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فصلنامة علمي نگره

       معرفي ويژگيهاي طراحي و شخصيت پردازي در نسخه 
چاپ سنگي مجالس المتقين، مصور شده توسط عبدالجليل 
(تصويرگر ناشناس) و تطبيق آن با نمونه هاي مشابه* 
   فاطمه عسگري**مهناز شايسته فر***سيد ابوتراب احمدپناه ****

چكيده
حماســه ديني امام حســين(ع) به روشهاي مختلف از جمله زبان تصوير به نسلهاي بعدي انتقال يافت. 
يکي از اين کتابها که توجهي به آن نشده و داراي نسخه هاي متعدد مصور در قالب چاپ سنگي مي باشد 
مجالس المتقين است. مسئله اين تحقيق معرفي نسخ مصور چاپ سنگي مجالس المتقين موجود در کتابخانه 
ملي و مطالعه تطبيقي نسخه طراحي شده توسط عبدالجليل، هنرمند ناشناخته است. اهداف اين تحقيق، 
بازشناسي نسخ مصور چاپ سنگي مجالس  المتقين و هنرمندان آن و نيز مطالعه ويژگيهاي طراحي و 
شــخصيت پردازيهاي عاشورايي انجام شده در نسخه کتاب مذکور، همچنين بيان تفاوتها و شباهتهاي 
طراحي هنرمندان اين نسخ است. سؤالهاي اين تحقيق عبارتند از: ١. ويژگيهاي نسخ مصور چاپ سنگي 
مجالس المتقين چيست و هنرمندان آن کدامند؟٢-شــاخصه هاي طراحي و شخصيت پردازيهاي انجام 
شــده توسط عبدالجليل در نسخه کتاب مذکور چيست؟٣- تفاوتها و شباهتها در عملکرد طراحان نسخ 
مجالس المتقين کدامند؟ روش تحقيق در اين پژوهش، روش توصيفي- تحليلي و شيوةجمع آوري اطالعات 
كتابخانه اي و جامعه آماري ٥ نمونه از کتاب مجالس المتقين مي باشد. نتايج حاصله  عبارت است از اينكه 
نســخة مجالس المتقين عبدالجليل داراي ويژگي هاي بصري از جمله هاشورزنيهاي  پراکنده و متراکم، 
اندامهايي کوتاه قامت، چهره هايي گرد است همچنين در سپاه اشقياء فشردگي نامنظم و حرکات اغراق شده 
در چهره ديده مي شود. عدم رعايت نسبتها و پس زمينه تصوير نکته بارزي است. در اين نسخه بيانگري 
و پويايي و دوري از تزئينات به خوبي ديده مي شــود در حاليکه در ســاير نسخ به خصوص اثر محمد 
اسماعيل تبريزي، سايه روشنها به صورت نقطه گذاري و حجم پردازي کمتري بارز است. کليت طراحيهاي 
خويي تزئينات و پرداخت بيشتري در قالب نظم و تقارن دارد به طور کلي، کادربنديهاي مربع شکل، پوشش 
ائمه، زيبايي آرماني و عدم واکنش احساسي در چهره شخصيتهاي مثبت، نحوه طراحي پوشش چهره امام 

حسين(ع)، جهت قرارگيري پيکره ها و ترکيب بندي قطري در اغلب تصاوير نسخ مشترک است.     

کليدواژه ها 
شخصيت پردازي، چاپ سنگي مصور، عاشورا، مجالس المتقين، عبدالجليل

 اين مقاله برگرفته از رساله دکتري نويسنده اول با عنوان:«تبيين ويژگي هاي بصري حماسه ديني امام حسين(ع) در نسخ چاپ 
سنگي نفيس قاجاري» از دانشگاه تربيت مدرس است.

Email:f_asgari@modares.ac.ir          دانشجوي دکتري هنر اسالمي دانشکده هنر و معماري دانشگاه تربيت مدرس تهران  
    عضو هيئت علمي (دانشيار) رشته هنر اسالمي دانشکده هنر و معماري دانشگاه تربيت مدرس تهران( نويسنده مسئول)  

Email:shayesteh@modares.ac.ir

    عضو هيئت علمي (استاديار) رشته گرافيک دانشکده هنر و معماري دانشگاه تربيت مدرس تهران 
Email:ahmadp_a@modares.ac.ir
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تاريخ دريافت: ٩٩/٦/١٧ 
تاريخ پذيرش:٩٩/١١/١٩

       نوع مقاله: پژوهشي



مقدمه
يکي از مهمترين عواملي که مضامين شيعه را به صورت 
مکتوب، به دست مردم مي رساند گسترش نسخه ها از طريق 
که بخش  کتابهاي مصور چاپ سنگي  بود.  چاپ سنگي 
زيادي را شامل مي شد، مربوط به کتابهاي مذهبي از جمله 
واقعه عاشورا بود. به صورت مقتل نويسي، روضه نويسي، 
مرثيه سرايي يا ادعيه که اغلب با زبان شعر و تصوير تلفيق 
مي شد، در اختيار مردم قرار مي گرفت. يکي از اين کتابها 
مجالس المتقين است که نوع مصور آن، در کتابخانه هاي 
اهللا  آيت  اسالمي،  شوراي  مجلس  ملي،  جمله  از  ايران 
کشور  از  خارج  کتابخانه هاي  در  نيز  و  و...  بروجردي 
همچون ميراث فرهنگي پروس در برلين نگهداري مي شود. 
مجالس المتقين جزء کتابهاي رايج در دوران قاجار بود و 
نسبت به ساير کتابهاي رايج، هم اکنون به تعداد زيادي 
بارز  نسخ،  اين  شاخصه هاي  از  است.  موجود  ايران  در 
شدن شخصيتهاي انساني و همچنين مصور شدن داستان 
کربال در ميان داستانهاي متعدد ائمه(ع)، پيامبران و احاديث 
ذکر شده در اين کتاب است. واقعه عاشورا به خصوص 
صحنه هاي نبرد که نماد ايستادگي، برپايي اسالم و حق 
است با جزئيات و پرداخت بيشتري نسبت به ساير تصاوير 

در تمام نسخ اين کتاب ديده مي شود. 
از  نسخه  روي ٥  بر  انجام شده  بررسي هاي  به  توجه  با 
و  تحليلي  توصيفي  روش  به  که  مجالس المتقين،  کتاب 
اين تحقيق عبارت  انجام شده است، مسئله  از نوع کيفي 
است از: معرفي نسخ مصور چاپ سنگي مجالس المتقين 
موجود در کتابخانه ملي و مطالعه تطبيقي نسخه مصور 
کتاب  اين  نسخ  ساير  با  عبدالجليل،  توسط  طراحي شده 
است که به لحاظ ويژگيهاي شخصيت پردازي تصويري 
و با نگاه به مفاهيم شيعي مورد مطالعه قرار گرفته است. 
بازشناسي نسخ مصور چاپ سنگي  تحقيق،  اين  اهداف 
ويژگيهاي  مطالعه  نيز  و  آن  هنرمندان  و  مجالس المتقين 
طراحي و شخصيت پردازيهاي عاشورايي انجام شده توسط 
عبدالجليل در نسخه کتاب مذکور، همچنين بيان تفاوتها و 
شباهتهاي طراحي هنرمندان اين نسخ است. سؤالهاي اين 
تحقيق عبارت است از: ١- ويژگيهاي نسخ مصور چاپ 
سنگي مجالس المتقين چيست و هنرمندان آن کدامند؟٢-

شاخصه هاي طراحي و شخصيت پردازيهاي انجام شده 
توسط عبدالجليل در نسخه مذکور چيست؟٣- تفاوتها و 

شباهتهاي عملکرد طراحان نسخ مجالس المتقين کدامند؟ 
اهميت و ضرورت اين تحقيق، معرفي تصويرساز ناشناس 
بازشناسي  و  احياء  و   عاشورا  با موضوع  چاپ سنگي 
تصاوير نسخ مجالس المتقين است که تا کنون روي اين 
نسخه به خصوص تصاوير آن به اخص تحقيقي صورت 
نگرفته است. بدين سبب اين پژوهش مي کوشد با نگاه به 
طراحي و شخصيت پردازيهاي اين کتاب که بيشتر شامل 
امام حسين(ع) و يارانش است، ويژگيهاي تصويرسازي 

عبدالجليل و نمونه هاي مشابه اين کتاب را معرفي و مورد 
مطالعه قرار دهد.

روش تحقيق
اين تحقيق به روش توصيفي تحليلي و از نوع کيفي انجام 
شده است. شيوه گردآوري اطالعات اين تحقيق به روش 
کتابخانه اي، اسنادي و تصويربرداري از طريق اسکنر و 
دوربين عکاسي با مراجعه به نسخ اصلي فارسي موجود 
در مخزن چاپ سنگي کتابخانه  ملي صورت گرفته است. 
از ميان ١٤ نسخه مصور مجالس المتقين، ٥ نمونه به عنوان 
جامعه آماري انتخاب شد که مبناي گزينش، کيفيت بهتر 
طراحي نسخ منتخب نسبت به سايرين، تفاوت در کليشه هاي 

چاپي و سال نشر کتاب است. 

تصوير١. مجالس المتقين -١٢٨٠ق- تصويرساز: نامشخص صفحه 
آغازين، مأخذ:  مخزن چاپ سنگي کتابخانه ملي

معرفي ويژگيهاي طراحي و شخصيت  
پردازي در نسخه چاپ سنگي مجالس  
المتقين، مصور شده توسط  عبدالجليل 
(تصويرگر ناشناس) و تطبيق آن با 

نمونه هاي مشابه  /٣٩-٥٧
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فصلنامة علمي نگره

پيشينه تحقيق
طي تحقيق انجام شده مقاله هايي با عنوان (بررسي کتابهاي 
چاپ سنگي مصور قاجار) از عبدالمجيد حسيني راد و زهرا 
خوان ساالر در فصلنامه هنرهاي زيبا، شماره٢٣، پياپي٤٦٦ 
در سال ١٣٨٤ به ثبت رسيده است که به خصوصيات و 
ريشه يابي  لحاظ  به  اغلب  نسخ  اين  تصويري  جلوه هاي 
مي پردازد.  کتاب آرايي  با  نگاره ها  اين  ارتباط  و  تصاوير 
مورد ديگري با نام (تجلي عاشورا در تصويرسازي چاپ 
سال،   در  عسگري  فاطمه  نوشته   ( سنگي 
شماره ٣٩ سال ١٣٩٥ در مجله نگره به چاپ رسيده است. 
(روايت تصويري عاشورا در نسخ چاپ سنگي) در دومين 
کنفرانس بين المللي مطالعات اجتماعي فرهنگي و پژوهش 
ديني در سال ١٣٩٦ به وسيله حميدرضا روحاني و محبوبه 
صديقيان به ثبت رسيده است.(بررسي مضامين و فضاي 
تصويري چاپ سنگي مصور و نقاشي قهوه خانه اي در 
دوره قاجار) نويسنده مهين سهرابي و عفت آقاباباييان در 
مجله دو فصلنامه پژوهش هنر به سال ١٣٩٤ و پياپي٩. 
مقاله ( بررسي فرشته نگاري در نسخ چاپ سنگي کتاب 
به  هنر  مجله جلوه  در  يغماييان  مريم  از  تحفه المجالس) 
شماره٣، پياپي٧، سال ١٣٩٢.  (تصويرسازي کتب چاپ 
سنگي، بازتاب تحوالت صنعتي و فرهنگي ايران در دوره 
قاجار) نوشته نفيسه اثني عشري در مجله مباني هنرهاي 
تجسمي به شماره ١ پياپي ٧، سال ١٣٩٨ و همچنين مقاله 

ديگري با عنوان مطالعه تطبيقي تصاوير نسخ چاپ سنگي 
و کاشيهاي مصور دوره قاجار) از فاطمه جباري و محسن 
مراثي در فصلنامه هنرهاي تجسمي پياپي٥٣ به سال ١٣٩٢ 

به چاپ رسيده است.
در پايان نامه اي با عنوان(تحليلي بر آثار نقاشي قهوه خانه اي 
و چاپ سنگي با موضوع عاشورا) از صديقه احمدي به 
راهنمايي حبيب اهللا صادقي، مقطع کارشناسي ارشد سال 
١٣٩٦ در دانشگاه شاهد پژوهش شده است که به تحليل 
با  ديگري  پايان نامه  در  مي پردازد.  قهوه خانه اي  نقاشي 
عنوان (تحليل نگاره هاي سوگواري در آثار چاپ سنگي) 
که در مقطع ارشد به سال ١٣٩٦ در دانشگاه علم و هنر 
يزد به وسيله حديثه صادقي و با راهنمايي عليرضا محمدي 
مالسي انجام شده است، نگاره هاي سوگواري و ريشه يابي 
نقوش و تأثير سنتهاي فرهنگ و هنر ايران مورد مطالعه 
قرار گرفته است همچنين(شخصيتهاي روايي سه نسخه 
از مختارنامه چاپ سنگي دوره قاجار) از فهيمه بيگي در 
مقطع کارشناسي ارشد در دانشگاه علم و فرهنگ يزد با 
ثبت رسيده  به  الدين در سال ١٣٩٥  نجم  فؤاد  راهنمايي 
است. در پايان نامه ديگري با عنوان(هويت زيبايي شناختي 
نسخه هاي مصور چاپ سنگي دوره قاجار) از ماه منير 
به سال  با راهنمايي اشرف السادات موسوي لر  شيرازي 
الزهرا ديده مي شود که  ١٣٩٦ در مقطع دکتري دانشگاه 
به اليه هاي هويت فرهنگي در تصاوير نسخ چاپ سنگي 

تصوير٢ . مجالس المتقين -١٢٦٧ق- تصويرساز: عليقلي خويي-
صحنه محاربه حضرت علي(ع) با عمربن عبدو- مأخذ:  همان

تصوير٣ .مجالس المتقين -١٢٧٤ق- تصويرساز: محمد اسماعيل 
تبريزي-صحنه محاربه حضرت علي(ع) با عمربن عبدو- مأخذ:  

همان



قاجاري مي پردازد. کتاب (چهل طوفان) از علي بوذري به 
مجلس شوراي  اسناد  مرکز  و  موزه  نشر  سال١٣٩١به 
البکاء را  اسالمي، تصاوير کتابهاي چاپ سنگي طوفان 
با  ديگري  کتاب  در  است.  کرده  معرفي  و  جمع آوري 
عنوان (تصويرسازي داستاني در کتابهاي چاپ سنگي 
نشر  به   ١٣٩٨ سال  مارزلف،  اولريش  نوشته  فارسي) 
نظر چاپ شده است که فقط چند خطي درباره کتاب چاپ 
آنچه  اما  سنگي مصور مجالس المتقين ذکر کرده است 
باعث تفاوت اين مقاله با سايرين مي شود آن است که در 
عنوان و موضوع هيچ مقاله، رساله و يا کتابي از چاپ 
سنگي مصور مجالس المتقين ياد نشده و تحقيق منحصر 
روي آن صورت نگرفته است. در هيچ يک از تحقيقات 
موجود، نام و شيوه طراحي عبدالجليل، ذکر نشده است. 
را  نسخ  اين  تا  مي کوشد  رو  پيش  مقاله  راستا  اين  در 

بازشناسي و هنرمند ناشناس آن را معرفي کند.  

