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تصاویر منقوش یأجوج و مأجوج در اسکندرنامۀ خمسه نظامی و
میزان همخوانی آن با روایات اسالمی و گزارشهای تاریخی
(مطالعه موردی عصر ناصری)
2

چكیده
از جمله مضامین مندرج در قرآن کریم ،ماجرای ذوالقرنین و ساخت سدی بذرای رهذایی
مردم مجاور آن از تهاجم قوم یأجوج و مأجوج است؛ قومی که در فول تاریخ با انبذوهی
از افسانهها و اسطورهها به متون هنری ،ادبی و تفسیری راه یافتند .مسئله مورد بحث در
این پژوهش که به روط توصیفی ذ تحلیلی تبیین میشود ،مییان تطبیق تصاویر موجود
در کتب چاپ سنگی عصر ناصری (1264-1313ق) از این قوم ،بهویژه خمسهنظامی در
بیش اسکندرنامه ،با گیارطهای تارییی و روایات اسذالمی اسذت .یافتذههذا ذاکی از
آناند که یأجوج و مأجوج در تصویرنگاری این عصر در قالذب انسذانهذایی متفذاوت از
لحاظ شکل ظاهری و از نظر توانمندی و تأثیرگااری در عالم ،با سذایر آدمیذان ترسذیم
شدهاند .چنین موجوداتی با تصاویری از قبیل انسان ذ جانور ،یذا انسذانهذایی بذا شذکل
ظاهری اعجا آور از قبیل بسیار زشترو ،ترسناک و گاه با جسذمی کوچذک یذا بسذیار
بیرگ و اغلب در پشت سد مصور شدهاند که تا د زیذادی بذا توصذیفات گذیارطهذای
تارییی و روایات اسالمی انطباق دارند .در این بین گاه تفاوتهذایی جیئذی در تصذاویر
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مصطفی لعل شاطری
علی ناظمیان فرد

1

دیده میشود که آن را میتوان تا د زیادی برگرفته از برداشتهذای ذهنذی نقاشذان از
پیش متن (شامل گیارطهای تارییی و روایی) و در گام بعد بذه دلیذل تذأثیر باورهذای
غالب بر جامعه و خوانشی هرمنوتیکی دانست.
واژگانکلیدی :ذوالقرنین ،یأجوج و مأجوج ،چذاپ سذنگی ،عصذر ناصذری ،اسذکندرنامۀ
خمسهنظامی.

مقدمه

بر اسا

آیات قرآن کریم ،یهأجوج و مهأجوج وجهود خهارجی داشهتهانهد .آنهان بها

ویژگیهای ظاهری متفاوت با انسانها ،قومی مهاجم و فسادگر بهودهانهد .از سهویی بها
توجه به اشاراتی که در آیات سوره کهف و انبیاء و روایات اسالمی درباره این قوم شده
است و از سویی دیگر با تکیه بر شرح وقایع ذوالقرنین ،بههویهژه در مهاجرای سهاخت
سدی برای رهایی همسایگان یهأجوج و مهأجوج از تعرضهات آنهان ،شهناخت بصهری
ذوالقرنین ،از جمله موضوعاتی است که هنرمندان و بهویژه نقاشهان در ادوار گونهاگون
تاریخی به آن پرداختهاند ،چنانکه این امر به لورت بارز و بیش از پیش در نقاشیهای
سال ششم ،شماره بیست و چهارم ،زمستان 1395

کتب چاپ سنگیص عصر نالری ظهور یافت .در این میهان ،ههد

از بههکهارگیری ایهن

تصاویر در خمسه نظامی ،به احتمال فراوان برای درا بهتر مفاهیم و وقایع و برقهراری
ارتباط مخاطبا ن با مضامین برگرفته از موضوعات اسالمی از سوی ناشران بهوده اسهت.
بدیهی است ماجرای ذوالقرنین و بهویژه مصورسازی قوم یأجوج و مأجوج به دلیل قرار
داشتن ماهیت حقیقی آنان در هالهای از ابهام ،از جایگاهیی خاص برخوردار بود که این
امر ،زمینه سازی برای خلق آثار هنری تازه و بهدور از تقلیهد را در ههر دوره بهه همهراه
داشت .از این منظر ،کتب منظوم چاپ سنگی عصر نالری ه بهویژه خمسمه نظمامی در
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مطلوبی از این قوم به دست میآیهد .مصورسهازی یهأجوج و مهأجوج در جریهان سهد

بخش اسکندرنامه ه از جمله نسخی به شمار میروند که با پیوند متن و تصویر ،ضهمن
اشاره وقایع برخورد ذوالقرنین با این قوم ،تا حد بسیار زیادی به ویژگهیههای ظهاهری
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پیشینه تحقیق

در حوزه بررسی تصاویر منقوش یأجوج و مأجوج میتوان به پژوهشهای دو طیف
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آنان پرداخته است.

از محققان روایی ه تاریخی و هنری توجه داشت .در دهههای اخیر ،پژوهشگران گهروه
نخست همچون حسین شریعتی ارموی (تحقیقی درباره ذوالقهرنین) ،عبهداهلل مستحسهن
(ذوالقرنین از منظر قرآن) ،یعقوب جعفری (ذوالقرنین و قوم یأجوج و مأجوج) ،محمهد
جمیل بیهم (منهم یأجوج و مأجوج مصدر الخبر فی اإلسالم) و عمر طیبهی (ذوالقهرنین
فی القرآن و التاریخ) بررسهیههایی انجهام دادهانهد کهه عمومهاً دارای نگرشهی کلهی و
گرتهبرداری از منابع تفسیری است و در این بین ویژگیههای ظهاهری ایهن قهوم را بهه
لورت منسجم بررسی کردهاند .از منظر هنری نیز تا کنون پژهشهی مسهتقل مبتنهی بهر
دادههای موجود در منابع روایی و تاریخی ،در بررسی تطبیقی تصاویر این قوم لهورت
نگرفته است .بر این اسا  ،پژوهش حاضر بر آن است که با پاسخ به این پرسهش کهه
تصاویر قوم یأجوج و مأجوج در کتب چاپ سنگی خمسه نظامی در عصهر نالهری تها
چه میزان با گزارشهای تاریخی و روایات اسالمی مطابقهت دارد ،بهه رفهع ایهن خه

رویکرد حدیثشناسانه ،با اشاره به عصر نالری و نحوه خلق این تصاویر ،میزان تطبیق
تصاویر این قوم در اسکندرنامهها با روایات دینی موجود در کتهب روایهی و تهاریخی،
بررسی شود.
ذوالقرنین

از جمله موضوعات قرآنی که در هالهای از ابهام قرار دارد و گاه مفسران با بیانهای
گوناگون به آن پرداختهاند ،ماجرای ذوالقرنین و بهویژه بعد شخصیتی اوست .بنا بر نقل
منابع ،ذوالقرنین با نسلی از نژاد ترا 1که آشوبگر بود ،به مقابله برخاست و سدی برای
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 .1بنا به گزارش متون ،در اثر نفرین نوح در حق فرزندش ،آنچه ترا و سقالبه و یأجوج و مأجوج بهوده از
نسل یافث هستند (لدو  ،علل الشرایع32/1 :؛ قمهیمشههدی151/8 ،؛ ابهنمنظهور204/2 ،؛ طبهری210/1 ،؛
ابنحزم4۶3 ،؛ ابنسعد .)3۶/1 ،در این باره سروده شده است:
سهههام وَ یافِث کَذاا حهههههام
أوالد نُهههوح عَلیهه السَهههالم
ال غَیرهُم مّن نَسل سام المَقصُود
عَرب فههار و رُوم و یَهُهود
قِبط و بَربَر من حهههام انتقَههش
سُودان هِنهد نُوب زَنج حَبهش
(مزاری)240/1 :1410 ،
یَاجُوج من یافِث زد وَ مَهاجُهوج
صَقالب تُهرا و أَو خَهزرَج

تصاویر منقوش یأجوج و مأجوج در اسکندرنامۀ خمسه نظامی ...

