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چکیده
بیان مسئله: فتح خیبر یکی از وقایع مهم تاریخی جهان اسالم است که در دوره های مختلفی از تاریخ 
هنر ایران اسالمی مورد توجه هنرمندان و نگارگران قرار گرفته است. این واقعه بیش از پیش در میان اهل 
تشیع اهمیت ویژه ای دارد زیرا در جریان این اتفاق، قلعۀ یهودیان توسط حضرت علی  )ع( فتح شده است. 
پژوهش حاضر از حیث اهمیت واقعۀ فتح خیبر و جایگاه مهم حضرت امیر مؤمنان )ع( دارای اهمیت و 
ضرورت است، به ویژه این که هدف از این پژوهش شناخت سیر تغییر و تحوالت مصورسازی این واقعه در 

دورۀ صفوی و معاصر، است. 
هدف پژوهش: تحقیق حاضر در پی آن است که بداند نگارگران و نقاشان در نگاره های مربوط به واقعۀ 
فتح خیبر در دو نسخۀ فالنامۀ  دورۀ صفوی و نقاشی های محمد مدبر و حسین همدانی، این واقعه را چگونه 
واقعۀ فتح خیبر  تغییراتی در مصورکردن  تاریخی صفویه و معاصر، چه  بازنمایی کرده اند و در دوره های 
مشاهده می شود. از طرف دیگر این پژوهش علل تغییرات و تمایزات در نوع بازنمایی واقعۀ فتح خیبر را در 

نگاره های فالنامه های صفوی و آثار نقاشی قهوه خانه ای را بررسی می کند. 
با  این پژوهش اطالعات کتابخانه ای و اسنادی و تصویری به شیوۀ  توصیفی- تحلیلی  روش پژوهش: در 
رویکرد تطبیقی بررسی و موضوع فتح خیبر توسط حضرت امیرمؤمنان )ع( در دو نگاره از دو نسخۀ فالنامۀ 
صفوی و دو نمونۀ نقاشی از آثار هنرمندان معاصر شامل آثار محمد مدبر و حسین همدانی مورد تحلیل و 

تطبیق قرار گرفته است. 
نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد در مصورسازی واقعۀ فتح خیبر، میزان پایبندی به روایات در 
نگاره های دو نسخۀ فالنامۀ صفوی بسیار بیشتر از نقاشی های قهوه خانه ای یعنی آثار محمد مدبر و حسین 
همدانی است و در دورۀ صفوی، وجه اعجازگونۀ عمل حضرت علی )ع( اهمیت بیشتری نسبت به دورۀ 

معاصر داشته است.
واژگان کلیدی: فتح خیبر، فالنامه، نگارگری صفوی، محمد مدبر، حسین همدانی، نقاشی قهوه خانه ای. 

مقدمه
ارتباط  آثار هنری،  دینی در خلق  وقایع  بازنمایی  اهمیت 
به  متعال  نشان می دهد. »خداوند  را  و هنر  مستقیم دین 
ارتقای روح و روان وی، مجموعه ای  منظور هدایت بشر و 
از بیان ها و رهنمودها را در قالب کتاب آسمانی برای بشر 

فرستاده است که افراد با توجه به قابلیت ها و شایستگی های 
فردی خود می توانند از آن استفاده کنند« )فائز، نوروزی و 
صادقی، 1394، 8(. به بیان اصلی، دین راه و روشی برای 
کشف حقیقت در حیات انسان است. »هنر نیز یکی از انواع 
کوشش های فکری است که برای درک و دریافت حقیقت 
صورت می گیرد. تفاوت هنر با مشرب های فکری دیگر این 
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از طریق استدالل و پژوهش منطقی- فلسفی  است که هنر 
بنابراین غایت هنر که کشف  نمی پردازد؛  به کشف حقیقت 
با دین که در  زیبا،  به شکلی  ارائۀ حقیقت  و  حقیقت است 
پی بیان و معرفی حقیقت است، نسبت برقرار می کند.هنر در 
جلوه های مختلف خود، از جمله ادبیات، موسیقی و معماری 
از  نیز خصلت دینی دارد. سرودها و نیایش ها در همۀ ادیان 
یاقوتی، 1393، 9(.  ویژگی هنری برخوردارند« )موسوی لر و 
»دین، هنر را به سمت ایجاد آثاری رهبری می کند که بتواند 
ثابت و  او را در حالت  انسان را تعالی بخشیده و جسم  روح 
و ستایشی،  )مرادی  دارد«  نگه  تهّیج  بدون  و  تابع روح وی 
1395، 6(. بنابراین هنر با پرداخت به موضوعات دینی و وقایع 
تاریخی دینی و شخصیت های مهم مذهبی، جلوه ای خاص 
می یابد. شخصیت حضرت علی )ع( و واقعۀ فتح خیبر یکی از 
مهم ترین موضوعات در هنر ایرانی است. اهمیت این موضوع را 
می توان از نگاره هایی با موضوع فتح خیبر در دو نسخۀ فالنامه  
دورۀ صفوی محفوظ در کتابخانه های  چستربیتی دوبلین و 
دانشگاه ساچسینک درسدن آلمان و آثار نقاشی قهوه خانه ای 
محمد مدبر و حسین همدانی دریافت کرد. پژوهش حاضر به 

پاسخ گویی به دو پرسش زیر اختصاص یافته است:  
1ـ نگارگران و نقاشان در نگاره های مربوط به واقعۀ فتح خیبر 
در دو نسخۀ فالنامۀ دورۀ صفوی و نقاشی های محمد مدبر و 

حسین همدانی، این واقعه را چگونه بازنمایی کرده اند؟
تغییراتی در  و معاصر، چه  تاریخی صفویه  2ـ در دوره های 

مصورکردن واقعۀ فتح خیبر مشاهده می شود؟
3- علل تغییرات و تمایزات در نوع بازنمایی واقعۀ فتح خیبر 
در نگاره های فالنامه های صفوی و آثار نقاشی قهوه خانه ای را در 

چه مواردی باید جستجو کرد؟
بازنمایی  چگونگی  شناسایی  برای  مطرح شده  پرسش های 
واقعۀ فتح خیبر در دو نسخۀ  فالنامۀ تهماسبی و نقاشی های 
محمد مدبر و حسین همدانی و شناخت سیر تغییر و تحوالت 
مصورسازی این واقعه در دورۀ صفوی و معاصر، طرح شده و 

مورد پژوهش قرار گرفته اند.  

پیشینۀ پژوهش
جست وجو دربارۀ پیشینۀ این پژوهش حاکی از آن است که 
مطالعاتی در حوزۀ بررسی و تحلیل نگاره های فتح خیبر در 

نگارگری ایران انجام شده است.
نسخۀ  در  )ع(  شیعه  امامان  و  )ص(  پیامبر  »تصویرآرایی 
خطی حبیب السیر با محوریت بحاراالنوار« حاصل بررسی های 
نشریۀ  در   )1399( کوزه گر  باغستانی  و  دلبری  نورانیان، 
مطالعات هنر اسالمی به چاپ رسیده است. در این پژوهش 
از نسخۀ حبیب السیر  فتح خیبر  با موضوع  نگاره  نمونه  یک 

مورد بررسی نویسندگان قرار گرفته است. 

موضوع  با   )1398( عنایتی  ارشد  کارشناسی  پایان نامۀ  در 
نگاره های  آیکونولوژی جایگاه حضرت علی )ع( در  »مطالعۀ 
فتح خیبر )نسخ مجمع التواریخ تیموری، خاوران نامۀ ترکمان، 
آثارالمظفر، روضه الصفا، حبیب السیر و قصص االنبیاء  فالنامه، 
صفوی(« نیز 7 نگاره با موضوع فتح خیبر توسط امیرمؤمنان 

تحلیل شده است. 
عنوان  با   )1397( حاصلی  و  قاضی زاده  شاقالنی پور،  مقالۀ 
»بررسی تأثیر متون شیعی بر شمایل نگاری امام علی )ع( در 
فتح خیبر در  نگارۀ  تهماسبی« یک مورد  فالنامۀ  نگاره های 

نسخۀ فالنامه تهماسبی را مورد مطالعه قرار داده است.
نگاره های دارای   مهدی زاده )1395( هم در مقالۀ »تحلیل 
و  تیموری  ایلخانی،  دوره های  به  مربوط  شیعی  مضمون 
نمونه های  امامی(«،  )دوازده  براساس گفتمان تشیع  ترکمن 
مورد بررسی پژوهش را به سه نگارۀ فتح خیبر در نسخه های 
کلیات تاریخی دورۀ تیموری، خاوران نامه ترکمانان و فالنامۀ 
چون  نسخه هایی  از  دیگر  نمونه هایی  کنار  در  تهماسبی 

آثارالباقیه اختصاص داده است.  
نگاره های فتح خیبر  مهدی زاده )1394(، در مقالۀ »تحلیل 
مربوط به دوره های تیموری، ترکمن و صفوی« هم به طور 
تاریخی  کلیات  نسخه های  در  فتح خیبر  نگارۀ  دقیق تر سه 
دورۀ تیموری، خاوران نامۀ ترکمانان و فالنامۀ تهماسبی را با 

محوریت جایگاه حضرت علی )ع( بررسی کرده است.  
نوآوری پژوهش حاضر را می توان در بررسی تعداد نگاره های 
متنوع تر از موضوع فتح خیبر توسط حضرت امیرمؤمنان )ع( 
از  برخی  به  فقط  انجام شده،  پژوهش های  در  کرد.  تشریح 
شده  پرداخته  گریخته  و  جسته  صورت  به  و  نگاره ها  این 
خیبر  فتح  نگاره های  از  مورد  دو  رو  پیِش  پژوهش  در  اما 
آثار  از  نمونه  دو  با  تهماسبی  فالنامۀ  نسخۀ  دو  به  مربوط 
معاصر هنرمندان محمد مدبر و حسین همدانی مورد تطبیق 
قرار گرفته و این امر وجه تمایز پژوهش حاضر را با پیشینۀ 

موجود تشکیل می دهد. 

