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چكيده
عاشورا پيام غيرت، جوانمردي و برافراشتن اسالم را با پرچم سبز خود باال مي برد. زنده نگهداشتن اين واقعةمهم 
امري الزم است. در اين ميان، هنرمندان از جمله تصويرگران نيز براي بيان ويژگي هاي اين رويداد دست به قلم 
شدند تا روايتي عظيم را بر عرصةتصوير نمايان کنند. کتاب  الذاکرين از کتاب هاي مهمي است که در دوران 
قاجار و عهد ناصري در فرهنگ کوچه و بازار به دســت ذاکرين اهل بيت استفادةفراوان مي شد، اما امروزه 
علي رغم شيوايي ادبي و تصاوير چشم نواز توجهي به آن نشده، از يادها رفته و فقط نسخه هاي مربوط به سال 
ـ ق از آن باقي مانده است. اين تحقيق با روش توصيفي تحليلي يکي از زيباترين نسخه هاي اين کتاب  ١٢٨٠ه
را با استفاده از منابع نسخه هاي سنگي کتابخانةملي و با هدف بررسي شاخصه هاي مهم تصاوير از جمله: 
طراحي شخصيت هاي اصلي، ترکيب بندي هاي ويژه، بافت هاي رايج و ارتباط ترکيبات با داستان پردازي مورد 
ارزيابي قرار داده است. در اين ميان مسئلةاصلي بدين گونه مطرح مي شود که تصويرسازي هاي اين کتاب 
داراي چه ويژگي هاي خاصي اســت؟ عناصر و عوامل تأکيدي بر روي صحنه و رويدادهاي عاشورا از چه 
طريق بارز شده است؟ نتايج حاصله از اين تحقيق نشان مي دهد اين کتاب شاخصه هاي ويژه اي دارد از جمله: 
در ميان کتاب هاي چاپ سنگي ايران، بزرگ ترين تصويرسازي ها را دربر دارد. طراحي هاي آن عناصري مانند 
بافت و ترکيب بندي هاي پويا مانند مارپيچ و مواج براي نمايان شدن موقعيت هاي پرشور و ترکيبات مثلثي براي 
فضاسازي هاي متنوع و گاه ايستا را نشان مي دهد. غالب تصاوير با استفاده از ترکيب بندي هاي بغرنج و حاالت 
پرتحرک شخصيت ها و حيوانات، هاشورزني هاي مؤکد خطي به خصوص در صحنه هاي نبرد، شوريدگي 
ويژه اي دارد. از ويژگي هاي ديگر، طراحي چهرةشاعر به عنوان سندي مکتوب از مشاهير ايران در انتهاي کتاب 
است. همچنين در شيوةکلي طراحي ها تأثيرپذيري از خصوصيات طراحي اروپايي و نگارگري هاي ايراني ديده 
مي شود. ضمنًا اين کتاب از منابع مهم نمايش تعزيه به شمار مي رود و همانند تعزيه ها موقعيت هاي مختلف 

داستان را با رويکرد روايي و نمايشي نشان مي دهد.  
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مقدمه
شهادت امام حسين (ع) بستر مناسبي جهت رشد رهبران 
مدافع اقتدار ديني فراهم كرد. حسين بن علي درس غيرت، 
تحمل و بردباري، تحمل شدائد و سختي ها به مردم داد. 
بود.  بزرگي  بسيار  درس هاي  مسلمان  ملت  براي  اينها 
اين نهضت مهم با رويکرد مفاهيم آن سالياني است که 
پاس داشته شده است. کتاب  الذاکرين از جمله زمينه 
هايي است که با موضوع عاشورا و تصاوير بديع، عموم 
مردم را پاي صحبت ذاکرين مي نشاند. اين کتاب در بين 
کتاب هايي که موضوع مذهبي و اشعار عاشورايي دارند 
زبان  با  هنرمند  که  است  کتاب هايي  ارزشمندترين  جزو 
بيننده  براي  را خلق کرده و  زيباترين صحنه ها  تصوير 
تصاوير  اندکي،  موارد  به جز  البته  مي گذارد.  نمايش  به 
پيشينه هاي  از  يکي  اين کتاب  يکديگرند.  نسخه ها مشابه 
اشعار  در  که  گونه  بدين  است،  بوده  تعزيه  نمايش  مهم 
تعزيه خوان ها حتي عين اشعار اين کتاب آورده مي شد. به لحاظ 
تصويري نيز با رويکرد فضاي طبيعي صحنه هاي کربال را 
به عرصه تصوير مي کشاند. اين نسخه نفيس، جزء پرارزش 
ترين نسخه هاي مصور چاپي است که از هنر تلفيقي، اروپايي 
و ايراني استفاده کرده و پرداخت آن بسيار دقيق است حتي 
از کتاب هاي هم دورة خود با دقت بيشتر کار شده است. حتي 
تصويري از چهرة شاعر اين کتاب در انتهاي آن به روش 
طبيعت گرايانه تصوير شده که خود سند مکتوبي در جستجوي 
چهرة شاعران معروف دوران قاجار است. در اين ميان مسئلة 
اصلي بدين گونه مطرح مي شود که تصويرسازي هاي اين 
کتب  به ساير  نسبت  ويژگي هاي خاصي  چه  داراي  کتاب 
صحنه  روي  بر  تأکيدي  عوامل  و  عناصر  است؟  مذهبي 
است؟  شده  بارز  طريق  چه  از  عاشورا  رويدادهاي  و 

روش تحقيق
اين تحقيق بر اساس روش توصيفي تحليلي انجام شده 
و  کتابخانه اي  به روش  آن  اطالعات  و شيوة گردآوري 
مراجعه به نسخ اصلي اين کتاب در کتابخانه مرکز اسناد 
کتابخانه ملي است. با مقايسه اين کتاب و منابع موجود 
و بررسي بر روي ساير کتب سنگي، اطالعات مورد نظر 

تحت بررسي قرار گرفته است.
پيشينه

با توجه به بررسي هاي انجام شده، در کتاب تصويرسازي 
داستاني در کتابهاي چاپ سنگي نوشتة اولريش مارزلف، 
دربارة کتاب  چند خطي ذکر شده، همچنين 
علي بوذري در کتاب چهل طوفان تصاوير کتاب چاپ سنگي 
طوفان البکاء را که دربارة ائمه است جمع آوري و تا حدي 
مذهبي  تصويرسازي  مانند  مقاله هايي  است.  داده  شرح 
نوشتة پرويز اقبالي در ماهنامة کتاب ماه هنر شمارة ۱۰۶، 
سال ۸۶ – «حضور واقعة عاشورا در نگارگري صفويه 
و قاجار» نوشتة مهنار شايسته فر در ماهنامة کتاب ماه 

هنر، شمارة ۱۰۵، سال ۸۹ و همچنين مقالة «تعزيه در هنر 
نقاشي عاميانه» از مهران صدرالسادات در مجلة مشکوة، 
شمارة ۷۶و۷۷ در سال ۸۱ با رويکرد تصويرسازي هاي 
مذهبي و نيز تصاوير عاشورا تأليف شده اند. اما دربارة 
هيچ  آن  يا حتي تصويرسازيهاي  و  کتاب  
نسخة سنگي  از  بعد  نيز  و  نشده  نوشته  کتابي  و  مقاله 
آن از سال ۱۲۸۰ق، ويرايش و چاپ مجدد حتي به شيوة 

امروزي نداشته است. 

هنر عاشورايي 
نهضت عاشورا يك حماسة بزرگ بود، از اين جهت كه 
تنها يك مصيبت و يك جنايت و ستمگري از طرف عده اي 
جنايتكار و ستمگرنبود، بلکه شهادت حسين بن علي حيات 
تازه اي در عالم اسالم دميد و روح اسالم را تازه کرد. «اثر 
و خاصيت يك سخن يا تاريخچه و يا شخصيت حماسي 
و  به وجود مي آورد، حميت  موج  روْح  در  كه  است  اين 
به وجود  و صالبت  مي آورد. شجاعت  به وجود  غيرت 
مي آورد» (شهيد مطهري،۱۳۶۶: ۱۶۲). زنده نگهداشتن اين 
جريان امري مهم است. با توجه به آنکه سال هاي درازي 
است از واقعة عاشورا مي گذرد ذهن ها متوجه اين جريان 
است و عاشقان حسين (ع) در تکاپوي زنده نگه داشتن 
حقيقت عاشورا حتي به شيوه خلق اثرهنري هستند. مذهب 
باشد، چون سبب  الهام دهندة شكل هاي هنري  مي تواند 
مي شود نيت به بيان چيزي كه واالتر از خود انسان است 
در قلب و روح هنرمند به وجود آيد. پيام عاشورا با زبان 
هنر و ادب تلفيق شده و گونه هاي مختلفي را شکل مي دهد 
عاشورا  موضوع  با  کتاب هايي  تصويرسازي  جمله  از 

 . مانند 

الذاکرين، ١٢٨٠ ق  تصوير١.  
سنگي  چاپ  اسناد  مأخذ: 

کتابخانة ملي

تصوير٢.  الذاکرين، ١٢٨٠ ق 
مأخذ: همان
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(با  مذهبي  تصويرسازي هاي  و  کتاب  سنگي  چاپ 
موضوع امام حسين(ع) 

