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چكيده
زهد و پارسايي، علم و کماالت، صداقت، نور عفاف و حجاب از ويژگي هاي شخصيتي و ابعاد زندگي حضرت 
فاطمه زهرا (س) اســت اما آثار تصويرسازي شــده محدودي از ايشان يافت شــده است از جمله کتاب 
طوفان البکاء که از محبوب ترين و شاخص ترين کتاب هاي مصور از ائمه (ع) در دوران قاجار در ميان عموم 
مردم به خصوص ذاکرين اهل بيت بوده است، شامل تصاويري از زندگي حضرت فاطمه (س) است. در اين 
راستا تحقيق و اطالعات مورد نظر با استفاده از روش ميداني و کتابخانه اي جمع آوري شده و بر اساس 
بررسي نسخه هاي مصور چاپ سنگي طوفان البکاء موجود بين سال هاي ١٢٧٠ ق تا سال ١٣٥٥ ق از سازمان 
اسناد ملي به روش توصيفي، تحليلي و با هدف بيان و ارزيابي نمادها، ترکيب بندي ها و ويژگي هاي تصويري 
شخصيت و زندگي حضرت زهرا (س) از جمله حجاب ايشان انجام شده است. همچنين مسئله مورد نظر 
آن است که تصويرسازي اين بانوي بزرگوار داراي چه شاخصة متمايزي نسبت به ساير شخصيت هاي مصور 
است؟ فضاسازي ها و ارتباط با معاني تصاوير چگونه بوده و آيا از شيوه طراحي مربوط دوره خاصي تبعيت 
کرده است؟ با توجه به نتايج حاصله، اين کتاب شامل بيشترين تصاوير از صديقه کبري (س) در ميان ساير 
نسخ سنگي است که به مرور به دست فراموشي سپرده شده است. به رغم يافته هاي قبلي محققان، اولين نسخه 
سنگي مصور قابل دسترس متعلق به سال ١٢٧٠ ق است. اين آثار در بسياري از فضاسازي ها، فرم هاي بياني 
و ساير عناصر تابع نگارگري درباري در دوران قاجار و بيان اساطيري در هنرهاي ايران باستان و رنسانس 
هستند. هنرمند با روش طراحي هاشــورزني خطي (سياه و سفيد) نورانيت، حجاب، ادب و جمال نوراني 
حضرت زهرا (س) را با جنبة آرماني، شخصيت محور، ايستا و متقارن در فضاسازي و طراحي اندام ها و 
لباس ها نشان داده  به گونه اي که بانوي بزرگوار معموًال با عناصر مورد نظر، شاخص و مؤکد شده است اما 

در برخي از اين تصاوير موفقيت چنداني در اين زمينه ديده نمي شود. 
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مقدمه
کتاب مصور طوفان البکاء، از سال ١٢٦٩ق در نسخ متعدد، 
از محبوب ترين و معروف ترين کتب در دورة  قاجار بود که 
با چاپ هاي سنگي و سربي در اختيار مردم قرار مي گرفت، 
در اين كتاب اشعاري از زندگي ائمه از جمله حضرت فاطمه 
(س)، ائمه بزرگوار و حتي واقعه کربال به زبان مرثيه بازگو 
شده است. بر اين اساس به مسئلة بيان نمادين و ويژگي هاي 
تصويري ائمه (ع) از جمله طراحي پيکره ها و فضاسازي هايي 
که در خدمت بيان ويژگي هاي تصويرسازي هاي زنان مقدس 
و بعد شخصيتي آن ها در چاپ سنگي به خصوص وجود 
حضرت زهرا (س) مطرح شده پرداخته مي شود. با نگاهي 
بر شيوة دوران مصورسازي، اين کتاب در هنر رئاليستي 
و از جهتي ديگر، خيالي سازي غيردرباري (عقوبت انديشي 
فرازميني) زمينه ساز هنر تصويرسازان شد. اهميت موضوع 
اين تحقيق، عالوه بر شاخصه شخصيت بزرگوار اين بانوي 
عفيف، نادر بودن تصويرسازي ايشان در نسخه هاي چاپي 
بوده است. اين کتاب جزو اولين و مهم ترين کتاب هاي چاپ 
سنگي است که داراي تصويرسازي است. جزو پيشينه هاي 
اصلي و اوليه کتاب هاي شعر و ادب، با موضوع مذهبي، 
حماسي، تغزلي و... بوده است. با توجه به بررسي هاي انجام 
شده، اين کتاب و کتاب حمله حيدري نيز جزو کتبي است 
که در نسخه هاي مختلف آن حاوي بيشترين تصاوير از ائمه (ع) 

است. 
طوفان البکاء به وسيله تصويرسازان مختلف رقم خورده 
است ولي امروزه تا حد زيادي به دست فراموشي سپرده 
شده است، به گونه اي که مي توان نمونه هاي انگشت شماري 
از آن را نام برد. اين تحقيق با اهداف بازگويي و توجه به يکي 
از مهم ترين منابع تصويري، به بيان ويژگي هاي شخصيت 
حضرت زهرا (س)در کتاب طوفان البکاء به بررسي پوشش 
نمادپردازي  و  ويژگي هاي تصويري  در  ايشان  و حجاب 
و اصول مختلف طراحي و ترکيب بندي تصاوير حضرت 
زهرا (س) اشاره دارد. در ضمن اين سؤال مطرح مي شود 
که آيا فيگورهاي تصويرسازي حضرت زهرا (س) داراي 
شاخصه متمايز نسبت به ساير شخصيت ها در تصاوير 
چاپ سنگي است. لباس ها و حجاب پيکرة زنان به خصوص 
ايشان در تصويرسازي قاجار چگونه بوده است؟ آيا اين 
تصاوير در کتاب طوفان البکاء از نقاشي هاي دوران قاجار، 
نقاشي قهوه خانه اي و يا ساير هنرها (به لحاظ نمادپردازي و 

ترکيب بندي) ملهم بوده است ؟ 

روش تحقيق
اطالعات پژوهش حاضر با روش ميداني و کتابخانه اي و 
با استناد بر اصل نسخه هاي مصور چاپي جمع آوري و 
درج شده است. براي يافتن اولين نسخة مصور طوفان البکاء 
و ساير کتبي که بيشترين مصورسازي ها را از حضرت 
زهرا (س) دارد به اسناد نسخ مکتوب گوناگون مراجعه شد. 

بر اين اساس اين يافته ها با روش توصيفي، تحليلي مورد 
بررسي و ارزيابي قرار گرفت. 

پيشينة  تحقيق
تنها نوشته اي که دربارة تصاوير کتاب طوفان البکاء انتشار 
يافته کتاب چهل طوفان (١٣٩٠ ش) از علي بوذري است. 
اين کتاب به جمع آوري تصاوير نسخ مختلف مي پردازد و 
مجالي براي تحليل و بررسي آنها ندارد. همچنين در کتاب 
تصويرسازي داستاني در کتاب هاي چاپ سنگي فارسي 
نوشتة اولريش مارزلف (١٣٩٠ش) شيوة مصوران کتب 
سنگي از جمله اندکي دربارة طوفان البکاء ذکر شده است. 
تحقيق حاضر، براي اولين بار به صورت مکتوب به بررسي 
تصاوير اين کتاب به خصوص اين موضوع پرداخته است. 

زهرا  فاطمه  حضرت  زندگي  و  شخصيت  ويژگي هاي 
(س)

«فاطمه زهرا (س)، دختر پيامبر، اسوة زنان و مردان عالم 
است. بانويي که در ميان بشريت فرورفته در جهل و خرافه 
ثابت کرد که زن مي تواند مانند مرد به مقام «انسان کامل» 
و خليفه خدا بودن برسد. فردي که در همه کماالت انساني 
و  حجاب  عفت،  فضيلت،  اخالق،  عبادت،  علم،  عقل،  مانند 
شجاعت سرآمد بود و زيبايي نفس پاک جزئي از محسنات 
ايشان بود(ورعي، ١٣٨٨٩). سورة کوثر در شأن اين بانوي 
بزرگوار نازل شد. اين سوره کوتاه ترين سوره قرآن کريم 
است که در مکه نازل شده است. «کوثر از ريشة کثرت است 
و بر چيزي اطالق مي شود که شأنيت کثرت در او باشد. مراد 
از کوثر خير فراوان است» (همان:٤٠). ازدواج و زندگي اين 
بانوي بزرگوار با حضرت علي (ع) که خود اسوه مردان عالم 
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بود همراه با مصائبي بود که زندگي پربار اما کوتاه ايشان 
را نوراني تر کرد. در طول زندگي ايشان عبادات و دعاهاي 
ايشان تا سپيده دمان همچون نوري در آسمان و زمين بود 
که وسعتي بي کران داشت. ايشان کانون رشد و آگاهي بودند 
«آن حضرت ارتباط قوي با عالم غيب داشت و مستقيمًا با 
جبرئيل امين و ساير مالئک به گفتگو مي پرداخت و اخبار 
(همان:٥٣).  دريافت مي نمودند»  را  آينده جهان  و  گذشته 
زنان و مردان بيشماري به حضورشان مي رفتند و از علم و 
آگاهي ايشان که محدود به زمان و مکان نبوده است استفاده 
مي کردند. خطبه هاي تاريخي و گيراي ايشان پاسخي محکم 
و افشاگر بود که پرده از جور زمانه برمي داشت. ايشان 
از دوران کودکي پيوسته با حوادث و تندبادهاي سهمگين 
زندگي مواجه بود. سرانجام ضربت هاي خرد کننده روحي 
بود،  وارد شده  اسالم  بزرگ  بانوي  آن  بر  که  و جسمي 
اندک زماني در مدينه منوره شهيد شدند. عزاداري و  به 
بازگويي زندگي و شخصيت حضرت فاطمه (س) به عنوان 
الگوي زنان عالم در قالب شعر، متن و يا اثر هنري يکي از 
توجهات مهم هنرمندان است که در طول تاريخ به صورت 
کتاب و يا برگه هاي دستنويس به روش هاي مختلف چاپي در 

اختيار مردم و مديحه سرايان و سخنرانان قرار مي گرفت. 