اسوه پردازي شخصيتهاي عاشورايي
اسوه در حماسه عاشورا در قالب شخصيت پردازي طي يک 
رويداد جلوه مي کند. اين نوع، در قيد زمان و دوران خاصي 
نيست بلکه همواره زنده، جاويد، فرهنگ ساز و مؤثر است. 
شخصيتهاي ديني  وجود الهي را مطرح مي کنند که تاريخ 
آن را با خود همراه کرده و هر چه بيشتر ابعاد آن مشخص 
مي شود. شخصيتهاي عيني در اين حماسه داراي ويژگيهاي 
منحصر به فردي به لحاظ کرامت و روحيه ديني هستند که 
در ظاهر آنها نيز مشهود است. اسوه پردازي در عاشورا، 
فرهنگ شيعي را در لواي توجه به اولياء خدا و مرجعيت 
ديني نشان مي دهد. در واقع شخصيتهاي امام حسين(ع)، 
زينب  حضرت  عباس(ع)،  حضرت  اکبر(ع)  علي  حضرت 
(س) و امام سجاد (ع) در واقعه عاشورا همچون صورتي 
هستند که بر مفاهيم عاشورايي از جمله صبر، وفاداري، 
ايثار و... داللت مي کنند. اين شخصيت ها که هر يک، اسوه 

-١٢٦٧ق-  المتقين  مجالس  تصوير٦. 
وداع  خويي- صحنه  عليقلي  تصويرساز: 

حضرت علي اکبر، مأخذ:  همان

-١٢٨٤ق-  المتقين  مجالس  تصوير٥. 
تصويرساز: عبدالجليل-صحنه وداع  حضرت 

علي اکبر - مأخذ:  همان

-١٢٨٤ق-  المتقين  مجالس  تصوير٤. 
تصويرساز: عبدالجليل-صحنه محاربه حضرت 

علي(ع) با عمربن عبدو- مأخذ:  همان

تصوير٧.مجالس المتقين -١٢٧٤ق- تصوير 
ساز: محمد اسماعيل تبريزي- صحنه وداع 

حضرت علي اکبر - مأخذ:  همان

تصوير٨. مجالس المتقين -١٢٨٠ق- تصوير 
ساز: نامشخص- صحنه وداع حضرت علي 

اکبر - مأخذ:  همان

تصوير٩. مجالس المتقين -١٢٦٦ق- تصوير 
ساز:  نامشخص- صحنه وداع حضرت علي 

اکبر - مأخذ:  همان

معرفي ويژگيهاي طراحي و شخصيت  
پردازي در نسخه چاپ سنگي مجالس  
المتقين، مصور شده توسط  عبدالجليل 
(تصويرگر ناشناس) و تطبيق آن با 

نمونه هاي مشابه  /٣٩-٥٧
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فصلنامة علمي نگره

ايدئولوژي  و  فرهنگ  و  تاريخ ساز شدند  هستند،  معنايي 
حماسه  دادند.  نشان  عاشورا  واقعه  قالب  در  را  اسالمي 
ديني امام حسين(ع) در قالب شعر و يا تصويرسازي چاپ 
سنگي و نيز صورتهاي ديگر با زباني ساده و صريح مطرح 
مي شود تا پيام کربال،  ويژگيهاي ساالر شهيدان و نگاه 

فرهنگ شيعي هر چه بيشتر عيان شود.
از ويژگيهاي امام حسين(ع)۱ که بيش از هر چيز ديگر بارز 
است.  ع)  امام حسين(  استقامت  و  آرامش  اطمينان،  بود، 
ايشان در روز عاشورا از آينده اي روشن در مورد نهضت 

کربال آگاه و مطمئن بودند.
شور،  حماسه،  ايشان،  شخصيت  خصوصيات  ديگر  از   
عظمت، صالبت، ايستادگي و حق پرستي است۲. در روايتي 
باب رشادت  در  االرشاد  دوم  جلد  در  امام حسين(ع)  از 
ايشان آمده است «به خدا سوگند، نه دست ذّلت و خوارى 
به شما مى دهم و نه چونان بردگان مى گريزم» (محمدی 

ری شهری، ۱۳۸۹: ۳۳۰).

در روايت ديگري در کتاب اللهوف، در باب آرامش و دالوري 
ايشان آمده است«راوي مي گويد: به خدا قسم هرگز نديده ام 
شخص مغلوبى را كه فرزندان و اعضاى خانواده و يارانش 
همگى كشته شده باشند و مانند حسين چنين آرام و خونسرد 
باشد. لشكر دشمن حلقه را بر او تنگ مى كرد اما او با شمشير 
خود بر آنان حمله مى آورد و چنان از برابر او مى گريختند 
كه گله اى بز از برابر گرگى كه بر آن حمله كرده باشد. او 
بر سپاه سى هزار نفرى آنان يورش مى آورد و آنها را مانند 

مور و ملخ پراكنده مى ساخت۳»(همان:۳۳۱) 

شخصيت پردازي تصويري 
فرد در ظاهر، رفتار، حاالت  از ويژگيهاي يک  شخصيت 
روحي، اعتقادات و حتي فرهنگ وي خبر مي دهد و هنگامي 
که زبان تصوير پيدا مي کند فرهنگ تصويري را نيز در خود 
جاي مي دهد. اين فرهنگ از تاريخ و حتي آيينها نيز پيروي 
مي کند. «شخصيت عبارت است از عامل يا عوامل انساني 

-١٢٨٤ق-  المتقين  مجالس  تصوير١٠. 
امام  محاربه  عبدالجليل-  تصويرساز: 

حسين(ع) با سپاه کفار- مأخذ:  همان

-١٢٦٧ق-  المتقين  مجالس  تصوير١١. 
امام  محاربه  عليقلي خويي-  تصويرساز: 

حسين(ع) با سپاه کفار- مأخذ:  همان

-١٢٧٤ق-  المتقين  تصوير١٢.مجالس 
تصويرساز: محمد اسماعيل تبريزي- محاربه 

امام حسين(ع) با سپاه کفار- مأخذ:  همان

-١٢٦٦ق-  المتقين  تصوير١٣.مجالس 
امام  محاربه  نامشخص  تصويرساز: 

حسين(ع) با سپاه کفار- مأخذ:  همان

-١٢٨٠ق-  المتقين  تصوير١٤.مجالس 
امام  محاربه  نامشخص-  تصويرساز: 

حسين(ع) با سپاه کفار- مأخذ:  همان

-١٢٨٤ق-  المتقين  تصوير١٥.مجالس 
جناب  عبدالجليل-محاربه  تصويرساز: 

عباس- مأخذ:  همان

امام  شخصيت  درباره   -١
حسين(ع) بايد گفت که «حسين بن 
علي يک روح بزرگ و مقدس است. 
اساسا روح که بزرگ شد، تن به 
زحمت مي افتد و آرزو مي کند که 
الهي و هدف هاي  در راه هدفهاي 
بزرگ خودش کشته شود. سورة 
فجر سوره امام حسين(ع) است. از 
امام صادق(ع)پرسيدند: چگونه اين 
سوره، سورة جد شما حسين بن 
علي است؟ فرمود: آيه آخرش را 
بنگريد؟ يعني مصداق اين آيه امام 
حسين(ع)بود. خدا به زبان تکوين، 
خطاب  را  آيه  اين  ظاهر  مصداق 
داراي  حسين، اي  دادن. اي  قرار 
به  چون  الهي،  طمأنينة  و  آرامش 
مقام طمأنينه الهي رسيده اي ديگر 
و مصيبتي  ناراحتي، سختي  هيچ 
تو را تکان نمي دهد، تو به آن مقام 
تو مي گويد:  به  رسيده اي که خدا 
را.  ما  تو  و  پسنديده ايم  را  تو  ما 
تو اکنون در گروه بندگان خاص 
 :١٣٩٦ شو»(پوراميني،  وارد  من 

١٣ و١٤).
نهضت  پيامهاي  و  درسها   »  .٢
سنت  احياي  شامل  حسيني 
احياي  باطل،  افشاي  دين،  اصالح 
منکر،  از  نهي  و  معروف  به  امر 
تفکيک مؤمنان واقعي و دنياطلب، 
طاغوت،  با  مبارزه  عزت آفريني، 
مقاومت  شهادت،  مکتب  احياي 
حماسه  پيوند  نفس،  آخرين  تا 
امر،  ولي  از  حمايت  عرفان،  و 
نقش  و  صبر  فداکاري،  آزادگي، 
زنان به عنوان عاملي مؤثر مي باشد»
( خرمي آراني،١٣٩٤: ١٠٠و١٠١)

کتاب  در  صدوق  «شيخ   .٣
االمالي، در مورد پيروي، شناخت و 
امام حسين(ع) ذکر  با  دوستداري 
بن  از   نقل  به  که  مي کند 
يمان  پيامبر(ص) را ديدم كه دست 
حسين بن علي (ع) را گرفته است 
و مي فرمايد: اي مردم! اين حسين 
بشناسيد.  را  او  است.  علي  بن 
در دست  جانم  كه  آن  به  سوگند 
بهشت  در  او  اوست،  (قدرت) 
بهشتند  در  دوستدارانش  و  است 
نيز  دوستدارانش  دوستداران  و 
بهشتند»(محمدی ری شهری،  در 

 (١٣٨٩: ٣٢٩



يا غيرانساني در داستان که امکان ايجاد کنش را مي يابند. 
بنابراين، اين عنصر منشأ بروز حوادث در داستان مي شود 
و آن را به پيش مي برد. شخصيت بر تفاوت انسانها تأکيد 
مي کند. در واقع شخصيت عبارت است از همة ويژگيهاي 
همکاران، ۱۳۹۷: ۱۶۸).  و  باطني»(شرف الدين  و  ظاهري 
شخصيت پردازي۱ تصويري، صفات دروني و بيروني را 
در  قالب رنگ و فرم نشان مي دهد و هنرمند با استفاده 
از زبان نگاره ها کيفيات روحي و معنوي شخصيت مورد 
نظر خود را بيان مي کند. شخصيت پردازي تصويري نه 
تنها شامل تصويرآفريني در شاکله و پيکره شخصيت بلکه 
در نمادها و نشانه هاي تصويري، پرداخت عناصر محيطي 
و نيز ارتباط با ساير پيکره ها صورت مي گيرد همچنين 
خصايص روحي، مفاهيم اعتقادي و نيز ويژگيهاي پرداخت 
داستاني به بيننده منتقل مي شود. شناسايي ارکان مختلف 
شخصيتي در لباس و تزئينات، حالت چهره، حرکت بدن، 
ارتباط صحنه ها با شخصيتها، ارتباط شخصيتها با يکديگر، 
جايگاه پيکره در صحنه، رنگ لباس، رنگ محيط اطراف و 
حتي کنشهاي ساير عناصر در صحنه نسبت به شخصيت 
شخصيتي  ويژگيهاي  دهنده  نشان  مي تواند  نظر،  مورد 
با  است  قادر  هنرمند  و  باشد  تصويرسازي  در  داستان 
تکنيکهاي مختلف در تصويرآفريني، اين شاخصه را بارزتر 

و يا کمرنگ تر نشان دهد. 