چاپ سنگي به عنوان روش نوين چاپ همسطح کمي پيش 
از پايان قرن ۱۸ پايه گذاري شد و از طريق کشور روسيه 
به ايران معرفي شد. از سال ۱۲۴۰ ق در شهرهاي مختلف 
به  ايران شناخته شد. در واقع نخستين کتاب چاپ شده 
از قرآن کريم است که در سال ۴۹  اين شيوه نسخه اي 
-۱۲۴۸ق در دارالطبايع دارالسلطنة تبريز به چاپ رسيد. 
کالسيک  ادبيات  سنگي  چاپ  کتاب هاي  بخش  «اولين 
فارسي و دومين بخش به کتاب هاي مذهبي تعلق داشت» 
اين کتاب ها در ميان عموم  اغلب  (مارزلف، ۱۳۹۰: ۳۳). 
مردم محبوبيت بسياري داشت و با مردم کوچه و بازار و 
کم سواد و يا حتي بي سواد ارتباط خوبي برقرار مي کرد و 
در محافل مذهبي استفاده مي شد. تصاوير اين کتاب ها به 
دليل محدوديت چاپ و رنگ با تکنيک خطي، طراحي و چاپ 
مي شد. به دليل اينکه بيشتر اين کتاب ها در اختيار عموم 
مردم قرار مي گرفت بسياري از صحنه هاي تصويرسازي 
شده به شيوه اي ساده و زباني گويا نشان داده مي شد. 
اين تصاوير به دور از قراردادهاي فني و منطقي، گاه تأکيد 
زيادي بر روي شخصيت خاصي مي کرد و شکل طنزآميزي 
را به وجود مي آورد در ضمن آنکه اين تصاوير با ساير 
هنرها از جمله معماري، موسيقي، شعر و يا حتي ادبيات 
همخواني اعجاب انگيزي را نشان مي داد همچنين با توجه 
به بررسي هاي انجام شده بيشترين تصويرسازي هاي کتب 
مذهبي چاپ سنگي متعلق به شخصيت حضرت علي (ع) و 
امام حسين(ع) است. کتاب هاي مصور سنگي با موضوع 
عاشورا از جمله: حبيب االوصاف، اسرار الشهادؤ، فرهنگ 
اسرار،  گنجينة  البکاء،  طريق  البکاء،  طوفان  خداپرستي، 
فارغ  المتقين،  مجالس  ماتمکده،  انوارالشهاده،  طاقديس، 

گيالني، ديوان سرباز و  است. در اين ميان 
کتاب هاي کم تر شناخته شده اي مانند  شيوة 
ادبي و تصويري آن با هنر تعزيه در دوران قاجار مرتبط 
است، يکي از اشارات اين بيان از کاربرد اشعار اين کتاب 
ساير  و  مقتل خواني ها  در  تعزيه نويسان  توسط  به ويژه 

خوانش هاي نمايش نشئت مي گيرد. 
 الذاکرين

اين کتاب جزو کتبي بود که در ميان عموم مردم شناخته 
شده بود و به زبان ساده و قابل فهم وقايع عاشورا را 
شرح مي داد. در ضمن آنکه تصنيف هاي بسياري از اين 

کتاب شکل گرفت و در تعزيه خواني استفاده مي شد. 
مازندراني  محمدبن عليمحمد  توسط   
 کرمانشاهاني متخلص به بيدل در سال ۱۲۵۰ق تأليف شد 
به چاپ رسيده  توسط چاپ سنگي  در سال ۱۲۸۰ق  و 
است.  ک ات ب  آن م ح م درح ي م  ه م دان ي  م ش ه ور ب ه  م ذه ب اين 
کتاب را به خط نسخ نوشته است و در رثاي شهداي کربال 
و امام حسين(ع) به زبان شعر و نثر در آورده که شامل 
احاديث و اشعار مرثيه خواني در باب اين موضوع است. 
يک  اما  بوده  کرمانشاهاني  بهرام  کتاب   اين   تصويرگر 
تصوير در انتهاي کتاب، از بيدل منسوب به ک ري م  اص ف ه ان ي  
ترسيم شده است. بر اساس تحقيقات انجام شده از کريم 
قاجار  دورة  هنرمند  عنوان  به  ايشان  شرح  و  اصفهاني 
در هيچ کتابي ذکر نشده است. اين کتاب ابتدا به صورت 
نسخة خطي به چاپ رسيد و بعدها به صورت چاپ سنگي 
منتشر شد که تنها نسخ مصور قابل دسترس آن متعلق 
به سال ۱۲۸۰ ق است. تصاوير کتاب ها به طور غالب به 
جز در موارد بسيار اندک مشابه يکديگر است نسخ مورد 
بررسي شامل ۴۵۲ صفحه و در قطع ۲۳ × ۳۷ سانتي متر 
داراي ۸۰ تصوير است. در انتهاي کتاب، نام طراح، بهرام 
تصويرسازي هاي  همچنين  شده  ذکر  کرمانشاهاني،۱ 
در  ايشان  از  برجاي مانده  نمونة  تنها  سنگي  نسخة  اين 
مصورسازي کتب است. کرمانشاهاني از نقاشان مشهور 
دربار ناصرالدين شاه قاجار بود. وي در نقش تصوير بر 
روي ديوارها و ابعاد بزرگ همانند استاد خويش (صنيع 
الملک) مهارت بسيار داشت. اين شيوه در تصويرسازي هاي 

او در  تأثير بسيار گذاشته است. 
خاتمه  يک  و  بيان  پنج  مقدمه۲،  يک  داراي   
شامل  بيان  هر  و  مطلب  شش  مبناي  بر  مقدمه  است. 
دوازده مجلس است و خاتمه نيز شش مقصد دارد. بيان 
اول: دربارة شهادت غالم سيد سجاد(ع)، وقايع شهادت 
مادر وهب، وقايع بعثت و خصايص ايشان، رويدادهاي 
مکه، شهادت آن امام عباد و احوال آن آفتاب سپهر در 
افول به گودال، عناد کوفيان، عروج سيدالشهداء (ع) به اوج 
افالک و گفتگوي ذوالجناح، هجرت آن حضرت به مدينه، 
بي ادبي به قرآن مجيد توسط يزيد پليد و بعضي وقايع 
مجلس يزيد و عتاب جناب سيد سجاد(ع) به يزيد ملعون، 

الذاکرين،  تصوير٣.  
امام  اسراي  (ورود  ق   ١٢٨٠
پليد)  يزيد  مجلس  به  مجيد 

مأخذ: همان

تصوير۴.  الذاکرين، ١٢٨٠ 
ق (به ميدان رفتن پسر عبداهللا 

ابن جعفر) مأخذ: همان

١. در کتاب تصويرسازي داستاني 
فارسي  سنگي  چاپ  کتاب هاي  در 
کتاب  و  مارزلف  اولريش  نوشتة 
ايران  قديم  نقاشان  آثار  و  احوال 
نوشتة محمد علي کريم زادة تبريزي، 
نام  با  را  تصويرگر  الذاکرين 
اند.  کرده  ياد  کرمانشاهي  بهرام 
سبب  «به  کرمانشاهاني  بهرام 
مديريت يک کارگاه هنري در مجمع 
شهرت  قاجار  دربار  دارالصنايع 
يافت. بهرام کرمانشاهاني در طول 
سفرش به روسيه نقاشي اروپايي 
را آموخت و آثار تاريخدار وي از 
سال ١٢٧٤ق تا سال ١٣٠٤ق ديده 
و   (٥٨  :١٣٩٠ (مارزلف،  مي شود» 
را  پرندگان  و  حيوانات  انواع  نقش 
بر بدنة حوضخانة کوچک شمالي 

قصر سلطنت آباد شاه ترسيم کرد.
از  اول  مطلب  خالصه  طور  به   .٢
پليد،  يزيد  مجلس  واقعيات  مقدمه: 
کنيز خواستن ظهير و مرد شامي 
از اهل بيت امام (ع)-مطلب دوم از 
شهادت حضرت  به  اشاره  مقدمه: 
علي اکبر(ع)، اجتماع زنان باديه در 
ياران، سوگند  ديده  نور  سنگباران 
فرزند  خونخواهي  در  مجيد  امام 
به  بتول  و  رسول  آمدن  و  رشيد 
از  سوم  مقتول-مطلب  آن  بالين 
سلسه  العادات  خارق  بيان  مقدمه: 
سادات در عالم نور قبل از ظهور، 
روايات و حکايات زن بني اسد، آب 
و نان آوردن امام تشنه کام براي 
طفالن صغير و ايتام- مطلب چهارم 
از مقدمه: بيان فضيلت محبت واليت 
ايشان، اخبار شهادت ايشان- مطلب 
پنجم از مقدمه: در باب ثواب صلوات 
بر خاتم انبياء و گريستن در مصائب 
سيدالشهدا(ع)،  خاصه  اولياء 
عزاداري زن يهودي و مشرف شدن 
به مالقات دختر حبيب رب- مطلب 
عزاداري  درباره  مقدمه:  از  ششم 
سوگواري عموم اهل امکان بر امام 
شهيد عطشان، مکالمات و مخاطبات 
دختر حضرت ولي اهللا هنگام عبور 

از قتلگاه وصف شده است.