چاپ سنگي و تصويرسازي کتب در ايران
چاپ سنگي يا ليتوگرافي سبکي بر اساس عدم اختالط آب 
با روغن بود. اين شيوه در دورة محمدشاه قاجار مورد 
استفاده قرار گرفت. همچنين در کنار نوشته هاي چاپ شده، 
با روش سياه قلم، طراحي هايي بدان افزوده شد. اين گونه 
قاجار  نقاشان  هنرنمايي  براي  زمينه اي  تصويرسازي ها، 
بين  سنگي  چاپ  کتاب هاي  تصويرسازي  اوج   » گرديد. 
سال هاي ١٢٧٠ و ١٣٠٠ ق بوده است» (آژند، ١٣٨٩: ٨٠). 
در واقع هنرمندان تصويرگر از منابع دست نوشته، اصول 
نگارگري و سنت کتاب آرايي پيشين از جمله جدول کشي و 
ساير عناصر در کار خود بهره مي گرفتند. استفاده از آب 
طال و رنگ هاي درخشان در اين کتاب ها وجود نداشت و 
همه آرايه ها به صورت سياه و سفيد و يا گاهي با خطوط 
رنگي قرمز فواصل بين نوشته ها کادربندي مي شد همچنين 
در  تزييني  آرايه هاي  از  استفاده  با  مهارت تصويرسازي 
سرلوحه هاي کتاب ها اغلب بر مبناي اين موضوع بوده است 
که کتاب ها براي چه طبقه از اقشار جامعه چاپ مي شود. 
کتاب هايي که براي عموم مردم تصوير مي شد اغلب بسيار 
ساده و بي پيرايه بود و هنرمندان با خلوص نيت براي اين 

کتاب ها قلم مي زدند. 

تصويرسازي مذهبي در کتاب هاي چاپ سنگي ايران در 
عصر قاجار

ادبيات مذهبي يکي ديگر از حوزه هاي کتب چاپ سنگي است. 
اين گونه مهم و برجسته ادبي «روضه خواني» ناميده شده 
است. اين نامگذاري به کتاب   اثر حسين بن 
واعظ کاشفي اشاره دارد که در مراسم عمومي به خصوص 
ايران موجب شد  به  «ورود چاپ  استفاده مي شد.  تعزيه 
به سبک و سياق  باسمه هاي عاميانه که  از  تعداد زيادي 
پرده هاي قهوه خانه اي کار شده بود و اغلب تک رنگ بودند 
اين  منتشر شوند و در دسترس عموم مردم قرار گيرند 
باسمه ها بيشتر موضوعات مذهبي مانند شمايل پيامبران 
و ائمة معصومين و صحنه هاي مختلف عاشورا به همراه 
دعاها و زيارتنامه ها که در حاشية زيارتنامه ها نگارش شده 
بود داشت» (فدوي، ١٣٨٦: ١٤). «با توجه به بررسي هاي 
موضوعات  به  مربوط  آثار  از  يک سوم  فقط  انجام شده، 
تاريخي به چاپ رسيده اما در حالي که بيش از نيمي از 
آثار مرتبط با زندگينامه اولياء و انبياء به چاپ رسيده است» 
(پاولونا سجگلو، ١٣٨٨: ٢٥٣). اين موضوع نشان دهنده آن 
است که مردم به دليل عالقه و اشتياقي که به آثار مذهبي 
داشتند، خواهان تعداد بيشتري از آثار چاپي با موضوعات 
مذهبي بوده اند. در واقع کتاب هاي عامه پسند با انگيزه مردمي 
تصويرپردازي مي شدند که بيان کنندة تفکر مردم کوچه و 
بازار مي شد. کتاب هاي چاپ سنگي به خصوص کتب مذهبي 
به علت مصرف زياد و مکرر معموًال فرسوده مي شد از 
جمله کتاب هاي مصوري مانند حملة حيدري، طوفان البکاء، 

تصوير٢. نسخة ديگر در١٢٧٢ ق ،  مأخذ: همان



،  المصائب،  النوائب، کليات جودي،  اسرارالشهاد
فارغ گيالني، گنجينة اسرار، حبيب االوصاف است. نمونة 
بسيار بارز آن کتاب طوفان البکاء است که مورد استفاده و 

مراجعه مکرر روضه خوان ها بود. 

طوفان البکاء و تواريخ نسخ مربوطه
 کتاب طوفان البکاء في مقاتل الشهدا کتابي دربارة سرگذشت 
و مصائب معصومين عليه السالم، با توجه به احاديث و 
روايات به نثر شيوا و نظم درآمده که در سال ۱۲۵۰ق تأليف 
آن به پايان رسيده است داراي يك مقدمه و دوازده آتشكده و 
يك خاتمه است. هر آتشکده به مشابه بخش به چندين شعله 
تقسيم مي شود. مقدمه شامل چهارده بند دربارة مصيبت 
امام حسين (ع) است، آتشكدة اول احوال خاتم انبيا، آتشكدة 
دوم مصيبت فاطمه زهرا (ع)، آتشكدة سوم مصائب سيد 
اوصيا، آتشكدة چهارم احوال حضرت امام حسن، آتشكدة 
پنجم مصائب امام مظلوم شهيد كربال، آتشكدة ششم احوال 
امام سجاد، آتشكدة هفتم ذكر خروج مختار، آتشكدة هشتم 
شهادت امام باقر و صادق، آتشكدة نهم دربارة امام كاظم، 
آتشكدة دهم مصائب امام رضا، آتشكدة يازدهم اوصاف 
حسن  امام  دوازدهم دربارة  آتشكدة  دهم،  و  نهم  امام 

عسگري (ع)و حضرت صاحب الزمان است. انتهاي برخي 
از نسخ دربارة احواالت مؤلف در قزوين و نيز در برخي 
ديگر از نسخ اين کتاب، ابياتي از برخي شاعران از جمله 
وصال شيرازي، بيدل، مالبومانعلي، محمد حسن مازندراني 

متخلص به مجنون آمده است. 
تأليف اين کتاب منصوب به ميرزا محمد ابراهيم متخلص 
به جوهري از شعرا و مرثيه سرايان است.١ در سال ١٢٥٨ ق 
چند سال پس از فوت مؤلف به شيوة چاپ سربي در تهران 
انتشار يافت. در کتاب چهل طوفان نوشته علي بوذري اولين 
نسخة مصور تاريخدار از اين کتاب به شيوة چاپ سنگي در 
سال ١٢٧٢ ق ذکر شده است اما با توجه به بررسي انجام 
شده بر روي اين تحقيق، بر اساس نسخ اصلي اين کتاب و 
با استناد به مرکز نسخ خطي و چاپ سنگي کتابخانه ملي، 
اولين نسخ به سال ١٢٧٠ ق با تصويگري ميرزا علي قلي 
خويي موجود است. حتي به برخي از کتاب هاي چاپ سربي 
آن، تصاوير چاپ سنگي نيز افزوده گشته است. اما مشاهده 
تاريخ هاي  طوفان،  چهل  کتاب  تصاوير  از  برخي  که  شد 
متفاوتي با اصل نسخه مورد بررسي در کتابخانه ملي دارد. 
به نظر مي رسد تصويرسازان از يک الگو تبعيت کرده و يا 
چاپگر از همان فرم اوليه چاپي در سال هاي مختلف استفاده 

 بررسي تصويرسازي زندگي حضرت 
فاطمه زهرا(س) در نسخه هاي چاپ 

سنگي طوفان البکاء

تصوير ٤. شعلة اول: تصاوير عروسي رفتن حضرت فاطمه (س) به تصوير٣. ١٢٧٠ ق ،  مأخذ: همان
مجلس زنان قريش. ١٢٧٠ ق، تصويرگر: ميرزاعليقلي خويي، همان

١. ميرزا محمدابراهيم جوهري: تاريخ 
اما  نيست  مشخص  جوهري  تولد 
در  ق/١٧٨٣م   ١١٩٨ سال  در  وي 
محضر سيدحسن قزويني معروف 
به ميرحسن حکمت و فلسفه را کسب 
کرد و فقه و اصول کالم و تفسير را 
در حوزة در استادان فراگرفت. وي 
شش سال مداح دربار رکن الدوله حاکم 
قزوين بود و لقب افصح الشعرا به ايشان 
داده شد. سراييدن اين کتاب دو سال 

طول کشيد.
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کرده باشد اما برخي از تصاوير مانند (تصوير ٨، ٩ و١٠) 
در کتاب چهل طوفان داراي تواريخي است که نسخ اسناد 
کتابخانه ملي تاريخ ديگري را نشان مي دهد. البته انطباق 
نسخ به دقت مورد بررسي قرار گرفت. اين گفته با توجه 
به جستجو در ايرادات چاپي (اثرگذاري مرکب چاپ روي 
کاغذ در نسخه هاي قياسي) و تغييراتي دستي (به لحاظ رنگ 
گذاري مجدد و خط خوردگي قلم، بعد از چاپ، روي نسخه 

اصلي) قابل مشاهده است. 

طوفان البکاء و تصويرسازي ها
پنجم،  آتشكدة  كتاب  آتشكدة  مفصل ترين  و  طوالني ترين 
مشتمل بر چهل شعله، دربارة زندگي و شهادت امام حسين 
(ع) است که بيشترين تصويرسازي ها را شامل مي شود. 
تصويرگران  و  تاريخ  بدون  کتاب  اين  نسخ  از  برخي 
کتاب  اين  مصور  چاپ   ٥٦» است.  شده  ثبت  نامشخص 
بين سال هاي ١٢٦٩ق -١٨٥٢م و ١٣٦٧ق- ١٩٤٧م چاپ 
مختلفي  مصوران  کتاب  اين  (بوذري، ١٣٩٠، ٥٣).  شده» 
ميرزا  ميرزا حسن،  عليقلي خويي،  ميرزا  جمله  از  داشت 
اصفهاني، ميرزا هادي، ميرزا جعفر اصفهاني، ميرزا نصراهللا 
خوانساري، عبدالحسين خوانساري، علي خان، حسن بن 