چاپ سنگي مصور با موضوع عاشورا
بعد از اختراع چاپ به شيوه جديد در اروپا، اين صنعت بر 
روي ايران نيز تأثير گذاشت. چاپ سنگي ابتدا در تبريز 
پرداخت.  قرآن  انتشار  به  و  داير گشت  در سال ١٢٥٠ق 
کتابهايي  تهران  در  مدتي چاپخانه چاپ سنگي،  از  «پس 
اواخر  در  کرد.  چاپ  را  نشاط  الوهاب  عبد  ديوان  مانند 

سال ١٢٦٨ق، چاپخانه چاپ سنگي دارالفنون تأسيس شد 
که توسط «عليقلي ميرزا اعتضاد السلطنه» و دستيار وي 
 .(Vosoughi,2016,1267)«مي شد اداره  قليخان»  «رضا 
کتابهاي مصور چاپ سنگي شامل دسته بنديهاي متنوعي

« با سه موضوع ادبيات کالسيک فارسي، ادبيات مذهبي و نيز 
حماسه هاي عاشقانه و داستانهاي عاميانه است »(مارزلف، 
١٣٩٨: ٤٣ و٤٤). نوع مذهبي به صورت مقتل نويسي، روضه 
نويسي، مرثيه سرايي٢ و يا ادعيه، نوشته و تصوير مي شد 
و اغلب با زبان شعر تلفيق مي گشت. « فرايند مناسک مذهبي 

-١٢٨٤ق-  المتقين  تصوير١٦.مجالس 
جناب  محاربه   عبدالجليل-  تصويرساز: 

عباس، مأخذ:  همان

-١٢٧٤ق-  المتقين  تصوير١٧.مجالس 
تصويرساز: محمد اسماعيل تبريزي-محاربه 

جناب عباس- مأخذ:  همان

-١٢٦٦ق-  المتقين  تصوير١٨.مجالس 
جناب  نامشخص-محاربه  تصويرساز: 

عباس- مأخذ:  همان

تصوير١٩.مجالس المتقين -١٢٨٠ق- تصويرساز: نامشخص-محاربه 
جناب عباس- مأخذ:  همان

و  پردازي«ارائه  شخصيت   .١
توصيف تصاوير واضح و روشني 
از يک شخص، اعمال و طرز تفکر و 
زندگي او در يک نوشتار. طبيعت، 
محيط، عادات، احساسات، اميال و 
غرايز يک انسان است » (نيک روز 

و احمدياني، ١٣٩٣: ١٦٩)
شاعر  معروف  ترين  محتشم   ».٢
همچنين  است.  ايران  گوي  مرثيه 
(متوفي٧٠٥٠  فرغاني  سيف الدين 
ق)،  يغما ميرزا ابوالحسن جندقي 
محمد  ميرزا  (متوفي١٢٧٦ق)، 
(متوفي  الشهرا  شمس  خان  علي 
تقي  ميرزا محمد  آقا  و  ١٢٨٥ ق) 
متخلص به نير (متوفي ١٣١٢ق) را 
مي توان نام برد»(عسگري، ١٣٩٧: 

(١٧

معرفي ويژگيهاي طراحي و شخصيت  
پردازي در نسخه چاپ سنگي مجالس  
المتقين، مصور شده توسط  عبدالجليل 
(تصويرگر ناشناس) و تطبيق آن با 

نمونه هاي مشابه  /٣٩-٥٧
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شد. اين کتابها به وسيله چاپ سنگي٢ در اختيار عموم 
قرار مي گرفت و افراد زيادي امکان استفاده از کتب ديني 

را پيدا کردند. 
بزرگ نشان دادن قهرمان داستان، پرداخت لباسها و ادوات 
قاجاري، جايگذاري شخصيتهاي مهم در نقطه اوج داستان 
و خيال پردازي مملو از باورهاي اعتقادي در بسياري از 
تصاوير نسخه ها ديده مي شود. در بين اين کتابها٣ برخي 
نسبت به ديگر کتابها رواج بيشتري داشت از جمله طوفان 

البکاء، مجالس المتقين و اسرار الشهادؤ.

شيعه به صورت فرايندي درازآهنگ در دوره صفويه و 
سپس قاجار تکوين يافت و به اوج خود رسيد. از طرفي 
انديشيده مي شد  تمهيدي  با  ديني  اعمال  و  نفوذ مناسک 
تا شعائر و مناسک به زباني ساده براي توده هاي مردم 
قابل فهم باشد. اين کار هم از طريق خالصه کردن احکام 
فقهي در سطح فهم توده ها و فارسي نويسي در حوزه هاي 
به  و١٤٦).   ١٤٥  :١٣٨٩ مي شد.١»(آباديان،  ترويج  ديني 
طور کلي در دوره قاجار بحث از پيامبر(ص) و امامان 
معصوم(ع) و پيروي مردم از آنان به طور گسترده مطرح 

تصوير٢٠.مجالس المتقين -١٢٨٤ق- تصويرساز: عبدالجليل-محاربه جناب  علي اکبر- مأخذ:  همان

تصوير٢١.مجالس المتقين -١٢٦٧ق- تصويرساز: عليقلي خويي-
محاربه جناب  علي اکبر- مأخذ:  همان

تصوير٢٢.مجالس المتقين -١٢٧٤ق- تصويرساز: محمد اسماعيل 
تبريزي-محاربه جناب  علي اکبر- مأخذ:  همان

فيض  مالمحسن  کرکي،  ١.محقق 
کاشاني و محمد بن ابي جمهور گام 
و  شيعه  مذهب  ترويج  براي  هايي 
ساده کردن احکام آن برداشتند اما 
ترديد مالمحمدباقر مجلسي  بدون 
فهم  همه  در  انکار  غيرقابل  نقشي 
کردن شعائر شيعه برعهده داشت. 

(آباديان، ١٣٨٩: ١٤٦)
استفاده  عدم  سنگي،  چاپ  ٢.«در 
از رنگ، منجر به آثاري عمدتًا تک 
رنگ با جوهر مشکي روي کاغذهاي 
 Dashtestani and)«شد رنگي 
موجب  «که   (partners,2018,19

قوت  و  خطي  ارزشهاي  تقويت 
طراحي در آثار است. هنرمند در پي 
آن است تا خطوطي که رسم مي کند 
داشته  را  معاني  انتقال  بيشترين 
باشد» (شيرازي و همکاران،١٣٩٥: 
هر  فراخور  به  هنرمند   »  .(٣٣
خاصي  بصري  فضاي  موضوع، 
به  که  آنچنان  مي کرد  طراحي  را 
شيوايي بازتاب شخصيت و ماهيت 
ديگر  نکته  است.  بوده  آن  دروني 
که  انسان  نگاره  به  دادن  اهميت 
يکي ديگر از ويژگيهاي اين تصاوير 

است»(اثني عشري، ١٣٩٨: ٦١)
عاشورا  موضوع  با  کتابهايي   .٣
ازجمله:حبيب االوصاف، اسرار الشهاده،

البکاء،  طوفان  خداپرستي،  فرهنگ 
اسرار،  گنجينه  طريق البکاء، 
ماتمکده،  انوارالشهادؤ،  طاقديس، 
مجالس المتقين، فارغ گيالني، ديوان 
سرباز، محرق الفواد،   الذاکرين، 
النجاة،  جودي، مختارنامه،  وسيلة 
روضة المجاهدين،  المجالس، 
و  کنزالمصائب  مهيج االحسان، 

 النجاة را مي توان نام برد.
 ١. «اصرار مستمعان، شهيد ثالث 
را  اين سخنراني ها  تا  واداشت  را 
به کتاب تبديل و آن را منتشر کند  
برغاني  محّمدتقي  شيخ  اهللا  آيت 
معروف به شهيد ثالث فقيه مبارز 
روزگار  در  قزوين  جمعه  امام  و 
سال  حدود  در  که  بود  قاجار 
از  برغان  روستاي  در  ١١٨٣ق 
واقع  ساوجبالغ  شهرستان  توابع 
مبارزه  زاده شد.  البرز  استان  در 
بابيه  و  شيخّيه  فرقه هاي  با  او 
عبادت  هنگام  به  که  شد  موجب 
در مسجد مورد حمله تروريستي 
در  و  گيرد  قرار  فرقه اي  عوامل 
رسيد. شهادت  به  ق   ١٢٦٣ سال 

شهيد  از  توّجهي  قابل  علمي  آثار 
بر  گواه  که  است  دست  در  ثالث 
جهادي  شخصّيت  و  علمي  قدرت 
او است. شهيد ثالث داراي ١٠ پسر 

بقيه در صفحة بعد



مجالس المتقين
کتاب مجالس المتقين توسط آيت اهللا شيخ محمد تقي بزغان٤ 
ق   به سال ١٢٥٤  ثالث  به شهيد  مشهور  (وفات ١٢٦٤ق) 
نوشته شده است. « اين کتاب در رديف نخستين کتاب هاي 
در  قاجار  در روزگار  که  است  ايران  چاپ سربي مصّور 
چاپخانه سربي منوچهر خان گرجي معروف به معتمدالدوله 
به چاپ رسيد. معتمدالدوله (درگذشت ١٢٦٣ ق) از رجال 
دوره حکومت فتحعلي و محّمدشاه قاجار و بنيانگذار نخستين 
چاپخانه هاي دولتي در ايران است. کتابهايي که از اين چاپخانه 
است» معروف  معتمدي  چاپ  کتاب هاي  به  آمده  بيرون 

( خبرگذاری جمهوری اسالمی ايران، ١٣٩٦) «مجالس المتقين 
مبادي  الهي،  معارف  زمينه  در  مجلس  برپنجاه  مشتمل 
اخالقي، اصول اعتقادي، فقهي و تاريخ انبياء ومرسلين ائمه 
در  ارشاد  و  وعظ  مجالس  براي  که  است  معصومين(ع) 
ماه مبارک رمضان به دست اين مجتهد عالم١ تنظيم شده 
بود»(ارجاع آرشيو چاپ سنگي کتابخانه ملي) اين کتاب يکي 
از معتبر ترين و پرطرفدارترين کتب دوران قاجار بود و بسيار 
مورد استفاده واعظين قرار مي گرفت. از اين کتاب به تعداد 
زيادي در سالهاي مختلف به شيوه چاپ سنگي تکثير پيدا 
کرد و امروزه در کتابخانه ها و موزه هاي بسياري نگهداري 
مي شود. آنچه امروزه از کتاب مجالس المتقين قابل دسترس 
مي باشد به صورت نسخ خطي، چاپ سربي و يا سنگي است. 
از اين کتاب، ويرايش و چاپ مجدد به شيوه جديد انجام نشده 

و مراجعه پژوهشگران محدود به اين منابع است. 

نسخ مصور چاپ سنگي مجالس المتقين
 مجالس المتقين، يکي از بيشترين کتب چاپي مصور را به 

از تصاوير  زيادي  بخشهاي  است.  داده  اختصاص  خود 
اين کتاب شامل حماسه ديني امام حسين(ع) به خصوص 
واقعه عاشورا است. طبق پژوهش حاضر، آنچه از اين نسخ 
تا کنون به صورت مصور موجود است از سال ١٢٦٣ق 
(چاپ شده در تهران و نگهداري در کتابخانه ملي) تا سال 
١٣٠١ق به فارسي و ١٣٣٢ به عربي ثبت گشته است.  در 
کتاب تصويرسازي داستاني در کتب چاپ سنگي فارسي 
نوشته اولريش مارزلف  که منبع بسياري از تصاوير چاپ 
سنگي براي محققين مي باشد درباره مجالس المتقين تنها به 
يک نسخه در هر يک از کتابخانه هاي ملي ايران، کتابخانه 
موزه ملک، موزه بريتانيا در لندن، مرکزي دانشگاه تهران و 
٢ نمونه در مجموعه خصوصي همچنين ٣ نمونه درکتابخانه 
بنياد موزه فرهنگي پروس در برلين اشاره کرده است در 
حاليکه از اين کتاب در ايران نسخ متعدد ديگري موجود 

است.
طبق تحقيق حاضر که بر اساس نسخ فارسي مجالس المتقين 
است، ١٢ نسخه مصور از مجالس المتقين در کتابخانه 

ملي ايران موجود است. 
يک نسخه به زبان عربي ثبت شده است اين ١٢ نسخه 
تاريخ،  هر   از  و  هستند  متفاوت  تاريخهاي  داراي 
تاريخ  که  کتابهايي  مي شود.  نگهداري  نسخه  چندين 
تصاوير  چاپ  در  مشابه  کليشه  داراي  دارند  يکساني 
از  تعدادي  و  ديده  از تصاوير آسيب  برخي  هستند و 
که  است  شده  مشاهده  است.  شده  گم  نيز  صفحات 
با تاريخ يکسان، داراي تعداد تصاوير  از نسخ  برخي 
متفاوت هستند. برخي از اين کتابها نيز بدون تاريخ و 

مکان نشر ثبت شده اند٢. 

نامشخص - المتقين -١٢٨٠ق- تصويرساز:  تصوير٢٣.مجالس 
محاربه جناب  علي اکبر- مأخذ:  همان

تصوير٢٤.مجالس المتقين -١٢٦٦ق- تصويرساز: نامشخص-محاربه 
جناب  علي اکبر- مأخذ:  همان

و چهار دختر بود که نوادگان وي 
با نام خانوادگي شهيدي در قزوين، 
ساوجبالغ و عراق معروف هستند.  
هفت تن از پسران او مجتهد بودند 
و سه تن ديگر تحصيالتي نزديک 
در  او  داشتند.آرامگاه  اجتهاد  به 
حسين(ع)  امامزاده  بقعه  نزديکي 
شهر قزوين است. روستاي برغان 
در ١٠کيلومتري شمال غربي کرج 
جمهوری  (خبرگذاری  است.»  واقع 

اسالمی ايران، ١٣٩٦)  

بقيه از صفحةقبل

1. محمدتقي برغاني در برغان کرج 
به دنيا آمد و سپس به قم و اصفهان 
رفته و در محضرعلماي آن شهر 
و  جعفرکاشف الغطا  جمله شيخ  از 
آقاسيدعلي طباطبائي حاضر شد و 
به درجه اجتهاد نائل گشت. از جمله 
از عيون االصول،  آثار وي عبارتند 
منهج  الرشاد،شرح شرايع االسالم. 
الزم به ذکر است که در پايان کتاب 
شهادت  به  تاريخ  و  نحوه  حاضر 
شده  ذکر  کتاب  نويسنده  رساندن 
است.»(ارجاع مشخصات کتاب در 

آرشيو چاپ سنگي کتابخانه ملي)
2. در کتابخانه ملي نسخ متعددي 
که  دارد  وجود  مجالس المتقين  از 
الکترونيکي  تصويري  آرشيو  در 
قابل دسترس براي محققين، بدون 
تصوير ثبت شده است در حاليکه با 
تورق حضوري از همه نسخ اصلي 
قابل دسترس کتاب مجالس المتقين 
سنگي  چاپ  آرشيو  بخش  در  که 
نگهداري مي شود، مشاهده شد که 
تصاوير  داراي  نسخ،  از  بسياري 
مي باشند اما در مشخصات ظاهري 
در بخش الکترونيکي بدون تصوير 

قيد شده است.

