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چكيده

تصویرسازی در کتابهای چاپ سنگی از اواسط دوره قاجار با انتشار قانون نشان (1252ق1836 /م) آغاز
و در اندک زمانی بهصورت گسترده در اکثر کتابهای این دوره بهویژه با درونمایه ادبیات در شاخههایی
ن البکاء اثر جوهری با درونمایه
همچون عامیانه ،حماســی ،عاشــقانه و مذهبی ادامه یافت .در این بین طوفا 
ِ
خواست فزاینده جامعه از سوی ناشران بیش از شصت بار
مذهبی یگانه اثری محســوب میگردد که در پی
با تکنیک چاپ ســنگی بهصورت مصور منتشــر گردید و گرچه این کتاب در هر چاپ ،بنا به دالیل گوناگون
در تعداد مجالس مصور دارای تفاوت بود ،اما یکی از مجالس که در اکثر این نســخهها وجود دارد ،تصویر
«محاربه حضرت علی(ع) با مرحب َخی َبری» اســت .هدف از این پژوهش پاسخ به این پرسش است که میرزا
ی خویی بهعنوان چهره شــاخص در تصویرســازی این کتاب ( 3نســخه چاپ سربی و  4نسخه چاپ
علیقل 
سنگی) تا چه میزان تحت تأثیر روایات تاریخی و حدیثی و گاه بازتاب نسبی آن در اشعار (گفتما ِن مکتوب)
در خلق تصوی ِر مذکور (گفتما ِن بصری) بوده اســت .یافتهها مبتنــی بر مطالعه کتابخانهای و تحلی ِل تطبیقی
ِ
موضوعات مؤثر در تصویرسازی این مجلس ،گفتما ِن
روایات و تصاویر حاکی از آن است که در کنار سایر
مکتــوب عاملی الهامبخش و ســاختاری برای خویی بوده اســت ،چنانکه این جریــان را میتوان در ُبنمایه
تصاویر و نیز خط ســی ِر تصویرسازی این مجلس شاهد بود ،هرچند در این بین ،گاه گفتمان شیعی ،موجب
تغییراتــی جزئی در گفتمان بصری را ایجاد کرده اســت .از این منظر ،تصویر بهعنوان محملی جهت ترجمه
گفتما ِن مکتوب به گفتمانی بصری برای مخاطبی ِن عامه این کتاب محسوب میگردیده است.
کلیدواژهها :چاپ سنگی ،میرزا علیقلی خویی ،طوفان البکاء ،تصویرسازی ،غزوه خیبر ،امام علی(ع) ،مرحب.
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تصویرســازی در کتابهای چاپ ســنگی از نیمــه حکومت قاجار آغاز و پس از گذشــت یک دهه
بهصورت نســبت ًا گســترده-ای در اکثر کتابهای این دوره مورد استفاده قرار گرفت .در این بین،
تصویرســازی مذهبی یکی از گونههای رایج در کتابهای چاپ ســنگی و در مواردی بسیار اندک
در کتابهای چاپ ســربی بود که بیشک طوفان البکاء فی مقاتل الشهدا اثر میرزا ابراهیم جوهری
شــاخصترین اثر در این زمینه محسوب میگردید .این اثر که دربردارنده مصائب ائمه اطهار(ع) و
بهویژه سیدالشهدا(ع) است ،با ساختاری عامیانه در دوره قاجار محبوبیت گستردهای یافت که نشانۀ
ِ
خواســت فزاینده مخاطبین و تجدید چاپ این کتاب بود .متعاقب ًا در پی اقبال از تصویرســازی
آن،
کتابهای چاپ ســنگی ،مسئولیت بهرهگیری از تصویر در میا ِن متن جریانی بود که بنا به سفارش
چاپخانهدار به نقاشان محول میگردید و نخستین هنرمندِ مطرح در این دوره ،علیقلی خویی با ارائه
ســبکی انحصاری در تصویرسازی طوفان البکاء ،مبدل به الگویی برای نقاشان پس از خود گردید.
خویی را میتوان نخســتین تصویرســا ِز مطرح در حوزه چاپ سنگی دانست که در میان کتابهای
بهجای مانده از او ،طوفان البکاء اثری محســوب میگردد که بارها از سوی او تصویرسازی شده
ِ
مجالس مختلف این کتاب ،تصویرسازی غزوه خیبر ازجمله ممتازترین آثار خویی
است و در میا ِن
محســوب میگردد .غزوه خیبر در محرم سال هفتم هجری به وقوع پیوست .ساکنان خیبر که اکثراً
ِ
حمایت قبایل عرب
یهودیان و در میان آنان پهلوانان و مردا ِن جنگاور فراوانی حضور داشــتند ،به
پرداخته و مبارزه برای نابودی اســام را در کانون توجه قرار داده بودند .پس پیامبر(ص) با سپاه
خود عازم منطقه خیبر و فتح قلعههای آن گردید .در این بین یکی از وقایع سرنوشتساز در غزوه
خیبر محاربه حضرت علی(ع) با مرحب و تسخیر قلعه یهودیان بود که سرانجام با رشادت حضرت،
ایــن فتح ممکن گردیــد .از اینرو ،ارائه ترجمانــی بصری از این واقعه ،مبــدل به موضوعی جهت
تصویرسازی آن از سوی خویی در کتاب طوفان البکاء گردید.

علی بوذری ،مصطفی لعل شاطری

واکاوی تبدی ِل گفتما ِن مکتوبِ غزوه خیبر به گفتمان بصری در کتاب طوفان البکاء

پیشینه پژوهش

هرچند در دهههای اخیر پژوهشهایی در زمینه غزوه خیبر و نیز تصویرسازی مذهبی چاپ سنگی
انجام شــده است ،اما صرف ًا از ساحتی تکبعدی برخوردار میباشند .از این منظر صرف ًا بهصورت
مفصل به ُبعدِ تاریخی غزوه خیبر و بهصورت مجمل به مبارزه مذکور اشــاراتی شــده است که تا
ِ
جزییات این نبرد بوده اســت ،چنانکه در میان پژوهشگران فارسیزبان
حد زیادی فارغ از توجه به
افرادی همچون علیاکبر فیاض در تاریخ اســام ،علیمحمد بشــارتی در از ظهور اسالم تا سقوط
بغداد ،نوری در آیات مرتبط با رخدادها :فتح خیبر ،ســعید طاوسیمسرور در تحلیل و نقد تاریخی
گزارش امین االســام طبرسی از غزوه خیبر ،این موضوع را مورد نظر داشتهاند .همچنین ازجمله
ِ
مقاالت افرادی همچون احمد ابراهیم شــریف در
پژوهشهــای این حوزه به زبان عربی میتوان به
الــدور المدنی فی حیاه الرســول :غزوه خیبر و القضاء علی قوه الیهــود فی بالد العرب ،محمد فرید
وجدی در السیره المحمدیه تحت ضوء العلم و الفلسفه غزوه یهود خیبر ،احمدعلی مجدوب در غزوه
خیبر بین الوهم الشائع و الحقیقه الغائبه ،محمد عوض خطیب در تاریخ و تراث و تراجم :وقعه خیبر،
عاتق بن غیث بالدی در خیبر ذات الحصون و النخیل و علی یوسف نورالدین در الحرب و السلم فی
فکر اإلمام علی(ع) ،اشاره داشت .از منظر هنری تنها پژوهش صورت گرفته در زمینه مصورسازی
ِ
ساحت نگارگری بوده و بهوسیله علیرضا مهدیزاده با عنوان تحلیل نگارههای
واقعه خیبر ،صرف ًا از
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فتح خیبر مربوط به دورههای تیموری ،ترکمن و صفوی ،انتشــار یافته است که این اثر را میتوان
بسط و گسترشیافته از پژوهش مهناز شایسته فر در عناصر هنر شیعی در نگارگری و کتیبهنگاری
تیموری و صفویان برشــمرد .همچنین از پژوهشهایی انجامشده در زمینه بررسی تصاویر چاپ
سنگی دارای درونمایه مذهبی میتوان به آثار اولریش مارزلف با عنوان نمایش مضامین شیعی در
کتابهای چاپ ســنگی عصر قاجار 1و فرهنگ بصری شیعیان دوازده امامی ایران در دوره قاجار
و نیز به چهل طوفان ،اثر علی بوذری اشاره داشت .بااینحال آنچه مشهود است تاکنون مطالعهای
بینرشتهای در این زمینه صورت نپذیرفته و صرف ًا در ساحت تاریخی و هنری بهصورت مجزا به
این واقعه پرداخته شده است.

71

ایــن پژوهش مبتنی بر رویکرد کیفــی و روش توصیفی-تحلیلی و روش جمــعآوری اطالعات در
راســتای دســتیابی به روایات تاریخی و حدیثی ،کتابخانهای و ســپس بهرهگیری از شیوه تحلی ِل
تطبیقی با تصاویر اســت .بر این اساس در ابتدا به خط ســی ِر توصیفی محاربه حضرت علی(ع) با
مرحب خیبری مبتنی بر منابع دستاول 2و گاه اشعار پرداخته (گفتمان مکتوب) و سپس ضمن اشاره
مجمل به کتاب طوفان البکاء و تأثیر ورود صنعت چاپ سربی و سنگی بر انتشار تصویرسازی آن
و جایگاه میرزا علیقلی خویی در تصویرسازی کتابهای چاپ سنگی (گفتمان بصری) ،به بررسی
تحلیلی-تطبیقی تصاویر با روایت مبتنی بر نگاهی میانرشتهای (تاریخی-هنری) پرداخته شده است.

