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بررسی مضامین شیعی در تصاویر کتاب چاپ سنگی
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چکیده
ظهور مضاميـن شيعـي درآثار هنـري كه پيش از رسمـيشدن مذهب تشيـع در ايران آغاز شده بـود ،در دوران
صفويان به رشد فزايندهاي رسید وتا دوران قاجار تداوم يافت .اما ورود صنعت چاپ به ايران عرصههاي جديدي را
بر روي هنرمندان گشود .تعداد زيادي از كتب چاپي دورۀ قاجار که موضوعات ديني داشتند دراین دوره منتشر شد؛
یکی ازاینها کتاب مصور طوفان البکاء است که به شرح مصائب اهل بیت پرداخته است که به سبب استقبال فراوان،
اغلب مصور نيـز شده است .این پژوهش قصد دارد تصاویر نسخهای منتخـب را از کتـاب مذکور ،از منظر مضامين
شيعي بررسی کند .پژوهش پیش رو به صورت توصيفي و تحلیلی و اطالعات آن به روش كتابخانهاي گردآوري شده
است .اکنون سوال آن است که مضامين شيعي تا چه ميزان در تصویرسازی کتب مذهبی دورۀ قاجار کاربرد داشته
است؟ و این مضامین در كتاب طوفان البكاء چگونـه به تصويـر كشيـده شدهاست .نتایج گویای آن است که کتب
حاوی مضامین شیعی حجم قابل مالحظهای از کتب چاپی دوره قـاجـار را به خود اختصاص دادهاند و تصويرسازي
آنها تداوم سنت منع تصويرگري چهره معصومين(ع) و بهرهگيري ازنمادهاي مذهبـي را نشان ميدهد .پيام نهفته
دراين آثار براي مخاطبان شيعه به آساني قابل دريافت است .اما براي آندسته از هنرشناسان غربي كه با مباني تفكر
شيعي آشنايي ندارند ،دشوار است.
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مقدمه
با ورود صنعت چاپ به ايران در دورۀ قاجار ،كتابنگاري سنتي متحول شد .و در اين راستا
برخي از ويژگيهاي نگارگري نسخ خطي نفيس دگرگون شده و جاي خود را به تصويرگري منطبق
با امكانات دستگاه چاپ داد .از آن زمان كتابهاي بسياري با موضوعات مذهبي به طبع رسيده
است .از آن جمله كتاب مصور طوفان البكاء را ميتوان برشمرد كه به سبب موضوع آن يعني شرح
مصائب ائمه(ع) و بهویژه واقعۀ عاشورا ،از محبوبيت بسياري درميان مردم برخوردار بوده و بارها
به اشكال گوناگون تجديد چاپ شده است .هرچند ويژگيهاي تصويرسازي كتب چاپ سنگي
بارها موضوع پژوهشهاي پژوهشگران در حوزۀ صنعت چاپ بوده است .اما جنبههاي مذهبي اين
تصاوير کمتر بررسي شده است .همچنين عليرغم وجود پژوهشهاي ارزندۀ اخير درباب مضامين
هنر شيعي دورههاي ماقبل قاجار ،واكاوي اين موضوع درهنر دورۀ قاجار مقفول مانده است .يك
دليل آن احتماالً ناشي از آفريده شدن اين آثار در دورهاي است كه دورۀ گذار ناميده ميشود؛ اما
با توجه به اینکه طوفان البكاء درست در زماني مصور شدهاست كه هنركتابنگاري سنتي ايراني
دستخوش واپسين تالشها براي حفظ پيوندش با گذشته و درعين حال تجربه روشهاي جديد
منطبق با چاپ است ،بررسي تصاوير آن خالی از فایده نخواهد بود .زیرا بازگوکنندۀ ارادت هنرمندان
شيعي دورۀ قاجار به خاندان اهل بيت(ع) است كه در آيينه هنر نمود يافتهاست.
پژوهش حاضـر را با دو سوأل آغاز میکنیـم :یکی آنکه مضاميـن شيعـي تا چه ميزان در
تصویرسازی کتـب مذهبی دورۀ قاجـار کاربرد داشتـه است؟ و دوم آنکه این مضامین در كتـاب
طوفان البكاء چگونه به تصوير كشيده شده است؟
پیشینۀ تحقیق
تاريخ چاپ سنگي درايران نوشته المپيادا پاولونا شچگلوا ،حاوي پژوهشهاي ارزشمندي
درخصوص چاپ سنگي در ايران است و شامل تاريخچۀ ورود چاپ به ايران و بررسي نخستين
كتب چاپي در دورۀ قاجار است .همچنین درباره چاپ سنگي و مصورسازي كتب چاپي دوره
فارسي (مارزلف )1382،پژوهش

قاجار کتاب تصويرسازي داستاني دركتابهاي چاپ سنگي
دیگری دراین زمینه است .درباب هنرشیعی به مقالهای از همین نویسنده با عنوان بررسی
قاجار (مارزلف )2012،میتوان اشاره نمود.
مضامین شیعی در کتابهای چاپ سنگی دوره 
درمورد کتاب طوفان البکاء ،اثری با عنوان چهل طوفان توسط علی بوذری ( )1390به رشته
تحریر درآمده که در آن تصاویر نسخ متعدد این کتاب جمعآوری شدهاست ،بیآنکه مجالی برای
قاجار (شایسته فر)1386،
بررسی و تحلیل آنها باشد .حضـور واقعه عاشورا درنقاشی دوران 
عنوان مقالهای است که نویسنـده درآن به بررسی نمونـههای برجایمانده از دوران قاجار با
موضوع مشخص عاشورا میپردازد که شامل گلچینی از نقـاشـیهای قهوهخانهای ،پردههای
تعزیه و چاپهای تکبرگی است و سایر مضامین شیعی را دربرنمیگیرد .همچنین مقالهای با
عنوانبررسی تصویرسازی زندگی حضرت فاطمه زهرا(س) در نسخههای چاپ سنگی طوفان
البکاء (عسگری )1394،تصاویری با موضوع حضرت فاطمه(س) را مورد بررسی قرار داده است.