ویژگیهای ظاهری یأجوج و مأجوج در منابع تاریخی ،روایی و گاه تفسیری ،به دور از
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تاریخی ه هنری برردازد .از اینرو تالش میشود پس از پرداختن به جایگاه ذوالقرنین و

جلوگیری از طغیان آنان ساخت .اما اکثریت در محل تولد ،نام ،عصر حیهات ،سهنت و
دین و پیهامبرى او اخهتال

دارنهد (ابهناثیهر28۶/1 ،؛ مسهعودی58 ،؛ گردیهزی۶04 ،؛

مقدسى457/1 ،؛ علوی .)81 ،با این حال دستهای از گزارشهها او را فرزنهد پیرزنهى از
روم معرفی کردهاند و گروهی ذوالقرنین را فردی میدانند که پس از مهرگ نمهروذ بهن
کنعان به حکمرانی دست یافت .همچنین در بعضى تواریخ نقل شده که او سیصد سهال
پیش از میالد یا در روزگار فترت می زیسته است .اما در نظر ایرانیان قهدیم و الهحاب
نجوم ،او را به اسکندر میشناسند که ملک عجم را زایل کرد و دارا بن دارا را بهه قتهل
رسههاند (مقدسههى458/1 ،؛ کبیههر مههدنی شههیرازی411/4 ،؛ حسههینی زبیههدی44۶/18 ،؛
ابنمنظور.)332/13 ،
در این میان گویا نقل وهب درخور توجه است؛ چنانکه در شرح آن ذکر شده است
این فرزند اسکندرو

مىگفتند .او کودکى پارسا بود تا آنکهه مهردی کامهل شهد و در

خواب خود را چنان به خورشید نزدیک دیهد کهه دو شهاخه شهرقى و غربهى آن را در
سال ششم ،شماره بیست و چهارم ،زمستان 1395

اختیار گرفته است .پس از آنکه این خواب را براى قومش بازگو کهرد او را ذوالقهرنین
نا میدند و از آن پس در میان قوم خود عزّت یافت .پس مدتی گفهت کهه بهراى خهداى
تعالى اسالم آورده و قوم خود را به اسالم فراخواند و به سبب جایگاه و شهأنش ،عهد
کثیری به تأسی از او اسالم آوردند (لدو  ،کمالالدین .)9۶/2 ،با این حال ،گویا الل
ذوالقرنین از قوم اذواء ،از ملوا حمیر یمن بهوده اسهت (ثقفهىکهوفى)743/2 :1353 ،؛
چراکه اسامى اذواء که از اهل یمن هستند ،همواره با پیشوند «ذى» همراه اسهت ،ماننهد
«ذىمنار»« ،ذىقوا » و «ذىالنون» (جزایری .)244 ،همچنین وجه تسمیه او بنا به نقلی
از حضرت علی

که اکثر منابع آن را تأیید کردهاند ،به این دلیل بود که چون قوم خود

را به حق دعوت کرد ،آنان ضربه ای بر طرفى از سهر او زدنهد و او زمهانى از نهزد آنهها
غایب شد؛ اما پس از مدتی بازگشت و بار دیگر در پی نزاعی ،ضربتى بر طهر

دیگهر

او را ذوالقرنین نامیدند؛ چراکه بهر دو جانهب سهرش

ضربه وارد شده بود (لدو  ،کمهالالهدین94/2 ،؛ طبرسهی514/1 ،؛ ابهنبطریهق2۶۶ ،؛
ابنطاوو ۶5 ،؛ حلی479 ،؛ ثقفی10۶/1 ،؛ ابنکثیر252/۶ ،؛ لهدو  ،معهانی االخبهار،
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سرش وارد آوردند .بر این اسا
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ذوالقرنین مردى از اهالى اسکندریه و مادرش پیرزنى بود و جز او فرزندى نداشت و به

207؛ ثقفى کوفى744/2 ،؛ عیاشی.)339/2 ،
با توجه به کثرت منابع و تأکید آنها بر ماهیت ذوالقهرنین مهیتهوان دریافهت کهه در
مباحث تفسیری ،انتصاب او بهه دیگهر حکمرانهان از جملهه کهوروش کبیهر 1،اسهکندر
مقدونی 2،امرراتوران رومی همعصر حضرت ابراهیم

و یا مسکوت نهادن این موضوا

(آلوسیکبیهر30/1۶ ،؛ لهابونی703/2 ،؛ نسهفی23/ ،؛ فخهر رازی1۶۶/5 ،؛ ابهیسهعود،
240/5؛ دیوبندی7/4 ،؛ ابهنجهوهری )199/5 ،احتمهاالً برگرفتهه از باورههایی همچهون
عالمگیری و فاتح بودن ذوالقرنین است و این امر دلیل اللی این همسانپنداری و نیهز
برداشتهایی متفاوت از هویت و شخصیت حقیقی اوست.
با این حال با توجه به جایگاه ذوالقرنین مبنی بر فعالیت در راستای رسهالت تبلیغهی
در راه دعوت الهی ،نمیتوان او را پیامبری مبعوث دانست و تنها بندهاى لالح و مطیهع

248/1؛ برقی193/1 ،؛ عیاشهی339/2 ،؛ کلینهی2۶9/1 ،؛ طبرسهی440 ،؛ لهدو  ،علهل
الشرائع39/1 ،؛ ابنشعبه حرانى353 ،؛ لدو  ،عیون اخبار الرضا .)252/1 ،
ویژگیهای ظاهری یأجوج و مأجوج

از جمله ویژگیهای حیات ذوالقرنین ،برخهورد او بها قهوم یهأجوج و مهأجوج بهود؛
چنان که در قرآن کریم میخوانیم هنگامی که ذوالقرنین در سرتاسر جهان سفر میکهرد،
 .1عالمه طباطبایی ذوالقرنین را همان کوروش میداند و میگوید« :آنچه قرآن از ولف ذوالقرنین آورده ،با ایهن
پادشاه عظیم تطبیق میشود» (طباطبایی.)537/13 ،
 .2در بسیاری از منابع روایی ،ذوالقرنین ،اسکندر رومی معرفی شدهاست (ابناثیر جهزری52/4 ،؛ عهاملىنبهاطى،
103/1؛ شریفالرضی9۶ ،؛ مجلسی ،مالذ االخیار554/5 ،؛ همو ،مرآة العقول .)158/3 ،به احتمال فراوان ،دلیل
تطبیق اسکندر مقدونی با ذوالقرنین ،سلطه مقدونیان و یونانیان بوده است که تطبیقی نادرست به شمار میآید؛
چراکه به عنوان نمونه ،هیچگاه نمیتوان میان غارتگری و خونریزی اسکندر و ویژگیهای ذوالقرنین ،نکهاتی
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مشترا یافت.
 .3ذوالقرنین برای گسترش و جهانی کردن حکمرانی الهی ،در شر و غرب عالم در جستوجهوی آب حیهات
بود ،اما به آن دست نیافت (قطبالدین راوندى ،قصص االنبیاء131/1 ،؛ طوسی778 ،؛ مقدسى458/1 ،؛ دیلمی،
ارشاد القلوب320/2 ،؛ مستوفی58 ،؛ ثقفی کوفى743- 744/2 ،؛ لفار.)405 ،

تصاویر منقوش یأجوج و مأجوج در اسکندرنامۀ خمسه نظامی ...

عدالت بر سرتاسر قلمرو او حهاکم بهود (ابهنشهرآشهوب297/1 ،؛ لهدو  ،الخصهال،
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اوامر الهی به شمار میآید که حکمرانی مشر و مغرب عهالم را در اختیهار داشهت 3و

پس از رسیدن به نیمه شرقی ،به قومى رسید که سخن نمهیفهمیدنهد .1بهر ایهن اسها
گروهی از او برای غلبه بر قومی وحشی که در میان دو کوه زنهدگی مهیکردنهد ،یهاری
خواستند؛ زیرا حمالت این قوم برای به دست آوردن آذوقه ،موجب ویرانی زندگی آنان
شده بود (ادریسى92۶/2 ،؛ مجلسی ،آسمان و جهان .)93/4 ،درباره این قوم ،ابنعبها
روایت کرده است که از امیرمؤمنان علی

درباره خلق پرسش شد .حضرت فرمود:

خداوند هزار و دویست مخلو در خشکى و هزار و دویسهت خلهق در دریها
آفرید و فرزندان آدم هفتاد جنس است و به غیهر از یهأجوج و مهأجوج ،همهۀ
مردم فرزندان آدماند.