روش تحقیق
در این پژوهش اطالعات کتابخانه ای و اسنادی و تصویری به 
شیوۀ  توصیفی- تحلیلی با رویکرد تطبیقی بررسی و موضوع 
فتح خیبر توسط حضرت امیرمؤمنان )ع( در دو نگاره از دو 
نسخۀ فالنامۀ تهماسبی و دو نمونه نقاشی مکتب قهوه خانه ای 
و حسین  مدبر  محمد  آثار  شامل  معاصر  هنرمندان  آثار  از 
همدانی مورد تحلیل و تطبیق قرار گرفته است. علت انتخاب 
این نمونه ها به این دلیل است که مطالعات پیشینۀ پژوهش 
نشان می دهد در دورۀ صفوی گفتمان شیعی و عقاید دینی 
بیشترین بازتاب را در هنر نگارگری دورۀ صفوی داشته است 
فتح  و موضوع  بوده  اندک  معاصر  و مطالعات در حوزۀ هنر 
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خیبر در این آثار مورد تطبیق قرار نگرفته است و هم چنین 
بازتاب عقاید شیعی در هنر صفوی به عنوان نمادی از هنر 
به نظر می رسد  شیعی دارای ویژگی های شاخصی است که 

هنر معاصر و نقاشی قهوه خانه ای فاقد این ویژگی ها است. 

روایت فتح خیبر در اسناد و متون تاریخی
روایت فتح خیبر به این شرح بوده است که در شعبان سال 
ششم هجری چون پیامبر خبر یافت که قبیلۀ بنی سعد بن 
یهودیان  کردن  یاری  برای  خیبر،  عرب  از همسایگان  بکر، 
خیبر جمع شده اند، حضرت علی )ع( را با گروهی به سوی 
آنان فرستاد )ابن هشام، 1355 ه. ق.، ج. 3، 286(. نخستین 
روز  آن  و  بود  ناعم  نمود،  فتح  پیامبر )ص(  که  قلعۀ خیبر 
از مهاجران )در  پیامبر )ص( پرچم سفید خود را به دو تن 
انصار  از  مردی  و سپس  عمر(  و  ابوبکر  اسحاق:  ابن  روایت 
پیش  از  کاری  بی آن که  دیگری،  از  یکی پس  آنان  اما  داد، 
پیامبر )ص(  نقل می کند حضرت  بازگشتند. مجلسی  برند، 
دست  به  فردا  را  پرچم  »این  می فرماید:  خیبر  جریان  در 
کسی می دهم که خدا و پیامبر را دوست دارد و خدا و پیامبر 
او  به دست  را  دژ  این  و خداوند  را دوست می دارند  او  هم 
می گشاید. او مردی است که هرگز پشت به دشمن نکرده و 
از صحنۀ نبرد فرار نمی کند« )مجلسی، 1404 ه. ق.، ج. 21، 
را  امام علی  )ع( سخن رسول خدا )ص(  21(. هنگامی که 
شنیدند، فرمودند: »خداوندا، هیچ بخشنده ای برای آن چه که 
تو منع کردی نیست و هیچ کسی نمی تواند آن چه را که تو 
عطا کردی، منع کند« )همان(. در جایی دیگر از بحاراالنوار 
نقل  امالی  کتاب  در  از شیخ صدوق  روایت جنگ خیبر  در 
یهودیاِن  نزدیک شد،  به دژ قموص  می کند: چون علی  )ع( 
پرتاب کردند.  او  به  تیر و سنگ  و  آمدند  دشمن خدا پیش 
علی  )ع( به آنان یورش برد تا آن که به در نزدیک شد. پس 
پایش را خم کرد و خشمگینانه به کنار کندۀ در نشست و 
آن را از جا کند و به چهل ذراع )حدود 20 متر( پشت سرش 
را حرکت  آن  کوشیدند  مرد  آن چهل  از  بعد  کرد.  پرتاب 

دهند، نتوانستند )همان، 23(.
طبرسی از ابی رافع، روایت کرده است: 

به سوی  را  او  که رسول خدا )ص(  بودیم  )ع(  علی  با  »ما 
آن  سپر  به  یهودی ضربتی  ...مردی  کرد،  روانه  خیبر  قلعۀ 
)ع(  علی  ناگزیر  بیفتاد،  از دست حضرتش  زد، سپر  جناب 
درب قلعه را از جای کند، و آن را سپِر خود قرار داد و این 
می کرد  و جنگ  بود  آن حضرت  دست  در  هم چنان  درب 
ج.   ،1385 )طبرسی،  فتح شد«  او  به دست  قلعه  آن که  تا 
بر  خیبر،  واقعۀ جنگ  از  روایات  این  در   .)182  -183  ،9
جنبه های خارق العاده بودن و شجاعت و قدرت فراتر از حد 
واقعه  این  است. هم چنین  تأکید شده  امام علی  )ع(  بشری 

که  روایتی  در  اما  است.  روایت شده  نیز  اهل سنت  توسط 
شیعیان ارائه داده اند، بر جنبه های اعجازگونۀ علی  )ع( تأکید 
.)332  ،1398 اسدبیگی،  و  دلبری  )زلفی،  می شود  بسیار 

حارث  برادرش  و  قلعه  رئیس  مرحب  کشته شدن  مورد  در 
با  قلعه(،  )رئیس  مرحب  برادر  که چون حارث،  است  آمده 
اما حضرت  پراکنده شدند،  آمد، مسمانان  به جنگ  گروهی 
علی  )ع( ایستادگی کرد و حارث را کشت و یاران حارث به 
دژ گریختند و در را بستند )واقدی، 1966 م.، ج. 2، 654(. 
علی  )ع(  دارند که حضرت  آن  از  متعددی حکایت  روایات 
این ضربه  و  درآورد  پای  از  تن  به  تن  مبارزۀ  در  را  مرحب 
چنان کارساز بود که پس از آن قلعه فتح شد )شیخ مفید، 
بی تا، ج. 2، 13- 12(. برخی از مورخان برجستۀ اهل سنت، 
مطلب اخیر را صحیح دانسته اند )حلبی، 1422 ه. ق.، ج. 3، 
55(. طبق روایتی دیگر، بزرگ ترین، شدیدترین و استوارترین 
قلعۀ خیبر، قموص بود و پیامبر پرچم فتح آن را به حضرت 
علی  )ع( داد و علی  )ع( با قتل مرحب که این قلعه به نام او 
نیز خوانده می شد، این قلعه را فتح کرد )بکری، 1403 ه. ق.، 
از  به دست علی )ع(  ج. 2، 522(. فتح سرنوشت ساز خیبر 
فضائل و مناقب آن حضرت به شمار می رود که راویان بر آن 

اتفاق نظر دارند )ابن بابویه، 1362، ج. 2، 369(.

معرفی فالنامه و کارکرد آن 
فال گیری  کارکرد  پیداست  نامش  از  که  همان طور  فالنامه  
متعدد  اشکال  به  فالگیری  و  فال  است.  داشته  پیشگویی  و 
و  تردید  مواقع  در  مردم  و  داشته  رواج  کنون  تا  از گذشته 
می آوردند  روی  آن  به  درماندگی  و  نگرانی  تنگنا،  دودلی، 
)اخوانی و محمودی، 1397، 40(. هرچه که به آن تفأل زنند 
پیش گویی و غیب گویی، و در اصل فالگیری علم یا فنی است 
که به وسیلۀ آن برخی از حوادث آینده را پیش بینی می کنند 
نمونه های  کهن ترین  از   .)1021  ،1393 برزی،  )علیزاده 
در چین،  ای چینگ  هند،  در  بودا  فال  به  فالگیری مي توان 
ورق های تاروت در اروپا، فال اعداد و حروف ابجد در ایران و 
انواع دیگر فال ها مانند تفأل با چای، نخود، قهوه یا فالگیری 
)سیپک،  کرد  اشاره  می گفتند-  رمل  آن  به  -که  تاس  با 
1384، 94(. پیش گویی نه تنها پیش بینی حوادثی را که در 
آینده رخ می داد، شامل می شد، بلکه سلسله مقررات و بایدها 
مختلف  اوقات  و  روزها  نحس  و  سعد  دربارۀ  نبایدهایی  و 
را -که در  ازدواج  مانند  شبانه روز و رویدادهای مهم زندگی 
آن اوقات رخ می داد- نیز در بر می گرفت )باقری حسن کیاده 
فالنامه های دورۀ صفوی  از  4(. شاردن  و حشمتی، 1393، 
را  »ایرانیان  می کند:  یاد  ایرانیان چنین  پیش گویی هایی  و 
دو گونه غیب گویی دیگر است؛ نخستین را گالبتین گویند، 
نیرنجات  دومی  می باشد...  نرد  تخته  طاس  از  استقراع  که 
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است، که مفهوم اضطراب و مشکالت را می رساند و در این 
پنجاه تصویر، که  بر  دارند مشتمل  نیم ورقی  فن یک کتاب 
عبارت از صور زمختی است که بعضی از آن ها صور فلکی و 
برخی دیگر تمثال های انبیا و ائمۀ ایشان است. این مجموعۀ 
رمل ایرانیان است، که علم دانیال خوانند و سیمیای ایشان 
همان است« )شاردن، 1338، 252- 251(. در این پژوهش 
محفوظ  تهماسبی  فالنامۀ  نسخه های  در  خیبر  فتح  نگارۀ 
دانشگاه ساچسینک  و  دوبلین  کتابخانه های چستربیتی  در 

درسدن آلمان مورد تحلیل قرار گرفته است. 