اشاره به شهادت حضرت علي اکبر، براهين محبت امام(ع) 
با شهداي دين، وداع امام تشنه لب با زينب کبري(س) و 
امام  قتلگاه  به  عبور سکينه  فّضه،  با  عزيز  آن  مهرباني 
مظلوم و جفا ديدن از قوم ظالم همچنين مکالمات ايشان 
با برادر شهيد معصوم، خراميدن سيد المرسلين با علي 
به خرابه آورد و حضرت  عليين، زن شامي که طعامي 
بيان  زينب را مالقات کرد به زيبايي وصف شده است. 
دوم: وفات حضرت خديجه(س)، عروسي رفتن حضرت 
فاطمه(س)و بيانات حضرت خديجه با يزيد، بيان گرسنگي 
زينب(س) و رعايت آن حضرت نسبت به ايتام، محبت آن 
ماه درخشان و عفت ايشان، سوختن خيمه گاه در کربال از 
عناد دشمنان، شمار برخي مفاخر حضرت علي(ع)، بيان 
سوم: روايت هالل هنگام شهادت امام مبين و ذکر تاراج 
لباس ايشان در صحراي کربال، ذکر شهادت علي اصغر، 
اهل  ورود  هنگام  شام  وقايع  عاشورا،  ظهر  نماز  بيان 
بيت امام (ع)، مکالمه ربابه با جسد پدر، آمدن ذوالجناح 
به خيمه گاه، شهادت پسران حضرت زينب(س)، وقايع 
شب عاشورا، ذکر فضيلت کربال و دفن شهدا، بيان پنجم: 
با حر سعيد،  (ع)  امام  مالقات  عقيل،  ابن  مسلم  شهادت 
اتمام حجت آن حضرت با ابن سعد، شهادت برادرزادگان 
مختار،  انتقام  درباره  خاتمه  قسمت  در  و  حضرت  آن 
ستمهاي دشمنان نابکار و همچنين ثواب زيارت مرقد آن 
سرور، به زبان شعر، ادب و تصوير مخاطبان را تحت 

تأثير قرار مي دهد.

ارتباط تعزيه و کتاب  الذاکرين 
در نخستين سال هاي سدة شانزدهم زماني كه ايران در 
عهد صفوي به دليل حمايت و تشويق دربار از شيعه ياد 
ميهن پرستانه  صورت  به  (ع)  حسين  امام  شهادت  كرد 
درآمد. پيش از صفويه تعزيه به شيوة صامت و تابلو تابلو 

از وقايع عاشورا عيان گشته بود و در دوران كريم خان 
زند اجراي مجلس تعزيه به طور رسمي اجرا مي شد. اساس 
گفتگوي تعزيه شعر است يعني متن آن از شعر ساخته 
با  پارسي مقارن است  اوج شعر  پرداخته شده است.  و 
ظاهر شدن اشعار مذهبي. در شبيه خواني، پرده خواني و 
تعزيه بيش  اما  از شعر استفاده مي شود  صورت خواني 
از سايرين از اين صنعت ادبي استفاده مي کرد. در دورة 
خود  مذهبي  شعائر  و  تعزيه  براي  شعرسرايي  قاجار 
شيوه اي نوانديشي به حساب مي آمد. «ريشة تعزيه و منبع 
الهام سرايندگان تعزيه نيز همان کتبي است که در زمينة 
مقاتل نوشته شده است از جمله کتاب  الشهداء» 
(همايوني، ۳۶). تعزيه نويسان با الهام از کتابهايي که در 
اختيار عموم مردم بود تعزيه نامه ها۱ را مي نوشتند. اين 
برداشت بيشتر از کتاب هايي مانند  االحزان نوشتة 
محمد يوسف دهخواوقاني، جالء العيون مجلسي و يا مهمتر 
از آن  بيدل بود. در اين کتاب سبک روايي 
و داستان پردازي به شکل شرح مصائب ديده مي شود که 
به سبک و شيوة تعزيه بوده و برخي از تعزيه نويس ها 
شعرهاي آن را عينًا در نسخه هاي خود مي نويسند. اين 
کتاب ترکيبي از نظم و نثر است با اشعاري نسبتًا ساده که 
قابل فهم براي توده مردم کوچه وبازار است و با اشعار 
بلند و فصيح تفادت دارد. بسياري از تعزيه ها به صورت 
کتب  يا  و  کاهي  کاغذهاي  روي  مصور  و  سنگي  چاپ 
مختلف منتشر مي شدند تا در اختيار ساير افراد قرار گيرد. 
نبرد  تعزيه ها صحنه هاي  همانند  نيز  کتاب  اين  تصاوير 
و يا موقعيت هاي خاص داستان را نشان مي دهد. شرح 

تصويري به شيوه اي پويا زبان شعر را کامل مي کند. 

تصاوير الذاکرين و شاخصه هاي ويژة آن
است.  به سال۱۲۸۰ق  مربوط  کتاب  اين  نسخه هاي  همة 

تصوير٥.  الذاکرين، ١٢٨٠ 
در  اصغر  علي  (شهادت  ق 

آغوش پدر) مأخذ: همان

تصوير٦.  الذاکرين، ١٢٨٠ ق- تصوير در دوصفحه روي هم 
با فاصله سفيد(راست: اجماع لشکر اشرار در شهادت امام حسين(ع)- 
همان مأخذ:  يزيد)-  سپاه  با  سيدالشهدا  حضرت  مبارزه  چپ: 

 - ين کر ا لذ ا  -٧ ير تصو
١٢٨٠ ق  (افتادن سکينه بر سم  
ذوالجناح پدر تشنه)،مأخذ: همان

١.«تعزيه نامه ها نخستين متون کتبي 
هستند  ايران  نمايشي  ادبيات  در 
و  عامه  فرهنگ  آن  خواستگاه  که 
نوشته هاي مذهبي است» (شهيدي، 

.(١٣٨٠: ٢٩

تجلي عاشورا در تصويرسازي هاي 
کتاب چاپ سنگي  الذاکرين
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اغلب آنها، تصاوير مشابهي دارد و تفاوتهاي اندکي بين 
نسخ،  از  بعضي  در  تصوير  دو  مي شود.  ديده  طراحيها 
اضافه شده و يا سايه زنيهاي کمتري دارد. از ميان ساير 
کتبي که با موضوع عاشورا مصور شدند چند ويژگي، 
آن را شاخص کرده است مانند آنکه: در ميان ساير کتب 
چاپ سنگي قابل دسترس در مراکز اسناد ملي، بزرگترين 
تصاوير مصورسازي کتب سنگي را در بر دارد و جزء 
دو  در  داستان  يک  تصاوير  که  است  نادري  کتابهاي 
صفحه روبروي هم و پيوسته با توجه به شرايط سخت 
چاپ سنگي به صورت گسترده جايگيري شده است. در 
روبه روي  دو صفحة  در  بزرگ  تصوير  پنج  نسخه  اين 
هم به طور مشخص طراحي شده اند. بين هر دو صفحه 
فاصله سفيد اندکي وجود دارد که باعث تغيير در ادامة 
تصوير در صفحه مقابل مي شود اما دو تصوير وجود 
دارد و با فاصله اندک، ادامه آن در صفحه مقابل به زيبايي 
مصور شده است. ويژگي ديگر آن، تأثير پذيري زياد از 
بنديهاست.  ترکيب  برخي  و  طراحي  در  اروپايي  شيوة 
تصويرسازيهاي ۱۵ صفحه کتاب به دو بخش تقسيم شده 
و اغلب به وسيله سه خط از هم جدا شده است همچنين 
موضوع هاي آنها مجزا و يا در راستاي يکديگر هستند. 
تقسيمات به دو قسمت مساوي به شکل کادرهاي مربعي 
تعريف  پنجم  يک  مورد،  يک  و  هفتم  سه  نسبت  با  يا  و 
شده است. سايه زنيهاي زيبا، ترکيب بنديهاي متفاوت و 
سنجيده، حرکت هاي اغراق شده حيوانات، بافت هاي زمينه 
و رعايت جزئيات نسبت به ساير کتب چاپ مصور سنگي 

بسيار چشمگير است.
شايان ذکر است که پنج صفحه شروع اين کتاب، شامل 
و  جدول بندي  با  فهرست،  و  اهللا  بسم  عنوان،  صفحات 
صفحه  است.  شده  تزئين  حيواني  و  گياهي  طراحيهاي 
عنوان اول کتاب که به وصف ناصر الدين شاه و کتاب 
مربوطه پرداخته است به صورت لچک و ترنج با تزئينات 

گياهي تزئين شده و نوشته اي که داخل فرم وسط است 
اندازه  تغيير  ريتميک،  به صورت  جايگيري  فضاي  بنابر 
به زيبايي جاي گيرد.  بتواند در داخل فرم  تا  پيدا کرده 
از  در صفحات بعدي (ت۱) در سرلوح آغازين استفاده 
عالمت  به عنوان  خورشيد)  و  دست  به  شمشير  (شير 
فرم  داخل  در  قاجار  شاه  ناصرالدين  دوره  پرچم هاي 
به  پايين صفحه  در  کبوتر  دو  و همچنين  آيينه اي شکل 
صورت معکوس طراحي شده است. اين پرنده نشان از 
نزديک  خاور  در  نيز  ديرباز  از  و  دارد  آرامش  و  صلح 
بسيار مقدس بود. طرح ياد شده در البه الي نقوش اسليمي 
جاي گرفته و يادآور نسخه هاي خطي کتب درباري است. 
طرح هاي اسليمي اگرچه فاقد رنگ هستند اما با خطوط و 
نقاط متصل سايه زني شدند و نوعي عمق خط به فرم ها 
داده اند. در صفحات بعدي به خصوص بسم اهللا و فهرسْت 
تزئينات سرلوح نيمي از صفحه را اشغال کرده، در اينجا 
لباسهاي  آرايش مو و  با  بالدار شيپور زنان  دو فرشته 
رومي به شکل اساطير يونان و روم خبر از شروع کتابي 
را مي دهد که با نماد شير و خورشيد آغاز مي شود. اين 
نماد(شير و خورشيد) سه بار در کتاب با شکلهايي کمي 
کتاب  اين  ويژگيهاي  از  يکي  است.  ترسيم شده  متفاوت 
(ت۲) طراحي تصوير نويسنده در انتهاي کتاب به عنوان 
يک سند مکتوب از تصاوير بزرگان شعر و ادب است که 
به شيوه تک چهره هاي دوره ناصري و به روش طراحي 
طبيعت پردازانه مانند دوربين عکاسي ترسيم شده و با 
سبک تصاوير کتاب متفاوت است. البته تصويرساز آن 
کتاب  هيچ  در  نقاش  اين  از  نامي  است،  اصفهاني  کريم 
يا سندي ذکر نشده در حالي که اين تک چهره مي تواند 
يک سند از نمونه آثار وي و معرفي اين هنرمند قاجاري 

باشد.

