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چکیده
ظهور مضامیـن شیعـي درآثار هنـري که پیش از رسمـي شدن مذهب تشیـع در ایران آغاز شده بـود، در دوران 
صفویان به رشد فزاینده اي رسید وتا دوران قاجار تداوم یافت. اما ورود صنعت چاپ به ایران عرصه هاي جدیدي را 
بر روي هنرمندان گشود. تعداد زیادي از کتب چاپي دورۀ قاجار که موضوعات دیني داشتند دراین دوره منتشر شد؛ 
یکی از این ها کتاب مصور طوفان البکاء است که به شرح مصائب اهل بیت پرداخته است که به سبب استقبال فراوان، 
اغلب مصور نیـز شده است. این پژوهش قصد دارد تصاویر نسخه ای منتخـب را از کتـاب مذکور، از منظر مضامین 
شیعي بررسی کند. پژوهش پیش رو به صورت توصیفي و تحلیلی و اطالعات آن به روش کتابخانه اي گردآوري شده 
است. اکنون سوال آن است که مضامین شیعي تا چه میزان در تصویرسازی کتب مذهبی دورۀ قاجار کاربرد داشته 
است؟ و این مضامین در کتاب طوفان البکاء چگونـه به تصویـر کشیـده شده است. نتایج گویای آن است که کتب 
حاوی مضامین شیعی حجم قابل مالحظه ای از کتب چاپی دوره قـاجـار را به خود اختصاص داده اند و تصویرسازي 
آن ها تداوم سنت منع تصویرگري چهره معصومین)ع( و بهره گیري ازنمادهاي مذهبـي را نشان مي دهد. پیام نهفته 
دراین آثار براي مخاطبان شیعه به آساني قابل دریافت است. اما براي آن دسته از هنرشناسان غربي که با مباني تفکر 

شیعي آشنایي ندارند، دشوار است. 
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مقدمه 
با ورود صنعت چاپ به ایران در دورۀ قاجار، کتاب نگاري سنتي متحول شد. و در این راستا 
برخي از ویژگي هاي نگارگري نسخ خطي نفیس دگرگون شده و جاي خود را به تصویرگري منطبق 
با امکانات دستگاه چاپ داد. از آن زمان کتاب هاي بسیاري با موضوعات مذهبي به طبع رسیده 
است. از آن جمله کتاب مصور طوفان البکاء را مي توان برشمرد که به سبب موضوع آن یعني شرح 
مصائب ائمه)ع( و به ویژه واقعۀ عاشورا، از محبوبیت بسیاري درمیان مردم برخوردار بوده و بارها 
به اشکال گوناگون تجدید چاپ شده است. هرچند ویژگي هاي تصویرسازي کتب چاپ سنگي 
بارها موضوع پژوهش هاي پژوهشگران در حوزۀ صنعت چاپ بوده است. اما جنبه هاي مذهبي این 
تصاویر کمتر بررسي شده است. همچنین علي رغم وجود پژوهش هاي ارزندۀ اخیر درباب مضامین 
هنر شیعي دوره هاي ماقبل قاجار، واکاوي این موضوع درهنر دورۀ قاجار مقفول مانده است. یک 
دلیل آن احتماالً ناشي از آفریده شدن این آثار در دوره اي است که دورۀ گذار نامیده مي شود؛ اما 
با توجه به این که طوفان البکاء درست در زماني مصور شده است که هنرکتاب نگاري سنتي ایراني 
دست خوش واپسین تالش ها براي حفظ پیوندش با گذشته و درعین حال تجربه روش هاي جدید 
منطبق با چاپ است، بررسي تصاویر آن خالی از فایده نخواهد بود. زیرا بازگو کنندۀ ارادت هنرمندان 

شیعي دورۀ قاجار به خاندان اهل بیت)ع( است که در آیینه هنر نمود یافته است. 
 پژوهش حاضـر را با دو سوأل آغاز می کنیـم: یکی آنکه مضامیـن شیعـي تا چه میزان در 
تصویرسازی کتـب مذهبی دورۀ قاجـار کاربرد داشتـه است؟ و دوم آنکه این مضامین در کتـاب 

طوفان البکاء چگونه به تصویر کشیده شده است؟ 

پیشینة تحقیق 
تاریخ چاپ سنگي درایران نوشته المپیادا پاولونا شچگلوا، حاوي پژوهش هاي ارزشمندي 
درخصوص چاپ سنگي در ایران است و شامل تاریخچۀ ورود چاپ به ایران و بررسي نخستین 
کتب چاپي در دورۀ قاجار است. همچنین درباره چاپ سنگي و مصورسازي کتب چاپي دوره 
قاجار کتاب تصویرسازي داستاني درکتاب هاي چاپ سنگي فارسي   )مارزلف،1382( پژوهش 
دیگری دراین زمینه است. درباب هنرشیعی به مقاله ای از همین نویسنده با عنوان بررسی 

مضامین شیعی در کتاب های چاپ سنگی دوره قاجار   )مارزلف،2۰12( می توان اشاره نمود.
 درمورد کتاب طوفان البکاء، اثری با عنوان چهل طوفان توسط علی بوذری )139۰( به رشته 
تحریر درآمده که در آن تصاویر نسخ متعدد این کتاب جمع آوری شده است، بی آنکه مجالی برای 
بررسی و تحلیل آن ها باشد.  حضـور واقعه عاشورا درنقاشی دوران قاجار   )شایسته فر،1386( 
عنوان مقاله ای است که نویسنـده درآن به بررسی نمونـه های برجای مانده از دوران قاجار با 
موضوع مشخص عاشورا می پردازد که شامل گلچینی از نقـاشـی های قهوه خانه ای، پرده های 
تعزیه و چاپ های تک برگی است و سایر مضامین شیعی را دربرنمی گیرد. همچنین مقاله ای با 
عنوان   بررسی تصویرسازی زندگی حضرت فاطمه زهرا)س( در نسخه های چاپ سنگی طوفان 
البکاء   )عسگری،1394( تصاویری با موضوع حضرت فاطمه)س( را مورد بررسی قرار داده است. 
تنها پایان نامه موجود درمورد این کتاب، تحت عنوان   بررسي ویژگي هاي تصویرسازي کتاب 
چاپ سنگي طوفان البکاء با مضامین عاشورایي   )اسداللهي،1394( است که تصاویرمذکور را از 
دیدگاه ویژگي هاي گرافیکي بررسي کرده است. در مقاله پیش رو برای نخستین بار تصاویر این 
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کتاب از منظر نمادهای شیعي موجود درآن ها مورد تحلیل قرار گرفته است.