صفوی  دورۀ  فالنامه  نسخۀ  در  خیبر  فتح  نگارۀ 
کتابخانۀ چستربیتی دوبلین 

نگارۀ فتح خیبر موضوع یکی از نگاره های نسخۀ فالنامۀ دورۀ 
قزوین  مکتب  موجود  نسخ  نخستین  از  یکی  است.  صفوی 
فالنامه است که از قرار معلوم تحت حمایت شاه تهماسب و به 
دستور او مصور شده است )اخوانی و محمودی، 1398، 54(. 
ترکیب بندی های  دارای  و  مذهبی  و  ادبی  نگاره ها،  موضوع 
)اخوانی و محمودی، 1397،  نیز روایی است  عالی و بعضی 
43(. کیفیت طراحی و رنگ بندی آن ها در سطح واالیی قرار 
دارد ولی تنوع سبک ها در آن قابل شناسایی است. هیچ یک 
به  را می توان  از آن ها  بعضی  ندارد ولی  نگاره ها رقم  این  از 

آقامیرک و عبدالعزیز نسبت داد )آژند، 1395، 522(.
خوشنویس  دست  به  و  نستعلیق  به خط  فالنامه  این  متن 
 Farhad)نگاشته شده است معروف قزوینی »مالک دیلمی« 
به احتمال زیاد در  این نسخه  Bagci, 2009, 46 &). تهیۀ 
سال 947 ه. ق/ 1540 م. آغاز شده و در سال 957 ه. ق./ 
اتمام رسیده است (Falk, 1985, 92). تاکنون  1550 م. به 
28 نگاره از این نسخه شناسایی شده که به صورت پراکنده 
گالری ساکلر  مانند  از کشور  متعدد خارج  در مجموعه های 
موزۀ  دوبلین،  بیتی  کتابخانۀ چستر  برلین،  موزۀ  واشنگتن، 
اندازۀ  و  نگهداری می شوند  پاریس  لوور  موزۀ  و  متروپولیتن 
است  سانتی متر   60 در   45 بزرگ حدوداً  قطع  در  نگاره ها 

)مهدی زاده، 1395، 108(.
موجود  دورۀ صفوی  فالنامۀ  نسخۀ  در  خیبر  فتح  نگارۀ  در 
 ،)1 جدول  و   1 )تصویر  دوبلین  چستربیتی  کتابخانۀ  در 
نام آن پیداست به جریان واقعۀ فتح خیبر  از  همان طور که 
پرداخته شده است. نگارگر در این اثر، لحظۀ از جای کندن 
دِر قلعه به دست حضرت امام علی )ع( را به تصویر کشیده 
حضرت  حملۀ  آن  در  و  دارد  مستطیلی  قابی  نگاره  است. 
امیرمؤمنان از سمت راست به چپ تصویر شده است. به نظر 
می رسد نگارگر به مفهوم پیروزی حق علیه باطل و اصحاب 
است. حضرت  کرده  تأکید  کریم  قرآن  در  شمال  و  یمین 
پیامبر اکرم )ص( در سمت راست نگاره در حال تماشای این 

تصویر 1. کندن دروازۀ خیبر توسط حضرت علی )ع(، کتاب فالنامۀ دورۀ صفوی، 
قزوین، محفوظ در کتابخانه  چستربیتی دوبلین.

0000_LOG/2/2_395_Per/object/viewer/ie.cbl.viewer//:https :مأخذ

واقعه است. امام علی  )ع( بر روی دستان فرشته ای ایستاده 
است.  برده  باال  روی سرش  بر  با یک دست،  را  قلعه  در  و 
به  واقعه  روز  در  پیامبر  آمده،  خیبر  فتح  شیعِی  روایت  در 
که  برو  و  بگیر  را  »پرچم  فرمود:  )ع(  امیرمؤمنان  حضرت 
جبرئیل به همراه توست« )شیخ مفید، 1388، 112(. خود 
قلعۀ خیبر  دِر  »به خدا سوگند  می فرماید:  نیز  امیرمؤمنان 
الهی  و  رحمانی  نیروی  با  بلکه  جسمانی،  نیروی  به  نه  را 
نگارگر   .)152  ،1375 محالتی،  )رسولی  برکندم«  ازجای 
تصویر  آن  در  و  بازنمایی  را  نگاره  روایات،  این  به  توجه  با 
قرار گرفتن  به طور کلی  نیز ترسیم کرده است.  را  جبرئیل 
پاهای حضرت علی )ع( روی دستان فرشته، جنبۀ اعجازگونۀ 
از  بخشی  در  می کند.  تداعی  را  و شجاعت حضرت  قدرت 
)ص(  پیامبر  روبه روی  قرمز  بلند  ردای  با  شخصی  نگاره 
دیگری  فرد  و  با رسول خداست  گفتگو  در حال  و  ایستاده 
قرمزی  نوار  به  مزین  که  دارد  دست  به  سبزی  پرچم  هم 
است که به صورت عمودی به آن بسته شده است. سپاهیان 
این صحنه را تماشا می کنند و  در پشت کوه های آبی رنگ 
به دست  امیر مؤمنان  از پرچم حضرت  پرچم هایی کوچکتر 
می شود  دیده  قلعه  باالی  در  زنی  تصویِر  هم چنین  دارند. 
او  بعداً  پیامبر )ص(  و  که صفیه دختِر حیی ابن اخطب است 
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ویژگی های نگاره

دارای پیکره ای مشابه پیامبر )ص(- بدون شمشیر- دارای هالۀ دور سر- جزئیات چهره حضرت علی )ع(
مصور نشده است- پیکره دارای تحرک است.

دارای پیکره ای مشابه حضرت علی )ع(- دارای هالۀ دور سر- جزئیات چهره مصور نشده پیامبر )ص(
است.

فرشته ای در در زیر پاهای حضرت علی )ع( قرار دارد و گویی ایشان را از زمین بلند فرشتگان
کرده است.

فردی در پشت سر اسب حضرت علی )ع(، پرچمی را نگه داشته است که احتماالً متعلق پرچم
به حضرت است.

چند سرباز بدون تحرک در صحنه حضور دارند و مابقی پشت تپه پنهان شده اند.سربازان اسالم

تمام سربازان دشمن در باالی برج های قلعه دیده می شوند و شمشیر به دست دارند.سربازان دشمن

قلعه در اینجا پر از افراد دشمن است و اهمیت تسخیر آن را نشان می دهد.قلعه و برج های آن

در قلعه توسط حضرت علی )ع( و با یک دست کنده شده است و راه برای تصرف قلعه دِر قلعه
باز شده است.

بلهسپر قرار دادن دِر قلعه

احتماالً شخصی که در جلوی صحنه کشته شده است.کشته شدن فرماندۀ قلعه 

عمل اعجازگونه حضرت
بلهعلی )ع( به واسطۀ حضور فرشتگان

فضای صحنه فشردگی افراد دشمن در پشت بام قلعه بوده و یاران پیامبر )ص( در ترکیب بندی فضا
صحنه پراکنده هستند.

جدول 1. ویژگی های نگارۀ فتح خیبر در نسخۀ فالنامۀ دورۀ صفوی محفوظ در کتابخانه چستربیتی دوبلین. مأخذ: نگارندگان.