(کلینی220/8 ،؛ بحرانی)۶75/3 ،

همچنین درباره گستره اختیار این قوم از مکحول چنین روایت شده است:
از نزدیکترین نقطه جهان به دورترین نقطه آن پانصد سال راه است .دویسهت
یأجوج و مأجوج است و در بیست از آن ،سایر مردم قرار دارند.

(مقدسى)301/1 ،

از دیگر نکات ذکر شده درباره یأجوج و مأجوج ،اشاره به اقوامی گونهاگون از آنهان
سال ششم ،شماره بیست و چهارم ،زمستان 1395

است .در اینباره حذیفه از حضرت محمد

روایت میکند که فرمود:

یأجوج نام یک قوم و مأجوج نام قوم دیگرى است که هر یک شامل چهارلد
گروه با عمری بسیار طوالنی هستند .آنها شامل سه امت [به نامهای] «منسک»،
«تاویل» و «تاریس»اند .گروهى مانند نوعى درخت شامى به نام ارز ،گروهى بها
طول و عرض یکسان ،اما بسیار قوى و گروه سوم ،دارای گهوشههایی بهزرگ
هستند.

(همو293/1 ،؛ جزایری)24۶ ،

همچنین آمده است که ساکنان منطقه مورد هجوم در پاسخ به ذوالقرنین گفتند:
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از آن بر دریا و دویست از آن را کس سکونت ندارد و هشتاد از آن ،در اختیهار

آنان که نزدیک مایند شش قبیلهاند« :یأجوج و مأجوج» و «تاویل» و «تاریس» و
«منسک» و «کمارى» .هر قبیله از اینان ،به اندازه همه مردم روى زمیناند و آنان
که از ما دورند قبیلههاشان را نمىشناسیم.

(ابنفقیه)594 ،
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 .1لَا یَکادُونَ یَفْقَهُونَ قَوْالً» (کهف.)93 ،
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به احتمال فراوان ،ذوالقرنین این قوم را از نزدیک دیده است ،چنانکه با امتى روبهرو

شد که سخنى نمىفهمیدند ،مانند چارپایان غذا میخوردند و دارای نر و مهاده بودنهد و
زاد و ولد میکردند .در لورت و پیکر و خلقت ،مشابه انسان ،اما با لورتهایی پههن
و کشیده ،موى جلوی سر ریخته ،قامتی کوتاه که طول قدّ زن و مردشان از پنج وجهب
تجاوز نمى کرد و از نظر خلقت و لورت همه در یک اندازه بودند .آنان هیچ پوششهى
بر تن نداشتند ،جز مو و کرکى مانند پشم شتر که آنها را از سرما و گرما حفظ مىکهرد.
هر یک داراى دو گوش پهن و بزرگ ،یکى داراى مو و دیگرى داراى پشم و در موضع
ناخنها ،چنگالهایى داشتند و مانند درندگان از دندانهایى تیز و برنده برخوردار بودند.
آنان آگاه بودند که چه زمانی خواهند مرد و این آگاهی بدین جهت بود که هیچ مهردى
از آنها نمىمرد ،مگر آنکه هزار فرزند براى وى متولد میگردید و ههیچ انسهانی تعهداد
آنها را جز خدای متعال نمیدانست (ابنخردادبه152 ،؛ بلعمی493-492/1 ،؛ زمخشرى،
293/3؛ دینوری37 ،؛ ابنکثیهر110/2 ،؛ لهدو  ،کمهالالهدین105-107/2 ،؛ مجلسهی،

بود .در منابع به این امر اشاره شده است که خوراا آنان نهنگهایى بود که همهه سهاله
ابر و باد آنها را برایشان فرو میفرستاد 1.افزون بر این ،تغذیهه آنهان در فصهل بههار ،از
تمساح و مارهاى گوناگون و زندگى آنان تا حد زیادی به باران وابسته بهود؛ چنهانکهه
پس از هر بارش ،بیابانهایشان خرّم بود و به توالدی بیش از پیش میپرداختند .در این
بین ،اگر سالی گرفتار قحطى و خشکسالى و گرسنگى مىشدند ،به سایر نواحی یورش
میآوردند؛ به گونهای که تباه کردن آنها از تباهى ملخ و تگرگ و همه آفات بیشتر بود و
به واسطه کراهت و پلیدى ظاهری ،کسى توانایی نزدیک شدن به آنان را نداشهت و بهه
همین دلیل ،همواره غلبه و ظفر مىیافتند (لدو  ،کمالالدین10۶/2 ،؛ ابهنفقیهه594 ،؛
یاقوت حموى107/1 ،؛ جزایری234 ،؛ قزوینى.)۶81 ،701 ،

تصاویر منقوش یأجوج و مأجوج در اسکندرنامۀ خمسه نظامی ...

با این حال ،یکی از علتهای حمله این قوم به سرزمینهای مجهاور ،تهیهه خهوراا
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امامت29/5 ،؛ ابنفقیه594 ،؛ ابنولیف۶9 ،؛ بکری.)458 /1 ،

 .1مسعودی این نهنگ را اژدها دانسته و چنین گزارش میدهد« :بعضى دیگر گفتهاند که اژدها جنبندهای است که
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در قعر دریا به وجود مىآید و بزرگ می شود و حیوانات دریا را آزار میکنهد و خداونهد ابهر و فرشهتگان را
می فرستد تا آن را از میان حیوان دریا بیرون آرند و به شکل مارى سیاه است که بر و لدایى دارد ...و ابر آن
را به دیار یأجوج و مأجوج افکند و باران بر آنها ببارد و اژدها را بکشد و یأجوج و مأجوج از آن تغذیه کنند»
(مسعودی.)140/1 ،

بر این اسا  ،افراد ساکن در مجاورت ایهن قهوم ،بها مشهاهده ورود ذوالقهرنین بهه
سرزمین آنان ،تقاضای دفع یأجوج و مهأجوج را کردنهد .از ایهنرو ذوالقهرنین سهاخت
سدی برای جلوگیری از هجوم متجاوزان را به آنان پیشنهاد کرد .در اینباره آمده است:
[پس از آنکه] ذوالقرنین به جایگاه سد رسید ،خلقى انبوه نزدیهک او آمدنهد و
گفتند :اى پادشاه فیروز! همانا در پس این کوه ،جمعیتهایى هسهتند کهه جهز
خداى عزوجل ،کس شمارشان نداند .اینان شهرهاى ما و کشتهاى ما را ویران
کردند .گفت :ایشان چگونهاند؟ گفتند :اینان را گذرگاهى به سهوى مها نیسهت،
جز از همین سو و همین شکا

میان دو کوه.

(ابنفقیه)594 ،

مردم از ذوالقرنین 1خواستند با دریافت دستمزد ،به دفع قوم یادشده برهردازد؛ امها او
این کار را وظیفهای الهی دانست.