معرفی کتاب طوفان البکاء
نسخه مورد بررسي قرار گرفته در این پژوهش، کتابـی است که به شیـوه چـاپ سنگـي در 
سال)1355ق( در طهران به طبع رسیده و خطاط آن حسن همدانـي است و محمدحسین بن 
علـي حسـام المـلک آن را مصور نموده است. این کتـاب اکنـون در مـوزه ملـي ملک نگهداري 
مي شود. از میان 9 تصویر موجود در نسخه برگزیده کتاب طوفان البکاء، پنج مورد آن که حاوی 
مهم ترین و پرتکرارترین مجالس مصور شده از این کتاب است، انتخاب شده و از منظر نمادهای 

شیعی موجود در آن ها مورد بررسی شده اند.

تصویرسازی درکتاب های چاپ سنگی 
این سرزمین محسوب  فرهنگ  تاریخ  در  ایران، یک مرحلۀ مهم  در  دورۀ چاپ سنگی 
می شود. روند شکل گیری آموزش علوم غیردینی و گسترش اطالعات علمی، ارتباط زیادی با 
چاپ سنگی دارد. کتاب های چاپ سنگی ایران، منعکس کنندۀ پیشرفت و گسترش نگرش های 
اجتماعی، ادبیات، تاریخ، و جریان نشر کتاب در دورۀ قاجار هستند. عالوه بر این، به واسطۀ وجود 
کتاب های چاپ سنگی، سنت کهن خوش نویسی در ایران تا مدت ها زنده نگه داشته شده است.   
ارزش چاپ کتاب برای گسترش اندیشه را نه تنها الیه های پیشرو جامعه ایران می دانست، بلکه 
دولت مردان و نیز روحانیان دریافتند. به سبب برتری اندیشۀ مذهبی توجه نگارندگان سده 19 م. 
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 می کرد. کارهای مذهبی نگارندگان سده های میانی 
و هم روزگار چندین بار تجدید چاپ می شد و همچنین داستان هایی دربارۀ مظلومان شیعه و 
جز آن. این چنین از 166 اثر تاریخی 59 اثر، یعنی تقریباً یک سوم آن چاپ شده، در حالی که 
از 1۰8 اثر زندگی نامه انبیا، و اولیاء، 64 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 دست نوشته 
است و هم جست وجوگر شکل های تازه آرایش هنری بوده است. با بهره گیری از شکل های کهنۀ 
نقش و نگار و تصویرهای نزدیک به مینیاتور، آرایش گران کتاب های چاپ سنگی آن ها را کامل تر 
می کردند. هنرمندانی که در زمینۀ مصورسازی کتـاب کار می کردند 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 بی شک روی آرایش گـران کتـاب چـاپ سنگی 
ایرانی اثر می گذاشت. و گونه های تازه آرایـش به جـز آن چه در دسـت نوشته ها بـود پدید آمد.   
)شچگلوا،236:1388( کتاب لیلی ومجنون مکتبی )چاپ 1259( تاکنون نخستین کتاب چاپ 
سنگی مصور فارسی محسوب می شود. هرچند در این کتاب برای نخستین بار از تصویر استفاده 
شده است، اما در واقع تصویرسازی کتـاب های چاپ سنگـی چنـد سـال پس از انتشار آن کتـاب، 
کامال رایج می شود. از 1263 به بعد، چاپ کتاب های مصور به پدیده ای رایج تبدیل می شود.   