حاصلی،  و  قاضی زاده  )شاقالنی پور،  برگزید  همسری  به  را 
1397، 108(. در این نگاره حضرت علی )ع( و پیامبر اکرم 
اندازه هستند و شباهت  )ص( دارای پیکره ای مشابه و هم 
ظاهری زیادی بین دو شخصیت دیده می شود و این امر به 
است.  بستر جامعۀ صفوی  در  تفکرات شیعی  اهمیت  دلیل 
در گفتمان تشیع، مقام و منزلت حضرت علی )ع( همسان 
با مقام و موقعیت پیامبر )ص( دانسته می شود )مهدی زاده، 
1394، 103(. هر دو دارای هالۀ گرد سر به صورت شعله سان 
و جزئیات چهره های  دارند  تن  بر  لباس هم رنگی  و  هستند 
قرار دادن  با  نگاره  این  نگارگر در  ایشان مصور نشده است. 
هاله دور سر حضرت علی )ع( و  پیامبر )ص( و مصورنکردن 
چهره ها، به این دو نفر حالت تقدس بخشیده است. هم چنین 
نور  هالۀ  دارای  نیز  اسب  روی  بر  )ع(  علی  جایگاه حضرت 
است. در این اثر، قلعه نفوذناپذیر مصور شده و حملۀ یک تنۀ 
حضرت علی )ع( به قلعه، شجاعت و تأثیرگذاری ایشان را در 
فتح قلعه به خوبی نشان می دهد. هم چنین حضور سربازان 
اهمیت  تپه،  پناه گرفتن آن ها در پشت  و  از سپاه اسالم  کم 
نشان می دهد.  را  رخداد  این  در  )ع(  علی  محوری حضرت 
و در جلوی حضرت علی  )ع(، فردی  نگاره  پایین  در بخش 
نیز  افتاده و چشمانش بسته است و کالهش  بر روی زمین 

بر روی زمین دیده می شود و حالتی مغلوب دارد و به نظر 
می رسد کشته شده است. احتمال دارد این فرد همان رئیس 
قلعه، یعنی مرحب باشد که طبق روایات، به دست حضرت 

امیرمؤمنان در این حادثه کشته شده است. 

صفوی  دورۀ  فالنامۀ  نسخۀ  در  خیبر  فتح  نگارۀ  
کتابخانۀ دانشگاه ساچسینک درسدن آلمان

فالنامۀ  نسخۀ  فتح خیبر در  مورد  2( در  )تصویر  نگاره  این 
دورۀ صفوی موجود در کتابخانۀ دانشگاه ساچسینک درسدن 
آلمان است. براساس یک کتیبه در اولین برگ آن، این نسخه 
در سال 1718 م. در وین توسط یوهانس کریستوفر ریمبکی، 
به  هشببورگ  دربار  در  بیگانه  زبان های  سلطنتی  مترجم 
دست آمد. این نسخه دارای 51 نگاره است و ابعاد آن ها از 
5/ 36 × 48 تا 48 × 5/ 66  سانتی متر متغیر است و آن ها 
)اخوانی،  می دانند  موجود  فالنامه های  برگ  بزرگ ترین  را 
نسخه  این  در  نگاره ها  موضوعات   .)45  ،1397 محمودی، 
تعدادی  نسخه،  این  اما  اقتباس شده  فالنامه ها  دیگر  از  هم 
می شود  شامل  نیز  را  ادبی  و  مذهبی  جدید  موضوعات  از 

.(Farhad & Bagci, 2009, 46)
نمایش  نزدیک  زاویه ای  از  را  خیبر  فتح  نگارۀ صحنۀ  این 
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تصویر 2. کندن دروازۀ خیبر توسط حضرت علی )ع(، کتاب فالنامۀ دورۀ صفوی، 
قرن 17 و 18 میالدی، محفوظ در کتابخانۀ دانشگاه ساچسینک درسدن آلمان.

./https://digital.slub-dresden.de/en/workview/dlf/102391/7 :مأخذ

از سمت راست به سوی چپ  می دهد که حضرت علی )ع( 
نگاره  بر  این جهت حاکم  یعنی دشمنان حمله کرده است. 
اشاره به مفهوم حق و باطل و اصحاب یمین و شمال در قرآن 
کریم دارد. در این نگاره، حضرت علی )ع( با پیکره ای بزرگتر 
از سایرین با هالۀ  نوری در گرد سر و بدون جزئیات چهره و 
در مرکز توجهات دشمن - بدون شمشیر- مصور شده است. 
لباس حضرت به رنگ آبی الجوردی است و هم چنین پیکر 
او دارای تحرک و پویایی بوده و فردی از سپاهیان دشمن را 
نیز از زمین بلند کرده است و به نظر می رسد این فرد همان 
با دست  )ع(  علی  است. حضرت  یعنی مرحب  قلعه،  رئیس 
دیگرش دِر قلعه را کنده است و به نظر می رسد جنس در، 
چوبی است. فرشته ای در پایین پای حضرت علی )ع( دیده 
می شود که بال خود را در زیر پای ایشان پهن کرده است. 
حضرت پیامبر )ص(، در گوشۀ باالی نگاره و در سمت راست 
بدون جزئیات چهره  و  و دارای هالۀ گرد سر  دیده می شود 
این  در  نگارگر  است.  لباس سفیدرنگ  دارای  و  مصور شده 
نگاره کوشیده است با قرار دادن هالۀ گرد سر برای حضرت 
جزئیات چهرۀ  مصورنکردن  نیز  و  پیامبر )ص(  و  )ع(  علی 

ایشان، به این دو نفر حالت تقدس ببخشد. وجود فرشته بر 
وجه اعجازگونه و ماورایی واقعه تأکید می کند. در این نگاره 
پرچم  نمی شود، فقط شخصی  اسالم دیده  از سپاه  سربازی 
به دست در پشت تپه ها در کنار پیامبر )ص( ایستاده است 
و به ایشان نگاه می کند و در جنگ دخالتی ندارد و به نظر 
می رسد پرچم سپرده شدۀ پیامبر )ص( به حضرت علی )ع( 
را برای ایشان نگه داشته است. فرد دیگری نیز اسب حضرت 
علی )ع( را نگه داشته است. اما چهار سرباز دشمن با فاصلۀ 
بسیار نزدیک به حضرت علی )ع( دیده می شوند که با کمان 
و تفنگ و سنگ حضرت را نشانه گرفته و در حال تیراندازی 
محوری  اهمیت  اسالم،  سپاه  سربازان  عدم حضور  هستند. 
نوع فضا  نشان می دهد.  این رخداد  در  را  )ع(  حضرت علی 
و ترکیب بندی این نگاره، فضای خطرناک جنگ و شجاعت 
حضرت علی )ع( را به خوبی نشان می دهد. نکتۀ قابل توجه 
در این تصویر، استفاده از سالح تفنگ توسط یکی از سربازان 
بودن  مجهز  تداعی  هدف  با  نگارگر  گویا  که  است  دشمن 
یهودیان به سالح های قوی تر، این سالح را آورده، درحالی که 
از  است.  نداشته  این سالح وجود  وقوع آن جنگ،  در زمان 
است  کوشیده  تصویری  بیان  نوع  این  با  نگارگر  هم  طرفی 
رحمانی خداوند طبق  و  الهی  اراده  با  را  دِر خیبر  برکندن 
ارائه  اطالعات  2، جزئیات  در جدول  کند.  بازنمایی  روایات 

شده است. 

هنر نقاشی قهوه خانه ای 
نقاشي  در  موازي  از چهار جریان  یکي  قهوه خانه اي  نقاشي 
معاصر ایران است: نقاشي آکادمیک، نگارگري جدید، نقاشي 
این جریان   .)186 )پاکباز، 1380،  نوگرا  نقاشي  قهوه خانه، 
اوج  آغاز شده و دوران  به صورت جدي  از دورۀ مشروطیت 
پیشینۀ  گرچه  است.  اول  پهلوي  زمامداری  به  مربوط  آن 
شکل گیري آن به دورۀ صفویه باز می گردد )چلیپا، گودرزی 
نقاشی  است  معتقد  نیز  پاکباز   )72  ،1390 شیرازی،  و 
هنر  براساس سّنت هاي  با جنبش مشروطیت  قهوه خانه ای، 
مردمي و دیني با اثرپذیري از طبیعت نگاری مرسوم آن زمان، 
بارزترین  و  می آید  پدید  مکتب ندیده  هنرمنداني  دست  به 
پژوهندگان  می دهد.  نشان  پهلوي  عصر  در  را  جلوه هایش 
عهد صفویان  به  را  ایران  در  مذهبي  عامیانۀ  نقاشي  سابقۀ 
می دانند  مربوط  یافت-  زیادی  گسترش  تشیع  که  -زماني 
)پاکباز، 1380، 201(. »اصطالح نقاشی قهوه خانه ای، اولین 
و  مردمی  نقاشی  برای  مارکو گریگوریان  توسط  احتماالً  بار 
نقاشی مردمی  تمام جریان  اگر  برده شد.  به کار  عامیانه  نه 
شامل  نقاشی  این  آن گاه  بنامیم،  قهوه خانه ای  نقاشی  را 
پرده کشی، دیوارنگاری، نقاشی پشت شیشه، آیینه و ... است. 
در سایر  قهوه خانه  بر  نقاشی ها عالوه  این گونه  است  بدیهی 
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ویژگی های نگاره

دارای پیکره ای بزرگتر از سایرین و در مرکز توجهات دشمن - بدون شمشیر- دارای هالۀ دور سر- جزئیات چهره مصور نشده است- حضرت علی )ع(
پیکره دارای تحرک بوده و فردی از سپاهیان دشمن را نیز از زمین بلند کرده است.

پیامبر )ص( در گوشۀ باالی نگاره و در سمت راست دیده می شود - دارای هالۀ دور سر- جزئیات چهره مصور نشده است- دارای پیامبر )ص(
لباس سفید رنگ

فرشته ای در پایین پای حضرت علی )ع( دیده می شود که بال خود را در زیر پای ایشان پهن کرده است.فرشتگان

به نظر می رسد پرچم موجود در دست فرد ایستاده کنار پیامبر، متعلق به حضرت علی )ع( باشد و پرچم را برای ایشان نگه داشته پرچم
است.