معرفي ويژگيهاي طراحي و شخصيت  
پردازي در نسخه چاپ سنگي مجالس  
المتقين، مصور شده توسط  عبدالجليل 
(تصويرگر ناشناس) و تطبيق آن با 

نمونه هاي مشابه  /٣٩-٥٧



شماره ۶۰  زمستان۱۴۰۰
۴۷

فصلنامة علمي نگره

 کتابخانه ملي- موجودي نسخ به سال قمري شامل: 
نسخه هاي مصور ١٢٦٣- ١٢٦٦-١٢٦٧- دو نسخه١٢٧٠- 
يک نسخه١٢٧٢- دو نسخه ١٢٧٤- دو نسخه ١٢٨٠-يک 

نسخه ١٢٨٤ و سه نسخه با تاريخ نامشخص است. 
کتابخانه آستان قدس رضوي-مشهد: دو نسخه مصور 
به سال ١٢٧٠ق و نيز ديگري با تاريخ نامشخص به ثبت 

رسيده است.
کتابخانه دانشگاه تهران:  يک نسخه به سال ١٢٦٥ق

کتابخانه مدرسه عالي شهيد مطهري: يک نسخه مصور 
به سال ١٢٦٥ق 

کتابخانه مجلس شوراي اسالمي: يک نسخه مصور به 
سال ١٢٧٤ق

کتابخانه آيت اهللا بروجردي(مسجد اعظم)- قم: ٨ نسخه 
در اين کتابخانه به صورت مصور وجود دارد که مربوط 
به سالهاي قمري١٢٦٦-١٢٦٩-١٢٧٠-١٢٨٠- دو نسخه از 

سال١٢٨٢ و  يک نسخه١٣٠١
قطع کتب مجالس المتقين با اختالف بسيار اندک بين هر 
نسخه، در قطع رحلي است و تعداد تصاوير آن بين ٢ الي 
٢٦ تصوير متغير است. رسم الخط نوشتاري اين کتاب نسخ 
اين  مي باشد که در تمام نسخه هاي موجود چاپ سنگي 
کتاب به همين شيوه انجام شده است. در بين کاتبان ذکر 
شده بر کتب مجالس المتقين، حسن خوانساري بيشترين 

کتابت را داشته است.١ 
محل نشر کتب مصور مجالس المتقين، اغلب در شهر تبريز 
به چاپ  تهران  نيز در  از نسخ  ثبت شده است. بسياري 
رسيده اند. برخي از نسخ بدون تاريخ و محل نشر ثبت شده 
اند. معروف ترين چاپخانه اي که اين کتب در آن به چاپ 

رسيده، چاپخانه مالصالح تبريزي٢ از سال ١٢٦٦ق بوده 
است. 

در اغلب نسخه هاي اين کتاب، صفحه آغازين با صحنه وعظ 
آغاز مي شود(تصوير١). در اين صفحه پيکره هاي مستمعين 
به صورت فشرده و دست بر سينه با چشماني خيره به 
نماي پشت منبر ترسيم شده است. ستونها و  واعظ در 
قوسهاي هاللي شکل نماي مسجد نيز در پشت سر حضار 
ديده  مي شود. واعظ و يا سخنران روي منبري بلند و پر 
نقش و نگار نشسته است به گونه اي که توازن صحنه کامال 
حفظ شده و کليت صحنه با ترکيبي متقارن، خواننده را 
در شروع کتاب به وعظ و حکمت با تمرکزي وافر دعوت 
مي کند. بيشترين تصاوير اين نسخ (٢٦صحنه) مربوط به 
سال ١٢٧٤ق٣ است. موضوعات تصاوير ترتيب خاصي 
ندارد و سير داستانهاي ديگر با محور عاشورا پيش مي رود 
اما برخي از اين صحنه ها بين نسخ مختلف مشترک است. 
از نکات مهم تصاوير نسخ چاپ سنگي مجالس المتقين آن 
است که اغلب صحنه هاي مشترک مصور شده، اختصاصا 
به  جريان روز عاشورا مي پردازد و حوادث قبل و بعد آن را 
ترسيم نمي کند به جز يک نسخه كه به سال ١٢٧٤ق جريان 
اسيران کربال را ترسيم کرده است، مابقي از جريان حر ابن 
رياحي و بازگشت به امام حسين(ع) شروع شده و تا ظهر 
عاشورا  به نماز ظهر و يا نبرد امام حسين(ع)، حضرت 
عباس و حضرت علي اکبر  ختم مي شود و فقط صحنه 
محاربه حضرت علي با عمربن عبدو در انتها به تصاوير 
اضافه مي شود. در واقع در ميان ٥٠ مجلس اين کتاب که 
به شرح احاديث، احکام، داستان ائمه مي پردازد به داستان 
واقعه کربال و اختصاصًا به جريان صبح تا ظهر عاشورا و 

تصوير٢٥. مجالس المتقين -١٢٨٤ق- تصويرساز: عبدالجليل -محاربه 
جناب  قاسم- مأخذ:  همان

تصوير٢٦. مجالس المتقين -١٢٦٧ق- تصويرساز: عليقلي خويي -
محمد محاربه جناب  قاسم- مأخذ:  همان جمله:  از  ديگري  افراد   .1

خوانساري،  اسماعيل  ابن  حسين 
شيخ  اسکويي،  عبدا...  محمدبن 
علي  مال  تبريزي،  االهرابي  الرضا 
جعفر  محمد  احمدبن  خوانساري، 
هادي  محمد  کاشاني،  موسوي 
موسوي،  حسن  خوانساري، 
خوانساري،  محمدرضا  محمدبن 
و  خوانساري  حسين  ابن  عبدا... 
محمد قاسم خوانساري کتابت آنها 

را بر عهده داشتند. 
2.  اين چاپخانه نخستين چاپخانه 
سنگي ايران بود که در سال 1250ق 
تهران  چاپخانه هاي  گشت.  داير 
که مجالس المتقين در آن به چاپ 
رسيده از جمله: حاجي عبدالرحيم 
و ميرزا علي اصغر، مال عباسعلي 
قابل  تبريزي   عباسعلي  و  تهراني 
ذکر است و در تبريز چاپخانه هاي 
حاجي  کارخانه  جمله  از  ديگري 
ابراهيم را مي توان نام برد.(بر اساس 
يافته هاي موجود در کتابخانه ملي و 
ساير مراکزي که مجالس المتقين را 

ثبت کرده است) 
جمله:  از  ترتيب  به  3.صحنه ها 
داستان حضرت يوصف و انطباق 
آن با واقعه کربال فوت پيامبر(ص)، 
شهادت حضرت علي اصغر، نبرد 
امام  شهادت  عباس،  حضرت 
داستان  به دست شمر،  حسين(ع) 
قرباني  و  ابراهيم(ع)  حضرت 
اژدها  اسماعيل(ع)  حضرت  کردن 
موسي(ع)  حضرت  عصاي  شدن 
نبرد قاسم، تصوير بهشت و جهنم 
و  فاطمه(س)  حضرت  حضور  و 
ظهر  صراط،  پل  در  پيامبر(ص) 
تصوير  آخرين  در  و  عاشورا 
محاربه حضرت علي(ع) با عمربن 

عبدو تصوير شده است.



شهادت شخصيتهاي کربال مي پردازد و اهميت داستان را 
بيشتر نمايان مي سازد.  از ميان نسخي که تصاوير مشابه 

ندارند ميتوان به ٥ نسخه در کتابخانه ملي اشاره کرد. 
نکته شاخص ديگر در تصاوير اين کتب، استفاده از پيکره 
خصوص  به  است  محيطي  صحنه هاي  از  بيش  انساني 
و  سايرين  از  بيش  بسيار  عاشورايي  اسوه هاي  طراحي 
شخصيتهاي منفي واقعه عاشورا ديده مي شود. حضور 
شمر فقط در نسخه سال١٢٧٤ق مشهود است که پرداخت 
کادري کوچک طراحي شده  در  و  دارد  بسيار محدودي 
است. هنرمند سپاه اشقياء را به صورت کلي با پيکره هاي 
فشرده طراحي کرده و اختصاصًا به جز ابن زياد به شخص 

ديگري نپرداخته است.
شاخصه ديگر، حضور کمرنگ زنان در تصويرسازيهاي 
اين کتب است، در اغلب تصاوير به خصوص نسخه تصوير 
شده به دست عبدالجليل، پيکره زنان ديده نمي شوند در 
حاليکه در ساير کتابهايي که به بحث عاشورا مي پردازد از 
جمله کليات جودی، زنان حاضر در کربال در اکثر صحنه ها 

حتي به عنوان حامي، نقش بارزي دارند.    

معرفي تصويرگران مجالس المتقين
عليقلي خويي١:(دوره فعاليت٧٢-١٢٦٣ق) جزء نخستين 
هنرمنداني است که در حوزه چاپ سنگي شناسايي شد. 
و  مانده  باقي  هنرمند  اين  از  بسياري  تصويرسازيهاي 
بسياري از کتب مهم و پرکاربرد مذهبي در دوران قاجار 
سنگي،  چاپ  منابع  در  است.  شده  تصوير  وي  توسط 
کتاب مجالس المتقين سال ١٢٦٥ق را متعلق به اين هنرمند 
مي دانند در حاليکه با توجه به يافته هاي اين تحقيق، نسخه 
نام  و  تاريخ  بدون  نسخه  يک  و  سال١٢٦٧ق(تصوير٢) 
هنرمند که مشابه کليشه سال ١٢٦٧ است با ١١ تصوير 
در کتابخانه ملي ايران نگهداري مي شود. بدين سبب به نظر 
مي رسد کتاب درج شده با شماره بازيابي٢٢٧٣٤-٦ بدون 

تاريخ، متعلق به عليقلي خويي  باشد.
ميرزا محمد اسماعيل تبريزي: درباره اين تصويرگر نيز، 
مشخصات و اطالعاتي يافت نشد و نه تنها در جستجوها 
بلکه در کتاب چاپ سنگي داستاني، نوشته مارزلف، تنها 
اثر ايشان را مجالس المتقين قيد کرده است.  يک نسخه به 
سال ١٢٧٤ق که در کتابخانه ملي نگهداري مي شود، داراي 
تصويرگر نامشخص ثبت شده است در حاليکه از اين کتاب 
با همان نسخه و کليشه چاپي در کتابخانه مجلس موجود 
است و بر آن، نام نقاش، اسماعيل تبريزي ثبت شده است 
با اين اوصاف، نسخه کتابخانه ملي به سال ١٢٧٤ ق و 
ثبت ١٩٠٣٣-٦ (تصوير٣) با  کتاب موجود در کتابخانه 
در  دارند.  يکساني  تصويرگران  اسالمي  شوراي  مجلس 
١٢٧٤ق  سال  به  مربوط  که  نسخه  يک  مارزلف،  کتاب 
است در کتابخانه بنياد ميراث فرهنگي پروس در لندن و 
با نام تصويرگر محمد اسماعيل  مجموعه خصوصي را 

تبريزي قيد مي کند در حاليکه طبق يافته هاي اين تحقيق، 
چهار نسخه ديگر از مجالس المتقين، با قلم اين تصويرگر، 
در ايران موجود است. يک نسخه در کتابخانه آستان قدس 
رضوي، يک نسخه در کتابخانه مجلس و دو نسخه مشابه 

در کتابخانه ملي نگهداري مي شود. 
در  مارزلف  اولريش  سنگي،  چاپ  محقق  عبدالجليل: 
کتاب تصويرسازي داستاني، فقط به دو تصويرگر کتاب 
مجالس المتقين با نامهاي علي خويي و ميرزا محمد اسماعيل 
تبريزي اشاره کرده است در حاليکه طبق تحقيقات حاضر، 
که  شد  شناسايی  نيز  عبدالجليل  نام  با  جديدی  طراح 
تصويرگر مجالس المتقين، يکی از رايج ترين کتابهای قاجار 