2

ذوالقرنین از آنان درخواست کرد از معادن موجود در آن ناحیهه ،آههن و مهس تهیهه
به میزان مورد نیاز فراهم آوردند ،آهن را گداختند و پارههایى از آن را مانند لهخرههها
ساختند و از آن به جاى سنگ استفاده کردند .از مس مذاب نیز همچون مالط بهر روی
سال ششم ،شماره بیست و چهارم ،زمستان 1395

میل 4بیان داشت .آن گاه پى آن را به میزان یک میل تا نزدیک آب حفر کهرد و در میهان
آن پارههاى آهن قرار داد و مس را ذوب نمود و طبقهاى را از مس و طبقه دیگهر را از
آهن قرار داد تا آن که سد به اندازه دو کوه ارتفهاا یافهت و از زردى و سهرخى مهس و
سیاهى آهن به مانند برد یمانى شد (بلعمی494/1 ،؛ قطبالدین راوندى ،قصص االنبیاء،
درباره سرانجام ذوالقرنین میفرماید :ذو القرنین چون بهه سهد رسهید و آن را سهاخت و از آن
 .1امام لاد
گذشت ،به درون جهان تاریکى و ظلمات رفت (لدو  ،من ال یحضره الفقیه .)542/1 ،همچنین بنا به گزارش
منابع ،ذوالقرنین پس از ساخت سد تا هنگام مرگ 500 ،سال زنده بوده است (همو ،االمهالی173 ،؛ جزایهری،
.)23۶
 .2قَالُوا یَا ذَا الْقَرْ نَیْنص إصنَّ یَأْجُوجَ وَ مَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضص فَهَلْ نَجْعَلُ لَکَ خَرْجًا عَلَى أَنتَجْعَلَ بَیْنَنَا وَ بَیْهنَهُمْ
سَدًّا * قَالَ مَا مَکَّنِّی فِیهِ رَبصّی خَیْرٌ فَأَعِینُونِی بصقُوَّ ٍ أَجْعَلْ بَیْنَکُمْ وَبَیْنَهُمْ رَدْمًا (کهف.)95- 94 ،
 .3احتماالً منظور الما است که هر چیز سختى را برش مىدهد.
 .4در عربی« ،میل» به مسافتی به انداز مد بصر در روی زمین یا چهار هزار ذراا (هر ذرا عبهارت اسهت 1/04
متر) گفته میشود (عمید.)1187 :1381 ،
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آن سنگ ها بهره بردند .سرس ذوالقرنین فالله میان دو کوه را اندازه گرفت و آن را سه

] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2023-01-10

کنند و با «سامور» 3آن را قطعهقطعه نمایند .حسب این فرمان بود که آنهان مهواد الزم را

123؛ لدو  ،کمال الهدین110-109/2 ،؛ راغهب الهفهانی14۶/1 ،؛ عروسهىحهویزى،
298/3؛ جزایری235 ،؛ ابنجوزی294/1 ،؛ مجلسی ،آسمان و جهان.)94/4 ،
ترجمان سالم که در زمان واثق باهلل ( ) 227-232از این سد دیدن کرده بهود ،نقهل
می کند که در باالى آن با آهن به زبان اول بابالیمن نوشته بود:
اگر وعده پروردگارم فرا رسد ،آن را به ویرانهاى تبدیل کند و وعده پروردگارم
حق است( .ابنخردادبه15۶- 152 ،؛ ابنعبدالحق بغدادى۶99/2 ،؛ ابنرسته)149 ،

به احتمال فراوان ،این جمله بر نقش قوم مذکور در عالیم قیامت اشاره دارد؛ چنانکه
از جمله نشانههای فرا رسیدن قیامت 1گشوده شدن سد ذوالقهرنین و خهروج ایهن قهوم
است .حضرت علی

در اینباره فرموده است:

چاپ سنگی در عصر قاجار

بهرهگیری از جلوههای بصری را میتوان از جمله ویژگیهای ممتهاز متهون تهاریخی
ه ادبی ایران در ادوار مختلف دانست؛ چنانکه آغ از رسمی و جدی این روند در قالهب
نگارگری بهه احتمهال فهراوان از عصهر ایلخانهان و تیموریهان بها حمایهت حکمرانهان
هنردوست در کارگاههای درباری بود .پس از آن ،این جریان در عصر لفوی با شهتابی
ب یش از پیش ادامه یافت و با افولی مقطعی ه به علت عدم ثبهات فرهنگهی پایهدار ه در
دوره افشههاریه و زندیههه ،در دوره قاجههار و بهههویههژه عصههر نالههری بههیش از همههه در

تصاویر منقوش یأجوج و مأجوج در اسکندرنامۀ خمسه نظامی ...

702؛ بلعمی495- 494/1 ،؛ لدو  ،الخصال431/2 ،؛ قمی41/2 ،؛ لیثىواسطى343 ،؛ دیلمهی ،غهرر
االخبار337 ،؛ لدو  ،کمالالدین)111/2 ،
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یأجوج و مأجوج پیوسته میکوشیدند این سد را نابود کنند و هر روز با طلهوا
خورشید «لدهزار و هزار هزار» با زبان خود 2مشهغول بهه تخریهب ایهن سهد
میشدند و چون پایان روز فرا میرسید با وجود اینکه تا فروپاشی سد چیزی
نمانده بود ،از کار فارغ میشدند .این در حالی بود که بهه خواسهت الههی ،روز
بعد آن سد ترمیم می شد و این قوم دیگربار به تخریب آن میپرداختند( .قزوینى،

حوزه داستانهای دینی و عامیانه استمرار یافت 3.در این راستا به نظهر مهیرسهد یکهی
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 .1قرآن کریم در اینباره میفرماید :حَتَّى إصذَا فُتِحَتْ یَأْجُوجُ وَ مَأْجُوجُ وَ هُم مِّن کُلصّ حَدَبٍ یَنسِلُونَ (انبیاء.)9۶ ،
 .2بیگمان این امر بیانگر عدم مدنیت و نداشتن ابزاری دیگر برای این کار است.
 .3برای آگاهی بیشتر ،نک :لعلشاطری ،تأثیر هنر چین88- 84 ،؛ همو ،نفوذ غرب در نقاشی ایران.)195- 187 ،

از موضوعات مورد توجه مصورسازی ،داسهتان ذوالقهرنین بها محوریهت ویژگهیههای
ظاهری قوم یأجوج و مأجوج به شمار میآمهد کهه حتهی بهیش از ادوار گذشهته مهورد
توجه قرار گرفت.
با این حال در دوره قاجار ،به سبب ورود نخستین دستگاههای چاپ به ایران ،تهیه و
توزیع کتاب به شیوهای نوین در زمانی نسبتاً کوتهاه و کثهرت انتشهار در تعهداد نسهخه،
مورد توجه حامیان قاجار قرار گرفت .در این بین عبها میهرزا نایهبالسهلطنه (-1203
 ) 1249که در اخذ و نشر تمدن و فرهنگ جدید ،بهویژه با بهرهگیری از سیاست اعزام
محصالن به اروپا سهمی بسزا داشت ،اقداماتی مؤثر در حوزه رواج چاپ را در کهانون
توجه قرار داد .نایبالسلطنه ،میرزا زینالعابدین تبریزی را مأمور فراگیری فهن چهاپ و
برپایی چاپخانه در تبریز کرد .در اندازمانی نخستین چاپخانه که آن را «باسهمهخانهه»،
نخستین کتابها از جمله رساله جهادیه در آن چاپ شد .افزون بر این ،عبا میرزا برای
تکمیل این جریان ،در سال  ، 1245میرزا جعفر تبریزی را به مسکو اعهزام کهرد کهه از
سال ششم ،شماره بیست و چهارم ،زمستان 1395

سویی به فراگیری علمی و عملی لنعت چاپ برردازد و بهه احتمهال فهراوان از سهوی
دیگههر یههک دسههتگاه چههاپ سههنگی بههرای ایههران خریههداری کنههد (بابههازاده13 ،؛
Storey, 1150, 1161؛ .)Azizi, 354
با ورود نخستین دستگاههای چاپسنگی و طبع کتب به این روش ،مردم برای تهیهه
آثار مصور بهویژه با مضامین دینی ،عاشقانه و عامیانه ،تقاضایی فزاینده داشتند؛ چنانکهه
تکثر تجدید چاپ این کتب را میتوان دلیل بهر ایهن مهدعا دانسهت .اسهتقبال اکثریهت
مخاطبان شامل آثاری همچون خاورنامه 1،روض الشهدا ،جامعالمعجزات ،معراجناممههما و
دیوان شاعران برجسته ایرانی همچون خمسه نظامی بود .از اینرو ناشران و نقاشهان در

] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2023-01-10

«بصمهخانه» و بعدها «مطبعه» نامیدند ،پس از عقد قرارداد گلستان از روسیه وارد کرد و

ارتباطی پایدار ،به سفارش و تهیه تصاویر چاپ سنگی با روش منسهجم و هماهنهگ و
غالباً با تکنیک سیاه و سفید ه اما تا حد زیادی با برداشتهای خالقانه از ویژگهیههای

10۶

 .1این اثر ،سرود ابنحسام خوسفی و در قالب منظومهای حماسی ه مذهبی است که در آن به شرح رشادتهای
حضرت علی در سرزمین افسانهای خاوران میپردازد (.)Melvill, 226
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هنری نگارگری ایرانی ه برای افزودن به متن از سویی برای زیبایی بصهری و از سهویی

برای فهم و درا بهتر موضوعات مکتوب پرداختند.

