اصطالح ــا، مضامی ــی دیدگاه ه ــا برخ ــد ت ــث گردی داد باع
، بــه نگارگــری راه یابــد.  عرفانــی، از طریــق مصــور نمــودن ایــن آثــار
بــه دلیــل حمایــت اشــخاص ادیــب و عــارف مســلک از هنرهایی 
همچــون کتاب آرایــی، زمینــه ایــن تأثیرگــذاری بیشــتر گردیــد.

رخدادهــای  بــروز  از  نگرانــی  یــا  و  داخلــی  اغتشاشــات 
از  برخــی  بایقــرا  حســین  ســلطان  گردیــد  باعــث  این چنینــی، 
آنهــا  گروه هــای مذهبــی از جملــه تصــوف را ارج وقــرب دهــد و 
صاحــب قــدرت سیاســی قابل مالحظــه ای گردیدنــد. ایــن توجــه 
و احتــرام گاه چنــان بــود کــه ایــن ُشــبه را بــه وجــود مــی آورد که وی 
ــت.  ــب داده اس ــر مذه ــا تغیی ــش دارد ی ــیع گرای ــب تش ــه مذه ب
سیاســت های  و  شــد  جدیــد  نگرشــی  ســبب  نــگاه  نــوع  ایــن 
دربــاری را در زمــان وی تغییــر داد. ســلطان حســین بــه دیــن داری 
تظاهــر کــرده و جهــت جلــب نظــر علمــای مذهبــی دســتوراتی 
بــر  جدیــد  رویکــرد  ایــن  می کــرد.  صــادر  ایشــان  میــل  مطابــق 
روی هنرمنــدان دربــار وی و نــوع موضع گیری شــان تأثیــر گــذارد 
مثــل  نگارگــری؛  در  جدیــد  موضوعــات  از  بهره بــردن  ســبب  و 
آنــان  مذهبــی  گرایش هــای  بــه  اشــاره  و  مــردم  روزمــره  زندگــی 
حلقه هــای  برگــزاری  گردیــد.  دینــی  جدیــد  مضامیــن  برخــی  و 
 ، متعــدد ادبــی در دربــار و یــا خانــه اشــراف زادگان و حامیــان هنــر
بــا حضــور علمــا، ســخنوران، درباریــان و هنرمنــدان نیــز باعــث 
نگارگــری  حــوزه  در  عرفانــی  جدیــد  اصطالحــات  برخــی  ورود 
نیــز  هنرمنــدان  آثــار  نقــد  بــه  گاه  کــه  جلســات  ایــن  در  شــد. 
طــور  بــه  می توانســت  علمــا  عقایــد  و  نــگاه  نــوع  می پرداختنــد 
مســتقیم بــر هنرمنــد تأثیرگــذار باشــد و در خلــق یــک اثــر هنــری 
دخیــل  مصورســازی  جهــت  خــاص  موضوعــی  انتخــاب  یــا  و 

گــردد. 
عــالوه بــر ورود موضوعــات جدیــد بــه نگاره هــا، این گونــه 
ــاه  ــوس ش ــش و جل ــیوه پوش ــر روی ش ، ب ــار ــای در درب گرایش ه
نیــز تأثیرگــذار بــود. نگاره هــای جلــوس شــاهانه کــه زیــر نظــر دربــار 
ــته  ــه دو دس ــوان ب ــد را می ت ــور می ش ــین مص ــلطان حس ــاه س ش
ــخصیت  ــک ش ــاه ی ــه در آن ش ــی ک ــرد؛ نگاره های ــیم ک ــی تقس کل
کشــیدنش  تصویــر  بــه  بــرای  بیشــتر  و  اســت  ادبی-تاریخــی 
شــخصیت  از  الگوبــرداری  و  نگارگــری  پیشــین  ســنت های  از 
آرمانــی تیمــور در نگاره هــا پیــروی کــرده اســت. بدیــن ترتیــب 
 لباســی دوتکــه بــه تــن درد دارد کــه رنــگ یکــی از 

ً
کــه وی عمومــا

آنهــا ســبز اســت و تــاج بــر ســر گــذارده، بــر تخــت جلــوس کــرده 
کــرده اســت. دســته  از پاهایــش را جمــع  کــه یکــی  درحالی کــه 
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حســین  ســلطان  شــخص  شــاه،  کــه  اســت  نگاره هایــی  دوم 
ــبزرنگ  ــی اش س ــاس روی ــاه لب ــر ش ــن تصاوی ــت. در ای ــرا اس بایق
کــرده  جلــوس  زمیــن  بــر  و  گذاشــته  عمامه به ســر  و  می باشــد 
ــده از وی  ــه به جامان ــا رقع ــش ب ــمایل و پوش ــوع ش ــن ن ــت ای اس

ــی دارد. ــز همخوان ــت نی ــیده اس ــزاد کش ــه به ک
جلــوس  صحنه هــای  بــر  عرفــان  تأثیــرات  از  آنکــه  خالصــه 
شــاهانه در دوره دوم شــکوفایی نگارگــری در عصــر تیمــوری؛ 
یعنــی در زمــان حاکمیــت ســلطان حســین بایقــرا می تــوان بــه 

مــوارد ذیــل اشــاره نمــود: 

- باالرفتن کمیت آثار نگارگری با موضوعات مربوط به عرفان
- عدم استفاده از تاج، تخت و عناصر تجمل

- حضور درویشان و موضوعات مربوط به آنان در نگاره ها
- نشستن شاه و گدا روبه روی هم 

- رفتــن شــاه بــرای دیــدار از درویشــان به عنــوان یکــی از امــور 
شــاهانه

- استفاده از بناها یا معماری مذهبی به جای کاخ در نگاره ها 
- پوشیدن لباس سبز توسط شاه و غیره.
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