تنها پاياننامه موجود درمورد اين كتاب ،تحت عنوانبررسي ويژگيهاي تصويرسازي كتاب
عاشورايي (اسداللهي )1394،است که تصاويرمذكور را از

چاپ سنگي طوفان البكاء با مضامين
ديدگاه ويژگيهاي گرافيكي بررسي کرده است .در مقاله پیش رو برای نخستین بار تصاویر این
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کتاب از منظر نمادهای شيعي موجود درآنها مورد تحلیل قرار گرفتهاست.
معرفی کتاب طوفان البکاء
نسخه مورد بررسي قرارگرفته در اين پژوهش ،کتابـی است که به شيـوه چـاپ سنگـي در
سال(1355ق) در طهران به طبع رسيده و خطاط آن حسن همدانـي است و محمدحسين بن
علـي حسـام المـلك آن را مصور نموده است .این کتـاب اكنـون در مـوزه ملـي ملك نگهداري
ميشود .از میان  9تصویر موجود در نسخه برگزیده کتاب طوفان البکاء ،پنج مورد آن که حاوی
مهمترین و پرتکرارترین مجالس مصور شده از این کتاب است ،انتخاب شده و از منظر نمادهای
شیعی موجود در آنها مورد بررسی شدهاند.
تصویرسازی درکتابهای چاپ سنگی
دورۀ چاپ سنگی در ایران ،یک مرحلۀ مهم در تاریخ فرهنگ این سرزمین محسوب
میشود .روند شکلگیری آموزش علوم غیردینی و گسترش اطالعات علمی ،ارتباط زیادی با
چاپ سنگی دارد .کتابهای چاپ سنگی ایران ،منعکسکنندۀ پیشرفت و گسترش نگرشهای
اجتماعی ،ادبیات ،تاریخ ،و جریان نشر کتاب در دورۀ قاجار هستند .عالوه بر این ،به واسطۀ وجود
کتابهای چاپ سنگی ،سنت کهن خوشنویسی در ایران تا مدتها زنده نگه داشته شدهاست.
ارزش چاپ کتاب برای گسترش اندیشه را نه تنها الیههای پیشرو جامعه ایران میدانست ،بلکه
دولتمردان و نیز روحانیان دریافتند .به سبب برتری اندیشۀ مذهبی توجه نگارندگان سده  ۱۹م.
چون گذشته به سوی مبانی اعتقادی تشیع و مراسم ،زندگی انبیاء و اولیاء شیعه و بررسی حقوق
اسالمی بود .این گونه ادبیات زود ناشر پیدا میکرد .کارهای مذهبی نگارندگان سدههای میانی
و هم روزگار چندین بار تجدید چاپ میشد و همچنین داستانهایی دربارۀ مظلومان شیعه و
جز آن .این چنین از  ۱۶۶اثر تاریخی  ۵۹اثر ،یعنی تقریباً يك سوم آن چاپ شده ،در حالی که
از  ۱۰۸اثر زندگینامه انبیا ،و اولیاء ۶۴ ،اثر یعنی بیش از نیمی از آثار چاپ شده ،همچنین است
در مورد تفسیر قرآن( .شچگلوا)253:1388،
کتاب چاپ سنگی هم نمایانگر کوشش برای دنبال کردن نمونۀ آشنای کتاب دستنوشته
است و هم جستوجوگر شکلهای تازه آرایش هنری بوده است .با بهرهگیری از شکلهای کهنۀ
نقش و نگار و تصویرهای نزدیک به مینیاتور ،آرایشگران کتابهای چاپ سنگی آنها را کاملتر
میکردند .هنرمندانی که در زمینۀ مصورسازی کتـاب کار میکردند زیر تأثیر ،هم استادان کهن
ایرانی و هم نقاشی اروپایی و نقاشی نویـن ایرانـی دورۀ قاجار (نقش و نگار روی دیوار ،نقاشی
رنگ و روغن و جز آن) بودند .کتـاب اروپایی نیز بیشک روی آرایشگـران کتـاب چـاپ سنگی
ایرانی اثر میگذاشت .و گونههای تازه آرایـش به جـز آن چه در دسـتنوشتهها بـود پدید آمد.
(شچگلوا )236:1388،کتاب لیلی ومجنون مکتبی (چاپ  )۱۲۵۹تاکنون نخستین کتاب چاپ
سنگی مصور فارسی محسوب میشود .هرچند در این کتاب برای نخستین بار از تصویر استفاده
شدهاست ،اما در واقع تصویرسازیکتـابهای چاپ سنگـی چنـد سـال پس از انتشار آن کتـاب،
کامال رایج میشود .از  ۱۲۶۳به بعد ،چاپ کتابهای مصور به پدیدهای رایج تبدیل میشود.
(مهاجر)67:1391،
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مضامين شيعي موجود در تصويرسازي کتابهای دوره قاجار
مضامين شيعي موجود درتصاوير را بايد نشأت گرفته از مباني تفكر شيعي دانست .هرچند
كه تاريخ آغازين شيعه با تاريخ صدر اسالم و رخدادهاي آن يكي است اما از نظرگاه شيعي برخي
ازاين رويدادها مهمترو تعيينكنندهتر است ،مانند :واقعۀ عشيره اقربين،غزوه خيبر،حديث ثقلين
و واقعۀ غديرخم كه مهمترين آنهاست و همگي داللت برحقانيت حضرت علي(ع) به عنوان
جانشين مشروع پيامبر و نخستين امام مسلمين دارد .واقعۀ مهم ديگري كه نزد شيعيان بسيار
موردتأكيد است ،رويدادهاي واپسين روزهاي حيات امام حسين(ع) و به ويژه روزعاشورا است،
كه منجر به شهادت ايشان و بسياري از همراهانش شد .اين حوادث با جزئيات آن در كتـابهاي
گوناگون بسياري اعم از نسخ خطي و چاپي شرح داده شدهاست ،و برخي از تأثيـرگذارترين
صحنههاي آن بارهـا به تصويـركشيـده شدهاست( .مارزلـف )82 :2012،مارزلـف چنين
اظهار ميدارد :به طوركلي وقايع مربوط به كرامات حضرت علي(ع) و قهرمانيهاي ايشان در
جنگهاي سرنوشتساز صدراسالم ،و حوادث مـربوط به واقعه كربال ،دو موضوع مؤكد از منظر
تفكر شيعي است كه توسط هنرمنـدان به كـرات و به اشكال گوناگون تصوير شدهاند .درواقع
است .برخي از اين
حجم آثار ايجادشده دربارۀ اين دو موضوع نسبت به ساير موارد بسيار بيشتر 
آثار عبارتند از :حمله حيدري اثر باذل مشهدي ،حمله حيدري اثر مالبمانعلي راجي كرماني،
روضة الشهداء اثر مالمحسن كاشفي سبزواري ،افتخارالعلماء اثر صهباي آشتياني ،حبيب السير
اثر محمدبن غيا ٍ الدين خواندمير ،احسن الكبار اثر ابن عربشاه وراميني ،خاوراننامه اثر ابن
حسام خوسفي ،اسرارالشهادة اثر سرباز بوجردي ،انوارالشهادة اثر محمدحسن يزدي حائري،
گنجينه اسرار اثر ميرزانوراله عمان ساماني ،ماتمكده اثر بيدل بادشتي الموتي ،تحفة الذاكرين
اثر بيدل كرمانشاهي ،طوفان البكاء اثر محمدابراهيم بن محمدباقرجوهري  .به غير از موارد
فوق ،تصاويري با مضامين شيعي بطور پراكنده در ساير كتب غيرمرتبط نيز ديده ميشود ،نظير
حديقة الشهداء ،وسيلة النجاة ،اكبرنامه ،عقائدالشيعه ،هزارمسئله ،عجائب المخلوقات ،رموزحمزه،
مصيب نامه ،جامع المعجزات .البته الزم به ذكر است كه برخي از اين آثار علي رغم دارابودن
مضامين شيعي ،مربوط به دورههاي پيش از رسميشدن مذهب تشيع در زمان صفويان است
كه بهتدريج درميان آثار هنري راه يافته است و نشان از رشد عقايد شيعه در ميان مردم و
ظهور آن در نسخ مصور دارد؛ مسئلهاي كه در دوران قاجار به امري مرسوم و مورد تأكيد تبديل
شد .برخي از اين آثار پس از ورود صنعت چاپ به ايران در دوران قاجار بارها به چاپ رسيدند.
(مارزلـف )۹۱:۲۰۱۲,همچنيـن معتقـد اسـت كه:ازلحاظ دارابودن ويژگيهاي قهرماني وحتي