)مهاجر،67:1391(

بررسی مضامین شیعی در تصاویر کتاب چاپ سنگی طوفان البکاء



دوفصـل نامـه، دانشکده هنــر؛ دانشگاه شهیـد چمــران اهـواز

دوره ششم،شماره یازدهم - سال 96
22

مضامین شیعي موجود در تصویرسازي کتاب های دوره قاجار 
مضامین شیعي موجود درتصاویر را باید نشأت گرفته از مباني تفکر شیعي دانست. هرچند 
که تاریخ آغازین شیعه با تاریخ صدر اسالم و رخدادهاي آن یکي است اما از نظرگاه شیعي برخي 
ازاین رویدادها مهم ترو تعیین کننده تر است، مانند: واقعۀ عشیره اقربین،غزوه خیبر،حدیث ثقلین 
و واقعۀ غدیرخم که مهم ترین آن هاست و همگي داللت برحقانیت حضرت علي)ع( به عنوان 
جانشین مشروع پیامبر و نخستین امام مسلمین دارد. واقعۀ مهم دیگري که نزد شیعیان بسیار 
موردتأکید است، رویدادهاي واپسین روزهاي حیات امام حسین)ع( و به ویژه روزعاشورا است، 
که منجر به شهادت ایشان و بسیاري از همراهانش شد. این حوادث با جزئیات آن در کتـاب هاي 
گوناگون بسیاري اعم از نسخ خطي و چاپي شرح داده شده است، و برخي از تأثیـرگذارترین 
چنین  مارزلـف  )مارزلـف،2۰12: 82(  شده است.  تصویـرکشیـده  به  بارهـا  آن  صحنه هاي 
اظهار مي دارد: به طورکلي وقایع مربوط به کرامات حضرت علي)ع( و قهرماني هاي ایشان در 
جنگ هاي سرنوشت ساز صدراسالم، و حوادث مـربوط به واقعه کربال، دو موضوع مؤکد از منظر 
تفکر شیعي است که توسط هنرمنـدان به کـرات و به اشکال گوناگون تصویر شده اند. درواقع 
حجم آثار ایجاد شده دربارۀ این دو موضوع نسبت به سایر موارد بسیار بیشتر است.   برخي از این 
آثار عبارتند از:  حمله حیدري اثر باذل مشهدي، حمله حیدري اثر مالبمانعلي راجي کرماني، 
روضۀ الشهداء اثر مالمحسن کاشفي سبزواري، افتخارالعلماء اثر صهباي آشتیاني، حبیب السیر 
اثر محمدبن غیاٍ الدین خواندمیر، احسن الکبار اثر ابن عربشاه ورامیني، خاوران نامه اثر ابن 
حسام خوسفي، اسرارالشهادۀ اثر سرباز بوجردي، انوارالشهادۀ اثر محمدحسن یزدي حائري، 
گنجینه اسرار اثر میرزانوراله عمان ساماني، ماتمکده اثر بیدل بادشتي الموتي، تحفۀ الذاکرین 
اثر بیدل کرمانشاهي، طوفان البکاء اثر محمدابراهیم بن محمدباقرجوهري . به غیر از موارد 
فوق، تصاویري با مضامین شیعي بطور پراکنده در سایر کتب غیرمرتبط نیز دیده مي شود، نظیر 
حدیقۀ الشهداء، وسیلۀ النجاۀ، اکبرنامه، عقائدالشیعه، هزارمسئله، عجائب المخلوقات، رموزحمزه، 
مصیب نامه، جامع المعجزات. البته الزم به ذکر است که برخي از این آثار علي رغم دارا بودن 
مضامین شیعي، مربوط به دوره هاي پیش از رسمي شدن مذهب تشیع در زمان صفویان است 
که به تدریج  درمیان آثار هنري راه یافته است و نشان از رشد عقاید شیعه در میان مردم و 
ظهور آن در نسخ مصور دارد؛ مسئله اي که در دوران قاجار به امري مرسوم و مورد تأکید تبدیل 
شد. برخي از این آثار پس از ورود صنعت چاپ به ایران در دوران قاجار بارها به چاپ رسیدند.

)مارزلـف,91:2۰12( همچنیـن معتقـد اسـت که:   ازلحاظ دارا بودن ویژگي هاي قهرماني وحتي 
افسانه اي، تنها شخصیتي که به عنوان یک قهرمـان مذهبـي مي توانـد با قهرمان ملي و افسانه اي 
ایرانیان، یعني رستم برابري کند، حضرت علي)ع( است.   درواقع زماني که قهرماني به این درجه 
از محبوبیت مي رسد درکنار واقعیات تاریخي، با افسانه نیز پیوند مي یابد و صاحب نمادهاي 
مختص به خود مي شود که براي سایرین به کار نمي رود. واز طریق همین نشانه هاست که 
از دیگران متمایز مي شود و براي مخاطبان به آساني قابل شناسایي است. درمورد حضرت 
علي)ع( شاخص ترین نماد در تصاویرنگاشته شده از ایشان، شمشیر مشهور ذوالفقار است که 
دو تیغه دارد و تنها در دست ایشان دیده مي شود. چنین نشانۀ شاخصي درمورد رستم، مربوط 
به کاله خود اوست که در واقع جمجمه دیو سفید است که در جنگ با رستم مغلوب او شد. 
حال این نشانگان خاص درتصویرسازي هاي شیعي، در کنار هالۀ نور بر گرد سر و نیز چهره 
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پوشیده شده معصومین)ع( قرار مي گیرد و سنت تصویرگري مضامین مذهبي را کامل مي کند. 
) مارزلـف،1۰1:2۰12(در پایان مقاله خود اشاره مي کند که    رابطه ایجاد شده میان مضامین 
شیعـي و هنـر نه تنهـا در تصاویر کتـاب ها، بلکه درسایر امور هنـري مانند نقاشي هاي دیواري، 
نقوش کاشي کاري، نقاشي هاي زیرالکي، نقاشـي پشـت شیشه، و حتي طراحـي نقوش فرش نیز 
به وفور مشاهده مي شود که نشان از پیوستگي عمیق مباني تفکرشیعي با زندگي ایرانیان دارد.   

کتاب طوفان البکاء في مقاتل الشهدا
میرزا محمد ابراهیم متخلص به جوهری فرزند محمد باقر، از سلسلۀ بیرام علی خان قاجار 
مروزی، از شعرا، ادبا و مرثیه سرایان قرن سیزدهم است. تاریخ تولد جوهری معلوم نیست و دربارۀ 
محل والدت او نیز اختالف نظر وجود دارد. جوهری1 با حمایت و درخواست دو نفر از تجار و 
متمولین قزوین به نام های مال محمد صالح و آقا صالح خانبان به مدت دو سال مشغول تألیف 
کتاب طوفان البکاء شد. وی در حدود سال 1251 ق. )1835 م.(، به اصفهان مهاجرت کرد و 
درجوار حجه السالم سید محمد باقر شفتی سکنی گزید. جوهری در سال 1253 ق. )1837 
م.(، وفات یافت. از دیگر آثار محمد ابراهیم جوهری می توان به معراج نامه، احسن صور، راز و 
نیاز، کتابی در امامت و دیوان قصاید و غزلیات اشاره کرد. )بوذری،25:139۰( 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 بخش ها 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، آتشکده های دیگر به زندگی پیامبر)ص(، حضرت زهرا)س( و ائمه اطهار)ع( 
می پردازند. طوالنی ترین و مفصل ترین آتشکده کتاب آتشکدۀ پنجم، مشتمل بر چهل شعله، 

درباره زندگی و شهادت امام حسین )ع( است. 