محاربه حضرت علی(ع) با مرحب
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َخی َبر واژهای عبرانی و به معنی قلعه با حصار است (شهیدی )139 :1379 ،و چون این والیت را چند
قلعۀ محک ِم یهودنشین تشکیل میداد ،آن را خیبر نام نهاده بودند .این منطقه به دلیل برخورداری از
نخلستانهایی ممتاز ،به شــهرت ویژهای دستیافت (بیهقی195/4 :1405 ،؛ مقدسی120/1 :1361 ،؛
حموی ،)411/2 :1415 ،چراکه «خيبر را هفت حصار بود يكى را نام ناعم و ديگر را قموص و ســه
ديگر را كنانه و اين را حصن المظفر خواندندى و مهتر اين حصار الصفر بن معاذ بود و قموص را
حصن ابى الحقيق گفتندى و چهارم حصار را شق نام بود و پنجم را نطاه و ششم را وطيح و هفتم
ســالم» (بلعمی .)1492/5 :1373 ،يهوديان ذخاير خــود را در دژ ناعم و جنگجويان را در دژ نطاه
گردآورده و اموال و خانواده خود را در دژهای دیگر اسکان میدادند (ابنشعبهحرانى)352 :1376 ،
و از لحاظ سیاســی یک نفر بر تمام قلعههای خیبر حکومت میکرد و مذهب آنان یهودی و در دی ِن
خود ثابتقدم و متعصب بودند( 3شهیدی.)140 :1379 ،
يهوديــا ِن خیبر مبتنی بر پایگاه نظامی ممتــازی که از آن برخوردار بودند (قلعههای هفتگانه) با
انجام اعمالی غیر محسوس و محسوس ،به اعمال فشار روانى و ضربه بر مسلمانان میپرداختند و
در این بین کمک به قبایل عرب و تحریک آنان یکی از وجوه آشــکا ِر فعالیت اسالمستی ِز آنان بود و
از اینرو ،پيامبر(ص) تصميم به مقابله با آنان گرفت (جزائری .)679 :1381 ،پيامبر(ص) در ذىحجه
ســال ششــم از حديبيه به مدينه مراجعت و تمام آن ماه و محرم را در مدينه اقامت نمود و بنا به
نقلهای گوناگون در محرم ،صفر و یا آغاز ربيعاالول آن سال هفتم پس از اطمینا ِن عد ِم کمکرسانی
قریش به یهود بهواســطه پیما ِن حدیبیه ،حرکت بهجانب خيبر را در دستور کار قرار داد (ابنهشام،
223/2 :1375؛ هاشــمیبغدادی ،بیتا115 :؛ ابناثیر .)253/7 :1371 ،نبی مکرم اسالم(ص) عالوه بر
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علی بوذری ،مصطفی لعل شاطری

یارا ِن راســتی ِن خود ،مســلمانان و اعراب اطراف مدينه را به حضور در جنگ دعوت داشت ،چنانکه
«جارچى جار بزند كسى كه همراه ما مىآيد فقط بايد رغبت به جهاد داشته باشد و كسانى كه قصد
«سنه االِستِغالب» معروف
غنيمت دارند ،نيايند» (واقدى .)482 :1369 ،در ســال هفتم هجرت -كه به َ
است -پیامبر(ص) با يك هزار و چهارصد پياده و دويست سوار و عده قلیلی از زنان به جنگ خيبر
رفت كه در هشــت منزلى مدينه بود (مســعودی235/1 :1365 ،؛ واقدى .)522 :1369 ،با رسیدن به
منطقه خیبر ،دستور حمله به قلعههاى يهود از جانب رسول خدا(ص) صادر شد و نخست قلعه ناعم
و پس از آن قلعه قموص و ســپس قلعه صعب بن معاذ كه اندوخته و خوار و بار در آنجا بيش از
ساير قلعهها بود و پس از آن قالع كنانه و شق يكى پس از ديگرى فتح شد .در این بین دو قلعه فتح
آنها بيش از ده روز طول كشيد :4وطيح و ديگرى ساللم (طبری1145-1146/3 :1375 ،؛ ابنهشام،
225-226/2 :1375؛ جوزجانی73/1 :1363 ،؛ ابنخلدون437/1 :1363 ،؛ ابناثیر .)256/7 :1371 ،این
دو قلعه «از همه حصنهاى محكمتر بود و مردم بســيار در آن دو حصن بودند [ ]...و شــب و روز
مسلمانان با ايشان جنگ مىكردند» (قاضیابرقوه .)824/2 :1377 ،در بعضی از روایات ،قلعهای که
گشایش آن با دشواری همراه بود ،قموص عنوان شده است (یعقوبی415/1 :1371 ،؛ طوسی:1411 ،
812/2؛ ابن-بابویه513 :1376 ،؛ طبرسی.)144 :1390 ،
در مدت محاصره ،يهوديان از دژهاى خود سپاه اسالم را زير باران تير گرفته بودند و از اینرو
پيامبر(ص) هر روز پرچم را به يكى از اصحاب ســپرده و روانه فتح قلعه مینمود ،اما كســى قادر
به گشایش آن نبود و بیآنکه فتحى نصيبش شود بازمىگشت ،چنانکه تالشهای ابوبكر و عمر بن
خطاب نیز نتیجهای به همراه نداشت .پس از مشاهده این جریان ،پیامبر(ص) بیان داشت که پرچم را
به كسى خواهم سپرد و راهی فتح قلعه خواهم نمود كه خدا و پيامبر را دوست دارد و خدا و پيمبرش
نيز او را دوست دارند و زمانی بازمیگرددکه د ِر قلعه را بگشايد .سپس جویای على بن ابىطالب(ع)
گردید ،اما حضرت بهواســطه چشمدردی که داشــت در خیمه بود .پیامبر(ص) او را فراخواند و به
اعجاز الهی ،در اندک زمانی چشمدرد حضرت بهبود یافت (طبری1147/3 :1375 ،؛ مسعودی:1374 ،
18/2؛ جزری595/3 :1409 ،؛ هاللی588 :1416 ،؛ بلعمی231/3 :1373 ،؛ ابنشعبهحرانى352 :1376 ،؛
ســید الناس .)177/2 :1414 ،ســپس پیامبر(ص) در حق حضرت دعا نمود و پرچم سفيد رنگ را به
ن پرچم ،پيروزى از آن توست ،چراکه جبرئيل با تو و
ایشــان ســپرد و فرمود« :بدان كه با حمل اي 
نصرت در انتظار توســت و چنان وحشــتى در دلها مىافكنى كه جز تســليم راهى نخواهند يافت»
(حلی171 :1374 ،؛ نیز ر.ک :اربلی ،)285/1 :1382 ،چراکه «يهوديان در كتاب خود خواندهاند كســى
كه آنان را به هالكت ميرساند دالوريست بنام ايليا چون با آنان برابر شدى بگو نام من على است
كه آنان از بركت اين نام ذليل خواهند شد» (مفید .)113 :1380 ،پس پيامبر(ص) زرهى آهنين بر تَن
و ذوالفقار را بر كمر حضرت علی(ع) حمایل گردانید (ابنشعبهحرانى )352 :1376 ،و فرمودَ « :يا َعل ِ ُّي
ِك َو َعزْ رائ ِ ُ َ
يل َعنْ َي َســار َ
يل َعنْ َيمِين ِ َك َو مِ َ
َص ُر َّ
ــراف ِ ُ
يكائ ِ ُ
َو َج ْب َرئ ِ ُ
الل ِ َف ْو َق َك
يل َو َرا َء َك َو ن ْ
يل أ َما َم َك َو إ ِْس َ
َ
َو ُد َعائِي َخلْ َف َك» (ابنشهرآشــوب .)239/2 :1379 ،در این راســتا جوهری در توصیف آماده شدن
حضرت برای مبارزه و فتح قلعه چنین بیان داشته است:
ِ
آالت َحربــی َبرآراســت تَــن
«بــه
ُم َســلَّح شــد آن پیکــ ِر اَرجمنــد

َعدو َبنــد ،لشکرشــ َکن
امیــ ِر
بهدِرع و ب ه َخفتان و خود و َک َمند]...[5

(جوهری)193 :1398 ،

.
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در طی مدت محاصره قلعه ،7يهوديانکه ده هزار جنگجو بودند معمو ً
ال شــبها قبل از سپيدهدم
برمىخاستند و اسلحه برمىگرفتند و صفهاى سپاه خود را مرتب مىكردند (واقدى.)488 :1369 ،
بااینحال مسلمانان از پشت ديوار و برج-هاى قلعه با يهوديان ميجنگيدند .پس روزی که حضرت
علی(ع) روانه فتح قلعه گردید ،درب خيبر گشــوده شــد« .نخســتين كســى كه از يهوديان همراه با
تكاوران خود بر مسلمانان حمله كرد ،حارث برادر مرحب بود .مسلمانان به هزيمت رفتند و على(ع)
بهتنهایی پايدارى فرمود و ضرباتى به يكديگر زدند و على(ع) او را كشــت .ياران حارث بهســوی
حصار گريختند و وارد آن شدند و در را بستند و مسلمانان بهجای خود برگشتند» (واقدى:1369 ،
 .)498در اين هنگام مبار ِز مشهو ِر قلعه بيرون آمد و «در آن حصن مبارزى بود ،مردى يهودى و او
رحب در شــجاعت و مردانگى مشهور و معروف بود ،چنانكه هيچكس در
رحب گفتندى و اين َم َ
را َم َ
مصاف با وى برنيامدى» (قاضیابرقــوه .)824/2 :1377 ،مرحب كه مبارزی نامدار بود درحالىكه
سالح بر تَن داشت (كامل السالح) به مبارزه مسلمانان آمد و هماورد طلبید (مقدسی706/2 :1374 ،؛
مفیــد112 :1380 ،؛ ابناثیــر .)256/7 :1371 ،چون مرحب ،حضرت علی(ع) را مقابل خود مشــاهده
رحبم ،همان کسی که سراپایم غرق
نمود ،چنین رجزخوانی نمود :اهالی خیبر آگاه هســتند که من َم َ
در ســاح است و در شجاعت ممتازم و ســوارا ِن بسیاری را مغلوب و هالک کردهام .پس حضرت
او را چنین پاســخ داد :من آنکســی هســتم كه مادرم نامم را حيدر نهاده ،بازوانم ستبر و ضربۀ
شمشــی ِر من سنگين اســت (ابنبطریق151 :1407 ،؛ طبری-آملی351 :1415 ،؛ شریفرضی ،بیتا:
12/1؛ فتالنيشــابورى219 :1366 ،؛ اصفهانی .)24-25/1 :1339 ،پس از شنیدن این رجز مرحب در
فکر فرورفت ،چراکه مرحب دايهاى داشــت كه بارها به او گوشــزد نموده بود که با کسی که دارای
نا ِم حيدر اســت جنگ نکند ،چراکه هالک خواهد شــد .پس مرحب تصمیم به فرار گرفت ،اما ابليس
بهصورت انســانى ظاهر و مانع او شد و خود را پشــتيبان مرحب اعالم کر د (طوسى3-4 :1414 ،؛
قطبالدينراوندى.)175-176 :1378 ،
حضرت علی(ع) که حلهاى ارغوانى (سرخ) به تن داشت و رشتههاى آن آويخته بود و هرولهكنان
تا پاى قلعه رفته و پرچم را در وســط ســنگهایی در پاى قلعه در زمين فرو کرده بود ،با مرحب
روبــرو شــد .او مبارزی عظیمالجثه و بلندقامت بود و دو زره آهنیــن بر تن و کالهخودی آهنی بر
سر و سنگى را نیز سوراخ كرده بر سر نهاده بود (سنگى مانند هاون) گرزى آهنى (شمشیری) در
دست داشت (دیلمی .)77/3 :1377 ،با آغاز محاربه ،بين حضرت و مرحب دو ضربت رد و بدل شد.
س َپ ِر حضرت ضربهای فرود آورد که ِ
نخســت مرحب با شمشیر ( ُگرز) بر ِ
س َپر دو نیم گردیده و از
دست حضرت بر زمین افتاد .سپس حضرت ضربتى بر س ِر مرحب فرود آورد ،بهنحویکه کالهخود
و آن ســنگی که به حالت کالهخود دوم بر سر مرحب بود شــکافت و شمشير به دندانهاى مبار ِز
یهودی رسيد 8و بر زمین افتاد .پس لشکریان هر دو سپاه صداى ضربه شمشی ِر حضرت را شنيدند
و همراهان مرحب هراســان فرار و به قلعه بازگشــته و د ِر قلعه را بســتند (طبری1147/3 :1375 ،؛
ابنهشام228/2 :1375 ،؛ واقدی110/2 :1374 ،؛ ذهبی411/2 :1413 ،؛ ابنطاووس161 :1374 ،؛ مفید،
113 :1380؛ قاضیابرقوه827-828/2 :1377 ،؛ عسقالنی.)446/4 :1415 ،