افسانهاي ،تنها شخصيتي كه به عنوان يك قهرمـان مذهبـي ميتوانـد با قهرمان ملي و افسانهاي
است .درواقع زماني كه قهرماني به اين درجه
ايرانيان ،يعني رستم برابري كند ،حضرت علي(ع) 
از محبوبيت ميرسد دركنار واقعيات تاريخي ،با افسانه نيز پيوند ميیابد و صاحب نمادهاي
مختص به خود ميشود كه براي سايرين بهكار نميرود .واز طريق همين نشانههاست كه
از ديگران متمايز ميشود و براي مخاطبان به آساني قابل شناسايي است .درمورد حضرت
علي(ع) شاخصترين نماد در تصاويرنگاشته شده از ايشان ،شمشير مشهور ذوالفقار است كه
دو تيغه دارد و تنها در دست ايشان ديده ميشود .چنين نشانۀ شاخصي درمورد رستم ،مربوط
به كالهخود اوست كه در واقع جمجمه ديو سفيد است كه در جنگ با رستم مغلوب او شد.
حال اين نشانگان خاص درتصويرسازيهاي شيعي ،در كنار هالۀ نور برگرد سر و نيز چهره
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پوشيدهشده معصومين(ع) قرار ميگيرد و سنت تصويرگري مضامين مذهبي را كامل ميكند.
( مارزلـف)۱۰۱:۲۰۱۲،در پايان مقاله خود اشاره ميكند كه رابطه ايجاد شده ميان مضامين
شيعـي و هنـر نه تنهـا در تصاوير كتـابها ،بلكه درساير امور هنـري مانند نقاشيهاي ديواري،
نقوش كاشيكاري ،نقاشيهاي زيرالكي ،نقاشـي پشـت شيشه ،و حتي طراحـي نقوش فرش نيز
به وفور مشاهده ميشود كه نشان از پيوستگي عميق مباني تفكرشيعي با زندگي ايرانيان دارد.
کتاب طوفان البكاء في مقاتل الشهدا
میرزا محمد ابراهیم متخلص به جوهری فرزند محمد باقر ،از سلسلۀ بیرام علیخان قاجار
مروزی ،از شعرا ،ادبا و مرثیهسرایان قرن سیزدهم است .تاریخ تولد جوهری معلوم نیست و دربارۀ
محل والدت او نیز اختالف نظر وجود دارد .جوهری 1با حمایت و درخواست دو نفر از تجار و
متمولین قزوین بهنامهای مال محمد صالح و آقا صالح خانبان به مدت دو سال مشغول تألیف
کتاب طوفان البکاء شد .وی در حدود سال  ۱۲۵۱ق ۱۸۳۵( .م ،).به اصفهان مهاجرت کرد و
درجوار حجهالسالم سید محمد باقر شفتی سکنی گزید .جوهری در سال  ۱۲۵۳ق۱۸۳۷( .
م ،).وفات یافت .از دیگر آثار محمد ابراهیم جوهری میتوان به معراج نامه ،احسن صور ،راز و
نیاز ،کتابی در امامت و دیوان قصاید و غزلیات اشاره کرد( .بوذری )25:1390،طوفان البکاء فی
مقاتل الشهدا کتابی است در باب زندگی حضرت محمد (ص) ،حضرت فاطمه زهرا (س) و امامان
شیعه (ع) براساس احادیث و روایات و در برخی از بخشها بر پایه باورهای عامه .کتاب ،که به
شکل توأمان نظم و نثر است ،یک مقدمه و چهارده آتشکده دارد و هر آتشکده به چندین شعله
تقسیم شده است .به جز آتشکدۀ هفتم ،درباب خروج مختار وفادار و احمد سفاح بنی عباسی و
امیر تیمور گورکانی ،آتشکدههای دیگر به زندگی پیامبر(ص) ،حضرت زهرا(س) و ائمه اطهار(ع)
میپردازند .طوالنیترین و مفصلترین آتشکده کتاب آتشکدۀ پنجم ،مشتمل بر چهل شعله،
درباره زندگی و شهادت امام حسین (ع) است.
نسخههای چاپی طوفان البکاء
حدود هشت سال پس از اتمام تألیف کتاب طوفان البکاء و پنج سال پس از وفات مؤلف ،در
سال  ۱۲۵۸ق ۱۸۴۲( .م ،).برای نخستین بار این کتاب به شیوۀ چاپ سربی در تهران به چاپ
رسید .طبق پژوهشهاي علي بوذري تنها چهار چاپ سنگي بدون تصوير از اين كتاب شناسايي
شده است .بهنظر ميرسد اكثر كتابهاي چاپ سنگي طوفان البكاء بصورت مصور چاپ شدهاند.
و براساس پژوهشهای ايشان تاكنون  56كتاب مصور طوفان البكاء چاپ شده بين سالهاي
2
 1269ق ( 1852م) تا  1367ق ( 1947م) شناسايي شده است(.بوذری)28:1390،
شناسنامه و مشخصات اثر
طبق شناسنامه ،نسخه مورد بررسي در اين پژوهش ،به شيوۀ چاپ سنگي در سال(1355
ق) در طهران به طبع رسيده و خطاط آن حسن همداني است و محمدحسين بن علي حسام
الملك 3آن را مصور نموده است و از ميرزا اسداهلل شهشهاني به عنوان ناشر نام برده شده است.
اين كتاب به خط نسخ و داراي  293صفحه ميباشد كه شامل يك برگ عنوان و دو سرلوح و 9
تصوير است که اكنون در موزۀ ملي ملك نگهداري ميشود.
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بررسي تصاوير كتاب طوفان البكاء
پیش از بررسی باید به این نکته اشاره کرد که روش بهکار رفته در چاپ به شیوۀ سنگی
باعث حذف رنگها و تبدیل آن به تصاویر صرفا سیاه و سفید بود که باعث تأکید بیشتر بر
ویژگیهای خطی در تصاویر شد و به تبع آن از میزان جزئیات کاسته شده و اندک تالشی که
برای حجمنمایی و فضاسازی صورت میگرفت محدود به القای آن به کمک هاشور بود .همچنان
که با گذشت زمان تأثیرات هنر اروپایی بر کتاب آرایی در ایران افزایش مییافت ،شیوۀ نمایش
پیکرهها و استفاده از پرسپکتیو در تصویرسازیهای کتب چاپی دستخوش تحول شد و بهتدریج
از شیوههای سنتی دورتر و به شیوههای نوین نزدیکتر شد.
برگ عنوان :برگ عنوان اين كتاب ساده و فاقد تزئينات است .اطالعات درج شده در آن شامل
نام كتاب و نام نويسنده ،تاريخ و محل طبع آن است .در ادامه بايد اضافه کرد كه برگ عنوان در
واقع جزئي از چاپ سنگي است كه تا قبل از آن در مورد نسخ خطي وجود نداشته و پس از ورود
چاپ به ايران بهتدريج به آن افزوده شده است .شيوۀ رايج در كتب دست نويس آن بود كه نام اثر
و نويسنده آن در پيشگفتار ميآمد و ساير اطالعات مربوط به دستاندركاران تهيه كتاب و تاريخ و
محل چاپ آن در انتهای کتاب قيد ميشد .بعدها تمامي اين اطالعات در كتابهاي چاپ سنگي
در برگ عنوان گردآمد .البته اطالعات درج شده در برگ عنوان از قانون خاصي تبعيت نميكرد
و بنا به نظر ناشران بصورت مختصر يا كامل نوشته ميشد .برخي پژوهشگران علت بهوجود آمدن
برگ عنوان را در واقع نياز فروشندگان کتاب به یافتن سريعتر كتابها ميدانند(.تصویر )1
سرلوح :كتاب داراي دوسرلوح با نقش فرشتگان و گلدان گل درميانۀ آن است .درمورد
نقوش بهكاررفته در سرلوح بايد اشاره شود كه با گذشت زمان از بدو ورود چاپ به ايران ،بهتدريج
نقوش مصوركننده كتب چاپي اروپايي به كتابهاي چاپي فارسي نيز راه يافت و جاي نقوش
سنتي رايج ايراني را گرفت .نقش فرشتگان و گلدانهاي بزرگ و دستههايگل ،به تمامي از اروپا
نشأت گرفتهاند .و بهكار بردن آنها در سرلوح صرفاً جنبه تزئيني داشته و با موضوعات كتابها
مرتبط نيستند( .تصویر )2