نسخه های چاپی طوفان البکاء 
 حدود هشت سال پس از اتمام تألیف کتاب طوفان البکاء و پنج سال پس از وفات مؤلف، در 
سال 1258 ق. )1842 م.(، برای نخستین بار این کتاب به شیوۀ چاپ سربی در تهران به چاپ 
رسید. طبق پژوهش هاي علي بوذري تنها چهار چاپ سنگي بدون تصویر از این کتاب شناسایي 
شده است. به نظر مي رسد اکثر کتاب هاي چاپ سنگي طوفان البکاء بصورت مصور چاپ شده اند. 
و براساس پژوهش های ایشان تا کنون 56 کتاب مصور طوفان البکاء چاپ شده بین سال هاي 

1269 ق )1852 م( تا 1367 ق )1947 م( شناسایي شده است.)بوذری،28:139۰(2

شناسنامه و مشخصات اثر 
طبق شناسنامه، نسخه مورد بررسي در این پژوهش، به شیوۀ چاپ سنگي در سال)1355 
ق( در طهران به طبع رسیده و خطاط آن حسن همداني است و محمدحسین بن علي حسام 
الملک3 آن را مصور نموده است و از میرزا اسداهلل شهشهاني به عنوان ناشر نام برده شده است. 
این کتاب به خط نسخ و داراي 293 صفحه مي باشد که شامل یک برگ عنوان و دو سرلوح و 9 

تصویر است که اکنون در موزۀ ملي ملک نگهداري مي شود. 
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بررسي تصاویر کتاب طوفان البکاء 
پیش از بررسی باید به این نکته اشاره کرد که روش به کار رفته در چاپ به شیوۀ سنگی 
باعث حذف رنگ ها و تبدیل آن به تصاویر صرفا سیاه و سفید بود که باعث تأکید بیشتر بر 
ویژگی های خطی در تصاویر شد و به تبع آن از میزان جزئیات کاسته شده و اندک تالشی که 
برای حجم نمایی و فضاسازی صورت می گرفت محدود به القای آن به کمک هاشور بود. همچنان 
که با گذشت زمان تأثیرات هنر اروپایی بر کتاب آرایی در ایران افزایش می یافت، شیوۀ نمایش 
پیکره ها و استفاده از پرسپکتیو در تصویرسازی های کتب چاپی دستخوش تحول شد و به تدریج 

از شیوه های سنتی دورتر و به شیوه های نوین نزدیک تر شد. 
برگ عنوان: برگ عنوان این کتاب ساده و فاقد تزئینات است. اطالعات درج شده در آن شامل 
نام کتاب و نام نویسنده، تاریخ و محل طبع آن است. در ادامه باید اضافه کرد که برگ عنوان در 
واقع جزئي از چاپ سنگي است که تا قبل از آن در مورد نسخ خطي وجود نداشته و پس از ورود 
چاپ به ایران به تدریج به آن افزوده شده است. شیوۀ رایج در کتب دست نویس آن بود که نام اثر 
و نویسنده آن در پیشگفتار مي آمد و سایر اطالعات مربوط به دست اندرکاران تهیه کتاب و تاریخ و 
محل چاپ آن در انتهای کتاب قید مي شد. بعدها تمامي این اطالعات در کتاب هاي چاپ سنگي 
در برگ عنوان گردآمد. البته اطالعات درج شده در برگ عنوان از قانون خاصي تبعیت نمي کرد 
و بنا به نظر ناشران بصورت مختصر یا کامل نوشته مي شد. برخي پژوهشگران علت به وجود آمدن 

برگ عنوان را در واقع نیاز فروشندگان کتاب به یافتن سریعتر کتاب ها مي دانند.)تصویر 1(
سرلوح: کتاب داراي دوسرلوح با نقش فرشتگان و گلدان گل درمیانۀ آن است. درمورد 
نقوش به کاررفته در سرلوح باید اشاره شود که با گذشت زمان از بدو ورود چاپ به ایران، به تدریج 
نقوش مصورکننده کتب چاپي اروپایي به کتاب هاي چاپي فارسي نیز راه یافت و جاي نقوش 
سنتي رایج ایراني را گرفت. نقش فرشتگان و گلدان هاي بزرگ و دسته هاي گل، به تمامي از اروپا 
نشأت گرفته اند. و به کار بردن آن ها در سرلوح صرفاً جنبه تزئیني داشته و با موضوعات کتاب ها 

مرتبط نیستند. )تصویر 2(

تصویر1. برگ عنوان کتاب طوفان البکاء.                                         تصویر2. سرلوح کتاب طوفان البکاء. 
جوهری )1355ه.ق(. موزه ملی ملک                                            جوهری )1355ه.ق(. موزه ملی ملک                                                                        
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مجلس دوم، غزوۀ خیبر و فتح ساقي کوثر 
جنگ خیبر موضوع مجلس دوم کتاب است که دربارۀ پیکار امیرالمؤمنین)ع( با مرحب 
خیبري است که از دیدگاه شیعه یکي از نقاط عطف تاریخ اسالم است، چرا که به گواهي تاریخ، 
دراین جنگ جز حضرت علي)ع( کسي را یاراي مقابله با مرحب نبود و غلبه ایشان بر او چنان 
براي حفظ اسالم نوپا حیاتي بود که پس از ظفر یافتن ایشان و فتح قلعه خیبر، بساط فتنه 
انگیزي هاي یهودیان علیه اسالم و مسلمین صدراسالم برچیده شد و پیامبر)ص( فرمودند که 
با پیروزي دراین جنگ، اسالم از خطر یک فتنه بزرگ نجات یافت. به جهت اهمیت این واقعه 
براي مسلمین و به ویژه شیعیان که خود را از رهروان حضرت علـي)ع( مي دانند و به این ارادت 
خویش مباهات مي کنند، این پیروزي بارها و به اشـکال گوناگون توسـط نقاشـان مسلمان در 
دوره هاي گوناگون تاریخي، چه در کتب خطي و چه درکتب چاپي به تصویر کشیده شده است. 
نقاشان مذکور براي نشان دادن اهمیت واقعه، معموالً حساس ترین لحظه این جنگ را به تصویر 
کشیده اند که درآن فرشتگان مقرب دست امیرالمؤمنین)ع( را براي زدن ضربه نهایي به حریف، 