سربازی از سپاه اسالم دیده نمی شود، فقط شخصی پرچم به دست در پشت تپه ها در کنار پیامبر )ص( ایستاده است و به ایشان نگاه سربازان اسالم
می کند و در جنگ دخالتی ندارد و فرد دیگری نیز اسب حضرت علی )ع( را نگه داشته است.

چهار سرباز دشمن با فاصلۀ بسیار نزدیک به حضرت علی )ع( دیده می شوند که با کمان و تفنگ و سنگ حضرت را نشانه گرفته اند.سربازان دشمن

نزدیکی افراد دشمن به حضرت علی )ع(، حفاظت زیاد از قلعه و تصرف سخت آن را نشان می دهد.قلعه و برج های آن

در قلعه توسط حضرت علی )ع( و با یک دست کنده شده است و راه برای تصرف قلعه باز شده است- در چوبی به نظر می رسد.دِر قلعه

بلهسپر قرار دادن دِر قلعه

کشته شدن فرماندۀ 
احتماالً شخصی که توسط حضرت علی )ع( از زمین بلند شده، اما هنوز کشته نشده است.قلعه 

عمل اعجازگونۀ 
حضرت

علی )ع( به واسطۀ 
حضور فرشتگان

بله

فضای صحنه افراد را نزدیک به هم نشان داده و حضرت علی )ع( را در معرض خطر نشان می دهد.ترکیب بندی فضا

جدول 2. ویژگی های نگارۀ فتح خیبر در نسخۀ فالنامۀ دورۀ صفوی محفوظ در کتابخانه دانشگاه ساچسینک درسدن آلمان. مأخذ: نگارندگان.

اماکن عمومی، نظیر تکایا و حسینیه ها، زورخانه ها، حمام ها و 
... نیز دیده شده اند و موضوع اثر تعیین کنندۀ محل نصب آن 

بود« )هوشیار و افتخاری راد، 1395، 85(.
با توجه به این که سبک نقاشی قهوه خانه ای برخاسته از میان 
تودۀ مردم است و هنری درباری محسوب نمی شود، می توان 
اجتماعی  و  سیاسی  فضای  در  را  آن  ریشه های  وضوح  به 
عصر قاجار جستجو کرد )حسین آبادی و محمدپور، 1395، 
در خدمِت  را  نّقاشی  هنر  قاجار  دوره »حّکام  این  در   .)70
به  را  آن  و  گرفته  کار  به  قدرت خود  و  نشان دادن شوکت 
هنرمندان  مقابل،  در  و  بودند  کرده  تبدیل  درباری  هنری 
و  برخاستند  مردم  میان  از  که  داشتند  نیز وجود  ساده دلی 
آوردند  بین مردم  و در  رهانیدند  از حصار قصرها  را  نّقاشی 
از  آن ها  بیرون کشیدن  و  مردم  بیداری  در جهت  را  آن  و 
که  بود  این جا  در  گرفتند.  کار  به  استبداد  و  ظلم  بار  زیر 
نّقاشی های قهوه خانه ای در میان مردم و جامعه نفوذ کرد و 
هویت های اجتماعی و فرهنگی آنان را تحت الشعاع خود قرار 
داد و هویت ملّی را در آن ها تقویت نمود. بدون شک، نهضت 
مشروطه نقش مهمی در بیدارسازی اذهان عمومی در برابر 
استبداد حاکمان قاجار داشت و تأثیر زیادی بر روی نّقاشی 

این دوره نهاد و نّقاشان قهوه خانه ای را بر آن داشت تا هنر 
خویش را در خدمِت مردمی به کار گیرند که در طول تاریخ 
بارها و بارها مورد تعّرض عوامل خارجی و داخلی قرار گرفته 

بودند )همان، 71(.
کوچه  مردم  نقاشی ها،  این  طرفداران  و  مخاطبان  اغلب 
عمومی  اماکن  و  بودند  بی سواد  و  کم سواد  عامی،  بازار،  و 
نمایش  و  اصلی عرضه  تکایا، محل های  و  قهوه خانه ها  نظیر 
می رسد  نظر  به  و  می شد  شناخته  سبک  این  نقاشی های 
حامیان اصلی این هنر مردمی هم در درجۀ اول قهوه چی ها 
و  مسعودزاده  )غفوریان  بوده اند  قهوه خانه ها  صاحبان  و 
علی محمدی اردکانی، 1393، 10(. در مورد تقسیم بندی آثار 
از سوی پژوهشگران  نقاشی قهوه خانه ای دو نوع طبقه بندی 
ارائه شده است. یکی از جنبۀ موضوع کلی و دیگری از حیث 
محتوای آثار. نقاشي های قهوه خانه اي از جنبۀ موضوع کلي به 
دو دستۀ »نقاشي هاي مذهبي شامل مجموعه اي از چهره هاي 
پیشوایان، بزرگان دین و مذهب و صحنه هایي از جنگ ها و 
و  )ع(  علي  و حضرت  )ص(  اکرم  پیامبر  معروف  نبردهاي 
رویدادهاي کربال و نقاشي هاي غیرمذهبي شامل مجموعه اي 
بزرگ از داستان هاي رزمي و بزمي ایراني که به رویدادها و 
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از شاهان  تاریخي، و چهره هایي  افسانه اي، حماسي،  اتفاقات 
و  نبرد  میدان هاي  از  صحنه هایي  و  شاهنامه  قهرمانان  و 
بزم گاه هاي  و  قهرمانان  دلدادگي  و  عشق ورزي  عرصه هاي 
شاهان« تقسیم می شود. برخي نیز این نوع نقاشي را از نظر 

محتوا به سه گروه کلي تقسیم مي کنند:
1- ملي: برگرفته از ادبیات و حماسه هاي ملی ایران.

2- بومي و سنتي: برگرفته ازآداب و رسوم رایج ملي ایران در 
بین عوام و اقوام ایراني.

داستان ها  احادیث،  روایت ها،  بازتاب  که  مذهبي:   -3
شیرازی،  و  گودرزی  )چلیپا،  است  اسالمي  حماسه هاي  و 

.)73 ،1390
آغاسی و  قوللر  با هنرمندانی چون حسین  نقاشی قهوه خانه 
محمد مدبر، به اوج شکوفایی رسید و بر هنر معاصر نیز تأثیر 
ادامه  را  آن ها  راه  که  پروردند  را  اینان شاگردانی  گذاشت. 
قوللر  ماهرترین شاگردان حسین  از  بلوکي فر  عباس  دادند. 
شاگردان  از  نیز  )چلیپا(  اسماعیل زاده  است. حسن  آغاسي 
معروف  نقاشان  از   )71 )همان،  است  مدبر  محمد  استاد 
میرزا مهدي  تبریزي،  قهوه خانه اي می توان سیدحسن عرب 
الوندي  علي  مدبر،  محمد  آقاسي،  قوللر  حسین  شیرازي، 
خلیلي،  احمد  همداني،  حسین  رحماني،  علي  همداني، 
عباس بلوکی فر، محمد فراهاني، فتح اهلل قوللر آقاسي، حسن 
و ضرغام،  )گروئیانی  برد  نام  را  لدني  علي  و  اسماعیل زاده 
کار  شیوۀ  و  نقاش، سبک  گروه  این  شاگردان   .)8  ،1393
روي  غیرمذهبي  و  نقاشي هاي مذهبي  در  را  استاد  دو  این 
و  نگه داشتند )چلیپا، گودرزی  زنده  و  داده  ادامه  بوم  پردۀ 
شیرازی، 1390، 72(. موضوع فتح خیبر از مضامین مذهبی 
و  مدبر  نقاشانی چون محمد  توجه  مورد  که  است  دینی  و 

حسین همدانی قرار گرفته است.

و حسین  مدبر  محمد  آثار  در  فتح خیبر  موضوع 
همدانی 

که  می دهد  نشان  را  مدبر  محمد  نقاشی  اثر   ،3 تصویر 
هنرمند در این اثر به موضوع فتح خیبر در قالب پنج صحنۀ 
محوریت  نگاره،  این  در  نگارگر  است.  پرداخته  روایت گونه 
داده  اختصاص  )ع(  علی  به شخصیت حضرت  را  صحنه ها 
که  نوری  و شعاع  گرد سر  در  کمرنگ  هاله ای  ترسیم  با  و 
ایشان حالت تقدس بخشیده است. در  به  تابیده،  از آسمان 
صحنه های جنگ، حضرت علی )ع( پیشتاز و شجاع ترسیم 
این  و  خود  شمشیر  با  فردی  دونیم کردن  درحال  و  شده 
نشان دهندۀ نیرومندی ایشان است. به نظر می رسد این فرد، 
قلعه، حضرت علی  همان مرحب است. در صحنۀ کندن در 
با یک دست  را  قلعه  در  و حضرت  دیده می شود  تنها  )ع( 
و  ترسیم شده  بزرگ  ابعاد  در  و  در، چوبی  و جنس  کنده 

تصویر 3. کندن دروازۀ خیبر توسط حضرت علی )ع(، اثر محمد مدبر.
.https://fa.wikipedia.org :مأخذ