سال سیزدهم

َتنَــش را شــد آئینــهوار آینــه
چو شــد جلوهگر بر َک َفش ذوال َفقار

تَجلّــی نمــود از چهــار آینــه]...[6
اَ َجــل گفــت رفــت از َک َفــم اختیار»

73

74

جوهری در توصیف ویژگیهای ظاهری مرحب چنین بیان داشته است:

سال سیزدهم

«پس از َبه ِر خودسازی آن خودپرست
به ســر خــودِ آهــن نمــود اســتوار

.
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رحــبِ ُکفــر کیــش
نپوشــید جــز َم َ
دو ُج َ
وشــن چــو پوشــید از َبه ِر جنگ
ِ
ِ
ســ َپر در َپ ِ
شــت او در گــزاف
ــس ُپ

.
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ــوس بــه َوزن
َکمانــی چــو چــرخ ُم َق َّ
طلــب کــرد پــس َمر َکــبِ راهوار

بــه زنجیــ ِر آهــن کمــر تَنــگ َبســت
چــو بــر قلّــه کــوه وارون ِ
حصــار

دلیــری دو ِ
خفتــان َبــر انــدا ِم خویش
حصــن ُم َشــ َّبک ِ
دو ِ
حصــا ِر پلنــگ
بــرم این ُپــر هنر کــوهِ قاف
که مــن اَ َ
َعیان شــد ِز دســتش چو شــا ِخ َگ َوزن

پلنگــی بــه دیــو َدمان شــد ســوار»
(جوهری)203 :1398 ،
در ادامه جوهری چنین به محاربه حضرت علی(ع) و مرحب پرداخته است:
ــم َخیرا َ
النــام
« َبــرآورد تیــ ِغ ســتیز از نِیــام
بــه قصــدِ َپســر َع ِّ
َبرافروخــت بــازو بــه کیــن بیدریغ
نــه اندیشــه بعــد کــرد آن لَعیــن

صــاب ،در دســت تیغ
چــو ســاطو ِر َق ّ
ِ
وقــت کین
کــه َپــس نَن َگ َرد خــوک در

چــو تیــغ آن لعین بر ســ ِر شــاهِ دین
ِ
ســ َپر َشــق 9شــد از ضربت آن َشقی

کشــید از َیســار و فکنــد از َیمیــن
بــه چاالکــی آن ســ ّیدِ ُمتَّقــی
چنان زد که شــد چون َقمر َشــق ِهالل

َغ َ
ضن َفــر کشــید از َحم ّیــت بــه َســر
ی از می ِغ کفر
چو شــد مِه ِر دیــن مخفــ 

ســ َپر در َد ِم تیــ ِغ آن َب ِ
ِ
دســگال
پــس از زیــ ِر اَبــ ِر ِ
ســ َپر آن جنــاب
ِعنایــت ِز فیــض َد ِر دوســت ُجســت

چنــان آســتین را بهبــاال شکســت
چــو شمشــی ِر َشــه تیزدســتی نمود

ِز بــاال فــرود آمــدن بــر ُمغــاک
ب ُکشــی ُمســ َتعِد آن جنــاب
رح 
بــه َم َ

ب ِیــاورد َبــر َفــر ِ
رحــب ُفــرود
ق َم َ
ِ
پیــک پــروردگار
بــ ه جبریــل کــه ای
علی بوذری ،مصطفی لعل شاطری
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چنــان رانــد ُدلــ ُدل امیــ ِر عــرب

َبــ ِر آنکه باعــث َبر ارشــادِ توســت

کشی َدســت شمشــی ِر کیــن بیدریــغ
بــرای َبنیجــان ِ
ســ َپر ســاختن
ســرافیل و میــکال را شــد ِ
خطــاب
چــو ُگســتردِ جبرئیــل َپــر َبــر زمین

ُمــ َد َّور ِ
ِ
ــرص َقمــر
ســ َپر همچــو ُق
شــد ایمــان ِ
ســ َپر در َد ِم تیــ ِغ کفــر

َبــرآورد شمشــیر چــون آفتــاب[]...
تَــکاور َجهانــد و ِعنــان کرد ُجســت
چنــان لــب بهدنــدان َگزیــد از َغ َ
ضب

چنــان تیــغ را داد لَن َگــر به دســت[]...
ِز بــاال شــدن میــل َپســتی نمــود
ب ِنالیــد چــرخ و ب ِنالیــد خــاک
ولــی تیــ ِغ خونریــز چــون آفتــاب
کــه فرمــان رســید از خــدای َودود

بــهتَعجیــل کــن ســوی َخی َبــر گذار

ــم احمــد که اُســتادِ توســت
پســر َع ِّ
َپــر اَنــ َدر زمیــن َفــرش کن زیــ ِر تیغ
وار َهنــد از َبــر اَنداختــن
مگــر
َ
کــه امــروز دارد َغ َ
ضــب بوتُــراب

شــما هــر یکــی از َیســار و َیمیــن

بــه َقهــری کــه شمشــی ِر کیــن آخته
ِز ت ِ
َنــگ َســ َمن َدش َج َهــد بــر ِ
ق تیــغ

.

ــرش ذوال َفقار
چنان غرق شــد َبــر َس َ
شــد از ُمن َقلِــب دیــر ُپــر انقــاب
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ِ
ب ُکشــی آن جنــاب
رح 
بــه
آهنــگ َم َ
چنــان کوفــت بــر َفــر ِ
ق َبدخــواه تیغ

َبراَنداخت شمشــیر و شــد یــک رکاب
کــه خورشــیدِ تابنــده بــر تیــره میغ

کــه گا ِو زمیــن 10بــازَ د از هــول ناف
ِ
که َ
دســت ماســت
ضــربِ َیداللّهی از

ِز حیــدر نباشــد َع َجــب ایــن َمصاف
ِ
ِ
طاقت َ
دســت خداســت[]...
که را
ضربِ

.

ُکنَــد آن چنــان خــاک پهلــو تُهــی
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چــو بــر َفــر ِ
رحــب زَ نَــد بیدریغ
ق َم َ
نه َگــر ضــربِ َدســتَش ُکنَــد کوتَهی

سال سیزدهم

رســانید خــود را بــه پهلــوی او
بــ ه َخشــمی کــه بــازو َبراَفراختــه

بگیریــد

مردانــه

بــازوی

او

75

چــو بــر ِ
ق درخشــنده بــر کوهســار
َعیــان اَبــ ِر زیــر و ِز َبــر آفتــاب

تا پیش از دوره قاجار تالشهایی برای رواج چاپ در ایران صورت پذیرفت ،اما این جریان نتیجهای
در بر نداشــت و سرانجام در این دوره و به کوشــش عباسمیرزا نایبالسطنه در راستای رشد و
پیشــرفت جامعه ایرانی ،نخستین چاپخانه سربی در تبریز برپا (بابازاده )13 :1378 ،و در 1233ق/
1818م نخســتین کتابِ آن تحت عنوان رساله جهادیه ،منتشر گردید (قائممقامفراهانی.)84 :1233 ،
اما فعالیت چاپ ســربی در ایران به دلیل مشکالتی فنی و نیز عدم استقبال مخاطبین تداوم نیافت و
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طوفان البکاء