متعدد  کتاب هاي  در  بخش.  تاج  علي خوانساري، محسن 
در عنوان بندي هاي شروعين کتاب و يا صفحه بسم اهللا 
با فرم هاي نقوش اسليمي و  معموًال طراحي هايي فشرده 
ختايي و حاشيه هاي کادربندي شده مذهب، به همان شيوة 
طراحي خطي، ابتدا به وسيلة تذهيب کار با مرکب سياه و 
سفيد و يا قهوه اي اجرا مي شد که معموًال نيم و يا دو سوم 
صفحه اصلي را اشغال مي کرد، سرلوحه ها معموًال مملو 
از طرح هايي به صورت لچک و اسليمي، صورتک هايي از 
موجودات عجيب الخلقه گربه گون که تلفيق انسان و حيوان 
با تاجي بر سر و يا شاخي بر سر و سبيلي بر صورت 
و نيز فرشتگاني با بال هاي فراخ ترسيم مي شدند (تصوير 
١). اين موجودات، چشماني باز و نظاره گر و يا بسته و 
شنونده دارند. اسب ها، مارها و پرندگاني که از دهان و و يا 
امتداد سر و گردنشان ساقه هاي اسليمي هاي برگي و دهن 
اژدري بيرون زده و با تعجب روبه رو را نگاه مي کنند، عنوان 
اصلي کتاب و بسم اهللا آغازين کتاب را در داخل فرمي ترنج 
شکل و يا کادر مستطيلي در بر گرفته و معرفي مي کنند. 
البته اين عنوان بندي هاي عجيب و تلفيقي گويي پيامي براي 
آغاز رويدادهاي مهم تاريخ و بشر را حکايت خواهند کرد 
که معجزات و و قايع ديده نشده را با متن و تصوير مجسم 

تصوير٥. شعلة اول: تصاوير عروسي رفتن حضرت فاطمه (س) به 
مجلس زنان قريش. ١٢٧٢ ق، تصويرگر: ميرزاعليقلي خويي،  مأخذ:  همان

تصوير٦. شعلة اول: تصاوير عروسي رفتن حضرت فاطمه (س) به 
مجلس زنان قريش. ١٢٧٤ ق، تصويرگر: نامشخص،  مأخذ: همان



خواهند کرد. گاهي در صفحة عنوان اصلي و يا بسم اهللا 
شمايلي از ائمه به خصوص حضرت علي (ع) در کادري، 
ميان متن به صورت نشسته (تصوير ٢) ديده مي شود. حتي 
در اولين نسخه قابل دسترس، طبق بررسي هاي انجام شده 
نمايي از حرم امام علي (ع) در نجف اشرف مربوط به عصر 
قاجار است که با شگرد خطي وساده سازي شده طراحي 
معموًال  تصويرساز  کلي  به طور   .(٣ (تصوير  است  شده 
بزنگاه هاي داستان و موارد عبرت انگيز را تصوير مي کرد 
يعني جنبه تراژيک، حساس، معجزه آسا و قابل تصور در 
نزد تفکر مردم در داستان قوي تر مي شد مانند صحنة کشته 
يا صحنة  و  کربال  در صحراي  اکبر  علي  شدن حضرت 
معراج پيامبر. البته کم بودن سواد خواندن و نوشتن نوع 
تصويرپردازي ها را قوت مي بخشيد و بدين ترتيب تجسم 
ذهني مردم را قوي تر مي کرد. اين کتاب ها ارزان قيمت و قابل 
دسترس بود. بدين ترتيب تصويرسازي در خدمت دنياي 
فکري مردم قرار گرفت و دروازه اي به سوي فرهنگ و هنر 
دورة قاجار و حتي پيدايش گرافيک مذهبي در سال هاي بعد 

شد. 
طوفان  در  (س)  فاطمه  حضرت  زندگي  مصور  روايت 

البکاء
در فصل دوم يا آتشکدة دوم اين کتاب، دربارة چگونگي 

مصيبت فاطمه (س) است و بر ٩ بخش يا شعله تقسيم 
شده است. شعله اول عروسي رفتن حضرت زهرا (س) 
به محفل زنان قريش- دوم، ديدن آدم و حوا در بهشت- 
سوم، ازدواج دخت پيامبر (ص)- چهارم، بعضي از زحمات 
آسيا کردن- پنجم، غصب خالفت نمودن ابابکرملعون و به 
مسجد رفتن سيد اوصيا و اتمام حجت نمودن و منزوي 
شدن ايشان- ششم، به آتش کشيدن در خانة فاطمه زهرا 
و مصائب آن- هفتم، مکالمات علي ابن ابيطالب در مسجد و 
آمدن فاطمه (س) با زنان بني هاشم- هشتم، بيت االحزان 
رفتن فاطمه زهرا (س) و خواب ديدن رسول نبي و شعله 
کردن  رحلت  و  (س)  فاطمه  کردن حضرت  نهم، وصيت 
ايشان است. تصاوير مربوط به داستان زندگي اين بانوي 
بزرگوار فقط شامل شعله اول، دوم، شعله چهارم و هشتم 
است. عروسي رفتن حضرت زهرا در محفل زنان قريش، 
داراي بيشترين تصاوير١ حتي در برخي کتاب هاي چاپ 
سنگي ديگر است از جمله حملة حيدري٢.  يا 
جامع المعجزات.٣ شيوة طراحي و موضوعات تصاوير در 
کتاب تحفة المجالس و حتي حملة حيدري با همان شيوه هاي 
قبلي آمده است. در کتاب ديگري به نام ديوان سرباز٤ يک 
مجلس از داستان کتاب دربارة حضرت زهرا (س)مي باشد 
که بيماري و مصيبت شهادت فاطمه زهرا (س) را نشان 
روز  شافعه  وفات  تعزيه  کتاب  در  موضوع  اين  مي دهد. 
٦ فقط يک  جزا٥ نيز ديده مي شود. در کتاب اسرار
تصوير از حضرت فاطمه (س) ذکر شده که مجلس حضور 
(ع) در دوران طفوليت در  امام حسين  و  (ع)  امام حسن 
کناراين بانوي بزرگوار را مصور کرده است. در کتاب تحفة 
المجالس فقط در يک تصوير و با موضوع ازدواج حضرت 

 بررسي تصويرسازي زندگي حضرت 
فاطمه زهرا(س) در نسخه هاي چاپ 

سنگي طوفان البکاء

تصوير٧ شعلة اول: تصاوير عروسي رفتن حضرت فاطمه (س) به 
مجلس زنان قريش. ١٢٨٢ق، تصويرگر: نامشخص،  مأخذ: همان

تصوير٨ شعلة اول: تصاوير عروسي رفتن حضرت فاطمه (س) به 
مجلس زنان قريش. ١٣٠٢ ق، تصويرگر: ميرزانصراهللا،  مأخذ:  همان

  ١. «جماعتي از زنان قريش، ملبس به 
لباس عشرت و عيش، خندان و خرم به 
نزد اوالد آدم آمدند و عرض کردند که 
يا رسول اهللا وقت آن است که دخترت 
فاطمه خويشان را بنوازد و به قدوم 
مبارک، بزم عروسي ما را مزين کند. 
چون حبيب خدا به نزد بتول عذرا آمد 
فرمود: اي فاطمه خوانين قريش بزم 
عيشي ظاهرًا چيده و تو را در محفل 
زنان خويش طلبيده اند. اگر چه از باطن 
ايشان مطلعم اما چون مأمور به ظاهر 
بودم دعوت ايشان اجابت نمودم که تو 
را به عروسي ايشان بفرستم. جبرئيل 
نازل شد و عرض کرد: اي حبيبه من، 
موسم الم دور است مخور اين همه، ايام 
درد و غم دور است بود. طفيل وجودت 
ات  کينه خادمه  زنان حور سرشت 
حوريان هشت بهشت. پس به عزم 
رسول قد چون قيام کرد و از خانه پدر 
بيرون شد. زنان قيش در حيله الحان به 
دختر خيرالبشر با کهنه لباس مندرس 
بودند. ناگاه فاطمه (س) را ديدند حله از 
حله هاي بهشت در بر و تاجي مرصع 
بر سر و رشته هاي مرواريد از اطراف 
جامه اش آويزان، کنيزان پاک سرشت 
بهشتي  و حوريان  دوان  قدمش  در 
چادر مطهرش را بر دست گرفته براي 
چشم زخم اسپندي دود مي کنند و يکي 
اين  ديدن  با  مي افروزد.»  عود  ديگر 
معجزه زنان کفار قريش به اسالم روي 

مي آورند (بوذري: ١٠٦ و ١٠٧).
٢.حمله حيدري: نوشته مالبمونعلي 
کرماني در قرن ١٣ ق در قالب مثنوي، 
شعر حماسي، مصائب زندگي حضرت 
مصائب  مي کند.  بازگو  را  (ع)  علي 
زندگي ايشان در ٣٠٠٠ بيت سروده 
مي شود. اين کتاب، در سال هاي مختلف 
و با تصويرسازي هاي متفاوت چاپ 

شده است
٣.    الشيعه يا جامع المعجزات: اين 
کتاب توسط صبور عرب نوشته شده 
و به خط نستعليق در سال ١٢٧١ق 
چاپ شده است تصويرسازي هاي اين 
کتاب مربوط به علي قلي خويي است. 

٤.ديوان سرباز: داراي اشعار مذهبي 
و مرثيه سرايي است که در قرن ١٣ 
ق در باب موضوع کربال و امام حسين 
نسخ  برخي  در  و  شده  (ع)سروده 
خطي با نام ديگر، اسرار الشهاد   ذکر 

شده است. 
٥. تعزيه وفات شافعه روز جزا: کتابي 
است به صورت تعزيه خواني و شعر 
چاپ  ق  سال ١٣٢٦  در  که  فارسي 
شده است. سه اثر در اين کتاب به 
تصويرسازي حضرت فاطمه (س) 

 ادامه  در صفحة بعد
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١. به گفتة آژند «دو نوع تصويرسازي 
کلي در چاپ سنگي وجود داشت: يکي 
مجلس سازي و ديگري مصور سازي. 
مجلسي سازي در واقع چرخه اي از 
تصاوير متعدد براي روايت يک داستان 
يا واقعه بود که ارتباط منطقي با هم 
داشتند و چند تصوير به صورت چند 
پالن در يک تصوير مي آمد. عنصر زمان 
در اين نوع تصويرسازي قوي بود. اما 
مصور سازي همان تصويرپردازي 
امروزي، داراي موضوعي واحد است» 

(آژند، ج۲: ٧٩٩).
٢.عليقلي خان: (دوره فعاليت ١٢٧٢- 
١٢٦٣ق) يکي از معروف ترين مصوران 
در  حتي  او  آثار  است.  کتاب  اين 
نسخه هاي اوليه اين کتاب ديده مي شود. 
ايشان ازهنرمندان دوره ناصري بود اما 
شيوه کارش مبتني بر اجراي نقاشان 
فتحعلي شاه بود که گاه نيروي تخيلي 
آثار خود اضافه  پردازي در  و طنز 