تصویر .1برگ عنوان کتاب طوفان البکاء.
جوهری (1355ه.ق) .موزه ملی ملک

تصویر .2سرلوح کتاب طوفان البکاء.
جوهری (1355ه.ق) .موزه ملی ملک
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مجلس دوم ،غزوۀ خيبر و فتح ساقي كوثر
جنگ خيبر موضوع مجلس دوم كتاب است كه دربارۀ پيكار اميرالمؤمنين(ع) با مرحب
خيبري است که از ديدگاه شيعه يكي از نقاط عطف تاريخ اسالم است ،چرا كه به گواهي تاريخ،
دراين جنگ جز حضرت علي(ع) كسي را ياراي مقابله با مرحب نبود و غلبه ايشان بر او چنان
براي حفظ اسالم نوپا حياتي بود كه پس از ظفريافتن ايشان و فتح قلعه خيبر ،بساط فتنه
انگيزيهاي يهوديان عليه اسالم و مسلمين صدراسالم برچيده شد و پيامبر(ص) فرمودند كه
با پيروزي دراين جنگ ،اسالم از خطر يك فتنه بزرگ نجات يافت .به جهت اهميت اين واقعه
براي مسلمين و بهويژه شيعيان كه خود را از رهروان حضرت علـي(ع) ميدانند و به اين ارادت
خويش مباهات ميكنند ،اين پيروزي بارها و به اشـكال گوناگون توسـط نقاشـان مسلمان در
دورههاي گوناگون تاريخي ،چه در كتب خطي و چه دركتب چاپي به تصوير كشيده شده است.
نقاشان مذكور براي نشان دادن اهميت واقعه ،معموالً حساسترين لحظه اين جنگ را به تصوير
كشيدهاند كه درآن فرشتگان مقرب دست اميرالمؤمنين(ع) را براي زدن ضربه نهايي به حريف،
هدايت ميكنند؛ دراين مجلس نيز تصويرگر چنين كردهاست.
پيكر دو جنگاور سواربر اسب در يك سوم مياني كادر قرارگرفته است با اين تفاوت كه پيكر
حضرت علي(ع) و اسب ايشان بطور كامل ترسيم شده و اندكي بيش از نصف كادر را اشغال
كرده است درحاليكه پيكر مرحب تقريباً در حاشيه كادر قرارگرفته و قسمت انتهايي اسب او
خارج از كادر است .استفاده از اين نوع تركيببندي مقامي براي متمايز ساختن شخصيت اصلي
و مقام واالي او ،درنقاشي قهوه خانهاي نيز به كرات ديده ميشود .در نمايش پيكرهها به تبعيت
از سنتي كهن ،از نمايش همزمان سه رخ در باالتنه و نيمرخ در پايين تنهها استفاده شده است.
اسبها نيز به تبعيت از همان سنت به تمامي از نیم رخ ترسيم شدهاند .تصويرگر به جهت حفظ
حرمت ،از كشيدن چهرۀ حضرت احراز نموده و براي كاملتركردن نمايش اين تقدس ،سر
ايشان را به هالهاي از نور مزين نموده است .سه فرشتۀ موجود در تصوير نيز با جامگان مرسوم
قاجاري و تاجي كه تنها برسر فرشته پايين تصوير است ،ترسيم شدهاند .اين فرشته با تاجي كه
برسر دارد و بالهاي بزرگ و قرارگرفتنش در پيش زمينه ،نشان از جايگاه ويژه او دارد كه در
واقع نمايشي از جبرئيل 4است .و حضور اين فرشته مقرب عاليمقام در صحنه ،بهطور ضمني
بر اهميت واقعه تأكيد ميكند .دراين تصوير جبرئيل از بيم ضربۀ قدرتمند اميرالمؤمنين(ع)
كه ممكن است باعث شكافتن زمين شود ،با بالهاي خود زمين را پوشانيده تا از آن محافظت
كند( .تصویر )3
مجلس پنجم ،شهادت حضرت قاسم
نخستين نكته حائز اهميت دربارۀ مجالس با عنوان شهادت قهرمانان ملي و مذهبي آن است
كه عليرغم عنوان ذكر شده براي آن مجلس ،در اغلب مواقع نقاش از به تصوير درآوردن لحظه
برخاك افتادن يا مرگ قهرمانان پرهيز ميكند .و بهجاي آن لحظات اوج حماسه را جهت به رخ
كشيدن قهرماني و دالوري آنان به تصوير ميكشد .اين قانون در تصويرسازي آثاري با مضامين
حماسي و مذهبي بهندرت نقض ميشود .صحنههايي نظير كشتهشدن سهراب بهدست رستم
يا مرگ سياوش ،جزو استثناهايي هستند كه از محبوبيت بااليي برخوردارند و بارها به تصوير
كشيده شدهاند .اين محبوبيت نه به جهت نشاندادن مرگ قهرمانان ،بلكه به علت دارابودن