هدایت مي کنند؛ دراین مجلس نیز تصویرگر چنین کرده است.
 پیکر دو جنگاور سواربر اسب در یک سوم میاني کادر قرارگرفته است با این تفاوت که پیکر 
حضرت علي)ع( و اسب ایشان بطور کامل ترسیم شده و اندکي بیش از نصف کادر را اشغال 
کرده است درحالي که پیکر مرحب تقریباً در حاشیه کادر قرار گرفته و قسمت انتهایي اسب او 
خارج از کادر است. استفاده از این نوع ترکیب بندي مقامي براي متمایز ساختن شخصیت اصلي 
و مقام واالي او، درنقاشي قهوه خانه اي نیز به کرات دیده مي شود. در نمایش پیکره ها به تبعیت 
از سنتي کهن، از نمایش همزمان سه رخ در باالتنه و نیم رخ در پایین تنه ها استفاده شده است. 
اسب ها نیز به تبعیت از همان سنت به تمامي از نیم رخ ترسیم شده اند. تصویرگر به جهت حفظ 
حرمت، از کشیدن چهرۀ حضرت احراز نموده و براي کامل ترکردن نمایش این تقدس، سر 
ایشان را به هاله اي از نور مزین نموده است. سه فرشتۀ موجود در تصویر نیز با جامگان مرسوم 
قاجاري و تاجي که تنها برسر فرشته پایین تصویر است، ترسیم شده اند. این فرشته با تاجي که 
برسر دارد و بال هاي بزرگ و قرارگرفتنش در پیش زمینه، نشان از جایگاه ویژه او دارد که در 
واقع نمایشي از جبرئیل4 است. و حضور این فرشته مقرب عالي مقام در صحنه، به طور ضمني 
بر اهمیت واقعه تأکید مي کند. دراین تصویر جبرئیل از بیم ضربۀ قدرتمند امیرالمؤمنین)ع( 
که ممکن است باعث شکافتن زمین شود، با بال هاي خود زمین را پوشانیده تا از آن محافظت 

کند. )تصویر 3(

مجلس پنجم، شهادت حضرت قاسم 
نخستین نکته حائز اهمیت دربارۀ مجالس با عنوان شهادت قهرمانان ملي و مذهبي آن است 
که علي رغم عنوان ذکر شده براي آن مجلس، در اغلب مواقع نقاش از به تصویر درآوردن لحظه 
برخاک افتادن یا مرگ قهرمانان پرهیز مي کند. و به جاي آن لحظات اوج حماسه را جهت به رخ 
کشیدن قهرماني و دالوري آنان به تصویر مي کشد. این قانون در تصویرسازي آثاري با مضامین 
حماسي و مذهبي به ندرت نقض مي شود. صحنه هایي نظیر کشته شدن سهراب به دست رستم 
یا مرگ سیاوش، جزو استثناهایي هستند که از محبوبیت باالیي برخوردارند و بارها به تصویر 
کشیده شده اند. این محبوبیت نه به جهت نشان دادن مرگ قهرمانان، بلکه به علت دارا بودن 

تصویر 3: مجلس دوم، غزوۀ خیبر. کتاب طوفان 
البکاء جوهری )1355 ه.ق(. موزۀ ملی ملک  
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بارعاطفي آن هاست. نمونه  هاي این گونه برخورد با چنین موضوعاتي در نقاشي قهوه خانه اي نیز 
بسیار مشاهده مي شود.

 درتصویرگري این مجلس هم از این امر پیروي شده و ما نه با صحنۀ شهادت حضرت قاسم، 
بلکه با لحظۀ اوج نبرد شجاعانه او با ازرق شامي5 روبرو هستیم. پیکر سوار بر اسب او تقریبا در 
میانه و سمت باالي کادر قرارگرفته و اولین پیکره ایست که درنگاه اول به چشم مي آید. هرچند 
به علت هم مرز بودن پیکره با گروه سواران پشت سرش، به تمایز او به عنوان شخصیت اصلي با 
سایرین، اندکي لطمه وارد شده است. با وجود هالۀ نوراني برگرد سرش به عنوان یک شخصیت 
واالمقام، اما چهره اش توسط نقاش عمداً به نمایش درآمده است تا برای مخاطب شیعه یادآور 
چهره ای باشد که به پاره ای از ماه تشبیه شده است نقاش براي آنکه جواني او را نشان دهد 
چهره اي فاقد محاسن به او بخشیده است که نتیجه آن تضادي است که صورت جوانش با 
نیروهاي متخاصم گرداگردش دارد. درحالي که پسران ازرق شامي که پیش از خودش توسط 
حضرت قاسم سرنگون شده اند، نیمۀ سمت راست پس زمینه را پرکرده اند، ایشان بي باکانه بسوي 

ازرق مي تازد. حریف که گویي قصد فرار دارد به پشت سرش مي نگرد و اسبش درحال خروج از 
سمت چپ کادر است. این چنین نیمۀ سمت چپ پس زمینه را نیز پر کرده است. تمهید نقاش 
برای به تصویر کشیدن صحنه فرار ازرق، به طور ضمني زبوني دشمن و شهامت حضرت قاسم را 
عیان تر مي سازد. دراین تصویر نیز همانند نمونه هاي پیشین، پیکر اسب ها تماماً به صورت نیم رخ، 
و پیکر حضرت قاسم به روش نمایش هم زمان نیم رخ و سه رخ ترسیم شده است. )تصویر 4(                                                                    