مي کردند. 
فعاليت (دوره  نصراهللا:  ميرزا   .٣

١٣١٦ -١٢٨٠ق) طراحي خطي و سايه 
روشن اندک، با خطوط ممتد و يا نقطه 
چين و نيز پوشش متفاوت شخصيت 
صديقه کبري (س) نسب به آثاري از 
جمله ميرزا عليقلي خويي و يا علي خان، 
فرم چين هاي لباس شخصيت هاي وي 
متفاوت از خويي است واز ويژگي هاي 
طراحيهاي ميرزا نصرا... است. خويي 
براي چين لباسها در برخي از قسمت ها، 
امتداد پارچه را روي هم سوار مي کند اما 
ميرزا نصراهللا اين عمل با تکرار خطوط 
ممتد کوتاه که کمي هم بر انحناي آن 
افزوده شده، انجام مي دهد. در طراحي 
پيکره ها، ترسيم موهاي بلند و سياه 
گون براي فرشتگان، کمرهايي نسبتًا 
پهن تر با لباس هاي از تزيينات نقطه 
چين و در فضاسازي، خطوط ممتد 
منحني براي تپه ماهورهاي کوچک به 
هم پيوسته و پر کردن فضاي زمينه با 
نقطه گذاري و نماي سبزه ها و استفاده 
از ابزارهايي مانند پرچم و سايباني به 

شکل چترديده  مي شود. 
فعاليت: ١٣٣٢- (دوره  خان:  ٤.علي 

زهرا (س) مصورسازي ايشان نشان داده مي شود. همچنين 
شعلة چهارم و هشتم طوفان البکاء نيز کمترين تصاوير را 
از ايشان دارد. مي توان به اين برداشت رسيد که بيشترين 
و  فراتر  معجزه آسا،  رويدادهاي  مصورسازان،  هدف 
حساسيت برانگيزتر ازرويداد زندگي انسان عادي از نگاه 
عام مردم نسبت به زندگي اين بانوي بزرگوار بوده است 
اما همواره موضوعات ديگري از جمله به آتش کشيدن در 
خانة فاطمه زهرا (س) رويدادي بسيار غم انگيز و حساس 
کمال  با  اما  دارد،  خوبي  تصويرسازي  قابليت  که  بوده 
تعجب، مصوران در کتاب طوفان البکاء و ساير کتاب ها به 
آن نپرداخته اند. نه تنها اين جنبه بلکه ساير مواردي که بعد 
قابل تجسم مي کند  را  نوراني  بانوي  اين  زندگي سياسي 
پرداخت تصويري نشده است و به نظر مي رسد که از ديد 

واحدي تبعيت مي کنند. 

ويژگي هاي طراحي
شيوة طراحي اين آثار به خاطر فقدان امکانات چاپي، به صورت 
تک رنگ و معموًال با مرکب سياه به شيوة هاشور زني و 
بدين گونه حجم پردازي،  ديده مي شود  به وفور  نقطه چيني 
و ايجاد فضا و پرسپکتيو با کم و زياد شدن هاشورها و 
خطوط در هم ايجاد مي شود و تاحدي تأثيرپذيري از اسلوب 
نقاشي و گراوورهاي اروپايي و آلماني با جنسيت هايي از 
چوب و فلز مانند آثار آندرآ مانتنيا، دانيل هوفرمورد، لوکاس 
کرناخ و آلبرشت دورر الگوهاي خوبي براي تصويرگران 
بودند که شيوة تصويرسازي شمايل هاي قاجاري را با اين 

تکنيک ها تلفيق کنند. 
شانزدهم،  قرن  اواخر  در  نگارگري  در  خطي  شيوة 
مکتب صفوي، در آثاري از هنرمنداني مانند شفيع عباسي، 

محمدعلي، محمد قاسم و رضا عباسي ديده مي شود اما 
شيوة آنها با توجه به فرم هايي نرم، خطوط ضخيم و نازک 
شده، سيال و چشمگير تفاوت هاي بسياري با اين آثار دارند. 
شايان ذکر است که روش ترسيم از روي عکس بعد از 
ورود عکاسي به ايران در دورة ناصري و بعدتر در چاپ 
بسيار رايج شده بود اما معموًال کتاب هاي مذهبي به همان 
شيوة قبل طراحي و چاپ مي شد. شيوة تصاوير اين کتاب 
به خصوص روايت زندگي حضرت فاطمه (س) تلفيقي از 
که  صورت  بدين  است،  مصورسازي١  و  مجلسي سازي 
است  داستان  روايت  از  موضوع  يک  گوياي  تصوير  هر 
و فقط در يک صحنه خالصه مي شود. تصوير بعدي در 
صفحات جلوتر مربوط به شعله و يا بخش ديگري از کتاب 
است که در يک صحنه رخ مي دهد. اما با نگاهي اجمالي، 
کليت تصويرسازي فصل دوم، روايت داستان هاي زندگي 
ايشان را به صورت روندي خطي، ترتيبي و زمانمند بازگو 
مي کند تا در مرحلة شهادت ايشان ختم مي شود. در واقع 
اين شيوه به سمت نگارگري اشاره بيشتري نسبت به نقاشي 
به  کتاب ها  اين  دارد. معروف ترين مصوران  قهوه خانه اي 
ترتيب عليقلي خان،٢ ميرزا نصراهللا٣ و علي خان٤ بودند که 
هريک ويژگي خاصي در مصورسازي اين کتاب بر عهده 
داشتند. اما به طور کلي با تفاوت هاي موجود، تصاوير داراي 
وحدت خاص به لحاظ طراحي بودند. تصاوير درج شده از 
طوفان البکاء در صفحات قبلي گزيده اي از تصاوير مختلف 
اين کتاب است و سعي بر آن شده است تا از هر دوره زماني 

آثارشاخص آن انتخاب شود. 

ويژگي هاي طراحي در شعلة اول
در اين شعله که عروسي رفتن حضرت فاطمه (س) به مجلس 

تصوير٩. شعلة اول: تصاوير عروسي رفتن حضرت فاطمه (س) به مجلس زنان قريش. ١٣٠٣ق، تصويرگر: نامشخص،  مأخذ: همان

 بقيه از صفحة  قبل

پرداخته و محمد صانعي از مصوران 
معروف آن است. 

٦.  : نوشتة اسماعيل 
درباره  اشعاري  بروجردي،  سرباز 
کربال در سال ١٢٨٦ق به نظم و نثر 

درآمده است. 

 ادامه در صفحة بعد 



زنان قريش را نشان مي دهد داراي بيشترين تصاوير در ميان 
تصاوير طوفان البکاء است. اغلب تصاوير از سال هاي ١٢٧٠ 
ق تا ٥ سال بعد از آن، بيشتر تصاوير حضرت زهرا (س) 
با خطوط هاشوري به صورت خط صاف و بدون انعطاف 
طراحي شده که چادر آن سفيد بوده و با خطوط قوي تر و 
ضخيم تر پيکرة ايشان متمايز از سايرين است. در اغلب اين 
تصاوير مانند نقاشي قهوه خانه اي و نگارگري قاجاري از 
شيوة بزرگ نمايي اندام براي بارز گردن شخصيت استفاده 
شده است. پيکرة بزرگ تر و يا فربه تر از ساير اشخاص 
است اما اين تمايز در برخي از آثار از جمله (تصوير ٦ و 
١٢) به حداقل مي رسد. پيکره به خصوص در دورة ابتدايي 
چاپ اين کتاب حالتي خشک و رسمي تر دارد در اکثر نسخ، 
رخ آن نظاره گر بيننده است. تا سال هاي ١٣٣٢ق نماي پيکره 
از روبه رو ترسيم مي شد اما به تدريج اين مسئله با ورود 
هرچه بيشتر روش هاي طراحي غربي کمتر شد، تا اينکه در 
سال هاي ١٣٥٠ به بعد (تصوير ١٤ و١٥) حرکت اندام و 
سر، به سه رخ و نيم رخ تغيير پيدا کرد و از حالت رسمي 
و تنديس گونه خارج شد. در اين حالت به دليل عدم شناخت 

برخي هنرمندان از پرسپکتيو و يا حتي دقت کم در طراحي 
و هاشورزني، کيفيت طراحي اثر پايين آمد اما همان طور که 
در تصوير سازي هاي شعله اول (تصوير ٤الي١٥) مي بينيد، 
پيکره هاي فرشتگان با صورت هايي بيضي شکل، بال هايي 
شبيه به بال هاي فرشتگان نقاشي هاي کليساهاي رنسانس 
ايتاليا (١٤٥٥ب م)،  از جمله کليساي سان فرانچسکو در 
چهره هايي با ابروان به هم پيوسته، موهايي مجعد و معموًال 
صورت هايي تمام رخ و سه رخ با بيني هايي از نيم رخ طراحي 
شدند که بدن هايي سه رخ و يا از روبه رو را نشان مي دهد، 
با نگاهي به نگارگري قاجار اين موضوع روشن تر مي شود 
ظاهري  وقار  و  جالل  استعاري،  زيبايي   .(٢٣ (تصوير 
جايگزين شبيه سازي شده است، پيکره نمايي و برجسته کاري 
اروپايي در کنار آذينگري به زيبايي خود را نشان مي دهد. 
اين پيکره نگاري درباري در تصاوير کتاب طوفان البکاء نيز 
ديده مي شود. در طراحي حضرت زهرا (س) نسبت به ساير 
شخصيت ها اندام با وقار بيشتر و تنديس گونه است، بازواني 
عضالني، با کمري باريک و دامني فراخ و پر چين. در اطراف 
او نيز فرشتگاني با اندام هايي الغرتر و تاجي مرصع به شيوة 

 بررسي تصويرسازي زندگي حضرت 
فاطمه زهرا(س) در نسخه هاي چاپ 

سنگي طوفان البکاء

تصوير ١٠. شعلة اول: تصاوير عروسي رفتن حضرت فاطمه (س) به 
مجلس زنان قريش. ١٣٠٣ ق، تصويگر: علي خان،  مأخذ: همان

تصوير ١١. شعلة اول: تصاوير عروسي رفتن حضرت فاطمه (س) 
به مجلس زنان قريش. ١٣٢٠ ق، تصويرگر: علي خان ،  مأخذ: بوذري،

١١٩:١٣٩٠

١٢٩٨ق) در اغلب موارد نام خود را 
در داخل محيط تصوير قيد مي کند. از 
ويژگيهاي تصويري او استفاده از سايه 
روشنهاي خطي کمتر، کمترين استفاده 
از هاشورهاي متقاطع، ساده سازي 
بيشتر، پس زمينه هاي ساده تر است. 
استفاده از آتشدانهاي مشتعل به يمن 
روشنايي، با پايه بلند در تمام آثارش 
حتي  است.  مشترک  کتاب  اين  در 
در دست گرفتن گل سرخ، نمادهاي 
ديگر کاربردي او مي باشد. اندامهاي 
پيکرههايش به خصوص شخصيت 
حضرت زهرا (س) توپر تر و گردن هايي 
کوتاه تر دارند. اما کليت تصويرسازي تا 
حد زيادي شبيه به آثار عليقلي خويي 

مصور شده است. 