1

تصویرگران کتب چاپ سنگی عموماً در زیرشاخه پدیدآورندگان آثهار عامیانهه قهرار
گرفتهاند و کمتر بدانها توجه شده است .حتی تذکرهنویسان و تاریخنگاران بسیار اندا
به شرح احواالت آنان پرداختهاند .با این حال ،خوشاقبهالتهر از همهه ،هنرمنهدان ایهن
طیف بودند؛ چرا که بسیاری از آثارشان در کتابخانههای عمومی و خصولهی محفهوظ
مانده و از طریق مشخصات کتابشناسی میتوان به برخی ویژگیهای هنری آنان دسهت
یافت .از جمله این مصوران میتوان به میرزا علیقلی خویی ،علی خهان ،میهرزا حسهن،
میرزا جعفر الفهانی ،میرزا جواد نقاش ،میرزا نصراهلل ،حاجی زرگر و محسن تاجبخش
اشاره کرد که به احتمال فراوان ،علیقلی خویی را باید جزو پرکارترین تصویرگران و از
سویی پیشرو و بنیانگذار این سبک در ایهران دانسهت؛ زیهرا آثهار او بارهها بههوسهیله
هنرمندان معالر و پس از او گرتهبرداری شده و نیز غالب تصویرگران به طور مسهتقیم

بررسی ویژگیهای یأجوج و مأجوج در تصاویر

با تأمل در نقاشیهای چاپسنگی خمسه نظامی 2درمییابیم که ایهن گونهۀ هنهری از
نظر ماهوی ،ترکیبی از چند نگهرش فکهری ،از جملهه شهیو اروپهایی متعلهق بهه دور
رنسانس توأ م با شیو منسوخ شد تفکر ایرانی بود که در بطن خود نوعی زیباییشناسی
تلفیقی را پدید آورد .از اینرو میتوا ن تصویرگری در این عصر را بها نقاشهی گهذار از
محتوا به فرم در تاریخ هنر غرب مقایسه کرد .به نظر میرسهد از دیهدگاه نقاشهان ،ایهن
طرز از بیان ،نشانگر نوعی ابتکار عمل بود که متعاقباً مورد استقبال حامیهان و مخاطبهان
آنان نیز قرار داشت؛ زیرا با بهرهگیری از نمایش واقعیتهای بصریص اجتماعی همچهون
آرایش چهره ،نوا پوشش و سایر موضوعات در این تصاویر ،اسباب برقهراری ارتبهاط

تصاویر منقوش یأجوج و مأجوج در اسکندرنامۀ خمسه نظامی ...

.)Marzolph, 325
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از او یا به شکل غیرمستقیم از آثارش بهره بردهانهد (مهارزلف52-51 ،؛ محمهدی3۶3 ،؛

مخاطبان با این متن منظوم را بیش از پیش فراهم آورد (جاللی جعفری2۶ ،؛ شهچگلوا،
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 .1برای آگاهی بیشتر ،نک :دشتگل219 ،؛ .)Green, 308-309
 .2خمسههای مصور مهورد بررسهی شهامل نسهخ چهاپ  1313 ، 1312 ، 127۶ ، 12۶9- 1270 ، 12۶4و
 131۶ه که به احتمال فراوان تصاویر آن به عصر نالری تعلق دارد ه است.

248؛ Diba, 5؛ Diba, 85؛ .)Behdad, 85
در تصاویر کتب خمسه نظامیِ عصر نالری ،به طور غالب آخرین تصهویر کتهاب در
همه چاپهای مورد بررسی ،به ماجرای ذوالقرنین اختصاص یافته است که تنها در یک
نسخه (تصویر  )1به مصورسازی چهره ذوالقرنین پرداخته شده که آن نیز دربهر دارنهد
تأثیر افکار اجتماعی عصر قاجار بر پدیدآورندگان این تصاویر است .تهاج و شمشهیر و
همچ نین پوشش او به سبک و سیا دودمان قاجاریه ،مههمتهرین ویژگهی ایهن تصهویر
است؛ چراکه نقاش بر آن بوده است که پیکرنگاری و ویژگیهای ظاهری ذوالقهرنین را
تا حد زیادی به سبک شاهان قاجار ترسیم نماید .در گام بعهد عنصهر مهورد تأکیهد ،بها
توجه به زاویه چشم و اسبان در حال حرکت ،بیانگر این امر است که ذوالقرنین با سراه
کثیر خود در حال عبور از نزدیکی قوم یأجوج و مأجوج و مشاهده آنان بوده اسهت .از
و همراهانش بر این امر تأکید دارد.
پس از گذر از ویژگیهای مصورسازی ذوالقرنین ،نخسهتین نکتهه دربهاره یهأجوج و
سال ششم ،شماره بیست و چهارم ،زمستان 1395

مأجوج ،تقسیمبندی آنان در روایات به اقوامی گوناگون است که تا حهدودی از سهوی
نقاشان رعایت شده است؛ به گونهای که در بعضی از تصاویر ،آنان را با جثهای بزرگ و
نیرومند (تصاویر  )3 ،2و گاه با پیکری کوچک (تصاویر  )5 ،4مصور ساختهاند .با ایهن
حال ،وجه مشترا در تمامی تصاویر ،لورت نیمرخ با چهرهای غیرمتعهار

در قالهب

انسان ه حیوان و تعداد بسیار این قوم ه که بیشتر حجم تصاویر به آنها اختصاص یافته ه
است .از منظر چهرهنگاری ،آنان تا حدودی شبیه به انسان به تصویر کشیده شهدهانهد و
در این بین ،ویژگیهای یاد شده درباره آنان ،در گزارههای مذکور بهه روشهنی مشههود
است؛ چنانکه دارای لورتهایی شبیه به انسان ،اما پهن و کشیده هستند؛ مهوی پهیش
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این رو نشان دادن تعجب آمیخته با تفکر (به دندان گرفتن انگشت) به وسیله ذوالقرنین

سر آنها ریخته و لورتی یک اندازه (تصاویر  )4 ،3 ،2دارند .البته بهنظر مهیرسهد گهاه
نقاش در راستای باورهای حاکم ه خواه فردی و خواه اجتماعی ه تصویری حیوانگونه
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رفتار غیر انسانی منقول در روایات و گزارههای تاریخی و نیز مذکور در میان توده مردم
عصر نالری داشته است.
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به آنان بخشیده است (تصویر  )5که این امر به احتمال فراوان ،ریشه در خوی توحش و

از جمله نکات بارز در چهرهنگاری یأجوج و مأجوج ،ترسیم گوشهای آنان منطبهق
با روایات است .بر این اسا  ،آنها با گوشهایی به بلندی قامتشان مصور شدهاند که از
آن به عنوان بستری برای استراحت استفاده کنند (تصاویر  ،)5 ،4 ،2اما با این استثنا کهه
در تعدادی از تصاویر که تأکید نقهاش بهر تشهابه آنهان بها انسهان بهوده ،ترسهیم چنهین
گوشهایی حذ

شده است (تصاویر  .)۶ ،3این امر را میتوان به دلیل روایاتی دانست

که بر اقوام گوناگون یأجوج و مأجوج تأکید داشته اند و در این راستا مصوران با الهام از
پیشمتن ،به خلهق تصهاویری گهاه متفهاوت پرداختههانهد کهه تها حهد زیهادی نشهانگر
برداشتهای ذهنی آنان نیز هست.
یکی از موضوعات مورد توجه در تصویرنگاری این قوم ،عدم تمایز میان جنس نر و
ماده آنان از سوی نقاشان است؛ چنهانکهه در ههیچیهک از تصهاویر ،وجهه تمهایزی در