بوده است.
با توجه به تحقيقات صورت گرفته در مورد اين هنرمند 
کتاب  تصويرگري  در  ماهرانه  شيوه اي  که  ناشناس 
قابل  اما  نشد  يافت  مشخصاتي  داشت،  مجالس المتقين 
دوران  از تصويرگران چاپ سنگي  ايشان  که  است  ذکر 
جز  به  وي  تصويرسازي  آثار  نمونه  از  و  بوده  قاجار 
مجالس المتقين، مورد ديگري موجود نيست. در مشخصات 
ذکر شده کتابخانه ملي، دو نسخه مورد نظر به شماره 
سال  به  مربوط  دو  هر   ٢٠٣٢٢-٦ و  بازيابي١٣٢٩٧-٦ 
مجلس  صحنه  در  است.  شده  ثبت  (تصوير٤)  ١٢٨٤ق 
ديده  آن  بر  عبدالجليل  تصويرگر  نام  ششم(السادس)، 
مي شود که هر دو نسخه با کليشه هاي مشابه در کارخانه 
حاجي ابراهيم تبريزي چاپ شده است و فقط در کتابخانه 
توسط  نسخ  به شيوه  آن  کتابت  مي شود.  نگهداري  ملي 
عبداهللا سرابي صورت گرفته و شامل ده تصوير مي باشد 
که اغلب در کادر شبيه به مربع تعريف گشته است. قطع 
نسخ ٣٥*٢١ و اوراق آن داراي لک زدگي، مرمت و وصالي 

تصوير٢٧.مجالس المتقين -١٢٧٤ق- تصويرساز: محمد اسماعيل 
تبريزي -محاربه جناب  قاسم- مأخذ:  همان

١. « خويي جزء پرکارترين تصويرگران 
دوره قاجار بود. آثار او بارها توسط 
هنرمندان معاصر و پس از آن گرته 
برداري شده است. وي بالفاصله بعد 
از آغاز سلطنت ناصرالدين شاه قاجار 
(١٢٦٤ق) به دربار پيوست و در همان 
سال نيز عجايب المخلوقات مصور به 
نقاشي او انتشار يافت.» (شاطري و 

همکاران، ١٣٩٨: ١٦١ و١٦٢)

معرفي ويژگيهاي طراحي و شخصيت  
پردازي در نسخه چاپ سنگي مجالس  
المتقين، مصور شده توسط  عبدالجليل 
(تصويرگر ناشناس) و تطبيق آن با 

نمونه هاي مشابه  /٣٩-٥٧
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تصوير  به  مربوط  نسخه،  اين  تصوير  آخرين  در  است. 
صفحه،  چپ  سمت  گوشه  در  علي(ع)،  حضرت  محاربه 
داخل فرم ترنج که با خطوط هاشوري جلوه بارزتري دارد 
رقم عبدالجليل به صورت طراحي دستي ذکر شده است. 
در اين ميان عبدالجليل از جمله هنرمندان داراي امضايي 
بوده که ويژگي متمايز و خاص خود را در تصاوير به 
نمايش گذاشته است. شيوه مذکور در تمام تصاوير اين 

کتاب، طراحي يکدستي را به وجود آورده است.

نسخه  در  عبدالجليل  طراحي  ١-ويژگيهاي 
مجالس  المتقين 

در  حسين(ع)  امام  روضه  بر  تصويرساز  اصلي  توجه 
کتاب  اين  چهارده  تا  دوازده  و  نهم  تا  پنج  دوم،  مجالس 
مي باشد که مقايسه اي با داستان حضرت يوسف در مجلس 
دوم نيز صورت گرفته اما تأکيد اصلي بر مجالس شهادت 
امام حسين(ع) و يارانش است که به صورت محاربه به 

زبان تصوير درآمده است.

 ١-٢. هاشورزنيهاي منقطع، پراکنده و سوزني شکل در
سطوح بيشتر

محمد  به  نسبت  عبدالجليل  طراحي  ويژگيهاي  از  يکي 
اسماعيل تبريزي و عليقلي خويي با مقايسه تصوير٤ و 
بلند به صورت  پراکنده و  با تصوير٧، هاشورزنيهاي   ٥
منقطع و غير منظم مشهود است. اين شيوه به خصوص در 

ارتباط با عمارتها، تپه ها و سايه روشن لباس پيکره ها، ديده 
به صورت  اغلب  که  مي شود. هاشورهاي سوزني شکل 
خطوط اريب در سايه  پيکره شخصيتهاي مهم از جمله در 
يت است. اين سايه ها تصوير پيکره را  تصوير٤ قابل ر
معلق و بدون سکني نشان مي دهد. شعله دور سر ائمه به 
صورت خطوط متراکم نامنظم در شاکله دايره ترسيم شده 
است. سايه ها به صورت خطوط متقاطع، جهت نور خاصي 
مي دهد.  نشان  را  کلي  حجم  فقط  بلکه  نمي دهد  نشان  را 
در نسخه خويي هاشورهاي يکدست و فشرده همراه با 
نقطه گذاري(تصاوير٦، ٢١، ٢٥) براي ايجاد حجم عناصر 
مشهود است و در اثر اسماعيل تبريزي، نقط گذاري پراکنده 
و هاشورزنيهاي بزرگتر که سايه هاي کمتري را شکل داده 
و تأکيد بر ظرافت دورگيريها است ديده مي شود.(تصاوير٧، 

 (١٢، ١٧

١-٣-چهره ها و موهاي اغراق شده
چشمهايي  ١٢٨٤ق،  نسخه  پيکره هاي  خصوصيات  از 
درشت و بيرون زده، نسبت به اندازه صورت به خصوص 
در مورد اشقياء، بينيهايي بزرگ و صورتي گرد که حالت 
چهره، اغلب توسط ابروان بلند و پررنگ نشان داده شده 
است. حالت ترس و نگراني در صورت ياران يزيد ديده 
مي شود که اغلب چهره ها لبهاي برچيده، سبيلهاي افقي بلند، 
ريشهايي انبوه، نامنظم و پريشان با پيشانيهايي کوتاه و 
نوع طراحي نشان  اين  است.  ترسيم شده  بزرگتر  سري 
ترس  و  روحيات  بيان  براي  هنرمند  که  است  آن  دهنده 
بيشتري  استفاده  ابروان  و  ريش  حالت  از  ائمه  دشمنان 
ديده  وجه  اين  اولياء  تصاوير  در  حاليکه  در  است  کرده 
از  و  آثار خويي  در  الي٢٢)چنانکه  نمي شود.(تصاوير١٥ 
همه بيشتر در کار تبريزي و دو تصويگر ناشناس نسخ 
ديگر با چهره هايي يکدست و بدون واکنش در اشقياء مواجه 
هستيم(١١ و١٢) که در تقابل با اغراق در حرکات طرحيهاي 

عبدالجليل است.(تصاوير١٠)  
چهره ها در تصاوير١٠، ١٥، ٢٤داراي حرکت و جوشش 
به دهان  انگشت  يکديگر،  به  نگاه  هستند، چرخش سر و 
فرعي،  پيکره هاي  پراکنده  چينش  و  کردن  اشاره  بودن، 
فضاسازي را از نظم خارج کرده و حرکتي متناوب مي دهد 
و  حرکت خشک  ديگر  تصويرسازان  کار  در  حاليکه  در 

يکسان در سپاهيان اشقياء ديده مي شود.

١-٤-پيکره هاي کوتاه قامت
به  مي دهد  نشان  الغر  و  قامت  کوتاه  را  اندامها  هنرمند، 
اشقياء  در طراحي سپاه  اندام  بودن  که کم حجم  طوري 
بيشتر ديده مي شود. دستها نسبت به بدن بلندتر و پاها و 
باالتنه کوتاه است اين نکته در هر دو گروه سپاه اولياء 
و نيروهاي يزيد مشهود است. شانه هاي پيکره ها افتاده و 
قامتي ظريف دارند. با مقايسه تصاوير ٤ و ٥ با تصاوير٦ 

تصوير٢٨.مجالس المتقين -١٢٨٤ق- تصويرساز: عبدالجليل –احواالت 
حربن رياحي- مأخذ:  همان



و٧ اين نکته بارز است. به طور کلي نسبتها در اين تصاوير 
در مقايسه با نسخ ديگر مجالس المتقين تا حدي متفاوت 
است مانند آنکه در تصوير ٤ انگشتان و کف دستها، نسبت 
اندازه  با  نسبتها  تطبيق  گاهي عدم  است.  بدن کوچک  به 
کادر باعث شده بخشي از پيکره به خارج از چهارچوب 
تصويري کشيده و حذف شود. با نگاه به تصاوير١٠ ،١١ و 
١٢  مشاهده مي شود پيکره انساني و حيواني به خصوص 
در صحنه هاي محاربه نسبت به کار عبدالجليل و خويي از 

نسبتهاي دقيق  و طبيعي تري برخوردار است.  

١-٥-فشردگي کليت طراحي در محدوده کادر
نسبت  شخصيتها  تعداد  عبدالجليل،  تصويرسازيهاي  در 
به زمينه و محيط اطراف بيشتر و متراکم است حتي براي 
پيکره  اعظم يک  جايگيري شخصيتها در صحنه، قسمت 
در پشت ديوار طراحي شده است.(٤، ٢٠، ٢٤، ٢٧) به نظر 
و  محبوس  صفحه  چهارچوب  محيط  در  اندامها  مي آيد 
فشرده شده اند. به همين دليل قامتها کوتاه و سرهاي پيکره 

اشقياء در هم فرو رفته است.

١-٦-يکدستي اندازه پيکره ها و فواصل
اندازه پيکره شخصيتهاي اصلي از جمله امام حسين(ع)، 
حضرت عباس و يا ساير خاندان ائمه به لحاظ اندازه با 
ساير شخصيتها به خصوص نيروهاي ظلم تفاوت چنداني 
ندارد حتي افراد شاخص داستان در ميان نيروهاي خير 
داراي همان نسبت با سايرين هستند در اين حالت از رويکرد 
نقاشي قهوه خانه اي تبعيت نشده است. پرسپکتيو مقامي به 
لحاظ اندازه و فواصل در اثر عليقلي خويي(تصوير٢) ديده 
مي شود در حاليکه با نگاه به تصاوير٤ مشخص مي شود 
که هنرمند الزاما تأکيدي بر ايجاد قامتي بزرگتر براي اولياء 
و يا رعايت عمق نمايي در اندازه هاي عيني نداشته و همه 
داستان را در يک سطح ترسيم کرده است اما براي ايجاد 
و  جلو  نماي  در  را  آنها  عاشورايي،  اسوه هاي  در  تأکيد 
در نقطه اصلي ديد قرار داده است همانند تصويرآفريني 
در نگارگريها که براي ايجاد عمق از همپوشاني استفاده 

مي شد.  
عبدالجليل، پيکره ها در نماي دورتر را در اندازه کوچک تر 
تمام  در  صحنه  رويدادهاي  اهميت  و  است  نداده  نشان 
بخشهاي صفحه يکسان به نظر مي رسد اما ساير عناصر از 
جمله عمارات از عمق نمايي بهره برده و در نماي کوچکتري 

ديده مي شود. 

١-٧-ترکيب بندي منتشر 
عبدالجليل،  درطراحي  موجود  شاخصه هاي  از  يکي 
اصلي  صحنه هاي  نامنظم  و  منتشر  ترکيب بندي 
واقعه(محاربه ها) است اين نکته در ديگر صحنه ها از جمله 
تصوير ۴ در مقايسه با تصوير۲ و۳ نيز در ميان لشکريان 

ظلم مشهود است زيرا در طراحيهاي اسماعيل تبريزي و 
به خصوص عليقلي خويي، صحنه پردازي منظم و متقارني 
ادوات جنگي و ساير  پيکره ها،  به لحاظ جايگيري  را چه 
عوامل در مقايسه اثر عبدالجليل در تصاوير۱۰، ۱۵ و۲۰ 
با۱۱، ۱۲، ۱۶ الي۱۹ مي بينيم. شلوغي و ازدحام جمعيت 
بلند  با خطوط  اين هنرمند،  قدرت  پر  نيز دورگيريهاي  و 
سايه ها که حالت بيانگر۱ به کار داده است تنيدگي اشقياء 
را در ترکيب بندي صفحه بيش از پيش نشان مي دهد. اين 
پويايي  قطري شکل،  ترکيب بندي  با  همراه  فرم  تداخالت 
تصوير را بيشتر مي کند. نيزه ها،  شمشيرها و دستهايي که 
حالت اريب دارد در صحنه هاي محاربه، ساختار کلي طرح 

را از يکنواختي خارج کرده است.

١-٨-حجم پردازي پيکره هاي انساني
حجم پردازي لباسها در آثار عبدالجليل بيش از ساير نسخ 
مجالس المتقين ترسيم شده است البته در اين ميان، تصوير 
امام حسين(ع) در صحنه نبرد، داراي سايه روشن کمتري 
نسبت به سايرين است.(نگاه به تصاوير٤، ٥، ١٠)اين سايه 
روشنها از طريق خطوط نامنظم بلند و خميده در اندامها براي 
ايجاد حجم بازوان، تنه و يا خطوط متقاطع در چين و شکنهاي 
لباس ديده مي شود. هنرمند براي ايجاد عمق در فضاي ساه 
امام حسين(ع)، خطوط حجم  بارزکردن جلوه  و  و سفيد 
پردازي پيکره هاي محيطي را انبوه تر و فضا را با خطوط 
بيشتر،  درهم تنيده و تيره تر کرده است تا محيط اطراف را 
در نماي پست تر نشان داده و فضاي تيرگي و ظلماني را در 

پيرامون شخصيت امام حسين(ع) نمود بيشتري دهد.
١-٩-کم توجهي به پرداخت پس زمينه

در تصاوير کارشده توسط عبدالجليل، حوادث از طريق 
تقابل نيروهاي انساني صورت مي گيرد و پس زمينه از 

تصوير٢٩. تصوير ٢٣ مجالس المتقين ١٢٤٧ ق تصويرساز: 
عليقلي خويي احواالت حربن رياحي مأخذ: همان

1.Expressive

معرفي ويژگيهاي طراحي و شخصيت  
پردازي در نسخه چاپ سنگي مجالس  
المتقين، مصور شده توسط  عبدالجليل 
(تصويرگر ناشناس) و تطبيق آن با 
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طريق اشياء، عناصر بصري يا خطوط زمينه بارز است 
و٩   ٦، ٧، ٨ تصاوير  جمله  از  نسخ  ساير  در  حاليکه  در 
مشاهده مي کنيم که از عواملي همچون خيمه، گل و گياه، 
علف يا حتي خطوط کوتاه موازي بابت نماي فضاي زمينه 
و نشان دادن آسمان استفاده شده است. اين نکته حتي در 
صحنه هاي ديگر مانند محاربه ها نيز مشهود است. نماي 
آسمان کمترين وسعت سطوح را در طراحيهای عبدالجليل 
دارد و يا در صورت جايگذاری، تنها به هاشورهای اندک 
اطراف کادر اکتفا کرده است(تصاوير٥، ١٥، ٢٠، ٢٧).  به 
نظر مي آيد توجه به نماي اوج داستان و تمرکز بر موضوع 

و شخصيتهاي اصلي مد نظر هنرمند بوده است. 