سنگین به نظر می رسد. به این ترتیب نگارگر بر قدرت بدنی 
و نیرومندی حضرت امیرمؤمنان تأکید کرده است. در این جا 
گویا حضرت علی )ع( در را روی خندق قرار داده تا سپاهیان 
قلعه  به درون  و  عبور کرده  از خندق  آن  به وسیلۀ  بتوانند 
بروند. نقاش سعی داشته جنگاوری و شجاعت حضرت علی 
)ع( را در جنگ خیبر نشان دهد و از قدرت تخیل خود نیز 
در این زمینه استفاده کرده و از روایات تاریخی کمی فاصله 
گرفته است. شخصیت حضرت علی )ع( با پیکره ای شاخص تر 
به  و مسلح  با جزئیات چهره، دستاری سبزرنگ  از سایرین 
شمشیر ترسیم شده و پیکر او دارای تحرک و پویایی است. 
حضرت پیامبر )ص( در صحنه باالی تصویر در سمت راست، 
آسمان  از  نور  از  و شعاعی  درآمده  تصویر  به  بر شتر  سوار 
برای سپاه اسالم  تابیده و در حال دعا کردن  ایشان  بر سر 
است. هم چنین پرچمی در باالی سر حضرت علی )ع( دیده 
می شود که عبارت »نصر من اهلل و فتح قریب« بر روی آن 
وجود دارد؛ اما متعلق به حضرت علی )ع( نیست. در صحنه 
سربازان زیادی از سپاه اسالم به فرماندهی حضرت علی )ع( 
حضور دارند. هم چنین قلعه و برج های آن در نگاره، بزرگ و 
کامل ترسیم شده، اما خالی از سکنه به نظر می رسد. نکتۀ 
قبلی، حملۀ  نگاره های  به  نسبت  نقاشی  این  در  توجه  قابل 
به سمت راست است. در  از سمت چپ تصویر  اسالم  سپاه 
مدبر،  اثر محمد  ویژگی های  3، جزئیات  و جدول   4 تصویر 

قابل مشاهده است. 
آن  در  که  می دهد  نشان  را  همدانی  اثر حسین   ،5 تصویر 
نگارگر محوریت صحنه را به حضرت علی )ع( اختصاص داده 
است. شخصیت حضرت علی )ع(، دارای پیکره ای بزرگتر از 
سایرین و با هاله ای گرد سر و با جزئیات چهره مصور شده 
است.  بخشیده  تقدس  ایشان حالت  به  هالۀ گرد سر  است. 
پیکر او دارای تحرک و پویایی و با دستاری سبزرنگ تصویر 
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سکنه به نظر می رسند. در جدول 4 اطالعات توصیف شده به 
طور کامل ارائه شده است.

فالنامۀ  نگاره های فتح خیبر در دو نسخۀ  تطبیق 
تهماسبی و آثار محمد مدبر و حسین همدانی 

مقایسۀ نمونه ها نشان می دهد در هر چهار اثر، حضرت علی 
)ع( به واسطۀ هاله نور در گرد سرش، دارای ویژگی قداست 
مصور شده  پیامبر )ص(  نگاره ها، شخصیت  همۀ  در  است. 
هالۀ گرد سر مشخص شده  با  نیز  ایشان  قداست  ویژگی  و 
آثار  در  پیامبر )ص(  بر محوریت شخصیت  است. هم چنین 
قهوه خانه ای  نقاشی  آثار  در  و  تأکید شده  بیشتر  قدیمی تر 
نکتۀ مهم  است.  پیامبر )ص( کم رنگ تر شده  نقش حضرت 
و قابل توجه این است که پایبندی به روایات در آثار صفوی 
برای  است.  بیشتر  بسیار  قهوه خانه ای  نمونه های  به  نسبت 
مثال در جریان واقعۀ حضرت پیامبر )ص( از حضرت علی)ع( 
کند  حمله  دشمن  به  و  بگیرد  دست  به  پرچم  می خواهد 
فالنامۀ  نسخۀ  دو  نگاره های  در  اوست.  همراه  جبرئیل  و 
به  )ع(  با حضرت علی  و همراهیش  فرشته  نقش  تهماسبی 
تصویر درآمده و بدین وسیله بر وجه اعجازگونۀ عمل حضرت 
برای  ویژه  پرچمی  نگارگر  و  است  شده  تأکید  )ع(  علی 
حضرت امیرمؤمنان )ع( در این نمونه ها اختصاص داده است. 
در حالی که محمد مدبر و حسین همدانی به ترسیم فرشته 
و پرچم در آثار خود نپرداخته اند. الزم به ذکر است حسین 
همدانی برخالف نمونه های دیگر لحظۀ کنده شدن در قلعه 
را به تصویر نکشیده و به ترسیم صحنه ای شلوغ و پرازدحام 
از هیاهوی جنگ اکتفا کرده است. در حالی که در سه نمونۀ 
نیز  و  امیرمؤمنان  توسط  قلعه  دِر  کنده شدن  لحظۀ  دیگر 
دیگر  هنرمندان  توجه  مورد  باالی سرش  قلعه  دِر  باالبردن 
تهماسبی حضرت  فالنامۀ  نسخه های  در  است.  گرفته  قرار 
علی )ع(، در قلعه را به عنوان سپِر خود در مقابل تیراندازی 
حالت  این  قهوه خانه ای  نمونۀ  دو  در  و  داده  قرار  دشمنان 
یعنی  یهودیان  قلعۀ  رئیس  است. کشته شدن  نشده  ترسیم 
به تصویر درآمده  به گونه ای خاص  نمونه ها  مرحب در همۀ 
کتابخانۀ  چستربیتی  نگارۀ محفوظ در  در  مثال  برای  است. 
دوبلین، مرحب کشته شده و بر زمین افتاده است. در نمونۀ 
آلمان،  درسدن  ساچسینک  دانشگاه  کتابخانۀ  در  محفوظ 
حضرت علی )ع(، مرحب را با یک دستش بلند کرده است و 
مرحب به حالتی مغلوب و اسیر در دست حضرت امیرمؤمنان 
)ع( مصور شده است. در آثار محمد مدبر و حسین همدانی، 
توسط حضرت  دونیم شدن  حالت  در  را  مرحب  هنرمندان 
نیرومندی  و  جنگاوری  بر  و  کشیده اند  تصویر  به  علی)ع( 
تأکید شده است. جالب توجه است که در  حضرت علی)ع( 
ترسیم شده  بلند  برج های  با  مستحکم  قلعۀ  نمونه ها،  همۀ 
در  کمانداران  تهماسبی،  فالنامۀ  نمونه های  در  اما  است. 

اثر  )ع(،  علی  توسط حضرت  خیبر  دروازه  کندن  نگارۀ  از  جزئیاتی   .4 تصویر 
.https://fa.wikipedia.or :محمد مدبر. مأخذ

شده است. اسب حضرت سفیدرنگ و بزرگتر از سایر اسب ها 
ترسیم شده است. در صحنۀ جنگ، حضرت علی )ع( پیشتاز 
و شجاع و در مرکز ترسیم شده و درحال دونیم کردن فردی 
با شمشیر خود است. به نظر می رسد فرد مغلوب همان رئیس 
و  روایات، صحنه   برخالف  نگارگر  است.  یعنی مرحب  قلعه، 
لحظۀ کنده شدن دِر قلعه را به تصویر نکشیده و سعی داشته 
خیبر  در جنگ  را  )ع(  علی  و شجاعت حضرت  جنگاوری 
نشان داده و بر نیرومندی و قدرت بدنی باالی حضرت تأکید 
نام قلعۀ خیبر باالی سردِر قلعه نوشته  این صحنه  کند. در 
شده است. پرچم هایی در صحنه دیده می شود، اما متعلق به 
پیامبر )ص( در  حضرت علی )ع( نیست. شخصیت حضرت 
صحنۀ باالی تصویر، در سمت راست سوار بر شتر مصور شده 
و با هاله ای گرد سر دیده می شود و در حال دعا کردن برای 
پیامبر )ص(  دعای  و  گرد سر  هاله های  است.  اسالم  سپاه 
برای سپاهیانش، نشان دهندۀ همراهی خداوند در این صحنه 
با حضرت علی )ع( است. نگارگر صحنۀ شلوغی را به تصویر 
کشیده و شمار زیادی از سربازان اسالم و یهودیان در حال 
نبرد با یکدیگر هستند. نکتۀ قابل توجه در این نقاشی نسبت 
به سایر نگاره های قدیمی تر، حملۀ سپاه اسالم از سمت چپ 
تصویر،  پایین  در  همچنین  است؛  راست  سمت  به  تصویر 
با عالمت ستاره داوود دیده می شود که روی  پرچمی قرمز 
پاره شده و نشان دهندۀ پیروزی سپاه اسالم  افتاده و  زمین 
برج های  و  قلعه  نگارگر  است. هم چنین  یهودی  بر دشمنان 
یهودیان را به صورت بزرگ و کامل ترسیم کرده، اما خالی از 
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ویژگی های نگاره

دارای پیکره ای شاخص تر از سایرین - دارای شمشیر- دارای هالۀ دور سر- جزئیات چهره مصور شده است- پیکره دارای تحرک است - حضرت علی )ع(
شعاعی از نور، از آسمان بر سر ایشان تابیده است-  دارای دستار سبزرنگ

پیامبر )ص( در صحنۀ باالی تصویر در سمت راست سوار بر شتر حضور دارد و شعاعی از نور از آسمان بر سر ایشان تابیده است-پیامبر پیامبر )ص(
در حال دعا کردن برای سپاه اسالم است.