مجلس ششم، شهادت حضرت عباس 
داستان رفتن ایشان به سمت رود فرات براي آوردن آب و نحوۀ شهادتشان، به جهت 
قابلیت هاي ذاتي آن از احساس برانگیزترین و درعین حال محبوب ترین روایات موجود در 
مقتل ها و روضه خواني هاي ایام عاشوراست. وفاداري مثال زدني و جانبازي بیادماندني ایشان 
در راه موال و برادرش امام حسین)ع( نزد ایرانیان اهمیت ویژه اي دارد. و ایشان را در فرهنگ 

تصویر 4. مجلس پنجم. شهادت حضرت قاسم)ع(. کتاب طوفان البکاء.جوهری )1355 ه.ق(. موزه ملی ملک
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عاشورایي تبدیل به نمادي از جانبازي و شهامت نموده و به سقاي کربال شهره کرده است. 
این حادثه به دلیل تأثیرگذاري فوق العادۀ آن، منشاء آفرینش تصاویر بسیاري چه در کتب 
مصور چاپي و چه در تابلوهاي نقاشي قهوه خانه اي شده است. نقاش در اینجا نیز به پیروي 
از تصاویر قبلي، علي رغم نام مجلس که شهادت حضرت عباس است، نه لحظه شهادت را 
و نه پیکر بي دست را تصویر کرده، بلکه لحظه اوج رشادت را مصور نموده است. اما برخالف 
تصاویر قبلي، پیکر سوار بر اسب حضرت عباس، نه با هالۀ دور سر و نه با پوشیدگي چهره، 
بلکه تنها با مشک آبي که بردوش دارد از سایرین قابل تشخیص است. مشکی که به کودکان 
تشنه لب نخواهد رسید و او سواري است با مشک آبي دریک دست که با دست دیگرش 
به سمت دشمن حمله  ور شده است؛ دستي که قرار است لحظاتي بعد از تنش جدا شود. 
ترکیب بندي اما به جهت عدم جایگیري مناسب پیکره ها چندان موفق از کار درنیامده است. 
پیکر حضرت عباس درنیمه پایین کادر واقع شده ، اما به دلیل هم مرز شدن سر و دست 

شمشیر به دست ایشان با پیکر اسب حریف مقابل، چندان قابل 
تمایز نیست. مجموعۀ اسب سواراني که تقریباً گوشۀ سمت چپ 
باالي تصویر را اشغال کرده اند، نقطۀ ثقل عناصر داخل کادر را 
از آن خود کرده اند که چشم را درنگاه اول به سمت خود جلب 
از اولویت نگاه خارج کرده  کرده و شخصیت اصلي داستان را 
کادر  این  درمیان  اصلي  یافتن شخصیت  دیگر  بیان  به  است؛ 
نسبتاً شلوغ، درنگاه اول دشوار است و تنها نشانۀ کمکي در این 
میان، مشکي است که بردوش دارد. اما برای شیعه همین یک 
براین سوار  بعد  بیاورد که لحظاتی  بیادش  تا  نشانه کافی ست 
چه خواهد گذشت. گوشۀ سمت راست باالي کادر به عمر سعد 
نابرابرند.  این جنگ  یافته که نظاره گر  و همراهانش اختصاص 
به خدا  که  می زند  نهیب  همراهانش  به  عمرسعد  درحالی که 
سوگند اگر قطرۀ آبی به لب تشنه حسین)ع( برسد، به قوت و 
قدرت و شهامت زندگی را برما حرام خواهد ساخت. نقاش براي 
بر  ابن زیاد نشان دهد، چتري  او را درسپاه  مقام  تلویحاً  آنکه 
باالي سر او کشیده است. میانۀ باالي کادر نیز با تصویر دورنماي 

یک قصر و خطوط هاشورمانند درهم فشرده  اي پرشده که اشاره به درختاني دارد که بنا را 
احاطه کرده اند. از آنجا که در متن کتاب در توضیح این مجلس، از این بنا صحبتي به میان 
نیامده است، علت وجود آن ازلحاظ ارتباطش با موضوع داستان چندان مشخص نیست. شاید 
تنها علت وجود آن پرکردن فضاي خالي مانده درپس زمینه باشد. در نمایش جهت پیکره ها 
نقاش  آزادانه تر عمل کرده و اسب حریف سرنگون شده مقابل حضرت عباس را با سر به عقب 
برگشته نشان داده و پیکرسوارش را نیز درست در لحظۀ سرنگوني و بصورت سه رخ ترسیم 
کرده است. باقي اسب ها به تمامي از نیم رخ دیده مي شوند اما سواران آن ها گاهي به شکل 
نیم رخ و گاهي سه رخ تصویر شده اند. درکل مي توان گفت نکته اي که دراین تصویر به کلیت 
کار لطمه  زده است، ترکیب بندي نامناسب آن است. درنتیجه علي رغم قابلیت ذاتي داستان، 

اثرگذاري آن کاهش یافته است. )تصویر 5(

تصویر 5. مجلس ششم. شهادت حضرت عباس )ع(.کتاب طوفان البکا  جوهری 
)1355 ه.ق(. موزۀ ملی ملک
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مجلس هفتم، شهادت حضرت علي اکبر 
موضوع این مجلس شهادت علي اکبر فرزند هجدۀ سالۀ امام حسین)ع( است. نقاش دراینجا 
به ابتکاري جالب دست زده است. و آن این که دریک صحنه به طور هم زمان دو بخش از این واقعه 
را به تصویر کشیده است. طبق آنچه در کتاب روایت شده؛ حضرت علي اکبر نخستین بار به سوي 
لشگر دشمن حمله مي برد و جمعیت بسیاري را به هالکت مي رساند. اما تشنگی امانش را بریده 
است. از این رو بسوی پدر بزرگوارش شتافته و از او طلب جرعـه ای آب می کنـد. پدر اما از او 
می خواهد صبوری پیشه کند و به او مژده می دهد که اندکی بعد جد بزرگوارت)ص( تو را از آبی 
سیراب خواهد نمود که پس از آن هرگز احساس تشنگی نکنی.   )سیدبن طاووس،154:1392(. 
جنگ  میدان  سوی  به  دوم  بار  برای  پس 
می شتابد. این بار لشگریان کفر با نهیب عمر 
سعد که از تماشاي این رشادت برآشفته شده، 
به یکباره بسوي ایشان حمله ور مي شوند. این 
بار نیز فرزند امام)ع( با نهایت دالوري به سمت 
آنان هجوم برده و بسیاري را به هالکت رسانده 
دشمن  سپاه  قلب  تا  نیز  را  کثیري  جمع  و 
عقب مي راند. شیعه می داند که حادثه شهادت 
و  اتفاق مي افتد.  بعد  به  لحظه  این  از  ایشان 
آن لحظه که موالیشان حسین)ع( صورت بر 
می گذارد  خویش  خفته  بخون  فرزند  صورت 
باد  دنیا  سر  بر  خاک  تو  از  می فرماید:پس  و 