واکاوی تبدی ِل گفتما ِن مکتوبِ غزوه خیبر به گفتمان بصری در کتاب طوفان البکاء

برون َجســت از ت ِ
َنگ َمر َکــب چو برق
چو شــد تی ِغ َشــه بــر ُکلَهخــود غرق
(همان)209-211 :
ِ
سمت قلعه رفت و د ِر
در بعضی روایات آمده است که چون سپر حضرت على(ع) دو نیم شد ،به
ســنگی و به نقلی آهنی قلعه که به صخرهاى متصل بود را از جای کنده و آن را با دســت چپ سپر
و در دست راست ذوالفقار و سپس محاربه را ادامه داد (طبری1148/3 :1375 ،؛ قطبالدينراوندى،
134 :1378؛ ابنعبری ،)95 :1412 ،چنانکه «چون مرحب َدرقه ِ
[س َپر] على را به دو نيم كرد ،على درى
يافت بر د ِر حصار .بر زمين افگنده .آن در به دســت چپ برگرفت و سپر كرد و همى داشت و بدان
حرب همى كرد و آن را بهجای ســپر كار بست» (بلعمی232/3 :1373 ،؛ نیز ر.ک :جوزجانی:1363 ،
 .)73/1اما آنچه درباره از جای درآوردن د ِر قلعه در منابع مذکور اســت ،اشــاره به بعد از کشت ِن
مرحب دارد ،.به این شــرح که پس از فرار همراهیا ِن مرحب به درون قلعه ،حضرت قصدِ فتح آن را
نمود ،پس بهجانب قلعه شتافت و با یاری جبرییل و چهل فرشته ،د ِر قلعه را از جاى درآورد و آن را
در برابر تيرهای یهودیان ِ
ســ َپر ساخت و چون مسلمانان نمیتوانستند از خندق عبور نمایند ،آن را
همچون ُپلى بر روى خندق قرار داد تا مسلمانان به قلعه وارد و آن را تسخير و پيروز شدند .چون
ِ
دست راست چهل َذرع 11و به روایتی هفتاد َذرع و به روایتی صد
از قلعه بازگشتند حضرت در را با
ِ
پشــت ســر انداخت و آن َدری بود که بيست نفر آن را ميبستند و
َذرع با امدادی از قدرت ملکوتی
12
پنجاه و به روایتی هفتاد مردِ آزموده آن را بهســختی میتوانستند جابهجا نمایند (یعقوبی:1371 ،
415/1؛ ابنشعبه-حرانى353 :1376 ،؛ طوسى439 :1414 ،؛ طبرىآملى70 :1413 ،؛ طبرسی:1390 ،
264؛ بلعمی231/3 :1373 ،؛ مفید114-115 :1380 ،؛ ابنبابویه.)569/1 :1380 ،
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پس از اختراع دســتگاه چاپ سنگی به وســیله یوهان آلوئیس ِزنِفِلدِر 13در حدود 1215ق1800 /م،
مجدد نخســتین کوششها در راستای ورودِ اینگونه از چاپ از سوی عباسمیرزا صورت پذیرفت
و با اعزام افرادی جهت آشــنایی با این چاپ (امامی ،)75 :1400 ،ســرانجام در 1248ق1832 /م به
کوشــش میرزا صالح شــیرازی نخستین چاپخانه سنگی در تبریز تأســیس و در 1249ق1833 /م
ن که یک قرآن بود ،منتشر شد (قرآن .)236-237 :1249 ،پس از آن ،روند استقرار
نخستین کتاب آ 
چاپخانههای ســنگی در ایران تداوم یافت ،چنانکه چنین به نظر میرسد که در 1260ق1844 /م یک
چاپخانه سنگی در اصفهان و در 1266ق1849 /م چهار الی پنج چاپخانه در تهران وجود داشت و در
1271ق1854 /م پانزده چاپخانه در تبریز به فعالیت مشــغول بودند ( .)URLبیتردید یکی از عوامل
مؤثر در گسترش کمی و سهولت دسترسی مخاطبان به کتاب ،ظهو ِر صنعت چاپ در ایران بود .تا
پیش از این ،اندک نسخههای تولیدی به دلیل دشواری تهیه و زمانبریِ فرآیندِ آمادهسازی ،از قیمتی
نسبت ًا گران برخوردار و متعاقب ًا تهیه آن برای تمامی اقشار مقدور نبود .اما در این دوره ،بهواسطه
فراگیری ابزا ِر نشر (چاپ سربی و سنگی) آثار تولیدی در شمارگان بیشتر و در مدتزمانی کوتاه،
باقیمتی نازلتر از گذشــته در اختیــا ِر مخاطبین قرار گرفت ،چنانکه طوفان البــکاء اثر جوهری را
میتوان یکی از محبوبترین و با بیشترین چاپ در دوره قاجار قلمداد کرد.
روزی ،از
میرزا ابراهیم متخلص به جوهری ،فرزند محمدباقر از سلســله بیرام علیخان قاجار َم َ
شعرا ،ادبا و مرثیهسرایان قرن سیزدهم هجری ،پس از تحصیل فنون مقدماتی علم و ادب در هرات،
سالها در خراســان بزرگ به مد ِح ُحکام و شاهزادگان قاجار پرداخت .جوهری پس از ترک هرات
و ســیاحت در شهرهای ایران ســرانجام در قزوین به درگاه رکنالدوله پیوست .با توجه به پایان
زمان سرایش طوفان البکاء (1250ق) میتوان سال ورود جوهری به دربار قزوین را حدود 1244ق/
 1828دانست .او سالهای نخست را به مدح حاکم مشغول ،اما بر اثر یک انقالب درونی تصمیم به
سرایش دیوا ِن مرثیهای بر مصائب ائمه اطهار(ع) گرفت و طوفان البکاء ثمره این تغییر در نگرش بود
(جوهری .)23-24 :1398 ،اولین نسخه از طوفان البکاء دستنویس و بهاحتمال فراوان بین سالهای
1250ق 1834 /الــی 1255ق1839 /م کتابت گردید و از منظر محتوایی ســایر نســخههای تولیدی
پس از آن به حالت گرتهبرداری از نخســتین نســخ ه خطی (توأم با افزودههای اندک و یا حذفیات)
میباشــد ،اما با این تفاوت که گاه اشــعاری از سایر شــاعران ،مبنی بر سلیقه کاتبان و ناشران به
آن افزوده شــده است .بااینحال –بر اساس جدیدترین و کاملترین نسخه انتشاریافته از این کتاب
به کوشــش لعلشاطری -ســاختار طوفان البکاء مبنی بر یک دیباچه و مقدمه و دوازده آتشکده و
یک خاتمه و ضمایم میباشــد که درباره زندگی حضرت محمــد(ص) ،حضرت زهرا(س) و امامان
ِ
تحریفات عاشورایی رایج در
شــیعه(ع) تا حدودی بر اساس روایات و در برخی از بخشها بر پایه
دوره قاجار است .این اثر توأمان به نظم و نثر و در هر آتشکده به چندین شعله تقسیم گردیده است.
البته در بعضی از نسخههای اشعاری از شاعرانی همچون محتشم کاشانی ،بیدل قزوینی ،محمدعلی
مازندرانی و مالبمانعلی راجیکرمانی افزوده شــده است (بوذری .)27 :1390 ،بهاحتمال فراوان این
جریان در یک تصمیمگیری دوسویه از جانب حامیان چاپ سربی و سنگی و یا انتخاب گزینشی از
ســوی ناشران و چاپگران بوده است .هرچند طوفان البکاء در ابتدا بهصورت نسخه خطی در تعداد
محدودی انتشــار یافت ،اما با ورود صنعت چاپ ،این اثر تا پایان دوره قاجار پیوســته مورد توجه
ناشرین و مخاطبین قرار گرفت ،چنانکه میتوان آن را جز چندین کتابی دانست که مکرر تجدید چاپ
گردید ،بهنحویکه حتی تعداد دقیق چاپها و شــمارگان آنها در دوره قاجار قابلتشخیص نیست.
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از منظر ویژگیهای هنری ،در چاپ سنگی برخالف چاپ سربی که امکان بهرهگیری از ویژگیهای
بصری در آن محدود بود ،چاپچیها از این امکان برخوردار بودند که خواه مبنی بر عالیق مخاطبان
و خواه مبتنی بر نظر سفارش-دهندگان (حامیان) ،به بهرهگیری از عناصر گوناگون همچون نقاشی
در راستای زیبایی بصری کتابها اقدام نمایند ( .)Shcheglova, 1999: 12هرچند در این بین نسخههای
محدودی از چاپ ســربی موجود اســت که دارای تصویر میباشــند ،اما متن بهصورت سربی و
تصاویر با بهرهگیری از تکنیک سنگی چاپ منتشرشده است که ازجمله این آثار میتوان به سه چاپ
طوفان البکاء (1265ق1849 /م1269 ،ق1852 /م و 1272ق1855 /م) اشاره کرد .نخستین کتابهای
سنگی مصور نشانهای دولت علیه ایران به سال 1252ق1836 /م (دارای  10تصویر) و پس از آن
لیلی و مجنون است که در 1259ق1843 /م (دارای  4تصویر) منتشر گردید( 14بوذری.)70 :1389 ،
از منظر تصویرسازی داســتانی ،لیلی و مجنون را میتوان نخستین کتاب مصور برشمرد .پس از
تولید نخســتین کتاب مصور ،با وقفهای پنجســاله ،از 1264ق1848 /م موجی از تولید آثار مصو ِر
چاپ سنگی آغاز گردید و اولین و فعالترین هنرمندِ تصویرساز در این حوزه ،میرزا علیقلی خویی
بود .در دوره قاجار تصویرســازان فعال در حوزه چاپ ســنگی در زیرشاخه خالقین آثار عامیانه
قرار داشــته و بهاینعلت که معمو ً
ال هنرمندان عامیانه کمتر شناخته شده بودند ،در منابع بهصورت
اندک به آنان پرداخته شــده اســت .اما در این بین تصویرگری همچون خویی ،به این دلیل که حجم
بســیاری از آثارش در مراکز آرشــیوی عمومی و خصوصی محفوظ مانده است ،خوشاقبالتر از
سایرین بوده و امکان پژوهش بر روی آثار او فراهم میباشد.
میــرزا علیقلــی دورا ِن جوانی را در تبریــز گذراند و مطابق با عنوان میــرزا در ابتدای نامش،
میتوان او را فردی دارای سوادِ رایج آن دوره دانست که دربردارنده ادبیات کهن ،منابع تاریخی و
علم حدیث بود .از سویی مبتنی بر نظام شاگرد-استادی بهاحتمال فراوان از زمره شاگردا ِن اساتید
برجســته نقاشی تبریز بود .خویی با آغاز ســلطنت ناصرالدینشاه 1264ق1848 /م به تهران سفر
کرد .طی دوران فعالیت خویی (1263-1272ق1847-1855 /م) در کتابهای تصویرسازی شده به
وسیله او ،معمو ً
ِ
«فراش قبلۀ عالم»« ،بندۀ
ال َر َقمهایی قابل مشاهده است که ازجمله آنها میتوان به
درگاه»« ،خادم مدرســۀ دارالفنون» و «نقاش» اشاره داشــت .بااینحال ،او در زمرۀ نقاشا ِن دربار
نبــود ،اما بــا توجه به نامیدن خود بهعنوان فعال در دارالفنون ،گویا به دلیل اســتقبال دارالفنون از
رشته نقاشی و فراهمســازی زمینۀ آموزش-های الزم برای هنرجویان ،او در این مدرسه اشتغال
یا به خلق تصاویری جهت کتابهای آموزشــیپرداخت .15خویی جزء پرکارترین تصویرگران این
دوره بــود ،چنانکه طی  10ســال ،حــدوداً تصاویر  30کتاب را امضاء و بیش از هزار و دویســت
تصویر در اندازههای مختلف نقاشــی نمود که کوچکتریــن آن بهاندازۀ یک تمبر و بزرگترین آن
ِ
ظریف فراوانی برای سرفصل و خاتمه کتابها
تمام صفحه اســت .بهعالوه ،این هنرمند تذهیبهای
اجرا و همچنین حدود دو هزار نقاشــی کوچک (همچون تصاویری در مثلثهای کوچک در حاشیه)
و طراحی تزیینی از خود به یادگار گذاشــتهاســت (بوذری32 :1390 ،؛ مارزلف .)52 :1390 ،بر این
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میرزا علیقلی خویی
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ت ائمه اطهار(ع) برای شــیعیا ِن دوره قاجار
از اینرو ،طوفــان البکاء در میان کتابهای ذکر مصیب 
دارای جایگاه ممتازی بود و از نظر محتوا و مضمون ،اثری بیهمتا در این دوره به شــمار میآمد
(.)Marzolph, 2001: 220
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اســاس میتوان خویی را بنیانگذار ســبک تصویرگری چاپ سنگی در ایران برشمرد؛ چراکه آثار
او مبدل به الگویی برای هنرمندان معاصر و پس از او گردید و گاه مورد گرتهبرداری قرار گرفت.
در این بین ،طوفان البکاء را میتوان یکی از نخستین آثاری دانست که خویی به تصویرسازی آن
اقدام نمود و با تصویرسازی  7نسخه بهصورت انفرادی و سه نسخه با مشارکت دیگر هنرمندان،16
آثا ِر او دارای جایگاهی منحصربهفرد جهت بررســی محســوب میگــردد .تصاویر موجود در هر
نســخه از طوفان البکاء دارای ثبات نمیباشد و از سیالیت برخوردار است ،به این معنا که تصاویر
پیوســته برای مجالســی خاص در نظر گرفته نمیشد و گاه امکان افزایش و کاهش تصاویر وجود
داشــت و از این منظر ترتیبی یکپارچه در این نســخهها قابل مشــاهده نمیباشد .بااینحال ازجمله
مجالســی که در کلیه نســخهها از سوی خویی تصویرسازی شده اســت ،مربوط به غزوه خیبر و
محاربه حضرت علی(ع) با مرحب میباشد (جدول .)1
جدول  .1مشخصات ظاهری نسخههای مورد بررسی طوفان البکاء

سال چاپ

تعداد
برگ

1269ق

175

1265ق

215

1270ق

126

1272ق(ب)

126

بیتا (ب)

ناقص

1272ق(الف) 148
بیتا (الف)

206

ابعاد کتاب

ابعاد نوشتار

cm 20×28

cm 14×33

32

cm 16×28

36

cm 21×33

cm 16×27

cm 21×34

cm 16×26

cm 21×35
cm 21×34
cm 17×24

cm 17×28
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بررسی مبدلسازی گفتمان

cm 16×28

cm 12×21

12cm×21

تعداد
سطر

مجموع
تصاویر

35

11

سربی

8

سربی

سنگی

سنگی

سنگی

36

47

29

متن

تصویر

سربی

سنگی

سنگی

سنگی

37

22

سنگی

36

16

سنگی

31

(مأخذ :نگارندگان)