تصویر  :3مجلس دوم ،غزوۀ خیبر .کتاب طوفان
البکاء جوهری ( 1355ه.ق) .موزۀ ملی ملک
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بارعاطفي آنهاست .نمون ه هاي اينگونه برخورد با چنين موضوعاتي در نقاشي قهوهخانهاي نيز
بسيار مشاهده ميشود.
درتصويرگري اين مجلس هم از اين امر پيروي شده و ما نه با صحنۀ شهادت حضرت قاسم،
بلكه با لحظۀ اوج نبرد شجاعانه او با ازرق شامي 5روبرو هستيم .پيكر سوار بر اسب او تقريبا در
ميانه و سمت باالي كادر قرارگرفته و اولين پيكره ايست كه درنگاه اول بهچشم ميآيد .هرچند
به علت هم مرز بودن پيكره با گروه سواران پشت سرش ،به تمايز او به عنوان شخصيت اصلي با
سايرين ،اندكي لطمه وارد شده است .با وجود هالۀ نوراني برگرد سرش به عنوان يك شخصيت
واالمقام ،اما چهرهاش توسط نقاش عمدا ً به نمایش درآمده است تا برای مخاطب شیعه یادآور
چهرهای باشد که به پارهای از ماه تشبیه شدهاست نقاش براي آنكه جواني او را نشان دهد
چهرهاي فاقد محاسن به او بخشيده است كه نتيجه آن تضادي است كه صورت جوانش با
نيروهاي متخاصم گرداگردش دارد .درحاليكه پسران ازرق شامي كه پيش از خودش توسط
حضرت قاسم سرنگون شدهاند ،نيمۀ سمت راست پسزمينه را پركردهاند ،ايشان بيباكانه بسوي

تصویر  .4مجلس پنجم .شهادت حضرت قاسم(ع) .کتاب طوفان البکاء.جوهری ( 1355ه.ق) .موزه ملی ملک

ازرق ميتازد .حريف كه گويي قصد فرار دارد به پشت سرش مينگرد و اسبش درحال خروج از
سمت چپ كادر است .اينچنين نيمۀ سمت چپ پسزمينه را نيز پر كرده است .تمهيد نقاش
برای به تصويركشيدن صحنه فرار ازرق ،بهطور ضمني زبوني دشمن و شهامت حضرت قاسم را
عيانتر ميسازد .دراين تصوير نيز همانند نمونههاي پيشين ،پيكر اسبها تماماً بهصورت نيمرخ،
و پيكر حضرت قاسم به روش نمايش هم زمان نيمرخ و سهرخ ترسيم شده است( .تصویر )4
مجلس ششم ،شهادت حضرت عباس
داستان رفتن ايشان به سمت رود فرات براي آوردن آب و نحوۀ شهادتشان ،به جهت
قابليتهاي ذاتي آن از احساسبرانگيزترين و درعين حال محبوبترين روايات موجود در
مقتلها و روضهخوانيهاي ايام عاشوراست .وفاداري مثالزدني و جانبازي بيادماندني ايشان
در راه موال و برادرش امام حسين(ع) نزد ايرانيان اهميت ويژه اي دارد .و ايشان را در فرهنگ
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عاشورايي تبديل به نمادي از جانبازي و شهامت نموده و به سقاي كربال شهره كرده است.
اين حادثه بهدليل تأثيرگذاري فوق العادۀ آن ،منشاء آفرينش تصاوير بسياري چه در كتب
مصور چاپي و چه در تابلوهاي نقاشي قهوهخانهاي شده است .نقاش در اينجا نيز به پيروي
از تصاوير قبلي ،علي رغم نام مجلس كه شهادت حضرت عباس است ،نه لحظه شهادت را
و نه پيكر بيدست را تصوير كرده ،بلكه لحظه اوج رشادت را مصور نموده است .اما برخالف
تصاوير قبلي ،پيكر سوار بر اسب حضرت عباس ،نه با هالۀ دور سر و نه با پوشيدگي چهره،
بلكه تنها با مشك آبي كه بردوش دارد از سايرين قابل تشخيص است .مشکی که به کودکان
تشنه لب نخواهد رسید و او سواري است با مشك آبي دريك دست که با دست ديگرش
به سمت دشمن حملهور شده است؛ دستي كه قرار است لحظاتي بعد از تنش جدا شود.
تركيببندي اما به جهت عدم جايگيري مناسب پيكرهها چندان موفق از كار درنيامده است.
پيكر حضرت عباس درنيمه پايين كادر واقع شده  ،اما به دليل هممرزشدن سر و دست
شمشير بهدست ايشان با پيكر اسب حريف مقابل ،چندان قابل
تمايز نيست .مجموعۀ اسبسواراني كه تقريباً گوشۀ سمت چپ
باالي تصوير را اشغال كردهاند ،نقطۀ ثقل عناصر داخل كادر را
از آن خود كردهاند كه چشم را درنگاه اول بهسمت خود جلب
كرده و شخصيت اصلي داستان را از اولويت نگاه خارج كرده
است؛ به بيان ديگر يافتن شخصيت اصلي درميان اين كادر
نسبتاً شلوغ ،درنگاه اول دشوار است و تنها نشانۀ كمكي در اين
ميان ،مشكي است كه بردوش دارد .اما برای شیعه همین یک
نشانه کافیست تا بیادش بیاورد که لحظاتی بعد براین سوار
چه خواهد گذشت .گوشۀ سمت راست باالي كادر به عمر سعد
و همراهانش اختصاص يافته كه نظارهگر اين جنگ نابرابرند.
درحالیکه عمرسعد به همراهانش نهیب میزند که بهخدا
سوگند اگر قطرۀ آبی به لب تشنه حسین(ع) برسد ،به قوت و
قدرت و شهامت زندگی را برما حرام خواهد ساخت .نقاش براي
آنكه تلويحاً مقام او را درسپاه ابن زياد نشان دهد ،چتري بر تصویر  .5مجلس ششم .شهادت حضرت عباس (ع).کتاب طوفان البکا
( 1355ه.ق) .موزۀ ملی ملک
باالي سر او كشيده است .ميانۀ باالي كادر نيز با تصوير دورنماي
يك قصر و خطوط هاشورمانند درهمفشرده اي پرشده كه اشاره به درختاني دارد كه بنا را
احاطه كردهاند .از آنجا كه در متن كتاب در توضيح اين مجلس ،از اين بنا صحبتي به ميان
نيامده است ،علت وجود آن ازلحاظ ارتباطش با موضوع داستان چندان مشخص نيست .شايد
تنها علت وجود آن پركردن فضاي خالي مانده درپسزمينه باشد .در نمايش جهت پيكرهها
نقاش آزادانهتر عمل كرده و اسب حريف سرنگون شده مقابل حضرت عباس را با سر به عقب
برگشته نشان داده و پيكرسوارش را نيز درست در لحظۀ سرنگوني و بصورت سه رخ ترسيم
كرده است .باقي اسبها به تمامي از نيم رخ ديده ميشوند اما سواران آنها گاهي به شكل
نيم رخ و گاهي سهرخ تصوير شدهاند .دركل ميتوان گفت نكتهاي كه دراين تصوير به كليت
كار لطم ه زده است ،تركيببندي نامناسب آن است .درنتيجه عليرغم قابليت ذاتي داستان،
اثرگذاري آن كاهش يافته است( .تصویر )5