)سیدبن طاووس،154:1392(.
 تصویرگر این دو حمله را به صورت دو ردیف 
موازي و اریب نشان داده است. بطوري که گویي 
عده اي اسب سوار از گوشه ای وارد کادر شده 
و در جهت عکس آن از کادر خارج مي شوند. 
پیکر سوار بر اسب حضرت علي اکبر در میان 
هردو ردیف اسب سواران دیده مي شود. چهره 
بدون محاسن او که کنایه از سن کمش دارد 
عمداً به تصویر درآمده و با هاله اي نوراني گرد سرش از دیگران متمایز شده است، تا برای شیعه 
یادآور این جمله از موالیشان حسین)ع( باشد که فرزند برومندش را  أشَبُه الناِس َخلقاً و ُخلقاً 
و َمنِطقاً بَِرسولَِک )ص(   می نامید. )سیدبن طاووس،152:1392( این بار نیز نقاش لحظات اوج 
حماسه آفریني او را به تصویر کشیده است. هرچند که پیکر نسبتاً کوچکش درمیان انبوه اسب 
سواران، درنگاه اول به دشواري قابل تشخیص است. ازلحاظ زاویۀ دید اسب ها به تمامي از نیم رخ 
ترسیم شده اند. سواران اما با زاویۀ دید متنوع تري ترسیم شده اند. به طور کلي آنچه دراین مجلس 
بیش ازهرچیز جلب نظر مي کند، نمایش همزمان دو حمله و جایگزیني اریب گونه ردیف سواران 
درکنار حرکات تهاجمي شان در حمله و دفاع است که در مجموع ترکیب بندي پرکنشی را ایجاد 

کرده است. )تصویر 6(

تصویر 6. مجلس هفتم. شهادت حضرت علی اکبر )ع(. کتاب طوفان البکاء. جوهری )1355 ه.ق(. 
موزۀ ملی ملک
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مجلس هشتم، وداع امام حسین)ع( با اهل بیت 
موضوع این مجلس وداع امام حسین)ع( با اهل بیت خویش است. لحظه اي بس تأثیرگذار بر 
دل هاي ارادتمند شیعیان که از غربت و مظلومیت موالیشان درآن رویارویي نابرابر عمیقاً متأثر 
مي شوند. ذکر لحظات جانگداز وداع امام غریب یکي از مهمترین موضوعاتي است که از پس 
گذر سالیان دراز، هنوز درمجالس عزاداري امام حسین)ع( شنیده مي شود و بارعاطفي آن براي 

شنوندگان و مخاطبان کماکان حفظ شده است. 
 در اینجـا نیز نقـاش با پیـروي از سنت رایـج و رعایت حرمـت تصویرگري معصومین)ع( 
چهره امام را پوشیده نگاه داشته و در مورد زنان اهل بیت نیز این موضوع را رعایت کـرده است. 

همچنیـن سر ایشـان را به هـاله اي از نور 
مزین کرده است. تصویرگـر دراین مجلس 
وداع  لحظــۀ  وداع کننـدگان،  میـان  از 
امـام حسیـن)ع( با دختــر خـردسالشان 
را برگزیــده است؛ آن لحظـه که دختـر 
خردسال پاي ذوالجنــاح را گرفتــه تا از 
رفتن امـام ممانعـت و با پدرش وداع کند 
و شیعه می دانـد که بعـد واپسیـن وداع، 
چگونه دگـر بار سر پدر به  دامن این دختر 
بی تاب خواهد رسید. نیمــي از تصویــر با 
پیکر امام سـوار براسـب، و دختـر ایشـان 
که درمیانه کادر قرار گرفتــه و نخستین 
پیکره اي اسـت که نـگاه را به سـوي خود 
مي کشد، و ردیف زنان اهل بیـت درپشت 

سر ایشان، پر شـده است. 
این نیمــه از تصویــر با خیمــه هایي 
که گوشـۀ سمـت راســـت بـاالي کادر را 
پرکـرده اند، کامل مي شـود. با انـدکـــي 
فاصله در نیـمۀ مقابل، لشگریان دشمن 
با اسب های تازان قرار گرفته اند که گویـي 

بی صبرانه انتظار پایان این جنگ خونین و غارت خیمه ها را مي کشنـد. و شیعه دردمندانه 
می داند که بر سادات چه خواهد گذشت. تقسیــم کادر به این شـکل، هوشمنـدي نقــاش 
را در به تصویر کشیدن این مجلـس نشـان مي دهـد. و در مجموع ترکیب بندي موفقي را رقم 
زده است. پرداخت اریب گونه پس زمینۀ تصویر، تداعي کنندۀ میدان عمـل گستـرده تري است 

که توانسته براي هردو واقعه موجود در تصویر فضایي کافي ایجاد کند. )تصویر7(
                            

تصویر7. مجلس هشتم. وداع امام حسین )ع( با اهل بیت. کتاب طوفان البکاء جوهری )1355 ه.ق(. 
موزۀ ملی ملک
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جدول 1.  ویژگی های تصویری مجالس کتاب طوفان البکاء )نگارندگان(
تصاویرطوفان البکاء