پرده هاي  و  تعزيه  هنر  تصاوير  الذاکرين، 
قهوه خانه اي

نمايش  است  ذکر  قابل  کتاب  اين  تصاوير  در  آنچه 
از  الهام  با  روايي  و  نمايشي  به شيوة  کربال  صحنه هاي 
هنر ايراني، اروپايي و نقاشي قهوه خانه اي و حتي نمايش 
تعزيه است. البته  در چند ويژگي متفاوت از 
پرده هاي نقاشي قهوه  خانه اي است. رنگ در اين کتاب ها 
به دليل محدوديت چاپ مطرح نمي شود، اين خصوصيت 
با خطه اي هاشوري و يا سايه زني با شيوة نقطه گذاري، 
خط هاي متوازي و متقاطع ايجاد مي شود. کليت تصاوير 
بيان  از  دو  هر  است.  قهوه خانه اي  نقاشي هاي  به  شبيه 
تصوير و آن هم به شيوة نقاشي قاجار تبعيت مي کنند و 
بروز هنر اروپايي و فرنگي کاري در هر دو ديده مي شود. 
خصوص  به  تعزيه  در  آن  شخصيتهاي  و  کربال  واقعة 
در هنر شبيه خواني و نقالي از نمادهاي رنگي با مفاهيم 
نيروي اسالم و يا سپاه يزيد و يا رهايي پرنده به عنوان 

تصوير٨.  الذاکرين- ١٢٨٠ ق مأخذ: همان 



نماد آزادي و ساير نشانه هاي تصوير، حرکت و يا صدا به 
عنوان مجاز مرسل ورابطه جانشيني استفاده مي شود. در 
نمايش تعزيه عناصر صحنه و لباس و حتي مکالمات بين 
آنها با مطرح کردن صحنه اي از کليت يک روايت رابطه 
جانشيني را مطرح مي کند. اين رابطه در قالب بيان تصوير 
تجسمي و به شيوه زبان آن در نقاشي قهوه خانه اي نيز 
مطرح است اما بخش استعاره تا حدي کمتر مي شود. در 
تصاوير کتاب  تصاوير خاصيت واقعي تري 
دارد و بيشتر بر قالب روايت مطرح مي شود حتي مانند 
نام  نبرد،  صحنه هاي  در  به خصوص  تعزيه  پرده هاي 
اشخاص در کنار تصاوير آنها نوشته مي شود اما در اين 
تصاوير خاصيت نمادپردازي رنگ از آن گرفته شده و 
عناصر يک رابطة همنشيني دارد و بيننده با تصويرسازي 
آشنايي  و  گذشته  شنيده هاي  منظوم،  اشعار  از  ذهني 

تصويري خود از نمايش تعزيه، آن را مجسم مي کند. 
خاصيت  دليل  به  قهوه خانه اي  نقاشي  فضاسازي  در 
قالب يک صحنه  در  بودن، ساختار روايي  تک صفحه اي 
مطرح مي شود، در حاليکه در اين کتاب، داستان به تدريج 
براي بيننده بازگو شده و روند خطي خود را در هر بيان 
اين کتاب طي مي کند. هر صحنه به طور مجزا مانند يک 
صحنه از نمايش مطرح مي شود تا اينکه در پايان کتاب 
به قيام مختار و برکات زيارت بارگاه ائمه مي رسد. در 
اندازة  تغيير  قهوه خانه اي  نقاشي  پرده هاي  در  ضمن، 
مقامي بسيار ديده مي شود به طوري که شخصيتهاي مهم 

داستان با اندازه اي بزرگتر و درشتر و مابقي بانسبتهاي 
از  تبعيت  با  کتاب  اين  در  اما  ترسيم مي شود  کوچک تر 
چنداني  تفاوت  شخصيت ها  بين  نسبت  اروپايي،  شيوة 
ندارد و ويژه کردن آنها از طريق پوشش صورت و لباس، 
محل قرار گرفتن در صفحه و تا حدي درشت اندام بودن 
و يا در اغلب موارد هالة نور نشان داده مي شود. حرکت 
نقاشي نرم تر و  به پرده هاي  اندام ها و حيوانات، نسبت 
طبيعي تر و از بافت براي تکميل فرمها استفاده بيشتري 
شده است. به دليل آنکه هنرمند امکان اين را داشته تا هر 
صحنه را به طور مجزا مطرح کند اين ويژگي را دارد که 
عناصر زمينه و معماري در صحنه ظاهر شود و حرکت 
پيکره ها و حيوانات را تکميل کند همچنين برعکس پرده هاي 
نقاشي، بعضي تصاوير اين کتاب، مملو از عناصر اضافي 
نيست و فضاهاي خالي به خوبي خود را نشان مي دهد 
مانند يک صحنه نمايش تعزيه که فقط عناصر الزم براي 

روايت در آن جاي مي گيرد. 
 

طراحي و نفوذ هنر اروپا
 ۱۹ قرن  مدرنيسم  سمت  به  ايران  سنتي  جامعة  حرکت 
نقاشان  و  گرفت  شاه شدت  ناصرالدين  دورة  از  اروپا، 
از جمله بهرام کرمانشاهاني شاگرد صنيع الملک از اين 
شيوه تبعيت مي کردند. صنيع الملک از پرسپکتيو به شيوة 
غربي پرهيز داشت و فضاي دو بعدي را همراه با حاالت 
مي داد  نشان  پيکره ها  در  افراد  روحي  شخصيتهاي  و 

تصوير٩.  الذاکرين- ١٢٨٠ ق  (نشستن 
پيامبر(ص) بر منبر-عذلب بر سعد لعين 

به فرمان رسول مبين)- مأخذ: همان

تصوير١٠.  الذاکرين- ١٢٨٠ ق  (تکلم 
آهوان با عبدالسلم در مصيبت امام شهيد 

تشنه کام) مأخذ: همان

تصوير١١.  الذاکرين- ١٢٨٠ ق  (شتر 
سواري اهل بيت امام عطشان)- مأخذ: همان

تجلي عاشورا در تصويرسازي هاي 
کتاب چاپ سنگي  الذاکرين
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ايراني را در کارش  در ضمن، ريزه کاري هاي نگارگري 
استفاده نمي کرد همچنين، شيوة اروپايي را با هنر غربي 
تلفيق مي نمود اما شاگرد وي از شيوة پرسپکتيو غربي 
استفاده مي کرد، تا حدي ظرافتکاري ها و نقوش اسليمي 
را در کارش پياده مي کرد (ت۳). در کتاب  
مي شود.  ديده  کرمانشاهاني  بهرام  کار  در  شيوه  اين 
فرنگي  زيادي  تا حد  مي توان  را  هنرمند  اين  کار  روش 
تا  آثار سعي شده است  اين  به خصوص در  ناميد.  کار 
استفاده  اروپايي  ترکيب بندي هاي  و  طبيعت گرايي  از 
شود، اما همچنان شيوه هنر ايراني را به واسطه برخي 
فضاسازي ها و حرکت اندام ها همانند پرده هاي تعزيه اما 
با جلوه اي طبيعتگرايانه تر و نمايش برخي جزئيات نمودار 
مي کند. اين هنرمند به واسطه سفرش به روسيه با هنر 
روس و اروپا آشنا شد و اين يادگيري در آثار او جلوه 
کرد. شيوه واقعگرايي رئاليستي در آثار او به خصوص 
نمود  و  طراحي  اندام ها،  حرکت  موضوع،  به  پرداخت 
شخصيت ها ديده مي شود، همچنين در برخي صحنه هاي 
نبرد، شيوه استعاليي و حقيقت جويي باروک هنگام جلب 
کردن مخاطب در لحظه مهيج با عناصر مورب و منحني 
براي رسيدن به حرکت، شاخص مي شود. هنرمند بيننده 
را به اوج باورپذيري موضوع به لحاظ کنشي، نزديک مي کند. 
همانطور که درتصوير ۴ مي بينيد لحظة درگيري و نبرد با 
عناصر حرکتهاي مورب اسب و اسب سواران، به زمين 
و  اسب ها  اغراق شدة  هاي  حالت  و  سوار  اسب  افتادن 
شمشيرهاي متقاطع با سايه روشنايي هاي پرتراکم نشان 
از جنب و جوشي دارد که جهت ديد بيننده را به قسمت 
باالي صفحه هدايت مي کند تا موضوع آن با اشاره به 