فرشته ای در صحنه حضور ندارد.فرشتگان

پرچمی در باالی سر حضرت علی )ع( دیده می شود که عبارت »نصر من اهلل و فتح قریب« بر روی آن وجود دارد، اما متعلق به حضرت پرچم
علی )ع( نیست.

سربازان زیادی از سپاه اسالم به فرماندهی حضرت علی )ع( حضور دارند.سربازان اسالم

یک سرباز شاخص دشمن در جلوی صحنه با شمشمیر حضرت علی )ع( در حال دو نیم شدن است -  کمانداری بر بام قلعه دیده سربازان دشمن
نمی شود.

قلعه در اینجا بزرگ و کامل ترسیم شده، اما خالی از سکنه به نظر می رسد.قلعه و برج های آن

در قلعه توسط حضرت علی )ع( و با یک دست کنده و راه برای تصرف قلعه باز شده است - در چوبی  و دارای ابعادی بسیار بزرگتر از دِر قلعه
پیکر انسان است.

سپر قرار دادن دِر 
---قلعه

کشته شدن فرمانده 
احتماالً شخصی که با ضربه شمشیر حضرت علی )ع(  در حال دو نیم شدن است.قلعه 

عمل اعجاز گونه 
حضرت

علی به واسطۀ حضور 
فرشتگان 

خیر

پنج صحنۀ روایت گونه در اینجا به تصویر کشیده شده است.ترکیب بندی فضا

جدول 3. ویژگی های نقاشی فتح خیبر اثر محمد مدبر. مأخذ: نگارندگان.

https://i.pinimg.com:تصویر 5. نقاشی جنگ خیبر، اثر حسین همدانی. مأخذ

برج های قلعه و در حال تیراندازی به سوی حضرت علی )ع( 
قهوه خانه ای  نمونه های  در  مورد  این  و  درآمده اند  تصویر  به 
دیده نمی شود. هم چنین صفیه دختر حیی ابن اخطب فقط 
مصور  دوبلین،  چستربیتی  کتابخانه   در  محفوظ  نمونۀ  در 
شده و در نمونه های دیگر وجود ندارد. در جدول 5، تطبیق 

فالنامۀ  نگاره های دو نسخۀ  فتح خیبر در  واقعۀ  ویژگی های 
تهماسبی و آثار محمد مدبر و حسین همدانی، به طور کامل 

شرح و بسط داده شده است. 
در  خیبر  واقعۀ  بازنمایی  نوع  در  تمایزات  و  تغییرات  علل 
را  قهوه خانه ای  نقاشی  آثار  و  فالنامه های صفوی  نگاره های 
می توان در تفاوت فضای فرهنگی و سیاسی حاکم در دورۀ 
نگارگری  تحول  مهم ترین  نمود.  جستجو  معاصر  و  صفوی 
دانست.  کتابت  از  نقاشی  استقالل  در  باید  را  دوران صفوی 
نوشتار  و  ادبیات  در خدمت  از صفویان،  قبل  ایران  نقاشی 
فالنامه حاصل   .)78  ،1386 جایز،  و  )کریمیان  بود  ایرانی 
و تحت حمایت شخص شاه  است  درباری  تالش هنرمندان 
انتخاب  زمان  در  است.  او مصور شده  دربار  در  و  تهماسب 
ساعاتی  شاه  احتماالً  نسخه ها،  تصویرسازی  برای  موضوع 
برای  ایده ای  تا  می کرده  خطی  نسخ  تماشای  صرف  را 
سفارش دادن به پدیدآورندگان نسخ داشته باشد )شایسته فر، 
1384، 53(. »این سخن با توجه به محتوای موجود در اکثر 
زیادی  بسیار  تا حد  از عصر صفوی  برجای مانده  نسخه های 
پذیرفتنی است. چراکه نقاشی ها و تصاویر موجود در آن در 
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کنار برخی از مطالب و اشعار ضمن به تصویر کشیدن زندگی 
درباری، به هر نحو ممکن در صدد نمایش و برجسته نمایی 
شوکت، قدرت و توان مالی و نظامی دولتمردان صفوی است« 
)حسن شاهی، 1395، 55(. بنابراین دقت ناشی از نظارت موجود 
در فضای درباری از یک سو و پیوند متون ادبی و فرهنگی و 
دینی با نگارگری از سوی دیگر، علت اصلی پایبندی نگاره های 
فتح خیبر در نسخه های فالنامۀ دورۀ صفوی است. در حالی که 
شاه تهماسب پس از دو دهه حمایت از نقاشي و نقاشان، یکسره 
از هنر و هنرپروری روی گردانید و این مسئله، نقاشان کارگاه 
سلطنتی را در موقعیتی دشوار قرار داد و هنرمندان یا دست از 
فعالیت کشیدند یا مهاجرت نموده و یا به تک نگاری یا کارهای 

متفرقه مشغول شدند )کریمیان و جایز، 1386، 79- 78(.
از نگارگران که در کتابخانه های سلطنتی تنها برای  بسیاری 
افراد خاندان سلطنتی نقاشی می کردند، در دورۀ شاه عباس 
برایشان فراهم شد که آثارشان را  امکان  این  یافته و  فراغت 
به هرکس، داخلی یا خارجی، که قدرت خرید آن را داشت، 
بفروشند )کن بای، 1381، 94(. این موارد علت اصلی گسست 
به  با نگارگری تشکیل می دهد.  را  ادبی و دینی  پیوند متون 
طور کلی هنر نگارگری دورۀ صفوی در نسخه های دینی پیرو 
تفکرات شیعی شکل گرفته و بنابراین بازتاب جایگاه و اهمیت 
ائمۀ اطهار و به ویژه حضرت علی )ع(، محوریت بیشتر نگاره ها 

را به خود اختصاص می دهد و ویژگی  قداست و طهارت ایشان، 
با مصورسازی هالۀ مقدس نمود یافته است. از طرف دیگر هنر 
قهوه خانه ای خود هنری عامه و مردمی است که بیشتر حاصل 
ترواشات احساسی، ذهنی و باورهای هنرمند است و از این رو 
پیوند دقیق و عین به  عین با متون روایات ندارد و هم چنین نوع 
ترسیم چهرۀ ائمۀ اطهار و حضرت علی )ع( بنا بر سلیقۀ هنرمند 
عامه و با هدف برقراری هرچه بیشتر ارتباط مخاطب با اثر هنری 
انجام می شده است. به نظر می رسد عوامل تغییر صورتگری در 
دورۀ قاجار ریشه در خاستگاه عامی و مردمی بودن هنرمندان 
نقاشی قهوه خانه ای دارد و به همین دلیل آثار ایشان حاصل 
سلیقه و خواست روح جمعی است و هنرمند صرفاً ارادت قلبی 
خود را در قالب اثری هنری خلق می کرده است و این آثار مورد 
استفادۀ قشر مردم عادی بوده، در حالی که هنر دورۀ صفوی 
بیشتر هنری درباری و مبتنی بر متون دینی است و نگارگر با 
دانش هنری کافی و با اشراف بر مبانی هنر نگارگری و متون و 
با رویکرد سیاسی و البته تمهیدات دینی حکومت، اقدام به خلق 

آثار سفارشی می کرده است. 

نتیجه گیری
در  نقاشان  و  نگارگران  که،  پرسش ها  این  مورد  در  یافته ها 
فالنامۀ  نسخۀ   دو  در  فتح خیبر  واقعۀ  به  مربوط  نگاره های 

ویژگی های نگاره

دارای پیکری بزرگتر از سایرین-  دارای اسبی سفید رنگ و بزرگتر از سایر اسب ها - دارای شمشیر- دارای هالۀ دور سر- جزئیات حضرت علی )ع(
چهره مصور شده است- پیکره دارای تحرک است - دارای دستار سبزرنگ

پیامبر )ص( در صحنۀ باالی تصویر در سمت راست سوار بر شتر حضور دارد و دارای هالۀ دور سر است - پیامبر در حال دعا کردن پیامبر )ص(
برای سپاه اسالم است.

فرشته ای در صحنه حضور ندارد.فرشتگان

پرچم هایی در صحنه دیده می شود، اما متعلق به حضرت علی )ع( نیست.پرچم

شمار زیادی از سربازان در حال جنگیدن هستند.سربازان اسالم

شمار زیادی از سربازان در حال جنگیدن هستند - سربازی از دشمن در جلوی صحنه با شمشیر حضرت علی )ع( در حال دو نیم سربازان دشمن
شدن است - کمانداری بر بام قلعه دیده نمی شود.