 ادامه از صفحة  قبل



شماره۳۴  تابستان۹۴
۱۳

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

کادر افقي جاي بگيرند قامت هاي آنها در اندازه اي کوتاه تر 
نسبت به اندازه سر و طول دست هاست. به نظر مي رسد 
خوشنويس متن را نوشته و قسمتي را براي تصويرساز 
خوشنويس  کار  انجام  از  بعد  که  است  کرده  مشخص 
نور  هالة  براي  که  به گونه اي  شود  انجام  تصويرسازي 
اطراف سر فاطمه زهرا (س) جاي مناسبي وجود ندارد و 
اندام با قامتي يک اندازه نسبت به سايرين ترسيم شده است 
(تصوير ٧). اما در تصوير ٤ و ١١ قامت ها کشيده و جزئيات 

تصوير بيشتر است. 
پيکرة حضرت زهرا (س) در تصوير ٤ و ٥ با توجه به 
سايه زني هاي متقاطع هاشوري بر روي چادر، به خصوص 
باالي سر ايشان، به نظر مي رسد نور از نمايي روبه رو و 
کمي پايين تر از پيکره تابانده شده است و براي شاخص 
کردن وي، سايه روشن هاي اندک هاشوري بر روي لباس 
ايشان بيشتر از سايرين است اما غالبًا زاوية نور نامشخص 
و يا اغلب از روبه رو بر پيکره ها و سطوح به چشم مي خورد 
اين مسئله باعث يکدستي و ساده سازي سطوح اجسام و 
افراد،  ايشان و ساير  تزييني  لباس هاي  پيکره ها مي شود. 
مملو از نقش هاي گياهي و منظره سازي دور تا دور پيکره ها 
مشابهت زيادي با آنچه در نگارگري قاجار مي بينيم دارد 
اما در برخي از نسخ اين ساده سازي به بيشترين حد خود 
مي رسد به گونه اي که لباس ها عاري از نقش و نگار، سطوح 

درباري که همگي به سوي شمايل حضرت زهرا (س) اشاره 
دارند پيکره هاي اسطوره اي در هنر اساطير ايران را به ياد 
مي آورد. حتي حالت قرارگيري دست هاي فرشتگان بر روي 
بدن به نشانة تواضع، احترام و نجابت (تصوير ٤ و ٩) ترتيب 
با وسايل و قدح هاي در  قرارگيري منظم و رديفي شکل 
دست، نمونه هاي تنديس ها و نقوش  برجستة هنر باستاني را 
تجلي مي کند با مقايسة آن با (تصوير ٢٤ و ٢٥) اين موضوع 
مشخص تر مي شود. طي دوره هاي مياني چاپ اين کتاب، در 
طراحي بانوي بزرگوار، حرکت دست حالت بيشتري به خود 
مي گيرد و فرم طراحي آن کامل تر مي شود اما در در اواخر 
چاپ سنگي اين کتاب، طراحي دست ها و فرم قرارگيري آن 
دستخوش عدم دقت و سرعت طراحي مي شود به گونه اي 
که از کيفيت آن کاسته مي شود. همان طور که در (تصوير ٤ 
الي ١٢) مي بينيد جز معدود مواردي که لبخندي اندک بر لب 
دارند مابقي، چهره هايي دارند که بيان روحي در آنها ديده 
نمي شود البته به تدريج مانند (تصوير ١٣ و ١٤) در برخي 
از آثار از جمله تصويرسازي هاي عليقلي خان بيان حاالت 
روحي حتي به شيوة طنزگونه در چهره ها و پيکره هاي زنان 
بارزتر مي شود. افراد زيباروي و خوش صيرت با چهره هايي 
تمام رخ و يا سه رخ و انسان هاي زشت و بدصيرت نيم رخ 

ترسيم مي شدند. 
در آثاري مانند (تصوير ٦ و٩) براي آنکه پيکره ها در 

تصوير١٢. شعلة اول: تصاوير عروسي رفتن حضرت فاطمه (س) 
به مجلس زنان قريش. ١٣٣٢ ق، تصويرگر:علي خان،  مأخذ: همان، 

١٢١

تصوير ١٣. شعلة اول: تصاوير عروسي رفتن حضرت فاطمه (س) به 
مجلس زنان قريش. بدون تاريخ، تصويرگر: ميرزاعليقلي خويي،  مأخذ:

همان، ١٠٩



زمين تا حدي يکدست و آسمان، فقط با خطوط افقي در نماي 
دورتر نشان داده شده است. 

ويژگي هاي طراحي در شعله دوم
حضرت  ديدن  موضوع  با  دوم  شعلة  تصويرسازي  در 
آدم و حوا در بهشت (تصوير ١٦ الي١٩) حضرت فاطمه 
(س) همانند پادشاه قاجاري با تاجي بر سر، نشسته بر 
تخت بهشتي قاجار طراحي شده اما در تصوير ١٦ الي ١٨ 
ايشان بدون چادر و با پيکره اي فربه تر و با سايه روشن هاي 
بيشتر از سايرين شاخص شده است. اندازة اندام وي تفاوت 
چنداني با اندام حضرت آدم و حوا ندارد اما در طرحي که 
مربوط به سال ١٢٧٧ ق است، ايشان با چادر مشکي که 
به تازگي مرسوم شده بود، کمي بزرگ تر از سايرين ترسيم 
شده است. به طور کلي براي نشان دادن چين و تاي لباس 
خطوط  از  (س)  کبري  صديقه  مشکي  چادر  پوشش  در 
ضخيم سفيد استفاده مي کردند که اين کار سبک طراحي 
را به شيوه اي متفاوت و برعکس، نسبت به محيط اطراف 
و اشخاص، مشخص مي کرد. البته استفاده از شيوة رنگ 
تخت مشکي در سال هاي پاياني چاپ سنگي قابل اجرا شد 
اما با ايرادات فراواني از جمله يکدست نبودن رنگ و نشست 
اثر  به  که  مواجه مي شويم  کاغذ  بر روي  رنگ  نامناسب 
آسيب مي رساند و از زيبايي آن مي کاهد. همچنين در اين 
شعله منظره سازي بيشتري در نماي تصوير به کار رفته 
است اما با اشيا و اشخاص ارتباط مناسبي برقرار نمي کند. 
در تصوير ١٦ و يا حتي تصوير ١٧ پرسپکتيو اشيا و 
عناصر با قابليت بهتري نشان داده شده است. جلوس بر 
تخت پادشاهي و فرم طراحي تخت و نحوة جلوس با همان 

شيوه اي که در نگارگري هاي قجري مانند تصوير نقاشي سالم 
نوروزي فتحعلي شاه ديده مي شود (تصوير ٢٦) تلفيقي از 
پرسپکتيو يک نقطه اي و نماي از باال، گاهي فرم تخت و عناصر، 
با خطوط مورب، گونه اي از عمق نمايي را نشان مي دهد. اين 
نوع شيوه خاص نگارگري ايراني است. در واقع اشياء اشکال 
و عناصر در اين نسخ چاپي همانند نگارگري ايراني «در زمان 
و مکاني متعالي تر بر وجود خاص خود موجودند و در کيفيت 
وجودي آنها ماده عالم ظاهر به کار نرفته است» (تجويدي، 
١٣٧٥: ١٤ و ١٦) وجود برجسته نمايي فراطبيعي، که خاص 
شيوه اين عصر است، گواه بر کيفيتي دارد که هنرمند ايراني را 
شاخص مي کند. در اين شعله نيز همانند ويژگي هاي تصويري 
حضرت فاطمه (س) در شعله اول ترسيم شده است اما با 
تفاوت اينکه در برخي آثار حرکت پا از سه رخ و تنه از روبه رو 
ترسيم شده است. در تصوير ١٦ و ١٧ گردن آويز پادشاهي 
بر روي پيكر اين بانو قرار گرفته و با هيبتي چهارشانه و 
جلوسي مردانه بر روي تخت نشسته است اما در تصوير 
١٢٧٠ ق (مربوط به نسخه اوليه طوفان البکاء) هالة نور دور 
سر ايشان ترسيم نشده و مانند تصوير ١٨ در فضاي معماري 
قاب بندي شده قرار گرفته است. مشابهت هالة نور گرداگرد 
سر فاطمه زهرا (س) با پيامبر نشان از مرتبة معصوميت آنها 
دارد که با هالة نوراني دور سر حوا متفاوت است. محصور 
کردن پيکره فاطمه (س) در محيط بزرگي از قاب، به صورت 
مرکزي و يا در داخل يک سوم کنار صفحه، ديد را به سمت 
ايشان هدايت مي کند. در اين شعله (تصوير ١٩) سعي شده تا 
از پرسپکتيو غربي تقليد شود اما به موفقيت چنداني نرسيده 
است. به نظر مي آيد همه اجسام و اشياء حتي نماي معماري 

معلق و فاقد ثبات هستند. 