واقعه اصلي تأکيد شود. 
اين  در  انساني  اندام هاي  طراحي  شخصيت ها:  طراحي 
تصاوير با سايه زني هاي متقاطع و نقطه اي و دورگيري هاي 
ضخيم خطي مشخص شده است. در برخي از منحنيها 
تغيير  ايراني  نگارگري هاي  مانند  آن  نازکي  و  ضخامت 
مي کند، همچنين اين اندام ها داراي سايه هاي اغراق شده 
با لباس هايي سايه دار و پر چين و شکن طراحي شده اند 
رنگ هايي  جاي  به  سايه ها  ايجاد  براي  نقطه گذاري  اما 
که امکان جايگيري در اين نوع چاپ وجود ندارد بسيار 
مشهود است و آن را شبيه به اسلوب نقطه گذاري۱مي کند. 
نور کلي صحنه زاويه مشخصي ندارد اما به نظر مي رسد 
نور روبرو براي آن تعريف شده است. اندامها با نسبتي 
عضالني  هيکلهاي  صحنه ها  از  بعضي  در  و  طبيعي تر 
نمي شود،  رعايت  تصاوير  تمام  در  قانون  اين  اما  دارند 
طوري  به  هستند  فربه  و  کوتاه  اندامها  ديگر  جايي  در 
که به نظر مي آيد سرهاي بزرگتري دارند. ادوات جنگي 
در  پيکره ها  از  تعدادي  و  شده  ترسيم  جزئيات  تمام  با 
محيطي دورتر به پرسپکتيو رفته اند. کاله خودهاي سپاه 
قامتهايي رسا طراحي شده  و  بزرگتر  پرهايي  با  اسالم 
با جلوه اي طبيعي تر و حتي در  فيگورها  اند. حرکتها و 
صحنه هاي نبرد، اغراق شده ترسيم و در فضاي صفحه 
به خوبي جايگزين شده اند به طوري که جنب و جوش و 
حرکت زيادي را القاء مي کند. عالوه بر چرخش اندامها، 
خطوط مورب و حرکت هاي عضالني پيکره ها و حيوانات، 
حرکت پارچة لباس ها در فضا و پيچ و تاب آن در محيط 
پيرامون به آن جنبش بيشتري مي دهد، به خصوص براي 
بسيار  سيدالشهداء  مانند  داستان  مثبت  شخصيت هاي 

تصوير١٢.  الذاکرين- ١٢٨٠ ق  (تکلم 
شير و گرگ با حيدر صفدر در محضر 

عمربن سعد)- مأخذ: همان

تصوير١٤. پتر پل روبنس-(شکار شير)-
١٦١٨م مأخذ: گاردنر،١٣٨٤: ٥٢١

(پناه  الذاکرين- ١٢٨٠ ق  تصوير١٣.  
بردن آهوان به حرم محترم اميرالؤمنان )- 

مأخذ: همان

عباسي-١١٥٦ق-  شفيع  تصوير١٥. 
مکتب صفوي- اصفهان مأخذ: کن باي، 

١٣٨٢: ١١٠

1.POINTILLISM



به  را  آن  که  ويژگي هايي  از  يکي  (ت۶).  است  چشمگير 
صحنة نمايش تبديل مي کند آن است که گويي پيکره ها 
به طور حقيقي در فضاسازي تصور  شده  و همة وقايع 
هنرمند در حال روي دادن است که ناگهان متوقف شده و 
براي تماشاگر علني مي شود. تصويرسازي هاي اين کتاب 
شاخصة خاص ديگري نيز دارد، همان طور که در تصوير 
بيننده و  به  به فراخور داستان پشت  اندام ها  ۵ مي بينيد 
متنوع  بسيار  و  پيچيده  خاص،  حرکتي  موقعيت هاي  با 
نيم رخ،  فقط  ديگر  صورت ها  شده اند.  طراحي  خوبي  به 
بلکه در زواياي ديد ديگري  نيستند  يا سه رخ  تمام رخ و 
چرخش داشته و حرکت چشم و صورت را به موقعيت 

اصلي هدايت مي کند.
اين  در  وي  شاگرد  الملک،  صنيع  ترسيمات  برعکس 
کمتري  استفادة  چهره ها  عواطف  و  حاالت  از  تصاوير 
کامًال  از صحنه ها چهره ها  بعضي  در  است. حتي  کرده 
مشابه يکديگرند، به خصوص صحنه هاي نبرد که بايد اين 
مطلب در چهرها مشخص شود، به صورت عادي ترسيم 
شده است اما حرکت نگاه ها به موضوع اصلي و جريانات 
مربوط به هر يک از پيکره ها، شخصيت ها را ملموس تر 
اوليا  و  اشقياء  سپاه  شخصيت هاي  بين  مي دهد.  نشان 
به لحاظ بيان روحي تفاوت چنداني ديده نمي شود. در بيان 
تصويري چهره و حرکات اندام يزيد و سپاهيانش شقاوت 
و پليدي وجود ندارد اما تفاوت افراد با ريش هاي مختلف 
و يا لباس هايشان قابل رؤيت است. تفاوت و ويژه کردن 
در چهره شخصيتهاي اصلي مانند حضرت محمد(ص)، 
و  سجاد(ع)  امام  و  زينب(س)  حضرت  حسين(ع)،  امام 
بيت  اهل  حتي  و  فاطمه(س)  حضرت  علي(ع)،  حضرت 
امام حسين(ع) به واسطه پوشش صورت و لباس آنها، 
پوشش  است.  بارز  ديگران  از  بزرگتر  و  فربه  قامتهايي 
خصوص  به  شاه  ناصرالدين  دوران  در  ائمه  صورت 
در تصاوير کتابها رايج بود. در اين کتاب، گرداگرد سر 

ق    ١٢٨٠ تصوير١٦. الذاکرين- 
(اجماع زنان باديه در سنگباران علي اکبر) 

مأخذ: اسناد چاپ سنگي کتابخانه ملي

ق   ١٢٨٠ الذاکرين-  تصوير١٧.  
(بيداد سپاه دين تبا، بعد از شهادت فرزند 
رسول اهللا و سوزاندن خيمه گاه) مأخذ:

همان 

تصوير ١٨.  الذاکرين-١٢٨٠ق (اظهار 
يهودان)  ميان  در  اميرمؤمنان  معجزه 

مأخذ: همان

تجلي عاشورا در تصويرسازي هاي 
کتاب چاپ سنگي  الذاکرين

امامان و پيامبر هاله نور سفيدي است که به واسطه بافت 
اين هاله ها،  زمينه و خطوط مشعشع کوچک در اطراف 
شکل  به  نور  هاله  نيز  گاهي  است.  شده  مؤکد  و  سفيد 
خطوط مرکزگرا و شعاعي نشان داده مي شود. همچنين 
به غير از حضرت علي اکبر(ع) که در سن نوجواني است، 
شخصيتهاي اصلي مثبت و يا حتي منفي داراي محاسن 
پريشان و  ريشها  يزيد،  مانند  منفي  افراد  در  اما  هستند 
درهم ترسيم شده اند. به جز سه تصوير، آن هم جزئي، 
مابقي در بسياري از صحنه ها از اندازه تأکيد مقامي در 
شخصيت ها مانند نقاشي هاي قهوه خانه اي استفاده نشده، 
به گونه اي که اندازة پيکرة امام حسين(ع) و يا حضرت 
ابوالفضل (ع) با ساير شخصيت ها مثبت يا منفي يکسان 
بوده و فقط پيکرة اباعبداهللا کمي درشت تر طراحي شده 
به  امام حسين  دركنار  که  تمامي صحنه هايي  در  است. 
ميدان نبرد مي رود با نيزه و شمشيري برافراشته و رو 
به باال (حتي زماني که تيرباران شده است) به نشانة نبرد 
در راه حق تعالي، با قامتي محکم سوار بر اسبي که با تمام 
در  مي کند.  خرامان حرکت  يا  و  پرشتاب  ايستاده،  قوت 
صحنه هاي گفتگوي امام با لشکريان يزيد و يا با خانوادة 
خويش، قسمت اعظم صفحة تصوير به شخصيت ايشان 
بزرگوار  آن  براي  متمرکزي  فضاي  و  يافته  اختصاص 

طراحي شده است (ت۵و۷).
داراي  و۵)  (ت۳  مانند  زياد  ابن  و  يزيد  شخصيت هاي 
کاله هاي متفاوت، شبيه به کاله هاي درباري به خصوص 
رايج در عهد زنديه و دوران فتحعلي شاه قاجار است. اين 
کاله ها در عهد ناصري کاربرد کمتري داشته اما در اين 
تصاوير بر سر اشخاص خاصي نيز مانند مختار ثقفي 
که در بخش پاياني از آن ياد شده قرار دارد. برخي از 
شخصيتها که اهميت چنداني ندارند مانند خدمه ها (ت۳) 
کاله و لباس رايج دوران ناصرالدين شاه قاجار بر سر 
و تن دارند. ساير افراد و جنگاوران از لباس هاي جنگي، 
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تعزيه ها  در  دوران صفويه  در  که  و کاله خودهايي  زره 
که  است  ذکر  البته شايان  دارند،  تن  بر  مي شد  استفاده 
چهار تصوير از اين کتاب با ترکيب بنديهاي يکسان در 
صفحات مختلف به دربار يزيد اختصاص داده شده است 
که در سه مورد آنها يک شخصيت اروپايي در سمت چپ 
صفحه، ميان همة صفحات مربوط به بارگاه يزيد ديده 
مي شود. اين شخصيت با لباس مقامات فرانسوي (ت۳) 
نهايت آرامش و يک دست بر سينه بر روي صندلي  با 
اروپايي نشسته است. شيوة خاص جلوس بر صندلي از 
شيوة رايج نقاشي هاي قاجاري است. زاوية ديد سه رخ 
براي نشستن بر صندليهاي فرنگي و رعايت پرسپکتيو 
مناسب آن، شيوه اي بود که از دوران قاجار به خصوص 