18

سنگی

سنگی
سنگی

بهرهگیری از واژه گفتمان از اواســط قرن نوزدهم میالدی در گســتره علــوم مختلف ،بهویژه در
زیرشاخههای علوم انسانی و اجتماعی ظهور یافت و در اندک مدتی بهصورت فزاینده در عرصههای
زبانشناســی ،نقد ادبی و روانکاوی و سپس نظریههای سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی مورد استفاده
قرار گرفت .هرچند گفتمان دارای تعریفی مختص به حوزه زبانشناســانه بود ،اما در سیر تاریخی
دارای معانی غیرتخصصی دیگری همچون مکالمه یا گفتگو که بیانگر نوعی هدف آموزشی و تعلیمی
بــود را در خود ایجاد کرد و امروزه مفهوم گفتمان مبدل بــه یکی از مفاهیم کلیدی در عرصههای
مختلف فرهنگی-هنری گردیده اســت (بشــیر12-13 :1384 ،؛ میرفخرایی6-9 :1383 ،؛ برای اطالع
ِ
نگرش تاریخی در زمینه بررسی هر واقعه ،نیاز به مجموعهای
بیشــتر ،ر.ک .)Gee, 1999 :مبتنی بر
سامانمند از گزارههای صحیح است تا بهواسطه آن بتوان به واقعیت دستیافت .در وقایع مرتبط با
تاری ِخ صدر اسالم گزارههای موجود از منابع تاریخی و گاه روایی (حدیثی) قابلاستخراج و استنباط
است که بر اساس آن گفتمانی مکتوب شکل میگیرد .مبتنی بر این جریان ،یکی از ریشههای اصلی
در بهرهگیری از وقایع تاریخــی در حوزههای گوناگون هنر همچون کتابآرایی ،بهرهگیری از این
گفتمان و ترجمه آن به گفتمان بصری محســوب میگردد ،چنانکه در دوره قاجار تصویرســازی
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کتابهای چاپ سنگی به محملی برای این جریان مبدل گردید .گرایش به تصویرسازی در کتابهای
چاپ ســنگی را میتوان بر اساس نیازی درونی در راستای درک ماهیت وقایع دانست .بر این مبنا،
ِ
نمایش معانی و کیفیات باطنی بهصورت تجسمی ،پلی میان
هنر تصویرســازی کمک مینمود تا با
ً
ِ
محســوس یک ام ِر بعضا نامحسوس باشد
عالم محســوس و نامحســوس زده و به عبارتی بیان
(پاکباز532 :1391 ،؛ اقبالی .)62-63 :1386 ،بر این اســاس ،میرزا علیقلی خویی بهعنوان نخستین
ی دارای درونمایه مذهبی ،مبدلسازی این دو گفتمان را در دستور
تصویرسا ِز کتابهای چاپ سنگ ِ
کار خود قرار داد ،چنانکه محاربه حضرت علی(ع) و مرحب را میتوان ازجمله تالشهای او در این
زمینه برشــمرد که در این میان با بررسی تطبیقی تصاویر میتوان دریافت که تا چه میزان خویی
در حفظ اصالت گفتمان روایی در گفتمان بصری تأکید داشــته اســت .در تصویرسازی کتابهای
چاپ ســنگی ،هنرمند میبایســت تصویر مورد نظر را فارغ از رنگبندی و صرف ًا با ترسیم خطوط
اصلی ،سایهروشــنها و هاشــورهایی جهت فضاســازی خلق کند و توأم با آموخته و خالقیت به
تصویرســازی بپــردازد ،از اینرو مبتنی بر محدودیتهای نســبی ،بهرهگیری از فضای موجود و
جایگزینی برای شخصیت-های اصلی و فرعی از نکات حائز اهمیت بود.
در تصاویــر محاربه حضرت علی(ع) و مرحب تقابل اصلی میــان دو مبارز و متعاقب ًا مرکزیت
تصویر به آنان نیز اختصاصیافته و پس از آن در پسزمینه به کوههای خیبر ،لشــکریان دو سپاه
و قلعه نفوذناپذیر پرداخته و گاه برای تأکید بیشتر بر محاربه ،صرف ًا دو مبارز را در صحرا مدنظر
قرار داده اســت (جدول  .)2نخســتین عنصر مورد توجه در تصویر ،مرحب محسوب میگردد که
بهواســطه ابعاد بزرگتر و ناشــناخته بود ِن این فرد نســبت به حضرت علی(ع) ،ناخواســته چش ِم
مخاطب نخست در پی او خواهد بود .از منظر پوشش ،مرحب مبتنی بر روایات ،فردی با زره آهنین
بر تن (در تصاویر مشــابه چهارآیینه) ،كامل السالح ،کالهخودی آهنی بر سر و شمشیری آخته در
دست و گاه با تیر و کمانی بر کمر تصویرسازی شده است .همچنین از منظر ظاهری مرحب در اغلب
تصاویر عظیمالجثهتر از حضرت ترسیم گردیده و سبیلهایی حجیم که تا حدودی مشابهسازی او
با میرغضبان عصر قاجار است ،بر مهیب بود ِن او افزوده و بر اسبی گاه دارای تناسباتی بزرگتر
از اسب حضرت و به رنگ سیاه که نماد تاریکی و مرگ میباشد ،ترسیم شده است .در نقطه مقابل،
حضرت علی(ع) قرار دارد که با هالهای نورانی بر اطراف سر و روبندی بر چهره که نشانگر قداست
و نیز بیانگر ســنت رایج در نقاشــی دوره قاجار مبنی بر خودداری از ترسیم چهره ائمه اطهار(ع)
اســت ،به عنوان رکن اصلی تصویر محســوب میگردد .هرچند در دســتهای از روایات اشاره به
پوشــانیدن زره آهنی به دست پیامبر(ص) بر حضرت شده است ،اما گویا خویی برای نشان دادن
شــجاعت و دالوری حضرت صرف ًا به دســتهای از روایات توجه داشــته است که پوشیدن حلهاى
ارغوانى (سرخ) را بیان کردهاند .از اینرو نقاش ،حضرت را با پوششی ساده بر تن و عمامهای بر
ِ
ِ
تعلقات
نمایش ُبعدِ معنوی و مقدس -به معنای تجرد از
سر و فاقد هرگونه پوشش رزمی در راستای
نظامی و صرف ًا تکیهبر قدرت الهی -تصویرســازی نموده و تنها در یک تصویر کالهخودی کوچک
بر ســر حضرت ترسیم گردیده است (تصویر  .)6در این بین ذوالفقار تنها وسیله مبارزه ،در دست
ِ
ِ
فیزیک
راست حضرت قرار دارد .همچنین در تصاویرُ ،دل ُدل با جثهای کوچکتر از مرکب مرحب ،با
بدنی پیشــرو و ویژگی روحی هوشیار و در حال هجوم و به رنگ سفید تصویرسازی شده است.
دلدل با چثه کوچک و رنگ ســفید در تقابل با مرکب مرحب با رنگ ســیاه و چثه بزرگ ،نمایشی از
تقابل حق و باطل محسوب میگردد.
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ِ
از منظر تصویرسازیِ
فیزیک بدنی ،در تصاویر لحظه قرارگیری دو مبارز مقابل یکدیگر ،گاه پس
از ضربه مرحب و گاه پس از ضربه حضرت ترسیم شده است .این موضوع را از سویی بهواسطه
ِ
ســ َپ ِر دو نیم شــده و شمشــیر برافراخته حضرت برای فرود بر مرحب و یا فــرود آمده میتوان
دریافت .در نقطه مقابل مرحب گاه با شمشیر و سپری حمایل در دست برای دفاع از ضربه و گاه
با دســتانی باز و وحشــتی در چهره که نشانگر شدت ضربه میباشــد ،ترسیم شده است .اما در
این بین نکته قابل توجه ،تغییر در به کارگیری گفتمان مکتوب از سوی خویی است ،چنانکه در متن
روایی بر دونیم شدن سپر حضرت بر اثر ضربه مرحب اشاره گردیده ،اما خویی به احتمال فراوان
در راســتای ارائه گفتمانی شیعی ،سپر مرحب را دونیم شده تصویرسازی کرده است (تصاویر ،1
ِ
لباس ساده و فارغ پوشش
 )5و حتی در اغلب تصاویر سپری برای حضرت ترسیم نداشته –مانند
نظامــی -تا بر دالوری حضرت بیفزاید .در ادامه ،بر اســاس روایــات حضرت ضربهای بر مرحب
فرود میآورد که کالهخودِ او شکافته و شمشير به دندانهاى مرحب میرسد ،اما خویی در ترسیم
این موضوع گامی فراتر نهاده و ضربه شمشــیر را تا کمر مرحب امتداد یافته ترســیم کرده است
(تصاویر  )5 ،1و در ســایر تصاویر صرف ًا به تصویرســازی قبل از فرود شمشیر و نمایش بهت و
حیرت مرحب تأکید دارد.
در ایــن بین وجود مالئک ازجمله عناصری اســت که نکته رفع کننده چرایی ابهام در شمشــی ِر
فــرود آمده بر بدن مرحب تا کمر میباشــد .مبتنی بر روایات ،جبرئیــل ازجمله همراهان حضرت
در این محاربه و گاه به میکائیل و اســرافیل نیز اشــاره شده اســت .از این منظر فارغ از تصویر 1
اولین نسخه از طوفان البکاء با تصویرسازی خویی -در سایر تصاویر مالئکه با پوششی همچونشــاهزادگان قاجار (قابلتشخیص بهویژه از تاج و پوشش آنان) حضور دارند .17هرچد در روایات
تاریخی و حدیثی به نقش مالئک اشارهای نشده است ،بیشک خویی مبتنی بر اشعار طوفان البکاء،
دو ملک که بهاحتمال فراوان میکائیل و اســرافیل هســتند ،را در حا ِل گرفت ِن بازوی حضرت ترسیم
نموده تا بهواسطه آن از شدت ضربه بکاهند و در پایین تصویر جبرئیل با چهرهای مضطرب قرار
دارد که برای جلوگیری از دو نیم شــدن زمین ،بالهای خود را به امر الهی گسترانیده است .خویی
این موضوع را منتج از ذوق هنری خود بهگونهای تصویرسازی نموده تا بیش از همه بر قدرت فوق
بشری ،اعجازگونه و جایگاه فرا انسانی حضرت که براساس باور رایج جامعه شیعی بوده است را
تأکید نماید.
از دیگر موضوعاتی که در تصویرسازی این مجلس از طوفان البکاء بهعنوان عاملی مکمل حائز
اهمیت اســت ،پسزمینهای میباشد که از سوی خویی در نظر گرفته شده است .هرچند در تصویر
 5و  7هیچ پسزمینه معناداری قابلمشــاهده نیســت ،اما در سایر تصاویر ،ترسیم قلعه نفوذناپذیر
یهودیان و منطقه کوهستانی خیبر ،موضوعی است که ذهن مخاطب را همزمان با مشاهده محاربه،
درگی ِر عظمت آن و تسخیر شدن پس از محاربه به وسیله حضرت می-نماید .در پسزمینه تعدادی
از تصاویــر ،صرف ًا قلعه با حضور گروهی از ســپاهیا ِن یهودی که در باالی برج و باروی آن قرار
گرفتهاند و شــاهد واقعه هستند ( )6 ،1و در دستهای دیگر از تصاویر تقابل سپاهیان اسالم و یهود
نشــان داده شده اســت ( .)6 ،2گویا این اختالف در تصویرپردازی نشأتگرفته از تکثر در روایات
میباشــد ،چنانکه گاه ذکر گردیده شــده است که سپاه اســام تا نزدیک خیبر حضرت علی(ع) را
همراهی نموده و حتی با ســپاه یهود مبارزهای داشــته و ســپس مرحب وارد میــدان گردید و در
دستهای از روایات چنین آمده است که پس از کشته شدن حارث ،برادر مرحب ،سپاهیان به درون
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قلعه فــرار کرده و پس از آن مرحب بهتنهایی به محاربه حضرت آمد .بااینحال خویی تالش کرده
است تا ویژگیهای ظاهری و روحی دو مبارز ،فرشتگان ،سپاهیان و حتی مرکب حضرت و مرکب
مرحب را تصویرسازی نماید ،چنانکه این موضوع را میتوان با مداقه در چهرهپردازی آنان دریافت
که بخشی از آن مبتنی بر گفتمان روایی و بخشی دیگر نشانگر ذوق هنری خویی است (جدول .)3
ِ
مرگ مرحب
در مجموع ،هرچند خویی ســعی بر آن داشته است تا ماجرای اصلی که محاربه و
بوده را تصویرســازی نماید ،بااینحال بخشــی از خط ســیر این واقعه مبتنی بر روایات مبدل به
گفتما ِن تصویری نشــده است .این موارد شــامل از جای درآوردن د ِر سنگی ِن قلعه و قرار دادن آن
بر روی خندق و گذر ســپاه اســام از آن و سپس پرتاب بهوسیلۀ حضرت بهجانب دیگر است .این
جریان بهاحتمال فراوان نشــأتگرفته از این موضوع میباشــد که خویــی در این تصویر بیش از
همه در پی ارائه قرائتی پهلوانی و حماســی مبتنی بر پیشفرضهای جام ه شــیعی بوده و از سویی
سعی در خلق تصویری در متفاوت با تصاویر پیش از خود را داشته که شامل نگارههایی از دوره
تیموری و صفوی از این محاربه بوده اســت ،چنانکه در این نگارهها بیشتر به تصویرگری از جای
درآوردن د ِر قلعه و قرار دادن آن بر روی خندق پرداخته شده است.18
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جدول  .2تجزیه کمی ویژگیهای تصویر محاربه حضرت علی(ع) با مرحب