جوهری
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مجلس هفتم ،شهادت حضرت علي اكبر
موضوع اين مجلس شهادت علي اكبر فرزند هجدۀ سالۀ امام حسين(ع) است .نقاش دراينجا
به ابتكاري جالب دست زدهاست .و آن اينكه دريك صحنه بهطور هم زمان دو بخش از اين واقعه
را به تصوير كشيدهاست .طبق آنچه در كتاب روايت شده؛ حضرت علي اكبر نخستین بار بهسوي
لشگر دشمن حمله ميبرد و جمعيت بسياري را به هالكت ميرساند .اما تشنگی امانش را بریده
است .از این رو بسوی پدر بزرگوارش شتافته و از او طلب جرعـهای آب میکنـد .پدر اما از او
میخواهد صبوری پیشه کند و به او مژده میدهد که اندکی بعد جد بزرگوارت(ص) تو را از آبی
نکنی( .سیدبن طاووس.)154:1392،

سیراب خواهد نمود که پس از آن هرگز احساس تشنگی
پس برای بار دوم به سوی میدان جنگ
میشتابد .این بار لشگريان كفر با نهيب عمر
سعد كه از تماشاي اين رشادت برآشفته شده،
به يكباره بسوي ايشان حملهور ميشوند .اين
بار نيز فرزند امام(ع) با نهايت دالوري به سمت
آنان هجوم برده و بسياري را به هالكت رسانده
و جمع كثيري را نيز تا قلب سپاه دشمن
عقب ميراند .شیعه میداند که حادثه شهادت
ايشان از اين لحظه به بعد اتفاق ميافتد .و
آن لحظه که موالیشان حسین(ع) صورت بر
صورت فرزند بخون خفته خویش میگذارد
و میفرماید:پس از تو خاک بر سر دنیا باد
(سیدبن طاووس.)154:1392،
تصويرگر اين دو حمله را بهصورت دو رديف
موازي و اريب نشان دادهاست .بطوريكه گويي
عدهاي اسب سوار از گوشهای وارد كادر شده
و در جهت عکس آن از كادر خارج ميشوند.
پيكر سوار بر اسب حضرت علي اكبر در ميان
تصویر  .6مجلس هفتم .شهادت حضرت علی اکبر (ع) .کتاب طوفان البکاء .جوهری ( 1355ه.ق).
هردو رديف اسب سواران ديده ميشود .چهره
موزۀ ملی ملک
بدون محاسن او که كنايه از سن كمش دارد
عمدا ً به تصویر درآمده و با هالهاي نوراني گرد سرش از ديگران متمايز شدهاست ،تا برای شیعه
الناس َخلقاً و ُخلقاً
أشب ُه
ِ
یادآور این جمله از موالیشان حسین(ع) باشد که فرزند برومندش را َ
(ص) مینامید( .سیدبن طاووس )152:1392،اينبار نيز نقاش لحظات اوج
و َمنطِ قاً ب َِرسول َِک 
حماسهآفريني او را به تصوير كشيده است .هرچند كه پيكر نسبتاً كوچكش درميان انبوه اسب
سواران ،درنگاه اول به دشواري قابل تشخيص است .ازلحاظ زاويۀ ديد اسبها به تمامي از نيمرخ
ترسيم شدهاند .سواران اما با زاويۀ ديد متنوعتري ترسيم شدهاند .بهطور كلي آنچه دراين مجلس
بيش ازهرچيز جلب نظر ميكند ،نمایش همزمان دو حمله و جايگزيني اريبگونه رديف سواران
دركنار حركات تهاجميشان در حمله و دفاع است كه در مجموع تركيببندي پركنشی را ايجاد
كرده است( .تصویر )6
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مجلس هشتم ،وداع امام حسين(ع) با اهل بيت
موضوع اين مجلس وداع امام حسين(ع) با اهل بيت خويش است .لحظهاي بس تأثيرگذار بر
دلهاي ارادتمند شيعيان كه از غربت و مظلوميت مواليشان درآن رويارويي نابرابر عميقاً متأثر
ميشوند .ذكر لحظات جانگداز وداع امام غريب يكي از مهمترين موضوعاتي است كه از پس
گذر ساليان دراز ،هنوز درمجالس عزاداري امام حسين(ع) شنيده ميشود و بارعاطفي آن براي
شنوندگان و مخاطبان کماکان حفظ شده است.
در اينجـا نيز نقـاش با پيـروي از سنت رايـج و رعايت حرمـت تصويرگري معصومين(ع)
چهره امام را پوشيده نگاه داشته و در مورد زنان اهل بيت نیز این موضوع را رعايت كـردهاست.
همچنيـن سر ایشـان را به هـالهاي از نور
مزين كردهاست .تصويرگـر دراين مجلس
از ميـان وداعكننـدگان ،لحظــۀ وداع
امـام حسيـن(ع) با دختــر خـردسالشان
را برگزيــدهاست؛ آن لحظـه كه دختـر
خردسال پاي ذوالجنــاح را گرفتــه تا از
رفتن امـام ممانعـت و با پدرش وداع كند
و شیعه میدانـد که بعـد واپسیـن وداع،
چگونه دگـربار سر پدر بهدامن این دختر
بیتاب خواهد رسید .نيمــي از تصويــر با
پيكر امام سـوار براسـب ،و دختـر ايشـان
كه درميانه كادر قرار گرفتــه و نخستين
پيكرهاياسـت كه نـگاه را بهسـوي خود
ميكشد ،و رديف زنان اهل بيـت درپشت
سر ايشان ،پر شـدهاست.
اين نيمــه از تصويــر با خيمــههايي
كه گوشـۀ سمـت راســـت بـاالي كادر را
پركـردهاند ،كامل ميشـود .با انـدكـــي
تصویر .7مجلس هشتم .وداع امام حسین (ع) با اهل بیت .کتاب طوفان البکاء جوهری ( 1355ه.ق).
فاصله در نيـمۀ مقابل ،لشگريان دشمن
موزۀ ملی ملک
با اسبهای تازان قرارگرفتهاند كه گويـي
بیصبرانه انتظار پايان اين جنگ خونين و غارت خيمهها را ميكشنـد .و شیعه دردمندانه
میداند که بر سادات چه خواهد گذشت .تقسيــم كادر به اين شـكل ،هوشمنـدي نقــاش
را در به تصوير كشيدن اين مجلـس نشـان ميدهـد .و در مجموع تركيببندي موفقي را رقم
زدهاست .پرداخت اريبگونه پسزمينۀ تصوير ،تداعيكنندۀ ميدان عمـل گستـردهتري است
كه توانسته براي هردو واقعه موجود در تصوير فضايي كافي ايجاد كند( .تصویر)7
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جدول  .۱ویژگیهای تصویری مجالس کتاب طوفان البکاء (نگارندگان)
طوفان البکاء
برگ عنوان