 بررسي تصويرسازي زندگي حضرت 
فاطمه زهرا(س) در نسخه هاي چاپ 

سنگي طوفان البکاء

تصوير١٤. شعلة اول: تصاوير عروسي رفتن حضرت فاطمه (س) 
به مجلس زنان قريش. ١٣٥٤ ق، تصويرگر: محسن تاجبخش،  مأخذ: 

اسناد چاپ سنگي، كتابخانه ملي

تصوير١٥. شعلة اول: تصاوير عروسي رفتن حضرت فاطمه (س) 
به مجلس زنان قريش. ١٣٥٥ ق، تصويرگر: محمد صانعي،  مأخذ: 

همان
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ويژگي هاي طراحي در شعلة چهارم و نهم
در تصوير ٢٠ و٢١ چهرة سلمان در شعلة چهارم و اسماء، 
مرتبة  نشان دهندة  و  است  پوشيده  کامًال  نهم  شعلة  در 
واالي اعتقادي در اين اشخاص بوده اما هالة نور وسيعي 
که گرداگرد سر فاطمه زهرا (س) را گرفته کامًال متفاوت و 
بزرگ تر و نيز با فرمي متفاوت نسبت به تصاوير حسنين 
فضاي  در  پراکنده  به صورت  اشياء  است.  شده  طراحي 
زمينه و بدون پرسپکتيو تجسمي ترسيم شده اند. تمام نماها 
از روبه رو و حرکت پيکره ها رو به بيننده است. اشيائي که 

گويي فضاسازي خود را از ايجاد دوري نزديگي به وسيله 
روش همپوشاني، زاويه ديد چند وجهي (از باال، روبه رو) 
نشان مي دهد در نگارگري هاي ايراني بسيار ديده مي شود. 
البته در تصوير ٢٠ قسمت هايي از اندام مانند دست ها به کنار 
متمايل شده ولي اندام به جهت روبه رو و پاها به حالت سه رخ 
است. آنچه در اين دو اثر از دو شعله با تصويرگري نصراهللا 
خوانساري مشاهده مي شود، تأکيد آن با هاشورزني هاي 
خشک و تأکيدي در اطراف پيکره ها به خصوص تصوير 
پيکره ها  مختلف  قسمت هاي  است.  (س)  کبري  صديقه 

تصوير١٦. شعلة دوم: ديدن حضرت آدم و حوا در بهشت. ١٢٧٢ ق، 
تصويرگر: ميرزا علي خويي ،  مأخذ: همان

تصوير١٨. شعلة دوم: ديدن حضرت آدم و حوا در بهشت. ١٢٧٤ ق، 
تصويرگر: نامشخص ،  مأخذ: همان

تصوير١٧. شعلة دوم: ديدن حضرت آدم و حوا در بهشت. ١٢٧٠ ق، 
تصويرگر: ميرزا علي خويي ،  مأخذ: همان

تصوير٢٠. شعلة چهارم: زحمات حضرت زهرا (س). بدون تاريخ، 
تصويرگر: نصرا.. خان خوانساري ،  مأخذ: همان، ١٢٩

تصوير١٩. شعلة دوم: ديدن حضرت آدم و حوا در بهشت. ١٢٧٧ ق، 
تصويرگر: ميرزا حسن ،  مأخذ: بوذري، ١٣٩٠: ١٢٤



به صورت مفصل بندي طراحي شده است. 
 

فضاسازي و ترکيب بندي
در هنرهاي بصري مفهوم فضا مقوله اي بسيار گسترده 
است که در مقياس فيزيکي وروان شناختي به لحاظ درک 

روان از بيان بصري و روابط اشکال، رنگ ها و جهت، حرکت 
و ارتباط آنها شکل مي گيرد. روش هاي مختلف تجسم فضا 
نتيجه تفاوت در بينش واقعيت است. در نگارگري ايراني 
و  زمان  در  رنگ ها  و  اشکال  دارد،  ذهني  تصوري  فضا 
مکاني متعالي تر (عالم نامحسوس) قرار گرفته اند در واقع 
فضا مملو از نقوش و سرشار از احساس آرامش و اطمينان 

است. هنرمند سعي دربيان الگوي بهشتي دارد. 
ترکيب بندي کلي کادر تصاوير طوفان البکاء، مربوط به 
آتشکدة دوم، اغلب در فرمي مستطيلي افقي (نواري شکل) 
يا عمودي و در معدود آثار در کادر مربع قرار دارد که اين 
کادر از سال ١٣٠٠ ق به بعد معمول تر مي شود. اين انگيزه به 
دليل تقليد از آثار هنرمندان غربي و فراتر رفتن از چارچوب 
سنتي عملي مي شود. با نگاهي به تصوير ٦ الي ٢١ و ساير 
تصاوير نسخه هاي ديگر اين کتاب که به دليل محدوديت 
براي  مي شود،  مشخص  است،  شده  صرف نظر  آنها  از 
جايگيري تصاوير در بين نوشته هايي که اغلب به خط نسخ 
و نستعليق نوشته شده است، فضاي خاصي را خوشنويس 
اين محدوده معموًال  قرار مي داد،  براي تصويرگر مدنظر 
کادرهايي بود، به شکل هاي مختلفي مانند چهارضلعي هاي 
افقي و عمودي در حدود تقريبي نسبت هايي مانند يک سوم 
باال و يا يک سوم پايين صفحه (در مواردي حتي خط نگاه 

 بررسي تصويرسازي زندگي حضرت 
فاطمه زهرا(س) در نسخه هاي چاپ 

سنگي طوفان البکاء

تصوير٢١. شعلة نهم وصيت کردن فاطمه (س) و رحلت کردن ايشان. 
بدون تاريخ، تصويرگر: نصرا.. خان خوانساري ،  مأخذ: همان، ١٣١

حضرت  جمال  از  زليخا  نديمه هاي  شدن  مدهوش  تصوير٢٣. 
يوسف(ع) سدة سيزدهم هجري،  مأخذ: پاكباز، ١٣٨٤:  ١٧٨  

تصوير٢٢. جوان با گل سرخ، موزة بريتانيا، عصر صفويه،  مأخذ:
كن باي، ١٣٨٧: ١٧٦
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فرشتگان و چهره حضرت زهرا (س)، بر روي خط يک سوم 
قرار دارد)، يک چهارم باالي صفحه، يک دوم باالي صفحه 
و نيز وسط صفحه که به وسيله دو يا سه سطر نوشتاري 
محدود شده است. اين نسبت ها تناسبات زيبايي هستند که 
در هنرهاي ايراني از جمله نگارگري و يا حتي به صورت 
نسبت هاي طاليي در فرهنگ يونان و بعدها در ساير هنر 
غرب ديده مي شود. عدد سه و چهار جزو اعدادي هستند که 

رموز مختلفي در هنر و فرهنگ ديرينه بشر دارند. 
در  دوم  آتشکدة  در  تصويرسازي  موارد  اغلب  در 
محدودة باالي صفحة نوشتاري، به نشانة صعود معنوي و 
حرمت باالي ايشان را نشان مي کند. اين تأکيد حتي در داخل 
ترکيب بندي تصويري و ساختار کلي عناصر ديده مي شود. 
عمودي  مستطيل  کادرهاي  در  اغلب  ايشان  شخصيت 
درباالي صفحه و اگر پايين صفحه ترسيم شده است، با 
توجه به محصور شدن از طريق فرشتگان به هم فشرده و 
انبوه، متمرکز و قابل توجه مي شود. اما به نظر مي رسد 
نيت بعضي از طراحان نسخه هاي مختلف به دليل زميني 
شدن و قابل رويت شدن فضاي فراطبيعي در مقابل ديد 
زنان قريش و اسالم آوردن آنها، در اين محدوده، در نظر 

تصوير٢٤. پيکرة برنزي ملکه ناپيرآزو،سدة سيزدهم ق م، ايالم، 
موزة لوور،  مأخذ: رياضي،  ١٩٤:١٣٧٥

تصوير٢٥. لوحة سنگي حمورابي، شوش، ١٧٦٠ق م،  مأخذ: گاردنر، 
٥٧:١٣٨٤

گرفته شده است. اما قرار گرفتن شخصيت ها در ساختار 
خط مرکزي صفحه حتي به صورت پيکره نگاري محض و 
متمرکز بر شخصيت حضرت زهرا (س) و نيز با نگاهي به 
نگاره هاي قاجار (تصوير ٢٧) اين شيوه و ترکيبات کادرهاي 
افقي نواري استفاده بيشتري داشته است. اما نکته اي که 
قابل ذکر است حرکت نرم پيکره نگاره هاست که در کتاب 
طوفان البکاء اين موضوع به حداقل مي رسد. اگرچه طراحي 
چهره ها ضعيف تر از ساير آثار قبل از خود است اما پيکره ها 
با اندام هاي واقعي تر اما با طراحي هاي بي دقت رسم شده 
است. در بين نگاره ها، نگارة ديگري (تصوير ١٥) وجود 
دارد که در کتاب چهل طوفان تأليف علي بوذري قيد نشده 
همچنين در (تصوير ١٥ و١٦) اين آثار به شيوه ترکيب بندي 
معماري گونه به خصوص در عمق نمايي به نقاشي غربي 
نزديک تر است (ارتباط بهتر فضاي معماري و انسان در 
انسان ها  کتاب،  چاپ  اوليه  سال هاي  در  اما،  اول)،  شعله 
با فضاي معماري و طبيعت با کمترين ارتباط نشان داده 

مي شود. 
در فضاسازي کلي، تجمع متفاوت فرشتگان در گوشه 
سمت چپ (محلي که چشم بيننده بنابر داليل روان شناسي 
مي شود  خوانده  به چپ  راست  از  فارسي  ادبيات  در  که 
و نقطة پاياني صفحه سمت چپ و پايين کادر است،) بي 
اختيار، بدون خواندن متن اين مسير را طي مي کند. نگاه او به 
اين سمت متمرکز مي شود. البته در هنر غرب توجه به سمت 



چپ پايين صفحه، به دليل فشار بصري، مکان قابل تأملي 
است اما در تصوير ١٦ به دليل ايستايي ناپايدار فرشتگان 
نبودن  جهتمند  و  داستان  اصلي  شخصيت  اطراف  در 
خطوط کلي طراحي به خصوص سنگ فرش ها و آجرهاي 
ديوار ساختمان فضاي اثر ناپايدار بوده و طراحي متفاوت 