قلعه در اینجا بزرگ و کامل ترسیم شده، اما خالی از سکنه به نظر می رسد.قلعه و برج های آن

در قلعه در حین جنگ گشوده شده و صحنه ای از گشوده شدن آن به دست حضرت علی )ع( دیده نمی شود.دِر قلعه

---سپر قرار دادن دِر قلعه

کشته شدن فرمانده 
احتماالً شخصی که با ضربۀ شمشیر حضرت علی )ع(  در حال دو نیم شدن است.قلعه 

عمل اعجازگونۀ 
حضرت

علی به واسطۀ حضور 
فرشتگان

خیر

فضای صحنه شلوغ بوده و هیاهو و درگیری جنگی دشوار را نشان می دهد.ترکیب بندی فضا

جدول 4. ویژگی های نقاشی فتح خیبر اثر حسین همدانی. مأخذ: نگارندگان.
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 تطبیق هاشاخصه
محفوظ  تهماسبی ۀفالنام نام نسخه / اثر

 چستربیتی ۀدر کتابخان
 دوبلین

محفوظ  تهماسبی ۀفالنام
 دانشگاه ۀدر کتابخان

 آلمان درسدن ساچسینک

 تابلوی جنگ تاریخی خیبر تابلوی جنگ تاریخی خیبر

 معاصر معاصر صفوی صفوی تاریخ نسخه / اثر
 حسین همدانی محمد مدبر ــ ـ  ـ ـ ـ نگارگر / نقاش

  تصویر اثر
 
 

   

     علی )ع(حضور حضرت 
     علی )ع(حضرت  ۀترسیم چهر

     علی )ع(تقدس حضرت 
     پیامبر )ص(حضور 

 پیامبر حضرت ۀچهر ترسیم
 (ع)

    

     پیامبر )ص(تقدس 
 خیلی کم کم متوسط زیاد اهمیت پیامبر در صحنه

وجود پرچم متعلق به حضرت 
 علی )ع(

    

     حضور فرشتگان
     دهای بلنمستحکم با برج ۀقلع

های حضور کماندار در برج
 قلعه

    

     حضور سربازان دشمن
جلوی  علی )ع(حضور حضرت 

 در قلعه
    

کندن در قلعه توسط حضرت 
 علی )ع(

    

سپر قرار دادن درِ قلعه توسط 
 علی )ع(حضرت 

    

قلعه توسط  ۀشدن فرماندکشته
 علی )ع(حضرت 

    

 ابن حیی دختر حضور صفیه
 اخطب

    

علی اهمیت محوری حضرت 
 در این صحنه )ع(

    

 حضرت ۀعمل اعجازگون
 به واسطه حضور فرشتگانعلی 

 این جنگ ۀدر صحن

    

تأکید بر نیرومندی و قدرت 
 علی )ع(بدنی حضرت 

    

 

جدول 5. تطبیق ویژگی های واقعه فتح خیبر در نگاره های دو نسخۀ فالنامۀ تهماسبی و آثار محمد مدبر و حسین همدانی. مأخذ: نگارندگان.

این  نقاشی های محمد مدبر و حسین همدانی،  و  تهماسبی 
تاریخی  دوره های  در  و  کرده اند  بازنمایی  چگونه  را  واقعه 

فتح  واقعۀ  مصورکردن  در  تغییراتی  چه  معاصر،  و  صفویه 
نوع  در  تمایزات  و  تغییرات  علل  و  می شود  مشاهده  خیبر 
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بازنمایی واقعۀ خیبر در نگاره های فالنامه های صفوی و آثار 
نمود،  باید جستجو  مواردی  در چه  را  قهوه خانه ای  نقاشی 

نشان می دهد:
تهماسبی، لحظۀ کنده شدن  فالنامۀ  نمونه های دو نسخۀ  در 
کشیده شده  تصویر  به  )ع(،  علی  توسط حضرت  خیبر  دِر 
دیده  روایات  متن  و  تصویر  بین  زیادی  پایبندی  و  است 
می شود. حالت دعای حضرت پیامبر اکرم )ص( برای حضرت 
امیرمؤمنان )ع( و سپاه اسالم، هم چنین وجود فرشته و یاری 
فرشته به حضرت علی )ع( در کندن دِر قلعه و پرچم حضرت 
امیرمؤمنان موارد مهمی از این قبیل است. در نسخۀ فالنامۀ 
تهماسبی محفوظ در کتابخانه   چستربیتی دوبلین، جزئیات 
دانشگاه  کتابخانۀ    در  محفوظ  نمونۀ  به  نسبت  بیشتری 
ساچسینک درسدن آلمان، توسط نگارگر ترسیم شده است. 
رئیس  دوبلین،  چستربیتی  کتابخانۀ    در  محفوظ  نمونۀ  در 
بر  علی)ع(  جلوی حضرت  در  و  کشته شده  یهودیان  قلعۀ 
خاک افتاده و حضرت امیر بر روی دستان فرشته ای ترسیم 
کتابخانه    در  محفوظ  نمونۀ  در  که  حالی  در  است  شده 
را  بال خود  فرشته ای  آلمان،  درسدن  دانشگاه ساچسینک 
فرش زیرپای حضرت قرار داده است و امیرمؤمنان )ع( رئیس 
بلند کرده است. حضور  و  با یک دست خود گرفته  را  قلعه 
اعجازگونۀ  عمل  از  نشان  نسخه،  دو  این  نگارۀ  در  فرشته 
حضرت علی )ع( دارد. هم چنین  نگارگر در نمونۀ کتابخانۀ 
چستربیتی دوبلین صفیه دختر حیی ابن اخطب را به تصویر 
کشیده که بعد از فتح خیبر پیامبر اکرم )ص(، او را به عقد 
ساچسینک  دانشگاه  کتابخانه    نمونۀ  در  و  درمی آورد  خود 
نظر می رسد  به  کلی  به طور  نمی شود.  دیده  آلمان  درسدن 
متن  به  دوبلین  کتابخانه   چستربیتی  نمونۀ  پایبندی  میزان 
روایات نسبت به نگارۀ کتابخانۀ دانشگاه ساچسینک درسدن 
قهوه خانه ای  نقاشی های  در  و  است  بیشتر  بسیار  آلمان، 
به علت  امر  این  پایبندی خیلی کمتر است.  این میزان  هم 
درباری بودن نسخه های فالنامۀ دورۀ صفوی و نظارت و دقت 
عمل صدچندان حاکم بر مصورسازی نسخه ها و پیوند عمیق 
بوده  نگارگری عصر صفوی  با هنر  دینی  و  ادبی  متون  بین 
و  غیردرباری  هنری  قهوه خانه ای  نقاشی  مقابل  در  و  است 
صرفاَ  که  بوده  مردم  عامۀ  بطن  از  هنرمندانی  کار  حاصل 
براساس نگاه دینی شخصی و ارادت قلبی و گاه بدون دانش 
محمد  هم چنین  است.  می شده  خلق  الزم  روایی  و  ادبی 
تصویر  به  را  واقعه  از  اثر خود صحنه های مختلفی  در  مدبر 
ترسیم کرده  را  فقط یک صحنه  و حسین همدانی  کشیده 
محوریت  با  اسالم  سپاهیان  پیکار  صحنۀ  شامل  نیز  آن  و 
نقاشی  با سپاهیان دشمن است. در هر دو  حضرت علی)ع( 
قهوه خانه ای، هنرمندان مرحب را در حالت دونیم شدن توسط 
امیرمؤمنان به تصویر کشیده اند و بر جنگاوری و نیرومندی 

حضرت علی )ع( تأکید کرده اند. مدبر صحنۀ کنده شدن در 
خیبر را توسط حضرت علی )ع( نشان داده و حسین همدانی 
این صحنه را ترسیم نکرده است. هم چنین شخصیت پیامبر 
اما محوریت  تصویر کشیده شده،  به  نمونه   4 هر  در  )ص( 
از  قهوه خانه ای کمتر  نقاشی  نمونه های  در  ایشان  اهمیت  و 
نمونه های فالنامه های تهماسبی است. جالب توجه است هالۀ 
در  )ع(  علی  و حضرت  پیامبر )ص(  برای حضرت  گرد سر 
و  مدبر  محمد  هم چنین  است.  شده  ترسیم  نمونه ها  تمام 
اکرم )ص( و حضرت  پیامبر  حسین همدانی جزئیات چهرۀ 
فالنامه  نسخۀ  دو  نگارگران  و  کرده اند  مصور  را  )ع(  علی 
خودداری  معصومین  چهرۀ  جزئیات  بازنمایی  از  تهماسبی 
ویژه ای  اهمیت  صفوی  دورۀ  در  می رسد  نظر  به  کرده اند. 
عدم  با  معصومین  قداست  ویژگی  بیشتر  برای حفظ هرچه 
ترسیم جزئیات چهره وجود داشته، اما به مرور تصویِر چهره، 
جایگزین رویکرد قبل شده است. هم چنین در دورۀ صفوی 
بر وجه اعجازگونۀ عمل حضرت علی )ع( تأکید بیشتری شده 
است، در حالی که در نقاشی های قهوه خانه ای بررسی شده در 
بدنی حضرت  قدرت  و  بر جنگاوری  نگارگران  پژوهش،  این 

علی )ع( تأکید بیشتری داشته اند.

پی نوشت
1. قرآن کریم، در سورۀ واقعه، انشقاق، بلد و حاقه، ویژگی هایی برای اصحاب 
یمین یا اصحاب میمنه و در سوره های واقعه، مدثر و حاقه ویژگی هایی برای 

اصحاب شمال یا چپ بیان کرده است. 
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