ساده و فاقد تزئینات

سرلوح

دو سرلوح با آرایههای تزئینی با منشاء اروپایی

پیکرهها

نمایش همزمان نیم رخ و سه رخ

چهرهها

در اکثر موارد سه رخ و در برخی نیم رخ

حیوانات

نیم رخ

بناها

دید از روبهرو

حجم پردازی

به میزان اندک در مورد لباسها و اسبها

طبیعت

خطوط و هاشورهای مختصر تداعیکنندۀ
پوشش گیاهی یا آب

پوشش

جامگان ساده و مرسوم در سرزمینهای عربی و
جامگان مرسوم قاجاری برای فرشتگان

تزئینات

به مقدار مختصر درمورد زره و کالهخود و تاجها

تصاویر
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نتيجه
ظهور مضاميـن شيعـي درآثار هنـري كه پيش از رسمـي شدن مذهب تشيع درايران آغاز
شده بود ،در دوران صفويان به رشد فزاينـدهاي دست يافت و تا دوران قاجـار نيز تداوم يافت.
هرچند كه دراين دوران نسبت به گذشته ،توليـد آثار كتابنگاري نفيس انگشت شمار بود ،اما
ورود صنعت چاپ به ايران عرصههاي جديدي را بهروي هنرمندان گشود .درواقع صنعت چاپ
امكاناتي را براي ارزانتر تمام شدن تهيه يك كتاب دراختيارگذارد كه تا قبل از آن وجود نداشت.
درگذشته توليد نسخ خطي بهاي گزافي داشت و اغلب دركارگاههاي سلطنتي تهيه ميشد.
همين امر باعث محدود ماندن مخاطبان اين آثار به طبقه اشراف ميشد .اما آثارچاپي باعث شد
تا اقشار پايينتر جامعه نيز بتوانند از آنها استفاده كنند .همگام با رشد تقاضا براي چاپ كتاب،
تصويرسازي كتاب نيز رونقي دوباره يافت .مجموعه كتابهاي مصور چاپي دورۀ قاجار درواقع
سير تجربيات گوناگون هنرمندان آن دوره درحوزه مصورسازي را نشان ميدهد .آنچه هنرمندان
تصويرگر اغلب گمنام ،دركتابها خلق كردند ،نمايشي از واقعيات جامعه آن روزگار بود ،باتمام
جزئيات آن نظير آداب و رسوم ،ابنيه ،جامگان مرسوم و عقايد مذهبي مردم درعهد قاجار.
تعداد زيادي از كتب چاپـي دورۀ قاجـار موضوعـات دينـي داشتند كه برخی ازآنها جزو
محبوبترين آثار ادبيات ديني بودندکه به سبب استقبال فراوان ،اغلب مصور نيز شدند .درباب
میزان کاربرد مضامین شیعی در مصورسازی کتب مذکور میتوان از حمله حیدری ،اسرارالشهادة،
انوار الشهادة ،گنجینه اسرار ،مجالس المتقیـن ،ماتمکده ،مختارنامه ،تحفة المجالس ،تحفة
الذاكرين و وسيلة التجاة نام برد که هرکدام بارها بهصورت مصور تجدید چاپ شدند .همچنین
 56چاپ سربی و سنگی مصور از کتـاب طوفان البکاء گواهی بر این مدعاست که درمیان کتب
چاپی دورۀ قاجار رکوردی بیسابقـه است .درتصويرسـازي كتب مذهبـي ،از جمله کتاب طوفان
البکاء ،تداوم سنتي كهـن ديده ميشـود .و آن منـع صورتگـري چهره معصومين(ع) به جهت
حفظ حرمت شخصيت واالي ايشان است .ازاين رو درتصويرسازيهاي دورۀ قاجار نيز به پيروي
از اين سنت ،چهرهها كماكان پوشيده نگاه داشتهشدهاند .دومين نماد متمايزكننده وجود هالهاي
نوراني بر گرد سرمعصومين(ع) است كه آن نيـز ريشـهاي بس كهـن درنـگارههاي ايراني دارد و
درتصاوير خلق شده در اين دوران نيز همچنان مشاهده ميشود.
نکتۀ دیگر آنکه براي مخاطبین شیعه که در بستری مذهبی رشد یافتهاند ،نوعي پيشآگهي
ايجاد شده است ،بهگونه اي كه هنگام تماشای این تصاویر ،ذهن بطور خودكار وقايع بعدي را نيز
به تصور ميآورد .همين امر باعث ميشود كه آنها با ديدن اين تصاوير و با كمك پيش آگهي
ايجاد شده ،حداكثر بهرهبرداري عاطفي را از لحظات خاص به تصویر درآمده ببرند .و این همان
وجه ناپیدا و درعین حال مهم در آثاری با مضامین شیعی است که اغلب از دید ناآشنایان با
فرهنگ شیعی پنهان میماند وگوياي پيوند عميق هنر و مذهب درايران است .پژوهش درحوزه
آثار هنري شيعي ،گونهاي رمزگشايي از مفاهيم نهفته دربطن آنهاست كه ارزشهاي واالي آن
را عيان ميسازد .وآن را براي مخاطبان اعم از شيعه و غيرآن قابل دريافت ميسازد.
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پی نوشت