1265ق
عناصر
معماری
پوشش
گیاهی

قلعه

1269ق

1270ق

1272
(الف)

( 1272ب)

بیتا (الف) بیتا (ب)

درخت
سبزه
گل

شخصیتهای
انسانی

پیامبر(ص)
امام علی(ع)
مرحب
شیطان
سپاه اسالم
سپاه یهود
میکائیل
اسرافیل

شخصیت
حیوانی

اسب علی(ع)
اسب مرحب
(مأخذ :نگارندگان)
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شخصیت
ماورایی

جبرئیل
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عوارض
طبیعی

کوه
صحرا

جدول  :3تجزیه کیفی ویژگی های تصویر محاربه حضرت علی(ع) با مرحب
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ابعاد

1265ق

1269ق

1270ق

1272
(الف)

1272
(ب)

بیتا
(الف)

برابر

کوچک

کوچک

کوچک

کوچک

برابر

کوچک

برابر

بزرگ

بزرگ

بزرگ

بزرگ

برابر

بزرگ

ساده

ساده

ساده

ساده

ساده

کالهخود
ساعدبند

ساده

مرحب

ساده

کالهخود
چهارآینه
ساعدبند

کالهخود
جوشن
ساعدبند

کالهخود
چهارآینه
ساعدبند

کالهخود
جوشن
ساعدبند

کالهخود
جوشن
ساعدبند

کالهخود
چهارآینه
ساعدبند

سپاه اسالم

____

کالهخود
ساعدبند

____

کالهخود
ساعدبند

____

____

____

سپاه یهود

ساده

ساده

____

____

____

کالهخود

____

قرشتگان

ساده

تاج،
کمربند،
پوشش
(ترمه)

تاج،
کمربند،
پوشش
(ساده)

تاج،
کمربند،
پوشش
(ترمه)

تاج،
کمربند،
پوشش
(ترمه)

تاج،
کمربند،
پوشش
(ساده)

تاج،
کمربند،
پوشش
(ساده)

امام علی

(ع)

بیتا (ب)
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مرحب
امام علی

.

(ع)
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پوشش

جنگافزار

مرحب

شمشیر،
سپر،
کمان

شمشیر،
کمان

شمشیر،
سپر

شمشیر،
سپر،
کمان

شمشیر،
سپر

سپاه اسالم

____

شمشیر،
نیزه

____

شمشیر،
نیزه

____

شمشیر،
سپر،
کمان،
خنجر

شمشیر،
سپر،
خنجر

____

سپاه یهود

____

____

____

____

____

____

____

کوچک

برابر

کوچک

کوچک

کوچک

کوچک

برابر

بزرگ

برابر

بزرگ

بزرگ

بزرگ

بزرگ

برابر

سفید

سفید

سفید

سفید

سفید

سفید

سفید

سیاه

سفید

سفید

سیاه

ابلق

سیاه

سفید

امام علی

(ع)
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امام علی(ع)

شمشیر

شمشیر

شمشیر،
سپر

شمشیر

شمشیر،
سپر

شمشیر

شمشیر،
سپر

ابعاد
اسب

مرحب
امام علی

(ع)

رنگ

مرحب

____

مرحب

تدافعی

تدافعی

تدافعی

تدافعی

تدافعی

تهاجمی

تدافعی

سپاه اسالم

____

____

____

حیرت

____

حیرت

____

سپاه یهود

____

حیرت

____

حیرت

____

حیرت

حیرت

قرشتگان

نگران

نگران

نگران

نگران

نگران

نگران

____

اسبعلی(ع)

تهاجمی

تهاجمی

تهاجمی

تهاجمی

تهاجمی

تهاجمی

تهاجمی

اسب مرحب

تهاجمی

تدافعی

تدافعی

تهاجمی

تهاجمی

تهاجمی

تدافعی

امام علی

(ع)
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تهاجمی

تهاجمی

تهاجمی

تهاجمی

تهاجمی

تهاجمی

تهاجمی
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(مأخذ :نگارندگان)

نتیجهگیری

علی بوذری ،مصطفی لعل شاطری

واکاوی تبدی ِل گفتما ِن مکتوبِ غزوه خیبر به گفتمان بصری در کتاب طوفان البکاء

با گذشــت انــدک زمانی از تولید کتابهای چاپی در ایران ،تصویــر و تزیین جزئی جداییناپذیر از
کتابهای چاپی شــد .در این راســتا حامیان و چاپگران گاه مبنی بر عالیق شخصی و گاه مبتنی بر
آگاهی از ســایق مخاطبان در تعامل با تصویرگران و اختصاص فضایی در میان نوشــتار ،امکان
ارائه خل ِ
ق تصاویر را برای آنان فراهم آوردند .کتاب طوفان البکاء با بیش از شــصت چاپ مصور
را میتوان نمونهای ممتاز در این حوزه قلمداد کرد .میرزا علیقلی خویی که نخســتین تصویرساز
حوزه چاپ ســنگی و نیز برجســتهترین هنرمندِ فعال در زمینه مصورسازی طوفان البکاء شناخته
شــده است ،در هفت نســخه بهصورت انفرادی به تصویرسازی این کتاب پرداخته است که در این
بین محاربــه حضرت علی(ع) و مرحب بهعنوان تصویری ثابت و تکرارشــونده در این نســخهها
قابلمشــاهده است .نکته دارای اهمیت و کمتر به آن پرداخته شــده در تصویرسازی این کتاب که
در زمره تصویرســازیهای مذهبی قرار دارد ،میزان تأمل خویی در گفتمان روایی (منابع تاریخی
و حدیثی و گاه اشــعار کتاب) این واقعه است ،بهشــکلیکه مبدل به بنیاد فکری او در راستای خلق
ی تطبیقی صورت گرفته ،خویی در پی آن بوده است
این اثری هنری گردیده اســت .مبتنی بر بررس ِ
ً
تــا مخاطب را از فضــای مکتوب (مت ِن کتاب) به فضای گفتما ِن بصــری هدایت و متعاقبا تأثیری با
ماندگاری بیشــتر را در ذهن مخاطب ایجاد نماید .در این راســتا سعی هنرمند بر این قرار داشته تا
بیشــترین تقارن میان هر دو گفتمان ایجاد گردد ،اما در مــواردی تناقضهای وجود دارد که تأثی ِر
باورهای رایج را میتوان دلیلی بر این جریان دانســت .بارزترین این تفاوتها پوشــش حضرت و
دونیم شــدن ِ
ی به حضرت علی(ع)
س َپ ِر مرحب اســت که توجیه آن بخشیدن جنبه قدســی و معنو 
است .بدیننحو که اگر حضرت را به ابزار جنگی همچون هماوردش ترسیم میکرد ،حالتی همچون
ســایر افراد (زمینی) به شخصیت میبخشــید و بر مناسبات این جهانی داللت مینمود .همچنین در
ِ
نمایش قدرت فرا بشری
فرود آوردن ضربه بر مرحب ،خویی به ارائه قرائتی پهلوانی در راســتای
حضرت پرداخته اســت ،چنانکه جایگزینی و نقشبخشی به مالئک ،باوجود سکوت منابع تاریخی و
ِ
نگرش خویی محسوب میگردد .درمجموع
حدیثی و صرفا اتکاء به اشعا ِر جوهری ،عنصری از این

84
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گســتره غالب تصویر مبتنی بر گفتمان مکتوب بوده و در مواردی که هنرمند از این گفتمان فاصله
گرفته است ،هنرمند تالش کرده تا با نمادپردازی ،مفاهیم و باورهای رایج در گفتمان شیعی بهویژه
ُبعدِ معنوی-پهلوانی برای حضرت علی(ع) را متذکر شــود .همچنین عواملی همچون ســبک هنری،
باورهــای عامیانــه و هنجارهای حاکم از دیگر موضوعاتی محســوب میگردد که گاه موجب عدم
تطبیق نســبی میا ِن این دو گفتمان گردیده که میتوان این موارد را نیز در خط ســیر تصویرسازی
بهعنوان مکملهایی برای پذیرش هرچه بیشتر آن از سوی مخاطب عنوان داشت.
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واکاوی تبدی ِل گفتما ِن مکتوبِ غزوه خیبر به گفتمان بصری در کتاب طوفان البکاء