فرشتگان اين نسخه را از ساير آثار متمايز مي کند. 
طوفان البکاء  کتاب  دوم  شعله  ترکيب بندي هاي  اغلب 
به صورت قرينه، ايستا و مرکز محور است. اين نوع بيان 
اما  به طرح دهد  اطمينان  با  توأم  و  آرام  مي تواند فضاي 
غالبًا عوامل ديگري در بيان اين درک بصري تأثير دارد. 
و  لطافت  آنچه  مي کاهد.  کمي  را  تأثير  اين  معلق  عناصر 
آرامش عناصر را بيشتر از ساير موارد مي کاهد استفاده 
از خطوط خشن ممتد و پررنگ به شيوه اي نزديک به بيان 
اکسپرسيوي براي ايجاد حجم و يا عمق تصويري است. 
گاهي حرکت مجسمه گونه پيکره ها فضاسازي مذهبي را 
به لحاظ موضوع، به صورت تأکيدي با خطوطي که کمترين 
انعطاف را دارند مجسم مي کند. رنگ که خود عامل بسيار 
مؤثري در بيان احساسات به بيننده است به دليل محدوديت 
چاپ از طراحي ها حذف مي شود و هنرمند تمام موضوعات 
يا فرم هاي تک رنگ نشان  قالب خط و  را در  فکري خود 
مي دهد. اين شيوه، سبک جديد در ساده سازي عناصر براي 
هنرمند ايجاد مي کند تا او را به سمت هنر گرافيک مدرن 
سوق دهد. همچنين اعداد نيز در اين ترکيب بندي ها جايگاه 
خاصي دارد. تعداد فرشتگاني که در سمت چپ و راست 
حضرت فاطمه (س) هستند معموًال با تعداد سه تايي هاي 
متقارن، سه و پنج، سه و چهار، سه و دو،  پنج و چهار، چهار 
و شش، چهار و چهار، يک و چهار، هشت و ده، ده و ده و 
سيزده و دو يا تجمع بيست تايي به خصوص در تصاوير 
بيشترين  بيست  و  ده  چهار،  سه،  اعداد  است.   ٤-٧-١١
کاربرد را در نسبت ها داشتند که خود داراي رمزگاني در 
هنر اسالمي و ساير اديان هستند. به دليل اهميت شخصيت 
حضرت زهرا (س) پيکرة ايشان در نمايي جلوتر از سايرين 
و باالي صفحه در کادرهاي افقي همانند نقاشي هاي درباري 
و چينش شخصيت ها به ترتيب و طي نظمي مشخص قرار 

دارد. همانند تصوير ٢٦ به گونه اي که در کتاب طوفان البکاء 
(تصوير ٨) مي بينيد، فرشته سمت راست صديقه کبري (س) 
در امتداد ايشان قرار دارد اما قسمتي از لباس فرشته بر 
روي فرشته کنار ترسيم شده است و مشخص نيست که در 
چه سطحي از نماي تصوير قرار دارد (معلق گونه). شايد اين 
عمل بنابر نيت مصور فضاي غير واقعي را بهتر نشان دهد، 
زيرا ايجاد عمق از طريق هم پوشاني از قرن ها پيش نيز در 
نگارگري ايراني رواج داشته است پس نمي توان اين نوع بيان 
را از روي ناآگاهي هنرمند نسبت به اين اصل بيان کرد. با 
نگاهي به نگارگري معراج پيامبر به نظر مي رسد در تصوير 
٨ در کتاب طوفان البکاء، دو فرشته اطراف شخصيت اصلي 
طرح در فضايي باالتر از سطح زمين به صورت تمهيدي 

طراحي شده است. 

 ويژگي شخصيت حضرت زهرا (س) در طوفان البکاء
پيامبر اسالم دربارة فاطمه (س) چنين فرمودند: «دخترم 
او  است.  آخرين  و  اولين  از  جهانيان  زنان  فاطمه سرور 
پارة تن من، نور چشم، ميوة دل و روح و روان من است. 
فاطمه حوريه اي است که به صورت بشر متولد شده است. 
هر گاه او در محراب عبادت ظاهر شود و در پيشگاه خدا 
قرار گيرد، نورش بر مالئکة آسمان ها مي تابد. همان گونه 

 بررسي تصويرسازي زندگي حضرت 
فاطمه زهرا(س) در نسخه هاي چاپ 

سنگي طوفان البکاء

عبداهللا خان،  اثر  فتحعليشاه،  نوروزي  سالم  مراسم  تصوير٢٦. 
١٢٣٠ ق، قاجار،  مأخذ: پاكباز، ١٣٨٤: ١٥٤

تصوير٢٧. نگارة کتاب هزارويک شب، ابوالحسن غفاري، ١٢٧٥ ق،  
مأخذ: همان: ١٨١
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حال  آن  در  مي درخشد.  زمين  اهل  بر  ستارگان  نور  که 
خداوند به فرشتگانش مي فرمايد:  اي مالئکه من بنگريد به 
فاطمه (س) سرور کنيزانم که چگونه در برابر من به عبادت 
ايستاده و چه سان از بيم من مي لرزد و با حضور قلب 
مرا پرستش مي کند. من شما را گواه مي گيرم که پيروان 
(بابازاده، ١٣٨٥: ٤٦).   او را در آتش نمي سوزانم»  واقعي 
مقام واالي ايشان در حدي بود که «جبرئيل امين بر فاطمه 
صديقه (س) نازل مي شد در حالي که حتي بر ائمه نيز نازل 
نمي شد» (همان: ٧٣). با اين اوصاف نورانيت ايشان به لحاظ 
کتاب  اين  تصويرسازان  توجه  مرکز  ايماني  باالي  درجه 
بوده است. حرکت با وقار و سنجيده پيکره ها، عود و آينه 
و شمعي که در دست دارند گواه بر وقار، خضوع و احترام 
نسبت به اين بانوي بزرگوار است. آنچه در بيان پيکره ها 
به خصوص شخصيت صديقه کبري (س) تأکيد بيشتري 
شده است جنبة آرماني، شخصيت محور، ايستا و متقارن 
حتي در فضاسازي و طراحي اندام هاست، به گونه اي که 
متنوع،  عناصر  با  معموًال  (س)  زهرا  حضرت  شخصيت 
شخصيت  تصوير ٢٣  همانند  مي شود  مؤکد  و  شاخص 
به سايرين شاخص کرده  (ع) را نسبت  حضرت يوسف 
است با اين تفاوت که چهره حضرت زهرا (س) پوشيده 
است. عواملي که بيننده را در تصويرسازي طوفان البکاء به 

سوي شخصيت حضرت زهرا (س) هدايت مي کند عناصري 
هستند که ويژة طراحي شخصيت حضرت فاطمه (س) براي 
بيان ويژگي هاي ايشان از منظر تصويرساز است. آنها سعي 
در تأکيد بر روي آن داشته اند مانند داشتن چهرة پوشيده 
نسبت به سايرين، بر سر نهادن چادر مشکي و يا سفيد 
در ميان جمعي از فرشتگاني که موهاي قابل رويت دارند 
و يا زنان قريش که موهاي بيرون آمده از روسري دارند. 
در اغلب نسخ، رنگ تخت تيرة چادر با وسعت سطوح رنگي 
بيشتر در کنار فرم هاي خطي و بدون رنگ، حالت موقر قرار 
گيري دست ها همراه با عوامل شاخص کننده ديگري مانند 
هالة متشعشع نور به صورت خطي و منشعب گرداگرد سر 
ايشان که نورانيت معصومانه اي به اين پيکره داده است، 
اندامي درشت تر، با ابهت تر، ملبس به پوششي فاخر معموًال 
با نقوش و تزيينات کمتر، نسبت به سايرين، حالت روبه روي 
سر و اندام در تمام تصاوير نسخ اين کتاب کامًال مشهود 
است، گويي، با صراحت و وقار، قصد بازگويي سخناني 
با مخاطب و بيننده اثر دارد. تمرکز نگاه ها به سوي ايشان 
به عنوان سرور زنان عالم، بيننده را به سوي اين شخصيت 
هدايت مي کند. گاهي قامتي نسبتًا بزرگ تر آن را به لحاظ 
مقامي  تأکيد  جايگاه  در  شخصيت  بزرگواري  و  روحي 
(حتي در جايگيري پيکره در فضاي تصوير) قرار مي دهد. 

تصوير٢٨. معراج حضرت رسول(ص) سلطان محمد، مکتب تبريز،  
مأخذ: بوكهارت، ١٣٩٢: ٤٨

تصوير٢٩. بشارت تولد مسيح، کليساي رنس،١٢٩٠ ب م ،  مأخذ: 
گاردنر، ١٣٨٤: ٣٣٣



اين تأکيد حتي در جايگري پيکرة بانوي بزرگوار اسالم در 
فضاي داخلي تصوير نيز مشهود است. 

عارفانه  نگاهي  با  (س)  زهرا  حضرت  نيايش  و  دعا 
به گونه اي بود که امور نهان و پيدا بر او آشکار بود. مأموران 
آسماني ناديده ها را بر او آشکار مي کردند و حجاب هاي 
دنيوي براي او بي معني بود ويژگي بهشتي و پرده برداري از 
حجاب هاي دنيوي بر حضرت زهرا (س) در تصويرسازي 
شعله دوم مشهود است. بنابر روايتي «در رياحين الشريعه 
(ج ١: ص٥) آمده است که هر وقت رسول خدا فاطمه (س) 
را مي بوسيد مي فرمود بوي بهشت از فاطمه به مشام من 
شخصيت  بر  گواه  (اميرمحمودي،١٣٨٤: ١١١).  مي رسد» 
واالي ايشان است همان طور که در کتاب طوفان البکاء جايگاه 
حضرت فاطمه را در بهشتي برين بر روي تخت همراه با 

مالزمان و فرشتگان ترسيم مي کند.»١ 

ويژگي هاي  در  (ص)  پيامبر  دختر  حجاب  و  پوشش 
تصويري اين کتاب

«حجاب از لحاظ نمادگرايي معنوي اسالمي داراي اهميت 
و نشان معرفت پنهان و الهام است. حجاب هم ماهيت الهي 
به وسيله  را مي پوشاند. خدا  آن  ماهيت  و هم  را آشکار 
حجاب هاي نور و تاريکي پنهان است. حجاب جوينده را 
باشد»  از ديدار مستقيم حفظ مي کند شايد ديدار دشوار 
(کوپر، ١٣٩٢: ١٢٥ و ١٢٦). بدين گونه حجاب مي تواند به 
عنوان يکي از ارکان سعادت زنان، به لحاظ جنبة اجتماعي، 
هويت وجودي آنان را نشان دهد. چادر و حجاب از دوران 
باستان تا کنون همراه زنان بوده است. حضرت زهرا (س) 
نيز به مسئله حجاب اهميت مي داد و با آنکه در صحنه هاي 
اجتماعي و سياسي حضور داشت هرگز از حريم مقدس 
خارج نشد. ايشان فردند: «براي زن برترين کار آن است که 
نه او مرد بيگانه را ببيند و نه مرد بيگانه او را ببيند» (محمدي 
اشتهاردي، ١٣٧٣: ٨١). «ايشان حتي در مقابل مرد نابينا 