عصر ناصري رواج يافت. 
 با توجه به شواهدي از جمله خدمه با پوشش قاجاري، 
تزئينات فرشهاي ايراني در کف زمين، تخت قاجاري که 
يزيد بر روي آن جلوس کرده و نشستن يکي از سران 
دول فرانسه بر روي صندلي در سمت راست شاه، قرار 
داشتن صفحة کاغذ شطرنج و مهره هاي آن که در دوران 
ارتباط ايران با اروپا وارد ايران شد، در دو تصوير دربار 
يزيد، همه گواه بر مصداق دربار قاجاري است که با نيت 
طراح به عنوان يزيد زمانه طراحي شده است. حرکت ها و 
حالت هاي نمايشي در بسياري از تصاوير ديده مي شود 
از جمله (ت۷) پيکره سرباز سپاه يزيد را نشان مي دهد 
بر  حسين(ع)  امام  کنار  در  شده  اغراق  حرکتي  با  که 
زمين افتاده و سيدالشهداء نيز با شمشير بر افراشته و 
پاهاي زانوزده، بيننده را در اين موقعيت قرار مي دهد به 
طوري که هرصحنه راوي صحنه اي از نمايش يک واقعه 
است. زاوية قرارگيري پيکرة امام حسين(ع) در شرايط 
بيننده حاضر در  که  تعريف شده  به گونه اي  نامتعارف 

صحنه به خوبي آن را مشاهده مي کند. 

فرشتگان: فرشتگان و ديوان مخلوقاتي متعلق به دنياي 
غيرمادي هستند و طراحي هاي آنها نيز فراي بعد انساني 
ترسيم مي شود. در اين کتاب شاخصة ديگري که برگرفته 
از شيوة هنر غربي است، فرشتگان و ديوان هستند که در 
صحنه دادگاهي و مجازات در کنار انسان ها نشان داده 
شده اند. همانند نقاشي هاي کليساها در عصر رنسانس، به 
شکل انسان هاي برهنه، سيماي کودکانه و داراي بال هاي 
کوچک با موهاي تاب دار به صورت اسطوره هاي باستاني 
در روم، ترسيم شده اند. آنها قامت ها و دامن هايي کوتاه 
و پرچين دارند. معموًال در هنر نقاشي ايراني، مخلوقات 
با بدن هاي کامًال برهنه ترسيم نشده اند. در اين نقاشي ها 
طراْح فرشتگان را همچون موجودات دست بر سينه و مطيع 
ترسيم کرده است. همان طور که در تصوير ۹ مي بينيم، 
باالي  در  (ع)  ائمه  با حضور  اخروي  دادگاه  در صحنة 
انسان گونة  با چهرة  تابناک  صفحه، تصوير خورشيدي 
سيماي زن، همانند شير و خورشيد نماد حکومت قاجار 
گوشة سمت چپ ناظر بر ماجراست. اعتقادات ميترايي از 
باورهاي باستاني به عنوان فرمانروا داوري روان را پس 
از مرگ بر عهده دارد (آموزگار و تفصلي، ۱۳۹۱: ۱۲۱). 
به خوبي  ناظر  به عنوان  را  خود  وجود  صحنه،  اين  در 
با  عذاب  فرشتگان  مانند  پيکره ها  بعضي  مي دهد.  نشان 
طراحي  متراکم تر  نقطه گذاري هاي  و  پرتر  قلمگيري هاي 

شده اند.
طراحي حيوانات: يکي از ويژگي هاي بديع اين کتاب طراحي 
به خصوص  و  آهوان  ظرافت  و  زيبايي  است.  حيوانات 
اسب ها در حالت ها و حرکت هاي بغرنج مانند صحنه هاي 
نبرد در کربال، ترسيم شتر، شير، گرگ و سگ به صورت 
خطي و سايه هاي داخلي، بسيار چشمگير است. خطوط 
حيوانات  نرم  حرکتهاي  با  همراه  روان  و  آرام  محيطي 
بسيار بارز است. چند نکته در طراحي اين حيوانات بسيار 

به  امام  بيت  اهل  (ورود  ١٢٨٠ق  الذاکرين،    .١٩ تصوير 
شام)،مأخذ: همان

تصوير٢٠.  الذاکرين، ١٢٨٠ق (مبارزه امام مجيد با سپاه پليد)، 
مأخذ: همان



مشهود است، از جمله: تناسبات اندام حيوانات، اندازه سر 
و تنه مطابق با طبيعت، طراحي دقيق موهاي تن حيوانات. 
به خوبي  اثر  از ويژگي خطي چاپ سنگي دراين  هنرمند 
استفاده کرده و در حد توان خطوط بافت بدن و موهاي 
حيوانات را با تجمع و پراکنگي نقاط ريز، درشت يا مورب 
و حتي با کلفت و نازک کردن آن نشان داده است در حالي 
که در هنر ايراني بافت هاي اندامي بر روي پيکرة حيوانات 
رنگ گذاري  تخت  رنگ  با  اغلب  و  مي شود  ديده  کمتر 
مي شد. توجه بسيار به نگاه طبيعت گرايانه شيوه اي بود 
ايران شد.  با غرب وارد  ارتباط  و  از دوران صفويه  که 
حرکت يال ها و موهاي دم اسب در فضاي حرکتي، به طور 
پويا با محيط طبيعي انطباق يافته است. نکتة ديگر طراحي 
به خصوص  يا در جهت هاي خاص  و  از پشت  حيوانات 
هنگامي که بخش زيادي از صفحه را به خود اختصاص 
داده جزو شيوه هايي است که در هنر سنتي ايران کمتر 
وجود دارد. روش اغراق در نمايش پرالتهاب رابطة انسان 
از برجسته ترين هنرمندان سبک  آثار يکي  با حيوان در 
باروک، پتر پل روبنس۱ ديده مي شود وي آثار بيشماري 
به نظر مي سد  بين المللي اش طراحي کرد.  براي مخاطبان 
هنرمند ايراني براي دستيابي به شور عاطفي و سرشار 
از نيروي جسماني طراحي هاي روبنس از روش برجسته 
نمايي با رويکرد شيوه قابل دسترس، نمايش را به صحنه 
کشانده و در برخي صحنه ها با ترسيم بدنهاي نيروند، 
عضالني، حرکت هاي پرنشاط و طبيعي جانوران همراه 
تشديد  را  موضوع  پرالتهاب  فضاي  مورب،  نيزه هاي  با 
در  نبرد  تصاوير  مقايسة  با  رويکرد  اين  است.  کرده 
 به خصوص تصوير ۴ با تصوير ۱۴ مشهود 
است. قابل ذکر است که صورت حيوانات و اسبها همانند 
عاطفي  و  روحي  بعد  داراي  حدي  تا  انساني  چهره هاي 
است. با دقت در تصوير ۱۰ آرامش در چشمان آهوان و 
تصوير ۶ التهاب در اسب ها اين جنبه بياني بيش از چهره 

خصوص  به  حيوانها  اغلب  در  مي شود.  ديده  انساني، 
اسبها، چشمها از حالت طبيعي، کمي بزرگتر شده و جهت 
اين  در  است.  مشخص  کامًال  اصلي  سوژه  به  آن  نگاه 
است  بارز  کامًال  حيوانات  با  انسان ها  ارتباط  طراحي ها 
و جزو الزمات واقعه است. گاهي بعضي از قسمت هاي 
حيوانات مانند نگارگريهاي ايراني، با ظرافتي بيش از فرم 
تر  نزديک  ايراني  هنر  به  را  آن  که  طبيعي طراحي شده 
مي کند. تصوير ۱۰ پاي آهوان را نشان مي دهد که نازک تر 
از فرم طبيعي پرداخت شده است، اين گونه در طراحي هاي 
هنرمندان مکتب صفوي به خصوص آثار رضا عباسي و 

شاگردان وي ديده مي شود (ت۱۵).
نمود  کتاب  اين  مهم  ويژگي هاي  از  بافت:  از  استفاده 
بافت،  به عنوان عناصر تکميل کنندة محيطي است.  بافت 
چه به صورت پوشش حيواني، البسه و يا محيط اطراف، 
کاربرد سنجيده و مناسبي دارد که با محدوديت هاي چاپ 
تک رنگ بسيار دشوار و زمان بر بود. به طور کلي بافت ها 
مي شود،  تقسيم  اصلي  دستة  سه  به  تصاوير  اين  در 
پوشش اندام حيوانات و البسه به خصوص زره ها، بافت 
و  آسمان  زمين،  فضاي  شکل  به  طبيعت  در  محيطي 
کف پوش هاي يکدست. پرسپکتيو در کف پوش هاي محيط 
(ت۱۲  يا حصير  و  سنگفرش  بافت  نمايش  براي  داخلي 
و۱۸) اما در محيط هاي باز به خصوص در فضاي صحرا 
اين پرسپکتيو با تيره کردن، درشت کردن ترک هاي زمين 
بافت هاي  به محيط خلوت، حتي  نسبت  بافت ها  تراکم  و 
صحنه هاي  در  و  مي گيرد  صورت  پس زمينه  کوچکتر 
از  محسوس تر  و  مشخص تر  کوير  بافت  وضوح  جلو، 
فضاي عقب است. اين نکته حتي براي نماي آسمان نيز 
مشخص است، فضاي جلوتر با خطوط افقي و متراکم و 
نماي دورتر با خطوط متقاطع و افقي به صورت پراکنده 
ديده مي شود. در هنر نگارگري از تزئينات منظم گياهي و 
يا هندسي براي کفپوش استفاده مي شد در حالي که مانند 