ِ
نکات
 .2منابع مورد استفاده بر اساس سالشماری به دور از رویکرد حدیثشناسانه و نیز نقد و بررسی
افزود ه و کاهشیافته در سیر تاریخی گزاره محاربه حضرت علی(ع) و مرحب خیبری عبارت است از.1 :
اسرار آل محمد اثر هاللی (متوفی 76ق) .2 ،مغازی اثر واقدی (متوفی 207ق) .3 ،سيره النبويه اثر ابنهشام
(متوفی 218ق) .4 ،طبقات اثر واقدی (متوفی 230ق) .5 ،محبر اثر هاشمیبغدادی (متوفی 245ق) .6 ،تاريخ
يعقوبى اثر یعقوبی (متوفی 292ق) .7 ،تاریخ طبری اثر طبری (متوفی 310ق) .8 ،المسترشد في امامه علي
بن ابيطالب(ع) اثر طبرىآملى (متوفی 326ق) .9 ،التنبيه و االشراف اثر مسعودی (متوفی 345ق).10 ،
مروج الذهب و معادن الجوهر اثر مسعودی (متوفی 345ق) .11 ،فرزندان ابوطالب ،اثر اصفهانى (متوفی
356ق) .12 ،تاريخنامه طبرى اثر بلعمى (متوفی 363ق) .13 ،تحف العقول اثر ابنشعبهحرانى (متوفی
380ق) .14 ،علل الشرائع اثر ابنبابويه (متوفی 381ق) .15 ،امالی اثر ابنبابويه (متوفی 381ق) .16 ،ارشاد
اثر مفید (متوفی 413ق) .17 ،دالئل النبوه و معرفه احوال صاحب الشريعه اثر بيهقى (متوفی 458ق)،
 .18مصباح المتهجد و سالح المتعبد اثر طوسی (متوفی 460ق) .19 ،امالی اثر طوسی (متوفی 460ق)،
 .20آفرينش و تاريخ اثر مقدسی (متوفی 507ق) .21 ،احسن التقاسيم فى معرفه االقاليم اثر مقدسی
(متوفی 507ق) .22 ،روضه الواعظين اثر فتالنيشابورى (متوفی 508ق) .23 ،اعالم الورى اثر طبرسی
(متوفی 548ق) .24 ،دالئل االمامه اثر طبرى-آملى (متوفی 550ق) .25 ،جلوههاى اعجاز معصومين اثر
قطبالدينراوندى (متوفی 573ق) .26 ،مناقب آل ابیطالب اثر ابنشهرآشوب (متوفی 588ق) .27 ،عمده
عيون صحاح االخبار في مناقب امام االبرار اثر ابنبطريق (متوفی 600ق) .28 ،سيرت رسولاهلل اثر
قاضىابرقوه (متوفی 623ق) .29 ،معجم البلدان اثر حموى (متوفی 626ق) .30 ،الكامل في التاريخ اثر
ابناثیر (متوفی 630ق) .31 ،اسد الغابه فى معرفه الصحابه اثر جزرى (متوفی 630ق) .32 ،شرح نهج
البالغه اثر ابن ابي الحديد (متوفی 656ق) .33 ،طرائف اثر ابنطاووس (متوفی 664ق) .34 ،طبقات ناصرى
اثر جوزجانی (متوفی 670ق) .35 ،تاريخ مختصر الدول اثر ابن-عبرى (متوفی 685ق) .36 ،كشف الغمه
اثر اربلى (متوفی 692ق) .37 ،كشف اليقين اثر حلى (متوفی 726ق) .38 ،عيون االثر فى فنون المغازى
اثر سيد الناس (متوفی 734ق) .39 ،تاريخ االسالم و وفيات المشاهير اثر ذهبى (متوفی 748ق) .40 ،العبر
اثر ابن-خلدون (متوفی 808ق) .41 ،ارشاد اثر ديلمى (متوفی 841ق) .42 ،االصابه فى تمييز الصحابه اثر
عسقالنی (متوفی 852ق).
 .3خیب ِر امروزی ،یکی از استانهای مدینه و در  160کیلومتریِ شما ِل آن است .خیبر در سرزمینی
کوهستانی قرار دارد که از سنگهایی سیاه تشکیلشده و در شما ِل آن کوههای بلندی قرار دارد .استا ِن
خیبر حدوداً  160کیلومتر طول از شمال به جنوب و در حدود  100کیلومتر عرض شرق به غرب دارد و
مجموعه مساحت آن  16000کیلومترمربع و دارای شصت هزار نفر جمعیت است .در حال حاضر ،شهر
خیبر ،مرکز استانی با همین نام است که در شمال با تبوك ،در شرق با حائل و در غرب با ال ُعال و در
جنوب با مدینه همجوار است (جعفریان456 :1379 ،؛ بالدی.)86 :1381 ،
 .4به روایتی هفده روز (مقدسی )2/706 :1374 ،و به روایتی پانزده رو ز (بلعمی.)3/230 :1373 ،
 .5اشاره به لباشهای جنگی ،کالهخود و طنابی برای به اسارت درآوردن دشمن.
 .6نوعی لباس جنگ که در قدیم به هنگام جنگ میپوشیدند و آن دارای چهار قطعه آهن صیقل داده بود
که روی سینه ،پشت سر و سر زانوها نصب میشد (پورنامداریان.)50-49 :1393 ،
 .7گویا مرحب مالك و صاحب آن قلعه بود (ابناثیر.)7/257 :1371 ،
 .8به روایتی «على او را شمشيرى بزد بر پاى و پايش بيفتاد .يكى ديگر بزد و بكشت» (بلعمی:1373 ،
 )3/231همچنین «اميرالمؤمنين با يك ضربت پاى او را قطع كرد» (طبرسی.)145 :1390 ،
 .9دو نیم.
 .10بر اساس باورهای خرافی ،جهان بر پشت ماهی قرار دارد ،ماهی در آب است ،زیر آن ماهی ،گاوی
ِ
(خاک نمناک) و زیر ثری کسی نمیداند که چیست .همچنین
است و زیر گاو صخره و زیر صخره ثری
بعضی گفتهاند که زمین بر روی یک شا ِخ گاو است .هر وقت ،گاو س ِر خود را حرکت میدهد و زمین را
میاندازد بر روی شاخ دیگر و زلزله میشود (ذوالفقاری.)923 :1395 ،
 .11واحد اندازهگیری طول ،برابر با  ۱۰۴سانتیمتر.
ِ
زیارت این مسجد میروند و
 .12امروزه یکی از بناهای تاریخی خیبر ،مسجد علی(ع) است .شیعیان به

87

88

چنین گمان دارند که جایگاه همان دری است که حضرت از قلعه َکنده است .همچنین در کنار مسجد جوی
آبی وجود دارد که میپندارند از زی ِر آن در جوشیده است (بالدی.)87 :1381 ،
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 .14برای آگاهی از اطالعات کتابشناسی این دو اثر ،ر.ک (آقاسی1252 ،؛ مکتبیشیرازی.)1259 ،
 .15بهاحتمال فراوان در پی رواج غربگرایی در نقاشی عصر ناصری و پس از آن ،بهویژه آموزش به
تقلید از آثار و سبک هنرمندان مشهور غربی در مدرسه دارالفنون (لعلشاطری ،)252 :1397 ،بهتدریج
سبک خویی که چندان مبتنی بر مبانی نقاشی اروپایی نبود ،مورد استقبال و حمایت حامیان درباری
قرار نگرفت.
 .16ازجمله این موارد یک نسخه سربی و دو نسخه سنگی انتشاریافته با همکاری میرزا هادی در سال
1271ق1854 /م میباشد (جوهری1271 ،الف؛ جوهری1271 ،ب؛ جوهری1271 ،ج).
 .17برای آگاهی بیشتر درباره چهره ظاهری مالئکه ر.ک( :لعل شاطری.)170-167 :1398 ،
 .18برای آگاهی از این نگارهها ر.ک( :مهدیزاده.)103-100 :1394 ،