داشته است .از اینرو به دلیل ماهیت انسهان ه حیهوانی ایهن قهوم ،نقهاش بها احتیهاطی
زیرکانه ،از مصورسازی جنس ماده به دلیل غلبه عقاید مذهبی در میان عوام پرهیز کرده
است؛ چراکه بدن فاقد پوشش و عریان آنان در داستانی قرآنی ،به احتمال فراوان هرگز
از سوی مخاطبان پذیرفتنی نمیبود .با این حال ،عدم پوشش جنس نر یأجوج و مأجوج
از جمله مسائلی است که به لورت محسو

در همۀ تصاویر مشهود اسهت .بهر ایهن

اسا  ،نقاش با بهره گیری از هوش ذاتی در راستای ستر عورت جنسص نر ،گوش آنان را
به نحوی متوازن در امتداد بدنشان ترسیم کرده و بیشک از این تکنیهک ،بهرای رههایی
خود از اتهام بداخالقی هنری سود برده است .موضوا دیگر ،وجه مشهخص یهأجوج و
مأجوج مبنی بر پوشش بدن آنان از مو و کرا است که گاه از سهوی نقاشهان مراعهات
شده (تصویر  ،)5اما گروهی از این هنرمندان ،تنها با هاشورهایی ممتد و بههرهگیهری از

تصاویر منقوش یأجوج و مأجوج در اسکندرنامۀ خمسه نظامی ...

این امر شاید ریشه در عقاید فکری ه مذهبی حاکم بر جامعه و نیز نقاشان عصر نالری
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جنسیت این موجودات در نظر گرفته نشده است و همگی به لورت نر ترسیم شدهاند.

رنگ زمینه به سادگی از این ویژگی ظاهری عبور کردهاند.
بوده است .ترسیم چنگال در موضع دست (تصاویر  )۶ ،3یا پای آنان (تصهویر  )5 ،2و
نیز دندانهایی حیوانی (تصویر  )5گواه بر این همسانپنداری است .به احتمهال فهراوان
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مشابهپنداری یأجوج و مأجوج با حیوانات درنده ،از جمله امور مورد توجهه نقاشهان

این شیو ترسیمی تا حهد زیهادی نشهئت گرفتهه از گهزارشههایی اسهت کهه بهر نهوا
خاص تغذیه یأجوج و مأجوج اشاره داشتهاند؛ زیرا دریدن بدن نهنگهایی عظهیمالجثهه
یا سایر جانوران همچون تمساح ،نیازمند چنین ساختمان بدنی اسهت .از ایهنرو نقهاش
با ترسیم اندامی همچون گربهسانان ،این موضوا را به لورت بسیار ریزبینانه مهد نظهر
قرار داده است.
مراحل ساخت سد از دیگر موضوعات قرآنی ه روایی به شمار میرود کهه از سهوی
نقاشان مورد توجهه قهرار گرفتهه اسهت .در عهین حهال ،تنهها یهک تصهویر ذوالقهرنین
را در حالت قرار دادن قطعات سنگ در میان دو کوه نشان میدهد ،چنهانکهه همراههان
وی با نوا پوششی متفاوت (لبا

رزم) از بومیان منطقه قابل تشخیصاند (تصویر  )2و

سایر تصاویر ،تنها به ترسیم یأجوج و مهأجوج در پشهت سهد پرداختههانهد .در برخهی
درا باشد؛ زیرا در عصر قاجار ،احداث سدهایی با بهرهگیری از آههن و مهس چنهدان
مرسوم نبوده و نقاش بر این اسا
سال ششم ،شماره بیست و چهارم ،زمستان 1395

بهوسیله سنگهای اطرا

برای درا بهتهر قشهر عهوام ،سهد سهاخته شهده را

کوه ترسیم کرده است (تصاویر  .)4 ،2امها گروههی دیگهر از

تصاویر با نشان دادن سطحی سیقل یافته که در آن ،قطعاتی منظم از آهن و مس به کهار
گرفته شده است ،تا حد زیادی به بهرهگیری از گزارههای قرآنی ه روایی پایبند بودهاند
(تصاویر .)5 ،3
در کنار ویژگیهای جسمانی ،نشان دادن حالت روحهی یهأجوج و مهأجوج پهس از
قرارگیری در پشت سد ،از دیگر عنالر کلیدی تصاویر به شمار میرود؛ چنانکه نقاش
آنان را با چهرهای بر افروخته و به حالت معترض به دلیل مسدود شدن مسیر ورودشهان
به سرزمینهای مجاور به تصویر کشیده است .از اینرو میتوان دهان باز آنان را گواهی
بر فریاد و شیون و نوعی اعتراض دانست .افزون بر این ،ترسیمص دستانی رو بهه جلهو و
هجمه بسیار زیاد این قوم به طر

سد ،نمادی از حرکهت بهرای نهابودی ایهن مهانع و

(تصاویر  .)5 ،4 ،2همچنین حضور یأجوج و مأجوج در میان انسانهها بها فهرا رسهیدن
قیامت ،موضوعی است که مورد توجه نقاشان قرار گرفته و بهر ایهن اسها

مبتنهی بهر
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متعاقباً سرص رو به باال و ابروهای در ههم کشهیده ،نشهان از نهاتوانی در ایهن امهر اسهت
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تصاویر ،نقاش سد ساخته شده را به گونهای ترسیم کرده است که برای مخاطهب قابهل

تصریح روایات ،این قوم با زبانهایی بیرون آمده ه به سبب عهدم درا و شهعور و نیهز
نداشتن ابزار ه در حال تخریب سد هستند (تصاویر .)۶ ،4 ،3
با این حال غلبه هنج ارهای اجتماعی در این تصاویر گاه قابل مشاهده است؛ چنانکه
در پیکرنگاری ذوالقرنین (تصویر  )1و نیز در ترسیم افراد پشت سهد همچهون پوشهش
چوپان (تصویر  )3و خیمههای برپا شده (تصاویر  )4 ،2مهیتهوان نشهانههها و عنالهر
تزئینی هنر عصر قاجار را تشخیص داد .همچنین هنرمند با بهرهگیهری از تکنیهکههای
ویژ طراحی همچون استفاده از قلمهای گوناگون بهرای ایجهاد تغییراتهی در ضهخامت
خطهای جداکننده و نیز ترکیبی سنجیده برای برقهراری تعهادل در میهان فضهای پُهر و
خالی تصاویر ،از سویی نوعی از تحهرا و گفهتوگهوی بصهری را ایجهاد کهرده و از
سوی دیگر ،اسباب استحکام و قهوام هنهریص سهاختار الهلی تصهاویر را فهراهم آورده

عمقنمایی ،طبیعتگرایی (ناتورالیسم) و واقعگرایی (رئالیسم) محض را میتوان دلیلهی
بر این مدعا دانست.
نتیجهگیری

چاپ سنگی مصور ،یکی از گونههای هنری عصهر نالهری اسهت؛ چنهانکهه نمهود
بارز آن را میتوان در خمسه نظامی مشاهده کرد .بهنظر میرسد نقاشهان و ناشهران ایهن
اثر ،عموماً افرادی غیردرباری و مستقل بودهاند و از این رهگذر ،عامه مهردم ،مخاطبهان
اللی آنان به شمار میآمدند .پرداختن به جریهان ذوالقهرنین و برخهورد او بها یهأجوج
و مأجوج ،از جملهه موضهوعات مطهرح در بخهش اسهکندرنامۀ خمسمه اسهت کهه در
آن ،نقاشان ضمن بهرهگیری چشمگیهر مهتن (تصهاویر) از پهیش مهتن (آیهات ،روایهات

تصاویر منقوش یأجوج و مأجوج در اسکندرنامۀ خمسه نظامی ...