تصوير٢١  الذاکرين-١٢٨٠ق-(مبارزه بني هاشم در جنگ 
مغلوبه)- مأخذ: همان 

تصوير ٢٢.  الذاکرين-١٢٨٠ق-(راست: شترسواري سفينه 
نجات به عزم شريعه فرات-چپ:مبارزات حضرت عباس با سپاه 

شقاوت اساس)- مأخذ: همان

تجلي عاشورا در تصويرسازي هاي 
کتاب چاپ سنگي  الذاکرين



شماره ۳۹  پاييز۹۵
۱۱۱

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

تصوير ۱۲ کفپوش حصيري شکل و فرمهاي انتزاعي به 
صورت دواير متحدالمرکز در کف صحنه ها بافت متراکمي 
را ايجاد مي کند تا فضاي محيطي را پر کرده و انسانها، 
حيوانات و ساير موجودات ايستايي خوبي روي آن داشته 
باشند. تضاد در پرسپکتيو فرم ها و بافتها همانند نقاشي هاي 
قاجاري است. هنرمند حتي در صحنه فضاهاي غيرمادي، 
پرداخت به محيط زمين را فراموش نکرده و با نقطه گذاري 
يا خطوط افقي متقاطع، آن را پر کرده است. به نظر مي آيد 
که به خصوص در طراحي فضاي بسته همانند نگاره هاي 
ايراني ملزم به پر کردن تمام صفحه به خصوص زمين 
است. البته تأکيد هنرمند در ايجاد بافت ها، بيشتر بر روي 
کف زمين است. لباس ها به غير از زره ، بدون بافت بوده و 
فقط با هاشورزني سايه گذاري شده است. در بعضي از 
صحنه ها، بافت زمينه به بعد احساسي داستان کمک مي کند. 
هنرمند در صحنه هاي نبرد براي آنکه ازدحام سربازان را 
به خوبي نشان دهد، زمينه را خلوت تر کرده و از خطوط 
مورب و متقاطع براي ايجاد التهاب همانند تصوير ۶ استفاده 
کرده است در حالي که در تصويرسازي هاي فضاي آرام، 
خطوط افقي، ممتد، بافت هاي طبيعي و منحني شکل به چشم 
مي خورد. يکي از جلوه هاي زيباي اين تصاوير براي نمونه: 
هنرمند در ترسيم شعله هاي آتش و يا دود که از سوزاندن 
خيمه هاي اهل بيت امام حسين(ع) توسط ياران يزيد، به 
با  همراه  چيني  ابرهاي  طراحي  شيوة  از  مي آيد،  وجود 
فرم هاي برجسته اغراق شده و يا دواير در هم تنيده و براي 
شعله هاي آتش از خطوط مشعشع لغزان به همراه انحناي 

حلزوني شکل استفاده کرده است.

ترکيب بندي پويا و فضاسازي هاي بديع
در ترکيب بندي اين تصاوير تمرکز بر روي سوژة اصلي 
داستان با رعايت ترکيب بندي و فضاسازي محيط اطراف، 
شخصيت هاي داستان را بارز کرده است.  
اطراف  محيط  با  داستان  پيکره هاي  و  شخصيت ها  بين 
به خصوص فضاي طبيعي و زمينة صفحه، ارتباط خوبي 
برقرار کرده است. بسياري از پيکره ها به جز معدودي از 
آنها در محيط زمينه به خوبي جاي گرفته اند و عناصر، 
حيوانات و حرکت پيکره ها را کامل تر نشان مي دهد. عمق 
فضايي به لحاظ سايه روشن هاي زمينه در قسمت جلو و 
پس زمينه به خوبي نشان داده شده اما پرسپکتيو محيطي در 
نماي زمينه فضاي داخلي، رعايت نشده و مانند نگاره هاي 
در  است.  ترسيم شده  در فضايي روبرو  ايراني  نقاشي 
بسياري از صحنه هاي اين کتاب به عناصر معماري همراه 
با تزئينات آن توجه خوبي شده اين مطلب در نماي شهري 
بيشتر مشهود است اما رعايت پرسپکتيو، به طور کامل 
ديده نمي شود به نظر مي آيد برخي از ساختمانها فرمي 
در حال سقوط و ناپايدار دارند مانند(ت۱۹). براي برخي 
وجود  کمي  عملکرد  صفحه،  کادر  محيط  در  عناصر  از 

دارد و قسمتي از تنه يا ساير اجزا از کادر اصلي بيرون 
زده و گاهي نيز بدين سبب قامت هاي انساني کوچک شده  
به  نمي افتد  اتفاق  اين مطلب در مورد حيوانات  اما  است 
تمام  استادي  با  را  مهارت  نظر مي رسد، تصويرگر سه 
اجرا مي کند، اول طراحي حيوانات، ترکيب بندي و ديگري 
موقعيت هاي  در  ويژه  حرکت هاي  با  پيکره ها  پرداخت 
خاص. زواياي ديد طراح، اغلب از روبه رو و کمي باالتر از 
ايستايي قامت انساني است اما چندين تصوير از زواياي 
در  مي کند.  متمايز  را  آن  که  شده اند  ايجاد  تلفيقي  ديد 
تصوير ۱۹ نماي باال براي محيط ساختمان و شخصيتها 
نماي  کلي  به طور  است.  گرفته شده  نظر  در  روبرو  از 
باال بيشتر در فضاي محيطي به خصوص معماري ديده 
مقابل  در  تجمع  ايجاد  با  تصويرگر   .(۱۸ (ت  مي شود 
پراکندگي عناصر تمرکز را بر روي شخصيت ها قرار داده 
به طوري که مي توان گفت از دو شيوه به طور جداگانه، 
فضاسازي انبوه و يا پس زمينه خلوت (ت۱۱) براي تمرکز 
کرده  استفاده  داستان  اصلي  عناصر  و  بر شخصيت ها 
است. شيوة پر کردن تمام صفحه مانند نگاره هاي ايراني 
و روش دوم خلوت سازي زمينه از روش هايي است که از 
دوران صفويه با نفوذ هنر غرب در نگاره ها به خصوص، 
آثار رضا عباسي و شاگردان وي  طراحي هاي تک رنگ 
ديده مي شود. يکي از ويژگي هاي مهم تصويرسازي هاي 
است.  آن  چشم نواز  و  ويژه  ترکيب بندي هاي  کتاب،  اين 
هنرمند سعي دارد تا با روش هايي که در ترکيب بندي به 
بيشتر  داستان  اصلي  بر سوژة  را  تمرکز  مي گيرد،  کار 
کرده و بر جريانات عاطفي و روحي ماجرا بيفزايد. در اين 
بين بيان مفاهيم در غالب ترکيب بندي هاي مختلف زيبايي 
آن را بيشتر مي کند. چند نوع ترکيب از جمله موارد زير 

در تصويرسازي هاي بزرگ اين کتاب ديده مي شود.
چينش هاي  بيشترين  از  يکي  عمودي:  و  افقي  مواج 
و  است  مواج  sشکل  ترکيبات  تصاوير،  اين  ساختاري 
بيشتر به صورت افقي تعريف مي شود. در صحنه هايي 
از نماي باال به حالت عمودي عناصر تصويري را با خود 
همراه مي کند. تمام عناصر، اعم از شخصيتهاي اصلي و 
مرتبط  يکديگر  به  يک مسير خطي  در  را  پيکره ها  ساير 
مي کند، در کانون توجه، شخصيتهاي اصلي قرار دارند. 
اين نکته در تصوير ۹ به خوبي ديده مي شود. شخصيت ها 
و حيوانات، حتي محل قرار گرفتن چادرهاي خيمه گاه، 
ديد  در  مطلب  اين  است.  طرح  کلي  ساختار  تابع  همه 
اول کامًال مشخص است زيرا تصويرگر براي بيان اين 
اغراق کرده. شايان  آثار  پراکندگي  و  ساختار در تجمع 
اندوه بار،  براي شرايط  بيشتر  مواج،  ترکيبات  است  ذکر 
سرگردان و بغرنج عاطفي، عظيمت و يا در موارد اندکي، 
نبرد اتفاق مي افتد. بيان تصويري ساختار اين فرم به بيان 
اين  اين جريان کمک مي کند. تصوير  ۴ و ۱۹  احساسي 
 Rubens (1640-1577).1مطلب را به خوبي روشن مي کند. تصوير ۱۹ با توجه به 



آنکه شخصيت امام سجاد(ع) در قسمت سمت راست و 
قرار  جلو  قسمت  در  نقطة طاليي،  در  تصوير  يک سوم 
دارد، در حالي که قامت آن بزرگ تر تصوير شده، توجه 
بيننده را به خود جلب مي کند. حضرت زينب در راستاي 
ايشان قرار گرفته و با اندازه اي کوچک تر توجه بعدي را 
نبرد  که صحنه هاي  قسمت هايي  در  اما  مي شود.  شامل 
اتفاق مي يافتد مانند تصوير ۱۴ و ۲۱ اين ترکيب ممتد به 
ديده مي شود.  به صورت مورب  التهاب صحنه  فراخور 
پيکره حضرت علي اکبر و قاسم تصوير ۲۱ در باالترين 
بر  معنوي،  عروج  طاليي  کانون  در  مارپيچ،  اين  قسمت 
التهاب  اوج  در جريان  را  آنها  عملکرد  که  نقطه اي  روي 