٢-مجالس شاخص در نسخ مجالس المتقين
و  عاشورا  معرکه  طاليي  نقاط  کتاب،  اين  تصويرگران 
مجالس شاخص را با تمرکز بر روي شخصيتهاي واقعه 
به  مربوط  عناوين  و  امام حسين(ع)  به خصوص  کربال 
آنها نقش آفريني کرده اند. در متن مجالسي که با موضوع 
مابقي  اصغر،  علي  حضرت  واقعه  جز  به  است،  شهادت 
به تصويرگري مقتل اشاره ندارد بلکه محاربه و کيفيات 
از  بيش  نظر مي رسد  به  نشان مي دهد.  را  آن  تصويري 
تمرکز بر روي صحنه خونين به شهادت رسيدن، باورهاي 
اعتقادي، ايستادگي، جوانمردي، رشادت در راه خدا  و نيز 
امتناع از فرو افتادن اسوه هاي ديني بر خاک مد نظر بوده 

توسط  طراحي شده  تصاوير  بين  مجالس حاضر  است. 
عبدالجليل، اندازه بزرگتر و پرداخت بيشتري دارد همچنين 

موضوع آنها با ٤ نسخه ديگر نيز مشترک مي باشد.

٢-١- امام حسين(ع)
يکي از شخصيتهاي پرتکرار در بين تصاوير اين نسخه ها 
پيکر امام حسين(ع) است. اکثر تصويرگران از همان نسخه 
مصور اوليه تقليد کرده و با کم و زياد کردن برخي جزئيات، 
شخصيت پردازيهاي مشترکي را به نمايش درآوردند. يکي 
امام  محابه  عنوان  با  نسخ  اين  صحنه هاي  مهمترين  از 
حسين(ع) با کفار است که در نماي نزديک، واقعه نبرد را 

نشان داده و جزئيات بيشتري نمايان مي کند. 
(ع)  امام حسين  به جز نسخه عبدالجليل در ساير نسخ، 
در سمت چپ و سپاهيان اشقياء در جهت راست تعريف 
شده است در حاليکه در اثر ١٢٨٤ق، نيروي کفار از همه 
طرف به امام حسين(ع) هجوم آورده و فضاي ملتهب و 
درهم تنيده اي را شکل داده است به گونه اي كه حتي جاي 
خالي در زمينه وجود ندارد.  نيزه امام حسين(ع) فضاي 
قطري شکلي را به وجود آورده است. در اين ميان، سطوح 
بيشتري به حرکات و شخصيت امام حسين(ع) در صفحه 
قرار  ايشان  که  فضايي  همچنين  است  يافته  اختصاص 
فرم  را نشان مي دهد.  نماي روشنتري  و  دارند خلوت تر 
ايستايي ساالر شهيدان همانند  نيرويي در حالت فشردن 
سپاه اشقياء است و رواياتي مبني بر نبرد امام (ع) با سي 
به خوبي نشان مي دهد.  ثابت شده  نمايي  را در  هزار تن 
امام حسين(ع) در تمام نسخه هاي مورد نظر با چهره اي 
پوشيده به حالت يک پرده سفيد روي صورْت ترسيم شده 
است به جز يک نمونه (تصوير٣٢) با تصويرگر نامشخص، 
براي  داراي چنين شرايطي هستند. در تصوير٣٢  مابقي 
نشان دادن زيبايي دروني امام حسين(ع) سيماي وي را 
به زيباترين معيارها تعريف کرده اند. کمان ابرو، چشماني 
درشت، صورتي گرد، روشن و ريشهايي منظم و تيره. در 
کار اسماعيل تبريزي چهره ساير اولياء نيز به همين شکل 
طراحي شده است. اين تمهيد با اين تفکر که چهره نوراني 
آنان قابل ارزيابي تجسمي نمي باشد و قلم از ترسيم آن 

قاصر مي باشد طراحي شده است. 
و  (ع)  حسين  امام  تقدس  دهنده  نشان  که  ديگري  نماد 
آنها  سر  اطراف  در  نور  تشعشعات  مي باشد  خاندانش 
است. در نسخه کار شده عبدالجليل(تصوير١٠) تشعشعات 
سوزني شکل هاله نور بلند و نامنظم است در حاليکه نظم 
در تشعشعات اثر علي قلي خويي بيشتر و در اثر تبريزي 
کوتاه و منظم است. تاخوردگي عمامه در کار عبدلجليل 
کمتر و ادامه دستار تصوير نشده است اما نحوه پوشش 
بين نسخ،  مشترک بوده است اما پرداخت متفاوتي دارد. 
در نسخه١٢٨٤ق تاخوردگيهاي کوتاه، بلند و خميده خطي 
کار  خصوص  به  نسخه ها  ساير  از  بيش  امام(ع)  لباس 

تصوير ٣٠ . مجالس المتقين ١٢٧٤ ق تصويرساز:محمد اسماعيل 
تبريزي احواالت حربن رياحي،  مأخذ: همان



خويي است. در اينجا پيکره ساالر شهيدان با قامتي کوتاه و 
پرحجم تر نسبت به ساير نسخ ترسيم شده است. 

و  تصاوير١٣،١٢،١١  با  مقايسه  و  تصوير١٠  به  نگاه  با 
١٤ درمي يابيم که هنرمند براي پر کردن فضاي خالي از 
هاشورهاي فشرده استفاده کرده و نقطه خالي در نماي 
زمينه معرکه باقي نگذاشته است تاازدياد جمعيت و صحنه 
تاريک نبرد تصوير شده و لباس روشن امام(ع) نورانيت 
عبدالجليل  اثر  در  شيوه  اين  سازد.  نمايان  را  بيشتري 

شاخص تر است. 
بدن،  سر و بازوان ايشان از روبرو و پاها و دستها از 
امام  بدن  از  تصويري  نماي  بهترين  تا  شده  کار  جانب 
حسين(ع) در کمترين شکل حرکتي ترسيم شود بدين گونه 
القاي آرامش در سکنات وي حتي در صحنه نبرد و تضاد 
با حالتهاي وحشت زده و نگران اشقياء بارزتر شود. براي 
نشان ايستادگي و مقاومت، هنرمند سعي کرده است براي 
ترسيم اندام امام حسين(ع) و يارانش، خطوط عمودي و نيز 
حرکت قائم يکي از دستها را به کار گيرد.  ترکيب فشرده 
سپاه کفار در اطراف امام حسين(ع)به حالت دوار در تضاد 
با پيکره ايستاي امام (ع) پايداري را در شخصيت ايشان) 

بيشتر نشان مي دهد.
امام حسين(ع) در هيچکدام از صحنه ها حتي در جريان 
نبرد ظهر عاشورا زره و ابزار جنگي به جز نيزه ندارد در 
حاليکه ساير شخصيتها اينگونه نيستند. تصور مي شود 
که اين روش با تدبير انجام شده است. در فرهنگ عامه 

اينگونه تعريف مي شد که دليران بي باک در معرکه نبرد به 
دليل عدم خوف از کشته شدن در راه اهداف، در مواجه با 
دشمن، زره از تن بر مي کشيدند. در اين تصاوير نيز به 
نظر مي رسد امام حسين(ع) با تفکري دور از جنگ طلبي، 
خشم و عدم ترس از کشته شدن از سپر دنيايي، بدين شکل 

تعريف شده باشد.

٢-٢- حضرت عباس
قالب  نبرد در  ائمه(ع) حتي در صحنه هاي  چهره خاندان 
احساسي  واکنش  هرگونه  از  دور  به  و  آرماني  زيبايي 
حضرت  چهره  در  است.  شده  ترسيم  آرامش  کمال  در 
عباس(تصوير١٥) عبدالجليل سيماي ايشان را با چهره اي 
پر  که سه  کرده  ترسيم  درشت  و چشماني  بزرگ  گرد، 
بر روي کالهخود دارد و علمي را به همراه مشک آب به 
دست گرفته است اما در ساير نسخ، پرچم و علمي به دست 
حضرت عباس ديده نمي شود و فقط دو پر روي کالهخود 
نمايان است.  ماهيت کلي چهره اعم از ريشهاي پرپشت و 
بدني تنومندتر از ساير پيکره ها شاخصه اين تصاوير است. 
در ميان صحنه هاي رسم شده، تصوير١٠ تنها تصويري 
است که بدون کادر خطي طراحي شده و فضاي سيال تري 
را رقم زده است. هاله دور سر حضرت ابوالفضل با آنچه 
براي امام حسين(ع) در همين نسخه به تصوير درآمده کمي 
تفاوت دارد. خويي هاله شعله سان را براي جناب عباس 
نمايان  بيشتر  اولياء خدا  با  تفاوت  تا  است  کرده  ترسيم 

نامشخص  تصويرساز:  -١٢٦٦ق-  المتقين  مجالس  تصوير٣٢. 
–احواالت حربن رياحي- مأخذ:  همان

نامشخص  تصويرساز:  -١٢٨٠ق-  المتقين  مجالس  تصوير٣١. 
–احواالت حربن رياحي- مأخذ:  همان

معرفي ويژگيهاي طراحي و شخصيت  
پردازي در نسخه چاپ سنگي مجالس  
المتقين، مصور شده توسط  عبدالجليل 
(تصويرگر ناشناس) و تطبيق آن با 

نمونه هاي مشابه  /٣٩-٥٧



شماره ۶۰  زمستان۱۴۰۰
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فصلنامة علمي نگره

شود. ايستايي فرم پيکره با قامتي رسا و دست برافراشته 
با شمشير و نيز قرار دادن دست قائم به طرف سينه، عرض 
ارادت و فرمانبرداري ايشان را به جهت سرداري سپاه امام 

حسين(ع) در قالب حرکتي رو به باال تداعي مي کند. 

٢-٣- حضرت علي اکبر 
صحنه محاربه حضرت علي اکبر در تمامي نسخ در کادري 
افقي ترسيم شده و شمايلي همانند حضرت عباس دارد با 
اين تفاوت که بدون ريش به نمايش درآمده است. برخالف 
نسخ ديگر، در اثر عبدالجليل کالهخود جناب علي اکبر همراه 
با دو پر ترسيم شده است. تيرهاي اصابت کرده به پيکر 
عبدالجليل  طراحي  در  ديگر،  نمونه هاي  برخالف  ايشان 

مشهود است. از نگاه اين هنرمند، وارد کردن ضربه هاي 
سخت به دشمنان همچون دو نيمه کردن پيکره اشقياء و نيز 
مقاومت ايشان عالرغم اصابت و هجوم، مورد تأکيد بوده 
است. در اينجا هاله نور به دليل کم سن بودن، نسبت به 
شخصيت حضرت عباس خطوط کوتاه تري دارد. در تمامي 
نسخ به جز اثر تبريزي، مابقي کالهخود بر سر دارد. در اين 
محاربه به خصوص کار خويي و اسماعيل تبريزي، کاربرد 
نماي زمينه همچون خيمه ها و تپه، نمود بيشتري نسبت به 
کار نسخه۱۲۸۴ق دارد. خويي براي شخصيت اين بزرگوار 
تزئينات و جزئيات بيشتري به کار برده است. تزئينات حتي 
در ادوات، زره و بازوبند نيز به واسطه باالبردن مقام ايشان 
ديده مي شود در حاليکه عبدالجليل از تزئينات و جزئيات 
پيکره کاسته است و اين صحنه را با سرعت خطي بيشتر 
و سايه ها را قلمگذاري کمتري کرده است. در دو نسخه 
ديگر که هنرمند نامشخصي دارد(تصاوير۲۳ و۲۴)همانند 
اثر عبدالجليل ترکيب بندي متقارن با مرکزيت حضرت علي 
اکبر بارز است. نماي ايشان در جلوترين سطح و سپاه 
اشقياء در نماي عقب تر قرار دارد. با توجه به آنکه نگاه ها، 
شمشيرها و حرکت پيکره ها به سوي ايشان است نوعي 
مرکز گرايي در کار ديده مي شود. خط گذاري آسمان و 
ابرهاي محيطي در هريک از نسخ، ويژگيهاي منحصري 
دارد. در اين ميان کمترين ارزشگذاري به فضاي آسمان در 

کار عبدالجليل ديده مي شود.