از جمله ویژگیهای این تصاویر به شمار میرود؛ چنانکه پرهیز نسهبی از سهه ویژگهی
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است .توجه به سنتهای هنهری کههن ایرانهی بههویهژه الگهوبرداری از نگهارگری نیهز

ی دارای محتهوای روایهی) و تها حهدودی باورههای عامیانهه،
و گاه گزارشه ای تهاریخ ص
و مأجوج شامل اقوام گوناگون و نیز دارای جمعیتی بسیار بهودهانهد و ذوالقهرنین آنهان
را از نزدیک به لورت قومی متوحش که در چهره تا حدودی به انسان شبیهاند مشاهده
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به مصورسازی این داستان پرداختهاند .از روایات چنهین اسهتفاد مهیشهود کهه یهأجوج

کرده اسهت .یهأجوج و مهأجوج از منظهر ویژگهی ظهاهری ،دارای لهورتههایی پههن
و کشیده ،موى پیش سر ریختهه ،قهامتی کوتهاه و از نظهر خلقهت و لهورت ،همهه در
یک اندازه و پوشش آن شامل مو و کرکى مانند پشم شتر و داراى گهوشههایی پههن و
بزرگ و در موضع ناخنها ،دارای چنگال و مانند درندگان از دندانههایى تیهز و برنهده
برخوردار هستند و گویا ابزار آنان برای تخریب سهد ،بهه سهبب عهدم برخهورداری از
مدنیت ،زبانشان بوده است.
آنچه از بررسی تطبیقی تصاویر و گزارههای موجهود حالهل مهیشهود ،مؤیهد ایهن
موضوا است که نقاشان ،سعی بر خلق متنی مشابه از یأجوج و مهأجوج بها پهیشمهتن
داشتهاند .با این حال ،گاه به دلیل بیان جزئیات گوناگون و نیهز اشهاره بهه تکثهر اقهوام
یأجوج و مأجوج و گاه به دلیل نفوذ عقاید شخصی تصویرپرداز و نفوذ باورهای عامیانه
زیباشناختی مصورسازی کتاب خمسه ه مبنی بر الهل ارتبهاط درونهی متهون منظهوم و
تصویر ه شاهد تغییراتی در ترسیم این قوم هسهتیم کهه گهاه موجبهات عهدم همخهوانی
سال ششم ،شماره بیست و چهارم ،زمستان 1395

بر این اسا  ،میتوان عدم تطبیق تصاویر با این گزارشها و روایات را مبتنی بر فهم
هرمنوتیکی نقاش دانست؛ چراکه دریافت و خوانش تصویرگران از پیشمهتن ،متهأثر از
پیشفهمها ،افق فکری ،عالیق و خواستههای جمعی بوده است؛ به ویژه آثار تصهویری
دارای درونمایه مذهبی که خواست فزایندهای برای آن وجود داشته است .با این حهال،
آنچه از مقایسه تصاویر این قوم در تصاویر با پهیشمهتن حالهل مهیگهردد ،حهاکی از
همخوانی و همسویی نسبی آنهاست .از اینرو نمیتهوان ایهن تصهاویر را خیهالآمیهز و
زاییده تصورات ذهنی نقاشان و فارغ از پیوند با روایات دانست.
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برخی ویژگیهای آنان را با پیشمتن به همراه دارد.
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و فرهنگ شفاهی مردمی در نقل وقایع داستان ذوالقرنین و همچنهین بهه سهبب الهول
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تصویر  .2ذوالقرنین در حال ساخت سد (نظامی1313 ،ق)
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تصویر  .1ذوالقرنین در حال فکر برای چگونگی دفع یأجوج و مأجوج (نظامی1312 ،ق)

سال ششم ،شماره بیست و چهارم ،زمستان 1395

تصویر  .4یأجوج و مأجوج در پشت سد (نظامی1316 ،ق)
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تصویر  .3یأجوج و مأجوج در پشت سد (نظامی1270- 1269 ،ق)

تصاویر منقوش یأجوج و مأجوج در اسکندرنامۀ خمسه نظامی ...

تصویر  .6یأجوج و مأجوج (نظامی1264 ،ق)
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تصویر  .5یأجوج و مأجوج در پشت سد (نظامی1276 ،ق)
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ه ابنحزم ،علی بن احمد ،جمهرة أنساب العرب ،بیروت :دارالکتبالعلمیه. 1403 ،

ه ابنکثیر ،اسماعیل بن عمر ،البدای و النهای  ،بیروت :دارالفکر. 1407 ،
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ه ابنولیف ،ابراهیم ،مختصر عجائب الدنیا ،بیروت :دار الکتب العلمیه. 1421 ،

. 1409
ه بابازاده ،شهال ،تاریخ چاپ درایران ،تهران :کتابخانه طهوری1378 ،ش.
ه بحرانى ،سید هاشم ،البرهان فی تفسیر القرآن ،قم :مؤسسه بعثت1374 ،ش.
ه برقى ،محمد بن خالد ،المحاسن ،قم :دارالکتب اإلسالمی . 1371 ،
ه بکرى ،عبداهلل بهن عبهدالعزیز ،المسمالک و الممالمک ،بیهروت :دارالغهرب االسهالمی،
. 1412
ه بلعمى ،محمد بن محمد ،تاریخنامه طبری ،تهران :سروش1378 ،ش.
ه بیهم ،محمد جمیل« ،منهم یأجوج و مأجوج مصدر الخبر فیاإلسالم» ،المقتطف ،ش،5
. 1342
ه ثقفى کوفى ،ابواسحا ابراهیم بن محمد ،الغارات ،تهران :انجمن آثار ملى1353 ،ش.

1381ش.
ه جعفری ،یعقوب« ،ذوالقرنین و قوم یأجوج و مأجوج» ،وقف ،میراث جاویدان ،ش-41
1382 ،42ش.
ه جاللی جعفری ،بهنام ،نقاشی قاجاریه ،تهران :کاوش قلم1382 ،ش.
ه حسینی زبیدی ،محمد مرتضى ،تاج العروس من جمواهر القماموس ،بیهروت :دارالفکهر،
. 1414
ه حلى ،حسن بن سلیمان ،مختصر البصائر ،قم :اسالمی. 1421 ،
ه دشتگل ،هلنا ،معراجنگاری نسخههای خطی تما نقاشمیهمای مردممی ،تههران :علمهی و
فرهنگی1389 ،ش.
ه دیوبندی ،محمود حسن ،تفسیر کابلی ،تهران :احسان1383 ،ش.
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ه جزایرى ،نعمتاهلل بن عبداهلل ،قصص األنبیاء  ،ترجمه :فاطمه مشهایخ ،تههران :فرحهان،
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ه ثقفى ،ابراهیم بن محمد ،الغارات ،قم :دارالکتب اإلسالمی . 1410 ،

ه دیلمى ،حسن بن محمد ،إرشاد القلوب ،قم :رضی. 1412 ،
ه دینورى ،ابوحنیفه احمد بن داود ،اخبارالطوال ،قم :رضی13۶8 ،ش.
ه راغب الفهانى ،حسین بن محمد ،مفردات الفاظ القرآن ،ترجمه :غالمرضها خسهروى،
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ه ههههههههههههههههههههه  ،غرر األخبار ،قم :دلیل ما. 1427 ،

تهران :مرتضوی1374 ،ش.
ه زمخشرى ،محمود بن عمر ،الفائق فمی غریمب الحمدیث ،بیهروت :دارالکتهب العلمیهه،
. 1417
ه شچگلوا ،المریاداپاولنا ،تاریخ چاپ سنگی در ایمران ،ترجمهه :پهروین منهزوی ،تههران:
معین1388 ،ش.
ه شریعتی ارموی ،حسین ،تحقیقی درباره ذوالقرنین ،قم :نوید اسالم137۶ ،ش.
ه شریف رضی ،محمد بن حسین ،المجازات النبویه ،قم :دارالحدیث. 1422 ،
ه لابونی ،محمدعلی ،صفوة التفاسیر  ،ترجمه :سید محمدطاهر حسینی ،تهران :احسهان،
138۶ش.
ه لدو  ،محمد بن على ،األمالی ،تهران :کتابچى137۶ ،ش.
ه ههههههههههههههههههههه  ،علل الشرائع ،قم :داوری1385 ،ش.
ه ههههههههههههههههههههه  ،عیون أخبار الرضا  ،ترجمهه :محمهدتقى نجفهى الهفهانى،
سال ششم ،شماره بیست و چهارم ،زمستان 1395

تهران :اسالمیه ،بیتا.
ه ههههههههههههههههههههههه  ،کمممالالممدین ،ترجمههه :منصههور پهلههوان ،قههم :دارالحههدیث،
1380ش.
ه ههههههههههههههههههههه  ،معانی األخبار ،قم :اسالمى. 1403 ،
ه ههههههههههههههههههههه  ،من الیح ره الفقیه ،قم :اسالمی. 1413 ،
ه لفار ،محمد بن حسن ،بصائر الدرجات ،قم :مکتب آی اهلل مرعشی نجفی. 1404 ،
ه طباطبایی ،سید محمدحسین ،المیزان فی تفسیر القرآن ،ترجمه :سید محمدباقر موسوی
همدانی ،قم :جامعه مدرسین حوزه علمیه1374 ،ش.
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ه ههههههههههههههههههههه  ،الخصال ،قم :جامعه مدرسین13۶2 ،ش.