نبرد نشان مي دهد، قرار گرفته است.
از  اين شيوه ترکيب بندي در بسياري  حلزوني و دوار: 
فضاهاي درگيري و يا نبرد ديده مي شود. شيوة سيال آن 
در عين وحدت و حرکت داراي معاني مهمي است. کاربرد 
(ت۳و۶)  حلزوني  ساختار  صورت  به  کيهاني  نماد  اين 
و نيز دايره اي شکل (ت۹و۱۸)، سابقه اي ديرينه در هنر 
نگارگري ايراني دارد. حرکت دوار در بعضي از تصاوير 
مانند تصوير ۹ که متعلق به يک واقعه فرا زميني است ديده 
مي شود. بسياري از نگاره هاي دوران صفوي و تيموري 
با شيوة ساختار حلزوني و يا دوار ترکيب يافته اند با اين 
تفاوت که در اينجا فضاسازي به ناآرامي و التهاب جنگ 
همراه با ازدحام جمعيت تعريف  شده است. براي نمايش 
فضاي دايره اي شکل، بعضي از شخصيت ها و حيوانات 
از پشت طراحي شدند اين گونه بياني در هنر نگارگري 

ايراني و تک نگاره ها بسيار نادر است. 
دو  در  آن،  ايستايي  ماهيت  دليل  به  شيوه  اين  عمودي: 
تصوير از مجموعه تصاوير اين کتاب ديده مي شود. براي 
نشان دادن اجساد شهدا در قتلگاه و ديگري مکالمات امام 
حسين(ع) با اهل بيت اين ساختار ترتيب يافته است. در 
تصوير ۲۳ ترکيب بندي ايستا به شکل رديف کردن اجساد 
شهدا و زنان گريان بر اجساد در حالي که پرسپکتيو بر 
آن اعمال نشده نمود بيشتري دارد. اين ايستايي در پايين 
بر شتر در  (ع) که سوار  امام سجاد  با تصوير  صفحه 

قتلگاه است و با حضرت زينب(س) گفتگو مي کند، پايدارتر 
جنگ  در  حاليکه  در  را  آنها  ايستايي  و  نهضت  و  شده 

مغلوب شده اند پيروز نشان مي دهد. 
ترکيبات تقسيم شده: اين نوع با تقسيمات صفحه و اغلب 
موقعيت  سه  در  را  عناصر  سه تکه اي  يا  دو  به صورت 
ترکيب بندي مي کند. اين شيوه معموًال به حالت افقي ترسيم 
صحنه هاي  در  مي دهد.  نشان  را  آرامي  فضاي  و  شده 
گفتگو اين روش ساختاري به حال و هواي صحنه تصوير 

کمک زيادي مي کند.
که  است  اي  گونه  ترکيب بندي  نوع  اين  مثلثي:  و  قطري 
ايراني ديده نمي شود. به طور کلي روشي  در نگاره هاي 
است که از نفوذ هنر غرب به ترکيبات ايراني تأثير گرفته 
است. اما هنرمند ايراني از اين شيوه به روش خود استفاده 
مي کند، يعني مثلث هاي قائم الزاويه با ايستايي کامل به شکل 
 ،۵ (ت  مي شوند  داده  نشان  صفحه  در  قطري  تقسيمات 
قسمت پايين،ت۷وقسمت پايين ت۱۲). به دليل ايستايي اين 

ساختار، اغلب براي صحنه هاي گفتگو ترکيب مي شود. 

الذاکرين-   .٢٣ تصوير 
بي  بيت  اهل  (عبور  ١٢٨٠ق 
قتلگاه)-مأخذ:  ميان  از  پناه 

همان

٢٤.   الذاکرين- تصوير 
خواستن  (اجازه  ١٢٨٠ق 
پليد)-  سپاه  از  شاه  شهيد 

مأخذ: همان

تجلي عاشورا در تصويرسازي هاي 
کتاب چاپ سنگي  الذاکرين

نتيجه
فرهنگ عاشورا زمينه اي ديني را ايجاد کرد تا شارحان ديني، اسالم را به زبان عاشورا مطرح کنند. 
زمينه هاي ادبي هنري با تمام تالش خود براي زنده نگه داشتن اين کالم بزرگ در تمام طول تاريخ 
تالش کرده اند. بيان تصويري يکي از اين نمودهاست. کتاب  الذاکين نوشتة بيدل يکي از زيباترين 
کتاب هايي است که در دوران قاجار، ميان عموم مردم کاربرد بسياري داشت. بر اساس بررسي هاي 
انجام شده مسئلة مورد نظر دربارة ويژگيهاي شاخص تصويري آن نسبت به ساير کتب مذهبي سنگي، 
ترکيب بنديهاي پويا و پرشور، طراحي هاي سنجيده و طبيعي انسان ها مخصوصًا حيوانات، ارتباط 
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درست شخصيت ها با ترکيب بندي، طراحي بسيار ماهرانه و پرتحرک حيوانات و در عين حال قابل 
بيان در اين کتاب با شيوه اي بديع نمودار است. اين ترکيبات پرشور با شگردهاي متنوعي خود را 
نمودار مي کند از جمله: استفاده از هاشورزني هاي متراکم خطي اريب و يا افقي بر اساس موضوع 
صحنه ها به خصوص شيوة اريب براي موقعيت هاي نبرد، دورگيري هاي خطي ضخيم، ترکيب بندي هاي 
عمودي براي ايستايي و صالبت آزادگي، مارپيچ و مواج براي شرايط بغرنج، غمبار و سرگردان، 
حلزوني براي ايجاد التهاب بيشتر در جنگ، ساختار دوار با ماهيت کيهاني، دور عالم هستي و ترکيب 
مثلثي يا قطري. در شرايط محدوديت چاپ سنگي، همه اين عوامل براي بيان درست واقعة عاشورا و 
تأکيد بر شخصيت امام حسين(ع) تعريف شده است. از خصوصيات ديگر اين کتاب کاربرد بافت در 
بسياري از محيط ها و در فضاسازي تکميلي محيط براي نمود حقيقي رويدادها با تأکيد بر مفاهيم و 
بيان عاطفي، تصاوير را به صحنه اي نمايشي تبديل کرده است. البته تصاوير در پاره اي از ويژگي ها 
از جمله اعمال پرسپکتيو، سايه زني هاي اغراق شده بر روي لباس ها و اندام حيوانات، حضور فرشتگان 
با چهره و اندام کودکان برهنه همانند نقاشي کليساها، ترکيب بندي مثلثي و حرکات پر پيچ و تاب اسب ها 
از هنر غرب و به خصوص شيوة باروک تأثير گرفته است همچنين خصوصيات نگاگري ايراني چه به 
لحاظ طراحي خطي و يا پرداخت محيطي در آن مشخص است. فضاي نمايشي تصاوير ارتباط قابل 
مالحظه اي با نمايش تعزيه دارد. همانگونه که منبع بسيار مهمي براي متن اشعار نقالي ها و نمايش ها 
بود به لحاظ تصويري نيز با ترکيب بندي هاي اغراق شده، ترسيم ادوات، پوشش ها و عناصر مشابه در 
نمايش شخصيت هاي تعزيه و به شيوة روايي، آن را با تصويري مجسم از عاشورا براي بيننده تعريف 
مي کند. اين نسخه تنها تصويرسازي هاي مکتوبي است که از بهرام کرمانشاهاني باقي مانده است و 
ارزش آن را دو چندان مي کند. از ويژگي هاي ديگر اين نسخه، به عنوان سندي از سيماي مشاهير ايران، 

مي توان به طراحي چهرة شاعر در انتهاي کتاب اشاره کرد. 
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Ashoora raises the message of mettle, magnanimity, and Islam by its green flag. Keeping this 
eventalive is very necessary. In the meantime, artistes includingillustratorsworked on depicting 
a colossal narrative in the pictorial field. Tohfatozakerin is one of the significant books which 
was frequently used in the Qajar and Naserid periods in commoners’ culture by those praising 
the Imams, but nowadays despite eloquent literature and exquisite illustrations, it is neglected, 
forgotten, and only its copies from (1280 AH)have remained. This survey, through descriptive- 
analytical method, has evaluated one of the most beautiful manuscripts of this book, using 
lithograph archive of the National Library with the goal of studying the notable characteristics 
of the illustrations, namely: character design of the protagonists, particular compositions, 
common textures and the relation of compositions with the narration. The main questions that are 
discussed are: what are the particular features of the illustrations of this book? In which way, the 
emphasizing factors and elements on the scene and events of Ashoora, have been highlighted? 
The research findings indicate that this book has particular features, namely: it has the largest 
illustrations among the lithograph books of Iran. Its designs depict elements like texture and 
dynamic compositions such as spiral and wave-like to reveal intense occasions, and triangular 
compositions to indicate various atmospheres, and sometimes static ones. Most of the illustrations 
convey a particular fervor, using complex compositions and dynamic positions of characters and 
animals, emphasizing linear hachures, especially in battle scenes. Another characteristic is drawing 
the poet’s portrait as a documented evidence of Iran’s personages at the end of the book. Also the 
general method of drawings indicates the European drawing characteristics and Iranian paintings 
influences.Furthermore, this book is considered an important source of Ta’ziehperformance, and 
like Ta’ziehperformances, shows the various situations of the story with a narrative and dramatic 
approach.

Keywords: Ashoora,LithographicIllustration-Tohfatozakerin, Ta’zieh, Design, Composition, 
Iranian Painting .
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