ساده و فاقد تزئیناتبرگ عنوان

دو سرلوح با آرایه های تزئینی با منشاء اروپاییسرلوح

نمایش همزمان نیم رخ و سه رخ پیکره ها

در اکثر موارد سه رخ و در برخی نیم رخچهره ها

نیم رخحیوانات

دید از روبه روبناها

به میزان اندک در مورد لباس ها و اسب هاحجم پردازی

خطوط و هاشورهای مختصر تداعی کنندۀ طبیعت
پوشش گیاهی یا آب

جامگان ساده و مرسوم در سرزمین های عربی و پوشش
جامگان مرسوم قاجاری برای فرشتگان

به مقدار مختصر درمورد زره و کاله خود و تاج هاتزئینات
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نتیجه 
ظهور مضامیـن شیعـي درآثار هنـري که پیش از رسمـي شدن مذهب تشیع درایران آغاز 
شده بود، در دوران صفویان به رشد فزاینـده اي دست یافت و تا دوران قاجـار نیز تداوم یافت. 
هرچند که دراین دوران نسبت به گذشته، تولیـد آثار کتاب نگاري نفیس انگشت شمار بود، اما 
ورود صنعت چاپ به ایران عرصه هاي جدیدي را به روي هنرمندان گشود. درواقع صنعت چاپ 
امکاناتي را براي ارزان تر تمام شدن تهیه یک کتاب دراختیارگذارد که تا قبل از آن وجود نداشت. 
درگذشته تولید نسخ خطي بهاي گزافي داشت و اغلب درکارگاه هاي سلطنتي تهیه مي شد. 
همین امر باعث محدود ماندن مخاطبان این آثار به طبقه اشراف مي شد. اما آثارچاپي باعث شد 
تا اقشار پایین تر جامعه نیز بتوانند از آن ها استفاده کنند. همگام با رشد تقاضا براي چاپ کتاب، 
تصویرسازي کتاب نیز رونقي دوباره یافت. مجموعه کتاب هاي مصور چاپي دورۀ قاجار درواقع 
سیر تجربیات گوناگون هنرمندان آن دوره درحوزه مصورسازي را نشان مي دهد. آنچه هنرمندان 
تصویرگر اغلب گمنام، درکتاب ها خلق کردند، نمایشي از واقعیات جامعه آن روزگار بود، باتمام 

جزئیات آن نظیر آداب و رسوم، ابنیه، جامگان مرسوم و عقاید مذهبي مردم درعهد قاجار.
تعداد زیادي از کتب چاپـي دورۀ قاجـار موضوعـات دینـي داشتند که برخی ازآن ها جزو 
محبوب ترین آثار ادبیات دیني بودندکه به سبب استقبال فراوان، اغلب مصور نیز شدند. درباب 
میزان کاربرد مضامین شیعی در مصورسازی کتب مذکور می توان از حمله حیدری، اسرارالشهادۀ، 
انوار الشهادۀ، گنجینه اسرار، مجالس المتقیـن، ماتمکده، مختارنامه، تحفۀ المجالس، تحفۀ 
الذاکرین و وسیلۀ التجاۀ نام برد که هرکدام بارها به صورت مصور تجدید چاپ شدند. همچنین 
56 چاپ سربی و سنگی مصور از کتـاب طوفان البکاء گواهی بر این مدعاست که درمیان کتب 
چاپی دورۀ قاجار رکوردی بی سابقـه است. درتصویرسـازي کتب مذهبـي، از جمله کتاب طوفان 
البکاء، تداوم سنتي کهـن دیده مي شـود. و آن منـع صورت گـري چهره معصومین)ع( به جهت 
حفظ حرمت شخصیت واالي ایشان است. ازاین رو درتصویرسازي هاي دورۀ قاجار نیز به پیروي 
از این سنت، چهره ها کماکان پوشیده نگاه داشته شده اند. دومین نماد متمایزکننده وجود هاله اي 
نوراني بر گرد سرمعصومین)ع( است که آن نیـز ریشـه اي بس کهـن درنـگاره هاي ایراني دارد و 

درتصاویر خلق شده در این دوران نیز همچنان مشاهده مي شود. 
نکتۀ دیگر آن که براي مخاطبین شیعه که در بستری مذهبی رشد یافته اند، نوعي پیش آگهي 
ایجاد شده است، به گونه اي که هنگام تماشای این تصاویر، ذهن بطور خودکار وقایع بعدي را نیز 
به تصور مي آورد. همین امر باعث مي شود که آن ها با دیدن این تصاویر و با کمک پیش آگهي 
ایجاد شده، حداکثر بهره برداري 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 می ماند وگویاي پیوند عمیق هنر و مذهب درایران است. پژوهش درحوزه 
آثار هنري شیعي، گونه اي رمزگشایي از مفاهیم نهفته دربطن آن هاست که ارزش هاي واالي آن 

را عیان مي سازد. وآن را براي مخاطبان اعم از شیعه و غیرآن قابل دریافت مي سازد.
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باخبر کرد، پس او چهارصد یا پانصد سوار را به فرماندهی   ازرق به سوی آنان فرستاد. این گروه با حبیب و همراهانش درگیر 
شدند که در این درگیری، تعدادی از مردم بنی اسد   کشته شدند. بقیه هم با فرا رسیدن شب گریختند و خود را به قبیله 
حی   رساندند. حبیب به تنهایی نزد امام )علیه الّسالم( بازگشت و آن حضرت را از آن چه که اتفاق افتاده بود، باخبر کرد. ازرق 
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 /1۰/1۰
6.   قال الحسین بن علی )ع( : اَللُهَم اشَهد، َفَقد بََرَز اِلَیِهم ُغالٌم اأشَبُه الناِس َخلقاً َو ُخلقاً َو َمنِطقاً بَِرسولَِک )ص( َو ُکنا 
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