فهرست منابع
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 آقاسی ،عباس1252( .ق) .نشانهای دولت علیه ایران( .چاپ سنگی) .کاتب :علیاکبر .مسئول چاپ:مسئول چاپ :کارخانه مبارکه.
 ابن ابی الحدید ،عزالدینابوحامد( .بیتا) .شرح نهجالبالغه .ج .1بیروت :دارالمکتبه الحیاه. ابناثیر ،عزالدينعلى1371( .ش) .الکامل .ج .7ترجمه ابوالقاسم حالت .تهران :علمى. ابنبابويه ،محمد بن على1380( .ش) .علل الشرائع .ج .1ترجمه محمدجواد ذهنی .قم :مؤمنین. ابنبابويه ،محمد بن على1376( .ش) .امالی .ترجمه محمدباقر کمرهای .تهران :کتابچی. ابنبطريق ،يحيى بن حسن1407( .ق) .عمده عيون صحاح االخبار فی مناقب امام االبرار .قم :اسالمی. ابنخلدون ،عبدالرحمن بن محمد1363( .ش) .العبر .ج .1ترجمه عبدالمحمد آيتى .تهران :مطالعات وتحقيقات فرهنگى.
 ابنشعبهحرانى ،حسن بن على1376( .ش) .تحف العقول .ترجمه پرویز اتابکی .تهران :فرزانروز. ابنشهرآشوب ،محمد بن على1379( .ق) .مناقب آل ابیطالب .ج .2قم :عالمه. ابنعبری ،غريغوريوس الملطى1412( .ق) .تاريخ مختصر الدول .بيروت :دار الشرق ابنهشام ،ابومحمد عبدالملک1375( .ش) .سیره النبویه .ج .2ترجمه سيد هاشم رسولى .تهران :كتابچى. اربلى ،على بن عيسى1382( .ش) .كشف الغمه .ج .1ترجمه علی زوارهای .تهران :اسالمی. اصفهانى ،ابوالفرج1339( .ش) .فرزندانآلابىطالب .ج .1ترجمه جواد فاضل .تهران :علمى. ابنطاووس ،على بن موسى1374( .ش) .طرائف .ترجمه داود الهامى .قم :نويد اسالم. اقبالی ،پرویز1386( .ش)« .تصویرسازی مذهبی» .کتاب ماه هنر( .شماره .69-62 ،)106-105 بابازاده ،شهال1378( .ش) .تاریخ چاپ در ایران .تهران :کتابخانه طهوری. امامی ،فرشید1398( .ش)« .تصویر چاپ سنگی و مخاطبان آن» .فنون تصویرسازی در دوره قاجار.به کوشش دیوید جی .را کسبرگ .ترجمه مصطفی لعل شاطری .مشهد :مرندیز.
 بشارتی ،علیمحمد1379( .ش) .از ظهور اسالم تا سقوط بغداد .ج .1تهران :حوزه هنری. بشیر ،حسن1384( .ش) .تحلیل گفتمان دریچهای برای کشف ناگفتهها .تهران :دانشگاه امام صادق(ع). بالدی ،عاتق بن غیث1423( .ق)« .خیبر ذات الحصون و النخیل» .میقات حج( .شماره .167-148 ،)17 بالدی ،عاتق بن غیث1381( ،ش)« .اماکن و آثار :خیبر با قلعهها و نخلهایش» .ترجمه عباسعلی براتی.میقات حج( .شماره .90-71 ،)40
 بلعمی1373( ،ش) .تاريخنامه طبرى .ج .5تحقيق محمد روشن .تهران :البرز. بوذری ،علی1389( .ش)« .رساله نشانهای دولت ایران :نخستین کتاب چاپی غیر داستانی مصور».کتاب ماه کلیات( .شماره .75-70 ،)159
 بوذری ،علی1390( .ش) .چهل طوفان .تهران :کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد شورای اسالمی. بیهقی ،ابوبكر احمد1405( .ق) .دالئل النبوه و معرفه احوال صاحب الشريعه .ج .4بيروت :دارالكتبالعلميه.
 -پاکباز ،رویین1391( .ش) .دایره المعارف هنر (نقاشی ،پیکرهسازی ،گرافیک) .تهران :فرهنگ معاصر.
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پورنامداریان ،تقی« .)1393( .آینه؛ جنگابزاری ناشناخته در آوردگاه» .کهننامه ادبپارسی( .شماره
.66-45 ،)1
 جزری ،على بن محمد1409( .ق) .اسد الغابه فى معرفه الصحابه .ج .3بيروت :دارالفكر. جزائرى ،نعمتاهلل بن عبداهلل1381( .ش) .قصصاالنبیاء .تهران :فرحان. جعفریان ،رسول1379( .ش) .آثار اسالمی مکه و مدینه .تهران :مشعر. جوزجانی ،منهاج سراج1363( .ش) .طبقات ناصرى .ج .1تحقيق عبدالحى حبيبى .تهران :دنياى كتاب. جوهری ،محمدابراهیم1265( .ق) .طوفان البکاء فی مقاتل الشهدا( .چاپ سربی) .مسئول چاپ :محمداسماعیل تهرانی.
 جوهری ،محمدابراهیم1269( .ق) .طوفان البکاء فی مقاتل الشهدا( .چاپ سربی) .مسئول چاپ :عبدالکریم. جوهری ،محمدابراهیم .)1270( .طوفان البکاء فی مقاتل الشهدا( .چاپ سنگی) .کاتب :ناشناس .مسئولچاپ :آقا میرزا اسداهلل.
 جوهری ،محمدابراهیم1271( .ق) (الف) .طوفان البکاء فی مقاتل الشهدا( .چاپ سربی) .مسئول چاپ:اهلل قلی-خان.
 جوهری ،محمدابراهیم1271( .ق) (ب) .طوفان البکاء فی مقاتل الشهدا( .چاپ سنگی) .کاتب :محمدخوانساری ،مسئول چاپ :ناشناس.
 جوهری ،محمدابراهیم1271( .ق) (ج) .طوفان البکاء فی مقاتل الشهدا( .چاپ سنگی) .کاتب :حسن بنعبداهلل ،مسئول چاپ :مال محمدباقر.
 جوهری ،محمدابراهیم( )1272( .الف) .طوفان البکاء فی مقاتل الشهدا( .چاپ سربی) .مسئول چاپ:ناشناس.
 جوهری ،محمدابراهیم1272( .ق) (ب) .طوفان البکاء فی مقاتل الشهدا( .چاپ سنگی) .کاتب :محمدرضاخوانساری .مسئول چاپ :ناشناس.
 جوهری ،محمدابراهیم( .بیتا) (الف) .طوفان البکاء فی مقاتل الشهدا( .چاپ سنگی) .کاتب :ناشناس،مسئول چاپ :ناشناس.
 جوهری ،محمدابراهیم( .بیتا) (ب) .طوفان البکاء فی مقاتل الشهدا( .چاپ سنگی) .کاتب :ناشناس،مسئول چاپ :ناشناس.
 جوهری ،محمدابراهیم1398( .ش) .طوفان البکاء فی مقاتل الشهدا .بهکوشش مصطفی لعل شاطری.مشهد :مرندیز.
 حلى ،حسن1374( .ش) .كشف اليقين .ترجمه سید مجتبی علوی .قم :هجرت. حموی ،شهابالدين ابوعبداهلل1415( .ق) .معجم البلدان .ج .2بيروت :دار صادر. خطیب ،محمد عوض1410( .ق)« .تاریخ و تراث و تراجم :وقعه خیبر» .الثقافه االسالمیه( .شماره ،)27.196-179
 ديلمى ،حسن بن محمد1377( .ش) .ارشاد .ج .2ترجمه سید عبدالحسین رضایی .تهران :اسالمی. ذوالفقاری ،حسن1395( .ش) .باورهای عامیانه مردم ایران .تهران :چشمه. ذهبی ،شمسالدين محمد1413( .ق) .تاريخ االسالم و وفيات المشاهير و االعالم .ج .2بيروت :دارالكتابالعربى.
 سيد الناس ،ابوالفتح محمد1414( .ق) .عيون االثر فى فنون المغازى و الشمائل و السير .ج .2بيروت:دارالقلم.
 شایستهفر ،مهناز1384( .ش) .عناصر هنر شیعی در نگارگری و کتیبهنگاری تیموری و صفویان.تهران :مطالعات هنر اسالمی.
 شریف ،احمد ابراهیم1382( .ق)« .دراسات فی التاریخ اإلسالمی :الدور المدنی فی حیاة الرسول :غزوهخیبر و القضاء علی قوة الیهود فی بالد العرب» .منبر االسالم( .شماره .142-137 ،)6
 شهیدی ،سید جعفر1379( .ش)« .علی(ع) فاتح خیبر» .میقات حج( .شماره .157-139 ،)34 طاوسیمسرور ،سعید1392( .ش)« .تحلیل و نقد تاریخی گزارش امین االسالم طبرسی از غزوه خیبر».مطالعات تاریخ اسالم( .شماره .170-151 .)19
 طبرى ،محمد بن جرير1375( .ش) .تاريخ طبرى .ج .3ترجمه ابوالقاسم پاينده .تهران :اساطير. طبرىآملى ،محمد بن جرير1413( .ق) .دالئل االمامه .قم :بعثت. -طبرىآملى ،محمد بن جرير1415( .ق) .المسترشد في امامه علي بن ابيطالب(ع).قم :کوشانپور.
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 طوسى ،محمد بن حسن1411( .ق) .مصباح المتهجد و سالح المتعبد .ج .2بیروت :فقهالشيعه. طوسى ،محمد بن حسن1414( .ق) .امالی .قم :دارالثقافه. طبرسى ،فضل بن حسن1390( .ق). اعالم الورى .ترجمه عزیز اهلل عطاردىقوچانى .تهران :اسالمیه. عسقالنى ،احمد بن على بن حجر1415( .ق) .االصابه فى تمييز الصحابه .ج .4بيروت :دارالكتب العلميه. فتالنيشابورى ،محمد بن احمد1366( .ش) .روضه الواعظين .ترجمه محمود مهدوىدامغانى ،تهران:نشر نی.
 فیاض ،علیاکبر1372( .ش) .تاریخ اسالم .تهران :دانشگاه تهران. قائممقامفراهانی ،عیسی1233( .ق) .رسالۀ جهادیه( .چاپ سربی) .مسئول چاپ :محمدعلی آشتیانی. قاضىابرقوه ،رفيعالدين اسحاق1377( .ش) .سيرت رسول اهلل .ج .2تحقيق اصغر مهدوى .تهران:خوارزمى.
 قرآن1249( .ق)( .چاپ سنگی) .کاتب :محمدحسین تبریزی .مسئول چاپ :محمد صالح شیرازی. قطبالدينراوندى ،سعيد بن هبهاهلل1378( .ش) .جلوههاى اعجاز معصومين .قم :اسالمى. لعلشاطری ،مصطفی1397( .ش) .نخستین رویاروییهای هنر عصر ناصری با هنر غرب (موسیقی،نمایش ،نقاشی) .مشهد :مرندیز.
 لعلشاطری ،مصطفی1398( .ش)« .بررسی تطبیقی تصویرپردازی رئوسمالئکه در چاپ سنگی کتابعجایب-المخلوقات و غرایبالموجودات و روایات اسالمی» .علوم قرآن و حدیث( .شماره 179- ،)102
.157
 مارزلف ،اولریش1390( .ش) .تصویرسازی داستانی در کتابهای چاپ سنگی .ترجمه شهروز مهاجر.تهران :نظر.
 مارزلف ،اولریش1398( .ش) .فرهنگ بصری شیعیان دوازده امامی ایران در دوره قاجار .ترجمهمصطفی لعل-شاطری ،مشهد :مرندیز.
 مجدوب ،احمدعلی1409( .ق)« .غزوه خیبر بین الوهم الشائع و الحقیقه الغائبه» .الوعی االسالمی.(شماره .108-102 ،)296
 مسعودي ،ابوالحسن علی بن حسين1365( .ش) .التنبيه و االشراف .ج .1ترجمه ابوالقاسم پاينده .تهران:علمى و فرهنگى.
 مسعودی ،ابوالحسن علی بن حسين1374( .ش) .مروج الذهب و معادن الجوهر .ج .2ترجمه ابوالقاسمپاينده .تهران :علمى و فرهنگى.
 مفيد ،محمد1380( .ش) .ارشاد .ترجمه محمدباقر خراسانی .تهران :اسالمیه. مقدسی ،مطهر بن طاهر1374( .ش) .آفرينش و تاريخ .ج .2ترجمه محمدرضا شفيعىكدكنى .تهران :آگه. مقدسى ،محمد بن احمد1361( .ش) .احسن التقاسيم فى معرفه االقاليم .ج .1ترجمه علينقى منزوى.تهران :مؤلفان و مترجمان.
 مکتبیشیرازی1259( .ق) .لیلی و مجنون( .چاپ سنگی) .کاتب :سید یوسف میالنی .مسئول چاپ :بهراماردبیلی.
 میرفخرایی ،تژا1383( .ش) .فرایند تحلیل گفتمان .تهران :مرکز مطالعات و تحقیقات رسانهها. مهدیزاده ،علیرضا1394( .ش)« .تحلیل نگارههای فتح خیبر مربوط به دورههای تیموری ،ترکمن وصفوی» .مطالعات تطبیقی هنر( .شماره .108-97 ،)10
 نورالدین ،علی یوسف1423( ،ق)« .الحرب و السلم فی فکر اإلمام علی(ع)» .آفاق الحضاره االسالمیه.(شماره .114-87 ،)10
 نوری ،محمد اسماعیل1390( .ش)« .آیات مرتبط با رخدادها :فتح خیبر» .مبلغان( .شماره .81-62 ،)141 واقدى ،محمد بن سعد كاتب1374( .ش) .طبقات .ج .2ترجمه محمود مهدوىدامغانى .تهران :فرهنگ وانديشه.
 واقدى ،محمد بن عمر1369( .ش) .مغازى .ترجمه محمود مهدوىدامغانى .تهران :مركز نشر دانشگاهى. وجدی ،محمد فرید1362( .ق)« .السیره المحمدیه تحت ضوء العلم و الفلسفه غزوه یهود خیبر» .االزهر.(شماره .105-101 ،)3
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