٢-٤- جناب قاسم
ارزق  پسران  با  را  قاسم  محاربه  که  تصوير۲۵  در 
ترکيب بندي  نظر،  مورد  تصويرگران  مي دهد،  نشان 
و  تپه  نماي  پيکره ها،  چينش  راستاي  در  را  افقي 
اسماعيل  محمد  در طراحي  اما  کرده اند  تعريف  خيمه 
نماي  به  و  شده  محدود  پيکره ها  تبريزي(تصوير۲۷) 
عبدالجليل،  اثر  در  است.  شده  کمتري  پرداخت  زمينه 
دورتر  نماي  در  ازرق  و  اشقياء  سپاه  پيکره هاي 
اعظم  قسمت   ۴ تصوير  همچون  که  مي شود  ديده 
در  نيز  اينجا  در  دارند  قرار  عمارت  پشت  پيکره ها 
در  است.  شده  انجام  شيوه  همان  تپه ها  با  ارتباط 
تپه ها  خطي  و  انبوه  سايه هاي  عبدالجليل،  طراحي 
فضا  و  بوده  نمايانتر  ديگر  هنرمند  دو  کار  به  نسبت 
اثر  در  است.  شده  تقسيم  مشابه  نمونه هاي  همچون 
و  دارد  کمتري  نماي  تپه ها  تبريزي  اسماعيل  محمد 
نماي  در  اکبر  علي  ازجمله شخصيت  پيكره ها  حرکت 
گونه اي  به  ارزق  پسر  کردن  بلند  جهت  و  متمرکزتر 
اثر  در  کلي  طور  به  است.  شده  ترسيم  باال  از  معلق 
امام  اصحاب  ساير  يا  و  قاسم  جناب  عبدالجليل، 
حاليکه  در  دارند  کمتري  جنگي  ادوات  حسين(ع) 
نمايش  سالح  به  مجهزتر  را  آنها  ديگر،  هنرمندان 
جناب  سال۱۲۶۷ق  نسخه  و  خويي  کار  در  مي دهند. 

تصوير ٣٣. بخشي از تصوير ٣٢ مأخذ:  همان



١٢۳٤٥
شماره 

دستيابي 
٢٠٩١٨-١٧٨٦٠٦-١٦٩٢٧٦-١٩٠٣٣٦-١٣٢٩٧٦-٦

تاريخ به 
قمري

١٢٨٤١٢٧٤۱۲۶۷١٢٦٦۱۲۸۰

محمد اسماعيل عبدالجليلتصويرساز
تبريزي

نامشخصنامشخصعليقلي خويي

چهره امام حسين با پرده اي چهره
پوشيده شده-

شخصيتهاي مثبت: بدون 
واکنش احساسي-چشمهايي 

درشت، صورتي گرد- 
لبهاي برچيده -ريشهاي 

انبوه-پيشاني کوتاه- 
سربزرگ

اشقياء: ابروان بلند- 
سبيلهاي افقي- ريشهاي 

نامنظم  و متراکم 
–سربزرگ-بيان روحيات 
از جمله ترس با سبيلها و 

ابروان

تناسب سر با اندام 
ابروان ظريف - چهره 
امام حسين با پرده اي 

پوشيده شده
شخصيتهاي مثبت: 

بدون واکنش 
احساسي- چشمهايي 
درشت، صورتي گرد
- چهره اشقياء اغلب 

بدون ريش با سبيلهاي 
کوتاه و يا ريشهاي کم 
پشت- صورتي بيضي

واکنشهاي احساسي 
اندک و يا بدون 

واکنش

تناسب سر با اندام- 
ابروان ظريف -
صورتي بيضي

چهره امام حسين(ع) 
با پرده اي پوشيده 
شده شخصيتهاي 

مثبت چشمهايي 
درشت، بدون واکنش 

احساسي
اشقياء: سبيلهايي بلند 

بدون ريش يا کوتاه 
و منظم

واکنشهاي احساسي 
اندک و يا بدون 

واکنش

چهره امام حسين(ع) 
به جز يک تصوير 
که متعلق به امام 
حسين (ع) است 

مابقي پوشيده است. 
در ترسيم سيما با 

ابروان پيوسته، ريش 
پرپشت، بيني کوچک، 

چهره گرد، چشمان 
درشت که به سوي 

حر متمايل شده 
شخصيتهاي مثبت: 

صورتي گرد و 
چشماني درشت
 اشقياء: ريش و 
سبيل کم پشت- 

ابروان ظريف 
- برخي چهره ها 

بيان احساس دارند- 
نگراني اما بسياري 

بدون واکنش 

کمي سرهاي بزرگ 
نسبت به اندام- ابروان 

ظريف- چهره امام 
حسين (ع) با پرده اي 

پوشيده شده
شخصيتهاي مثبت: 

بدون واکنش 
احساسي- چشمهايي 
درشت، صورتي گرد

- چهره اشقياء: 
ريشهاي کم پشت 

روي چانه با سبيلهاي  
پراکنده و تا حدي 

بلند - 
واکنشهاي احساسي 

اندک و يا بدون واکنش

امام حسين(ع) و حضرت هاله دور سر
عباس: تشعشعات سوزني 

شکل با خطوط بلند و 
نامنظم و دايره بزرگ در 

وسط
ساير شخصيتهاي مثبت: 

هاله نور کوچک تر

براي همه شخصيتهاي 
مثبت:  تشعشعات 

سوزني شکل کوتاه با 
دايره کوچک در وسط

براي امام حسين (ع) 
و حضرت علي اکبر: 

تشعشعات نوراني 
منظم با دايره اي 
کوچک در وسط

حضرت عباس: هاله 
شعله سان بزرگ

حضرت قاسم بدون 
هاله نور 

هاله با خطوط متراکم 
و قرص بزرگ در 

وسط سر
 در يک تصوير از 
امام حسين(ع)هاله 
بزرگ خطي در دو 
رديف خطوط مواج 

شعله سان و سوزني 
شکل 

هاله با خطوط متراکم 
و قرص بزرگ در 

وسط سر
 در يک تصوير از امام 

حسين(ع)هاله بزرگ 
خطي در دو رديف 
خطوط مواج شعله 

سان و سوزني شکل

جدول١. ويژگيهای طراحی نسخ مجالس المتقين، مأخذ: نگارندگان.

است  شده  ترسيم  نور  هاله  تشعشات  بدون  قاسم 
اما در ساير نسخ همچون تصاوير۲۵ و۲۷ تشعشات 

ديده مي شود.  خطي 

٢-٥- حربن رياحي
پرداخت شخصيت حر در کار عبدالجليل کمي متفاوت از 
ساير نسخ است. بدين گونه که ايشان را در حالت نشسته 
در ميان ساير افراد نشسته بر اسب مشاهده مي کنيم، در 
اين حالت تواضع و تسليم وي در برابر امام حسين(ع) بياني 
بارزتر پيدا مي کند در حاليکه ساير نسخ از جمله تصاوير۲۹ 
الي۳۲ پيکره حر را ايستاده و يا کمي خميده ترسيم کرده 
است. ترکيب بندي تمام نسخ به جز اثر علي قلي خويي در 
حالت عمودي و متقارن ديده مي شود. در کار خويي، کادر 

نماي چند وجهي دارد و اطراف آن را با نوشته ها محصور 
کرده است. ساختار تصويري کار عبدالجليل همانند نسخه 
۱۲۶۶ق است اما پرداخت سربازان، متفاوت و نماي زمينه 
نظر  به تصاوير ۳۰و ۳۱به  نگاه  با  ندارد.  گياهي  خطوط 
مي رسد نسخه سال ۱۲۷۴ و ۱۲۸۰ق که هر دو در تبريز 
به چاپ رسيده است تشابهات فراوان دارند به خصوص 
در اين صحنه، اما با نگاه دقيق تر به پرداخت محيطي از 
جمله، علفها، خطوط متفاوت آسمان که در صحنه هاي ديگر 
نسخه۱۲۸۰ق به همان شکل است و حتي نسبت پيکره حر 
و قلمگذاري موها تفاوت کار هنرمندان مشخص مي شود. 
همانطور که قبال اشاره شد فقط در نسخه ۱۲۶۶ق چهره 
امام حسين(ع) با زيبايي آرماني ترسيم شده و مابقي به 

صورت پرده پوشيده است.(تصوير۳۲و۳۳)

معرفي ويژگيهاي طراحي و شخصيت  
پردازي در نسخه چاپ سنگي مجالس  
المتقين، مصور شده توسط  عبدالجليل 
(تصويرگر ناشناس) و تطبيق آن با 

نمونه هاي مشابه  /٣٩-٥٧
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پوشش بدون تزئينات و پوشش و ادوات
جزئيات اما چين و شکنهاي 

بيشتر در لباسها و کمتر 
در عمامه

امام حسين(ع): نيزه بلند 
به دست بدون شمشير و 

کمان در نبرد-بدون زره و 
کالهخود- عباي کوتاه

ساير شخصيتها:پوشش 
لباس رزم

برخي همراه با 
تزئينات اندک –چين و 

شکنهاي کم لباسها- 
امام حسين(ع): لباس 

ساده شال آويزان 
از گردن – ادامه 

پارچه عمامه دور 
گردن پيچيده شده و 
تاخوردگيهاي ناقص 

در خطوط عمامه 
نيزه بلند به دست 

بدون شمشير و کمان 
در نبرد-بدون زره و 
کالهخود- عباي کوتاه

ساير شخصيتها:
پوشش لباس رزم

برخي همراه با 
تزئينات بيشتر–چين 

و شکنهاي کم 
لباسها- امام 

حسين(ع): لباس ساده 
شال آويزان از گردن 
– ادامه پارچه عمامه 

دور گردن پيچيده 
شده و تاخوردگيهاي 

منظم  در خطوط 
عمامه 

نيزه بلند به دست 
بدون شمشير و کمان 

در نبرد-بدون زره 
و کالهخود- عباي 

کوتاه
ساير شخصيتها:

پوشش لباس رزم

چين و شکنهاي کم 
لباسها 

به جز يک صحنه 
از امام حسين(ع) 

که تزئيات در لباس 
ديده مي شود مابقي 
صحنه هاي حضور 
ايشان: لباس ساده 

شال آويزان از گردن 
– ادامه پارچه عمامه 

دور گردن پيچيده 
شده و تاخوردگيهاي 

نامنظم  در خطوط 
عمامه 

نيزه بلند به دست 
بدون شمشير و 

کمان در نبرد-بدون 
زره و کالهخود- 

عباي کوتاه
ساير شخصيتها:

پوشش لباس رزم

برخي همراه با تزئينات 
اندک –چين و شکنهاي 

کم لباسها- امام 
حسين(ع): لباس ساده 
شال آويزان از گردن 
– ادامه پارچه عمامه 

دور گردن پيچيده شده 
و تاخوردگيهاي ناقص 

در خطوط عمامه 
نيزه بلند به دست 

بدون شمشير و کمان 
در نبرد-بدون زره و 
کالهخود- عباي کوتاه

ساير شخصيتها:
پوشش لباس رزم

کيفيت و 
حالت پيکره

قامتهاي کوتاه- سر و بدن 
از روبرو- پاها و دستها از 

جانب، بدن از روبرو- 
پويايي در حرکات 

پيکره ها- حرکت در راستاي 
بيان مفاهيم از جمله 

تواضع- ايستايي قامتهاي 
شخصيتهاي مثبت-

فشردگي، نامنظمي و 
ناپايداري پيکره  اشقياء 

– مخفي شدن قسمت 
اعظم پيکره ها پشت تپه ها و 

عمارات و بريده شدن قسمتي 
از طراحي از طريق کادر 

عدم توجه به نسبتها
عدم توجه به اندازه  ها در 

فواصل و پرسپکتيو مقامي-
 شخصيتهاي مثبت در 

نماي جلو 

قامتهاي بلند و در 
برخي تصاوير 

متوسط- سر و 
بدن از روبرو- پاها 

و دستها از جانب، 
-حجم پردازي اندک-

خشکي در حرکت 
پيکره ها-نظم در 

چينش پيکره ها- تا 
حدي

توجه به نسبتها و 
فواصل

پيکره اولياء ايستا 
و اشقياء تا حدي 

نامتعادل

قامتيهاي بلند و 
در برخي تصاوير 

متوسط- سر و 
بدن از روبرو- پاها 

و دستها از جانب، 
-خشکي در حرکت 

پيکره ها-نظم در 
چينش پيکره ها- تا 

حدي
توجه به نسبتها و 

فواصل
پيکره اولياء ايستا 
و اشقياء تا حدي 

نامتعادل

قامتهاي متوسط- 
سر و بدن از 

روبرو- پاها و 
دستها از جانب، 

-خشکي در حرکت 
پيکره ها-نظم در 

چينش پيکره ها- تا 
حدي

توجه به نسبتها و 
فواصل-حجم پردازي 

اندک-
پيکره اولياء ايستا 
و اشقياء تا حدي 

نامتعادل

قامتهاي بلند و در 
برخي تصاوير 

متوسط- سر و بدن از 
روبرو- پاها و دستها 

از جانب، -حجم پردازي 
اندک-خشکي در 

حرکت پيکره ها-نظم 
در چينش پيکره ها- تا 

حدي
توجه به نسبتها و 

فواصل
پيکره اولياء ايستا 
و اشقياء تا حدي 

نامتعادل

پرداخت 
پس زمينه

عدم توجه به پرداخت زمينه
فضاي بسيار کم به آسمان

هاشور زني فضاي منفي در 
جنگ و ساير موارد بدون 
طرح و در برخي تصاوير 

خطگذاري فضاي باال و 
اطراف کادر 

تا حدي پرداخت 
جزئيات در زمينه از 

جمله علفها، گلها، تپه ها 
و خيمه در برخي 

صحنه ها 
تخصيص سطوح 
بيشتر به آسمان

خطوط  افقي کوتاه 
و پراکنده به جاي 

نماي ابر

پرداخت جزئيات در 
زمينه از جمله علفها، 

گلها، تپه ها و خيمه در 
اکثر صحنه ها 

تخصيص سطوح به 
آسمان و زمين

خطوط  افقي کوتاهو 
پراکنده به جاي نماي 
ابر – پرنده در آسمان

پرداخت کم زمينه در 
اکثر تصاوير، خطوط 

افقي ممتد و مقطع 
براي نماي آسمان

پرداخت کم زمينه در 
اکثر تصاوير، خطوط 
کوتاه و پراکنده براي 

نماي آسمان

منتشر،  قطري در ترکيب بندي
صحنه هاي محاربه

در صحنه حر عمودي

متقارن و قطريمتقارن و قطري
در صحنه حضرت 

علي اکبر افقي 
در صحنه حر در 

کادري چند وجهي 
و افقي

متقارن و قطري
در صحنه حر 

عمودي

متقارن و قطري
در صحنه حر عمودي

شيوه 
سايه زني و 

دورگيري

هاشورزنيهاي پراکنده، 
سوزني و متراکم- سايه هاي 

خطي  بلند- غير منظم و 
دورگيريهاي بارز و ضخيم 

- حجم پردازي در بيشتر 
صحنه ها با سايه هاي خطي

حجم پردازي بسيار 
کم با نقطه گذاري هاي 

پراکنده و تاکيد بر 
دورگيري با ايجاد 

ارزش خطي و تا حدي 
انحنا دار

هاشورهاي فشرده 
منظم و يکدست براي 

سايه ها 
- حجم پردازي کمتر

نقطه گذاري متراکم و 
يا پراکنده و  تأکيد بر 

روي دورگيري-
سايه ها بسيار کم

نقطه گذاري متراکم و 
يا پراکنده و  تأکيد بر 

روي دورگيري خطي تا 
حدي انحنا دار

سايه ها بسيار کم

١. ادامه جدول



نتيجه
عاشورا نهضتي جاويدان و تاريخ ساز بوده و پيامرسان حق بر عليه ظلم است. در دوران قاجار، براي 
آشنايي مردم با اين واقعه کتابهاي مختلفي همانند مجالس المتقين از شهيد ثالث به صورت چاپ سنگي 
نشر پيدا کرد. در زمينه عاشورا مجالس المتقين، يکي از بيشترين کتب چاپي مصور را به خود اختصاص 
داده است. در ميان بخشهاي مختلف، مجالس مصور اين کتاب به حماسه ديني امام حسين(ع)پرداخته و 
قسمت اعظم تصويرسازيها مربوط به روز عاشورا است و اين تحقيق سعي دارد تا اين نسخ بازشناسي 

و مطالعه شود. 
 نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که از کتاب مجالس المتقين نسخ متعددي ناشناخته مانده و بر آن معرفي 
و تحليل صورت نگرفته است. با توجه به تحقيق انجام شده به نظر مي رسد نسخه ١٢٧٤ق در کتابخانه 
ملي اثر محمد اسماعيل تبريزي و نسخه بدون تاريخ، اثر خويي باشد. يکي از نسخه ها به سال ١٢٨٤ق 
اثر عبدالجليل(هنرمندي ناشناس) داراي ويژگيهايي از جمله هاشورزنيهاي پراکنده، غير منظم و متراکم، 
اندامهايي کوتاه قامت، چهره هايي گرد و سربزرگ است همچنين در سپاه اشقياء چهره ها با ريشهاي 
نامنظم و پرپشت و يا حرکات اغراق شده در چهره ترسيم شده است. فشردگي نامنظمي در سپاه کفار 
ديده مي شود. عدم رعايت نسبتها و پرسپکتيو مقامي همراه با کم توجهي به اندازه پيکره ها در فواصل 
مختلف و پس زمينه تصوير نکته بارزي است. در اين نسخه بيانگري و پويايي به خصوص در سپاه 
کفار و دوري از تزئينات به خوبي ديده مي شود و شاکله کلي با دورگيري هاي پررنگ ترکيب منتشر و 
متراکمي دارد، در حاليکه در ساير نسخ به خصوص اثر محمد اسماعيل تبريزي، سايه روشنهاي کمتر 
يا حتي به صورت نقطه گذاري، نسبتهاي درست تر اندامها و کشيدگي پيکره ها ديده مي شود. خويي از 
تزئينات لباسها و ادوات، پرداخت بيشتر زمينه همراه با سايه گذاريهاي مشبک و هاشوري استفاده کرده 
است. کليت طراحيها شاکله منظم و متقارني دارد. کادربنديهاي مربع شکل در اغلب تصاوير نسخ، پوشش 
ائمه، زيبايي آرماني و عدم واکنش احساسي در چهره شخصيتهاي مثبت، نحوه طراحي پوشش چهره امام 

حسين(ع)جهت قرار گيري پيکره ها و ترکيب بندي قطري مشترک است.     

منابع و مآخذ
اثني عشري، نفيسه، تصويرسازي کتابهاي چاپ سنگي، بازتاب تحوالت صنعي و فرهنگي ايران در دوره 

قاجار، مجله مباني هنرهاي تجسمي، شماره٨، سال١٣٩٨، صص٥٥ الي٦٤
افشار مهاجر، کامران، ١٣٨٤، هنرمند ايراني و مدرنيسم، چاپ اول، تهران، دانشگاه هنر

آيتي، محمد ابراهيم،١٣٩١، بررسي تاريخ نهضت حسيني، چاپ اول، قم، دارالعرفان
آباديان، حسين، تحول مفاهيم شيعي در دوران قاجار،مجله شيعه شناسي،  شماره٢٩، ١٣٨٩، صص١٤٣ الي١٩١

پوراميني، محمدباقر،١٣٩٦، حماسه عاشورا، چاپ سوم، تهران، کانون انديشه جوان
خرمي آراني، حسن، ١٣٩٤، جلوه هايي از حماسه حسيني عليه السالم، تهران، انصاري

شرف الدين،کرم الهي، وحيدي فردوسي، سيدحسين، نعمت ا...، علي، تحليل انتقادي روايت پيامبران در 
تلويزيون از منظر الگوي مفهومي اسطوره پردازي ديني. مجله مطالعات فرهنگ و ارتباطات، شماره ٤٣، 

١٣٩٧، صص ١٦٥ الي١٩٤
شيرازي، ماه منير، بازيابي اليه هاي هويتي در نسخه هاي مصور چاپ سنگي قاجار(مطالعه موردي تعداد 
سيزده نسخه با محتواي حماسي و ادبي)، مجله نگارينه هنر اسالمي،  شماره ١١، سال ١٣٩٥، صص٢٨ الي٤٥

شاطري، احمدطجري، ميترا، پروانه، مطالعه تأثيرپذيري نگاره هاي شاهنامه طهماسبي از تغيير مذهب در 
دوره صفويه، مجله نگره، شماره٤٢، ١٣٩٦، صص٤٧ الي٦٢

معرفي ويژگيهاي طراحي و شخصيت  
پردازي در نسخه چاپ سنگي مجالس  
المتقين، مصور شده توسط  عبدالجليل 
(تصويرگر ناشناس) و تطبيق آن با 
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لعل شاطري، ناظميان فرد، وکيلي، مصطفي، علي، هادي، بررسي تطبيقي تصويرپردازي مالئکه در چاپ 
سنگي کتاب عجايب المخلوقات و غرائب الموجودات و روايات اسالمي، مجله علوم قرآن و حديث، شماره 

١، ١٣٩٨، صص ١٥٧ الي ١٧٩ 
مهدي زاده، عليرضا، بررسي روند تجلي مضامين شيعي در نگارگري ايران، مجله پژوهش در هنر و علوم 

انساني، شماره٦، ١٣٩٦، صص١٣ الي٣٢
محمدي ري شهری، محمد، ١٣٨٩، ميزان الحکمه، ترجمه حميدرضا شيخي، جلد١، قم، مؤسسه علمي و 

فرهنگی دارالحديث
مارزلف، اولريش، ١٣٩٨، تصويرسازي داستاني در کتابهاي چاپ سنگي،ترجمه شهروز مهاجر، چاپ 

سوم، تهران، نظر
نيک روز، احمدياني، يوسف، محمد، شيوه هاي شخصيت پردازي در شاهنامه فردوسي، مجله پژوهشنامه 

ادب فارسي، شماره ١٨،، ١٣٩٣، صص١٧٣ الي١٩١
آرشيو نسخ چاپ سنگي کتابخانه ملي.

منبع الکترونيک
 خبرگزاری جمهوری اسالمی ايران، ١٣٩٦، البرز-دارنده يکی از نخستين کتابهای چاپ سربی ايران،مراجعه

١٣٩٩/٣/٢٥
https://www.irna.ir/news/82729742/ %D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
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drawings. Visual characterization includes not only the creation of images regarding the character, 

but also in line with the symbols and visual signs, reflection of environmental elements and also 

the relationship with other figures. The spiritual characteristics, doctrinal concepts as well as the 

characteristics of creating a story are transmitted to the viewer. Identifying different elements, 

including clothing and decorations, facial expressions, body movement, the relationship of scenes 

with characters, relationship of characters to each other, the position of the character in the scene, 

the color of clothing and the environment, and even the actions of other elements in the scene 

towards the desired character can indicate personality traits in illustration. The artist is able to show 

such features more or less with different techniques in illustration. The results showed that several 

copies of the Majalis al-Muttaqin are still unknown and have not been yet analyzed. Accordingly, it 

seems that the 1274 AH manuscript in the National Library and the undated version are the works 

of Mohammad Ismail Tabrizi and Khoei, respectively. One of the manuscripts from 1284 AH by 

Abdul Jalil (an unknown artist) has scattered, irregular and dense cross hatching, and characters 

with short limbs, round and large faces. In addition, in the infidel army, faces are depicted with 

irregular and thick beards, and facial expressions are exaggerated. Irregular compression is seen in 

the infidel army. Lack of observance of proportions and the position of perspective along with lack 

of attention to the figures’ size at different distances and the image background are significant issues 

to be considered. In this version, expression and dynamism and avoidance of decorations can be 

seen, especially in the infidel army. The general structure has a diffuse and dense composition, while 

in other versions, especially the work of Mohammad Ismail Tabrizi, light and shades are seen less or 

even as dots, and the limbs’ proportions and elongation of the figures are more realistic. In addition, 

Khoei has used clothes and tools, more background work, latticework, and hatches. All designs 

have a regular and symmetrical shape. The square framing in most of the images, the Imams outfits, 

the ideal beauty and lack of emotional reaction in the faces of positive characters, the design of the 

covering of the face of Imam Hussein (AS), and the diagonal composition are common points.

Keyword: Characterization, Illustrated lithography, Ashura, Majalis Al-Muttaqin, Abdul Jalil
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One of the most important factors that develop Shiite themes in writing among the people was 

the lithography of manuscripts. The lithographic illustrated books, which included a large part, 

were religious books depicting the event of Ashura. Their content, often combined with poetry 

and imagery, was Maqtal, elegy, mourning, or supplication texts. One of these books is Majalis 

al-Muttaqin, the illustrated type of which is kept in the Iranian libraries, including the National 

Library, the Islamic Consultative Assembly, Ayatollah Boroujerdi Library, and so forth as well as 

in foreign libraries such as Prussian Cultural Heritage in Berlin. Majalis al-Muttaqin was one of 

the common books in the Qajar era. Compared to other popular books, it is now available in large 

numbers in Iran. It contains 50 Majlis about divine knowledge, moral and doctrinal principles, 

jurisprudence, and history of the prophets and Infallible Imams (AS), which were prepared by 

erudite Mujtahid for sermons and guidance in the holy month of Ramadan. Today, Majalis al-

Muttaqin is available as manuscript, movable type or lithography. It has not been edited or reprinted 

in a new way, and researchers only refer to these resources. The other two copies are illustrated 

by Aligholi Khoei and Mohammad Ismail Tabrizi. Nevertheless, another manuscript, introducing 

outstanding design features, is the work of Abdul Jalil. This research aimed to introduce the illustrated 

lithographic copies of Majalis al-Muttaqin in the National Library and to make a comparative study 

of the version designed by Abdul Jalil. Therefore, the research aimed to recognize the illustrated 

lithographic manuscripts of Majalis al-Muttaqin and their artists, to study the design features and 

Ashura characterizations, and to determine differences and similarities between the designs of the 

manuscripts’ artists. This is a qualitative descriptive-analytical study that used a library method. The 

research question is: 1.What are the characteristics of Majalis al-Muttaqin illustrated lithographs 

and who are their artists? 2. What are the design features and characterizations done by Abdul Jalil 

in the mentioned manuscript? 3. What are the differences and similarities in the performance of 

the designers of the Majalis al-Muttaqin? The study of the design and Ashura characters of this 

manuscript makes us examine the relevant factors. Personality reflects a person>s appearance, 

behavior, moods, beliefs, and even culture; and when reflected in an image, it incorporates the 

visual culture. Visual characterization shows internal and external attributes in the form of color 

and shape. Moreover, the artist expresses the character>s spiritual qualities using the language of 

*This paper is extracted 

from the PhD thesis of 

the first author, titled 

“Identification of Visual 

Characteristics of the 

Religious Epic of Imam 

Hussein (AS) in Qajar 

Precious Lithographic 

Manuscripts” at Tarbiat 

Modares University.