 .1در برخی از منابع ،زادگاه جوهری را شهر هرات (مهدوی( ) 92:1386 ،مهدوی( )25:1384 ،مدرس)438:1328 ،
(اثرآفرينان )224:1384،و (شهيدي صالحي )525:1375،و در برخي منابع ديگرمحل تولد او شهر مرو ذکر شده است (بیان
اصفهانی( )87:1326 ،قاسمی )320:1386و (فرهنگی .)416:1386 ،جوهری در محضر سید حسن قزوینی (م ۱۱۹۸
ق ۱۷۸۳ /.م ،).معروف به میرحسنا ،به آموختن حکمت و فلسفه میپردازد و فقه ،اصول ،کالم و تفسیر را از حوزه درس
مال محمد مالئکه برغانی (م  ۱۲۰۰ق ۱۷۸۵ / .م ).و سید حسین قزوینی (م ۱۲۰۸ق ۱۷۹۳ .م) ،معروف به میرحسینا،
فرامیگیرد و به درجه اجتهاد نائل میشود .همچنین ،مدتی نیز در کربال از حوزه آقا باقر بهبهانی (م  ۱۲۰۸ق ۱۷۹۴ /.م).
کسب دانش میکند و سپس در قزوین ،کرسی تدریس و ارشاد و وعظ را به دست میگیرد (شهیدی صالحی.)۱۳۷۵ ،
 2شايان ذكر است كه كتاب طوفان البكاء به داليل چندي حائز اهميت است .از جمله آنكه  :اين كتاب جزو معدود
كتابهايي است كه در دوره اول چاپ سربي ،بصورت مصور بچاپ رسيده است .از ميان هشتاد كتاب چاپ سربي شناسايي
شده در دوره زماني  1233ق ( 1817م) تا  1275ق ( 1858م) سيزده چاپ مختلف اين كتاب شناسايي شده كه پنج
چاپ آن مصور است .جز اين كتاب ،كتاب مصور چاپ سربي ديگر ،مختارنامه  126ق ( 1845م) است.درزماني كه چاپ
سنگي شيوه غالب چاپ در ايران بود ،اين كتاب به دفعات و به شكل مصور و بدون تصوير بچاپ رسيده است .تا كنون 56
چاپ سربي و سنگي مصور و  12چاپ بدون تصوير از طوفان البكاء شناسايي شده است كه درميان كتابهاي چاپي دوره
قاجار ركوردي بي سابقه است.اكثر تصويرگران مطرح و سرشناس كتابهاي چاپ سنگي ،چندين بار در طول عمر كاري
اند( .بوذري)18:1390،
خود كتاب طوفان البكاء را مصور كرده 
 .3طبق بررسيهاي انجام شده به نظر مي رسد که شکل مستند نقاش :حسين قراگوزلو "محمدحسينبن علي
حسامالملک" باشد ،اما به سبب در دست نبودن شواهد کافي در قسمت مستند ذکر نشد.
 .4فرشتگان و بویژه جبرئیل در نقاشی ایران بخصوص در ارتباط با انبیاء و اولیاء ،به عنوان راهنما و درحال رسانیدن
وحی ،به کرات در اعصار و مکاتب هنری گوناگون به تصویر درآمده است .به شکل انسانی بالدار با پوشش و آرایشی متناسب
با ویژگی هرعصر ،گاه با هاله نورانی و گاه با تاج زرین و یا کالهی زینتی و کمربند مواج تجسم یافته است .این ویژگیها
متناسب با شرایط اجتماعی و سیاسی هر دوره هنری تغییراتی یافته است( .ختمی)75:1392 ،ردپای فرشتگان نقاشی ایرانی
را باید در نقش برجسته های پیش از اسالم جستجو کرد که در اعصار مختلف شکلهای متنوعی یافتند .و از سنتهای
تصویری عباسیان ،مانویان ،زرتشتیان ،بیزانسی و حتی بودایی و چینی تاثیر پذیرفتند( .یوسفی پور)59:1392 ،
السالم) را گرفت.
 .5ازرق یکی از سپاهیان عمر بن سعد بود که جلوی پیوستن بنی اسد به سپاه امام حسین (علیه ّ
السالم) ،از
السالم) ،او با دیدن یاران اندک امام (علیه ّ
پس از پیوستن حبیب بن مظاهر به سپاه امام حسین (علیه ّ
السالم) دعوت به عمل
حضرت اجازه خواست تا از قبیلهبنی 
اسد که در نزدیکی کربال سکونت داشتند ،جهت یاری امام (علیه ّ
السالم) به او اجازه داد .نود نفر دعوت او را اجابت کردند .شخصی از قبیله حی ،عمر بن سعد را از موضوع
آورد .امام (علیه ّ
باخبر کرد ،پس او چهارصد یا پانصد سوار را به فرماندهیازرق به سوی آنان فرستاد .این گروه با حبیب و همراهانش درگیر
اسد کشته شدند .بقیه هم با فرا رسیدن شب گریختند و خود را به قبیله
شدند که در این درگیری ،تعدادی از مردم بنی 
السالم) بازگشت و آن حضرت را از آن چه که اتفاق افتاده بود ،باخبر کرد .ازرق

حی رساندند .حبیب به تنهایی نزد امام (علیه ّ
به جنگاوری درمیان عرب مشهور بود .او و چهار پسرش همگی بدست حضرت قاسم(ع) کشته شدند( .بازیابی شده درتاریخ
.wikifeqh ،dictionary abadis.ir http://www)1396 /10/10
ً
ً
ً
َ
ُ
خَ
خُ
نطِ
الناس لقا َو لقا َو َم قا ب َِرسول ِک (ص) َو کنا
اأشب ُه
ِ
 .6قال الحسین بن علی (ع)  :اَلل ُه َم اش َهدَ ،فقَد ب َ َر َز اِلَی ِهم ُغال ٌم َ
ا ِذا اشتَقنا اِلی ن َبی َ
ِک ن ََظرنا اِلَی ِه پروردگارا گواه باش که جوانی را برای جنگ با کفار به میدان فرستادم که از نظر جمال و
کمال و خلق و خوی و سخن گفتن شبیه ترین مردم به رسول تو بود .و ما هروقت که مشتاق دیدار پیامبرت میشدیم به
صورت او نظر میکردیم.
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