ه طبرسى ،احمد بن على ،اإلحتجاج  ،ترجمه :بهزاد جعفرى ،تهران :اسالمیه1381 ،ش.
ه طبرسى ،فضل بن حسن ،إعالم الوری بأعالم الهدی ،تهران :اسالمیه. 1390 ،
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ه طوسى ،محمد بن حسن ،األمالی ،قم :دارالثقافه. 1414 ،
ه طیبی ،عمر« ،ذوالقرنین فیالقرآن و التاریخ» ،االزهر ،ش. 1379 ،4-5
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ه طبرى ،محمد بن جریر ،تاریخ الطبری ،بیروت :دارالتراث. 1378 ،

ه عاملى نباطى ،على بن محمد ،الصرا المستقی  ،نجف :المکتب الحیدری . 1384 ،
ه عروسى حویزى ،عبد على بن جمعه ،تفسیر نور الثقلین ،قم :اسماعیلیان. 1415 ،
ه علوى ،محمد بن على بن الحسین ،المناقب ،قم :دلیل ما. 1428 ،
ه عمید ،حسن ،فرهنگ فارسی عمید ،تهران :امیرکبیر1381 ،ش.
ه عیاشى ،محمد بن مسعود ،تفسیر العیاشی ،تهران :المطبع العلمی . 1380 ،
ه فتال نیشابورى ،محمد بن احمهد ،روضم المواعظین و بصمیرة المتعظمین ،قهم :رضهی،
1375ش.
ه فخر رازی ،محمد بن عمر ،تفسیر کبیر ،ج ،5بیروت :دارالفکر. 1405 ،
ه قزوینى ،زکریا بن محمد ،آثار البالد و اخبمار العبماد ،ترجمهه :میهرزا جههانگیر قاجهار،
تهران :امیرکبیر1373 ،ش.

ه ههههههههههههههههههههههههههههههههههه  ،قصمص األنبیماء ،مشهههد :مرکهز پهژوهشهههاى
اسالمى. 1409 ،
ه قمی مشهدی ،محمد ،تفسمیر کنمز المدقائق و بحمر الغرائمب ،تههران :وزارت فرهنهگ،
13۶8ش.
ه قمى ،على بن ابراهیم ،تفسیر القمی ،قم :دارالکتب اإلسالمی . 1404 ،

ه کبیر مدنی شیرازی ،سید علىخان بن احمهد ،الطمراز األول و الکنماز لماعلیمه ممن لغم
العرب المعول ،مشهد :اإلحیاء التراث1384 ،ش.
ه کلینى ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،تهران :دارالکتب اإلسالمی . 1407 ،
ه گردیزى ،ضحاا بن محمود ،زین األخبار ،تهران :دنیاىکتاب13۶3 ،ش.
ه لعل شاطری ،مصطفی« ،تأثیر هنر چین بر مصورسازی کتب در عصر ایلخانان (- ۶۶3
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. 1409
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ه قطبالدین راوندى ،سعید بن هب اهلل ،الخرائج و الجرائا ،قم :مؤسسه امهام مههدى

،

 ،») 75۶مطالعات تاریخی جهان اسالم ،ش1394 ،5ش.
عصر نالری» ،پژوهحهای تاریخی ایران و اسالم ،ش1395 ،19ش.
ه لیثى واسطى ،على بن محمد ،عیون الحک و المواعظ ،قم :دارالحدیث137۶ ،ش.
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ه هههههههههههههههههه  « ،نفوذ غرب در نقاشی ایران از ابتدای حکومت قاجهار تها پایهان

ه مارزلف ،اولریش ،تصویرسازی داستانی در کتابهای چماپ سمنگی ،ترجمهه :شههروز
مهاجر ،تهران :نظر1390 ،ش.

ه مجلسى ،محمدباقر ،امام

(جلد  27 - 23بحاراألنوار) ،تهران :اسالمیه13۶3 ،ش.

ه ههههههههههههههههه  ،آسمان و جهمان ،ترجمهه :محمهدباقر کمهره اى ،تههران :اسهالمیه،
1351ش.
ه ههههههههههههههههه  ،مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول ،تهران :دارالکتب اإلسالمی ،
. 1404
ه ههههههههههههههههه  ،مالذ األخیار فی فه ته یب األخبار ،قم :کتابخانه آیت اهلل مرعشی
نجفی. 140۶ ،
ه محمدی ،رامونا ،تاریخ و سبک شناسمی گمارگری و نقاشمی ایرانمی ،تههران :فارسهیران،
ه مزارى ،آغا ،طلوع سعد السعود ،بیروت :دار الغرب االسالمی. 1410 ،
ه مستحسن ،عبداهلل ،ذوالقرنین از منظر قرآن ،قم :مشهور1393 ،ش.
سال ششم ،شماره بیست و چهارم ،زمستان 1395

ه مستوفى ،حمداهلل ،تاریخگزیده ،تهران :امیرکبیر13۶4 ،ش.
ه مسعودی ،حسین بن على ،مروج ال هب ومعادن الجوهر ،قم :دارالهجره. 1409 ،
ه مفید ،محمد بن محمد ،اإلختصاص ،قم :المؤتمر العالمى اللفی الشیخ المفید. 1413 ،
ه مقدسى ،أبوعبداهلل محمد بن أحمد ،أحسنالتقاسی  ،قاهره ،مکتب مدبولى. 1411 ،
ه مقدسى ،مطهر بن طاهر ،البدء و التاریخ ،ترجمه :محمدرضا شفیعىکدکنى ،تهران :آگه،
1374ش.
ه نسفی ،عبداهلل ،تفسیر نسفی ،بیروت :دارالفکر ،بیتا.
ه یاقوت حموى ،یاقوت بن عبداهلل ،معج البلدان ،ترجمهه :علهی نقهى منهزوى ،تههران:

] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2023-01-10

1389ش.

میراث فرهنگی1380 ،ش.
نسخ چاپ سنگی
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نامشخص ،تهران :بینا. 12۶4 ،
ه هههههههههههههههههههههههه  ،خمسممه نظممامی ،کاتههب :نامشههخص ،تهههران :انتشههارات
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ه نظامی ،الیها

بهن یوسهف ،خمسمه نظمامی ،کاتهب :علیالهغر تفرشهی ،تصهویرگر:

. 1270 - 12۶9 ،محمدحسین تاجر طهرانی
 حاجی: تههران، عبدالحسهین فریدنی: کاتهب، خمسه نظمامی، ه هههههههههههههههههههههه
. 127۶ ،میرزا بابا
، تبریز: محلنشر، نصراهلل قاجار تبریزی: کاتب، خمسه نظامی، ه هههههههههههههههههههههه
. 1312 ،بینا
، محمهدابراهیم مشهکینقلهم شهیرازی: کاتب، خمسه نظمامی، ه هههههههههههههههههههههه
. 1313 ،)برگ5۶7( ، سعادت:شیراز
، زینالعابدین بن میرزا شریف قزوینهی: کاتب، خمسه نظامی، ه هههههههههههههههههههههه
. 131۶ ،)برگ۶45( ، مطبعۀ میرزا حبیباهلل: تهران، جواد نقاش:تصویرگر

[ DOR: 20.1001.1.22519726.1395.1.24.5.9 ]
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