حجاب بر سر مي کرد. از او علت اين کار را سوال کردند. 
ايشان فرمودند: اگر او مرا نمي بيند اما من او را مي بينم» 
(همان: ٨٢). تأکيد بر حجاب اين بانوي بزرگوار در کتاب 
زهرا  حضرت  ويژة  شاخصه هاي  جزو  نيز  طوفان البکاء 
(س) است. پوشش متفاوت چادر و لباس ايشان نسبت به 

فرشتگان و زنان قريش اين مسئله را روشن تر مي کند. 
مصور  سنگي  نسخ  از  بر جاي مانده  اوليه  آثار   
حکومت  (دوران  ناصري  دورة  به  مربوط  طوفان البکاء 
دوره  اين  شيوه  از  قاعدتًا  که  است  ١٣١٣ق)  تا  ١٢٦٤ق 
دوران  در  بانوان  پوشش  کتاب  اين  است.  کرده  تبعيت 
قاجاريه را به خوبي بازگو مي کند. درواقع داستان زندگي 
ايشان تحت تأثير سبک و آداب زندگي دوراني که طراحي 
و چاپ شدند به مرحلة ظهور رسيده است. با بررسي اين 
تصاوير مشخص مي شود که هر يک از نسخ، مربوط به 
چه دوره اي (حتي تواريخ مختلف عصر قاجار) بوده اند. 
« در اوايل دوران قاجاريه دامن يا چين جامه زنان بلندتر 
و پرچين تر از پيش گرديد تا حدي که لبة دامن بر روي 
زمين کشيده مي شد و چون بلندي دامن مانع ظاهر شدن 
شلوار مي گرديد. از اين رو شلوار اهميت خود را از دست 
داد، دهانه اش تنگ تر و آرايشش کمتر شد» (انجمن بين المللي 
زنان در ايران، ١٣٥٢: ١٠ و١١). تصوير حضرت زهرا (س) 
از ١٣٠٠ ق در چاپ هاي  قبل  تا  از چاپ سنگي ١٢٧٠ ق 
متعدد اين کتاب به همين شکل طراحي مي شد. لباس ايشان 
با حاشيه هاي دور، گالبتون و مرواريد دوزي آراسته شده 
است. قسمت ليفه دامن با کمربندي از چرم که روي آن با 
پارچه هاي مختلف گلدوزي شده نگهداشته مي شد. (تصوير 
٧-١٠-١٢) همانطور که مي بينيد قالب و گل کمر بدان دوخته 
شده است. در دوران قاجار به مرور پيراهن تنگ مي شود 
و آستين ها بلند، تنگ شده و با دگمه هاي ريز باز و بسته 
مي شود. مسلمًا در اين تحقيق مجال آن نبود تا تمام آثار 
مربوط به اين موضوع از نسخ قابل دسترس نشان داده 

 بررسي تصويرسازي زندگي حضرت 
فاطمه زهرا(س) در نسخه هاي چاپ 

سنگي طوفان البکاء

تصوير٣٠. حملة حيدري، تصويرگر نامشخص،  مأخذ: اسنادچاپ 
سنگي كتابخانه ملي

تصوير٣١. بخشي از تابلوي سوگواري مريم بر جسد مسيح، فرانسه، 
١٤٥٥ م، موزة لوور،  مأخذ: گاردنر، ١٣٨٤: ٤٨١

١.بخشي از اشعار کتاب در باب اين 
و  حوا  هم،  دست  «گرفته  موضوع: 
آدم شده گرم تماشا هر دو با هم/ به 
قصري ناگهان سرخوش گذشتند ز 
حيرت واله آن قصر گشتن/ به پاي 
قصر لختي آرميدند تو گويي عرش 

اندر فرش ديدند
حضرت آدم چون در آن قصر را بسته 
ديد از جبرئيل پرسيد که اين قصر از 
آن کيست و جوياي اسرار آن قصر 
گرديد جبرئيل دست بر در زده و در را 
باز کرد پيکر زيباي دختي چون آفتاب 
انوري و تاجي از نور بر سر، بر تخت 
قرار گرفته و حوريان ماه پيکر به خدمت 
او ايستاده اند و پرسيدند از جبرئيل:   
اين مهين ماه که در هشت بهشت کس 
بدين شکل نديد و نشنيد/ اين تني کز 
سر هر مويش يافت قفل گنجينه اسرار 
کليد/ از کدامين پدر است اين دختر از 
کدامين فلک است اين خورشيد بخشي 

از (بوذري:  ١٢٢ و ١٢٣).
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شود و تنها به گزيده اي از تصاوير اکتفا شده است. در تعداد 
زيادي از طراحي هاي اين کتاب، زنان نيم تنه هايي پوشيده اند 
که يقه هاي آنها باز بوده و از زير پيراهني بر تن کرده اند. 
در اغلب آثاري که پيراهن فاطمه زهرا (س) مشخص است 
قسمت بازوبند لباس و سرآستين ها با نقوش اسليمي تزيين 
و مزين شده است که نسبت به سايرين تزيينات بيشتري 
در  نمايان مي کند.  بيشتر  را  ايشان  دارد و جال و شکوه 
تصاوير از ٣٠٠ ق به بعد، تنبان و چاقچور گشاد و پرچين 
از زير چادر که نوعي دامن شلواري بود بيشتر مشاهده 
مي شود. کفش ها به شکل نعلين با ساقي نوک تيز و در آثاري 
مانند تصوير ١٥ به صورت برگشته ترسيم شده است. تاج 
قجري شاهانه با نقش بته جقه همانند (تصاوير ١٠-١٢-١٦-

١٧-١٨) بر سر ايشان است که منزلت دخت پيامبر را در 
مرتبة باالتر نشان مي دهد. امتداد چادر به وسيله فرشتگان 
نگه داشته شده و کفش هاي ايشان به وسيله فرشتگان بسته 
مي شود، به گونه اي که وجود او بر فرشتگان بسيارمحترم 

و واالست. 
اوايل دوران قاجار  با توجه به آنکه چادر سفيد١ در 
(زمان فتحعلي شاه) رسميت بيشتري داشته در تصاوير 
سال هاي ١٢٧٠ ق تا سال ١٣٠٠ ق کتاب طوفان البکاء نيز 
به صورت  گاه مشکي  با چادري سفيد و  اغلب تصاوير 
يکدست به شکل چادر نماز ترسيم شده است اما از دورة 
ناصرالدين شاه به تدريج رنگ چادر به سمت سياه يا بنفش 
تغيير کرد و مدل هاي مختلفي پيدا کرد که اغلب جلو باز بوده 

و لباس ها نمايان است. به تدريج استفاده از چادر مشکي 
به صورت چادر و چاقچور و چادرهاي کمري که مختص 
عصر ناصر الدين شاه قاجار بود و بلندي آن تا پايين پا 
مي رسيد و همراه با رو بندي کوتاه است جايگزين چادر 
سفيد شد. البته مانند تصوير ٨-٩ «زنان اعيان اطراف چادر 
سياه را گالبتون و زري دوزي مي کردند» (رياضي، ١٣٧٥: 
٥٣). به نظر مي رسد که تصويرساز قصد مطرح کردن جالل 
و شکوه شخصيت آن حضرت را به شکل بصري داشته 
است (با نگاهي به روايت مورد نظر). اما در برخي از نسخ 
چادرهاي متفاوتي نسبت به ساير آثار ديده مي شود، از 
جمله در تصوير ١٤ اثر محسن تاجبخش، چارقدي بلند بر 
روي عباي پرچين که با دست نگهداري مي شود و يا چادر 
آستين دار و پرچين در تصوير ٢٩ که مجسمه هاي دوران 
گوتيک در کليساي رنسانس را تداعي مي کند. عالوه برآن 
در تصوير ١٥ نيز بر روي چادر، سربندي قرار دارد که به 
شيوه پوشش اعراب است. تصويري از نسخه بدون تاريخ 
حمله حيدري (تصوير ٣٠) مربوط به ديدار پيامبر با صديقه 
سال١٣٠٠   ٨-٩ تصوير  مشابه  چادري  که  است  کبري 
اين کتاب  و١٣٠٢ ق در کتاب طوفان البکاء ديده مي شود. 
سند و پيشينة تصويري بسيار خوبي از پوشش زنان به 
خصوص، بانوان محجبه در دوران قاجار و نيز ويژگي هاي 
در  زيرا  است،  قاجار  دوران  در  مقدس  بانوان  تصويري 
مبحث حجاب و پوشش، تصوير بيان بهتري نسبت به متن 
نوشتاري در جريان تاريخ لباس ايراني اسالمي دارد. در بيان 

تصوير ٣٢. تجسم مهر در نقش برجستة نمرود،  مأخذ: آموزگار، 
تفصلي، ١٣٩١: ٤٥ 

تصوير٣٣. خورشيدخانم، ١٢٩٥ ق،  مأخذ: افشار مهاجر، ١٣٨٤: ١٣٤

١.«در زمان فتحعلي شاه قاجار در 
سفرنامه دروويل آمده است که زنان 
ايراني به هنگام خروج از منزل خود 
از  چادري  مي پوشانند  چادر  با  را 
قماش پارچه نخي سفيد دوخته شده 
که دامن آن گرد است و با قيطاني 
چادر را بر سر و گردن محکم کرده 
و صورت را با روبند مي پوشاندند» 

(احمدي، ١٣٨٤: ٣٨).



لزومات حجاب در اين تصاوير، استفاده از چارقد١ در اکثر 
آثار به صورت مشترک، ساده و يا طرح دار ديده مي شود. در 
سال هاي اوليه چاپ سنگي اين کتاب فرم پارچه هاي چارقد و 
چادر با طراحي بسيار خشک، ايستا و رسمي با کمترين چين 
و شکن ترسيم شده است، اما با گذشت زمان به خصوص 
در تصوير سال ١٢٨٢ ق حرکت فرم لباس ها، پيکره ها حتي 
خطوط هاشوري و موازي، نرم تر و انعطاف پذيرتر مي شود. 
استفاده از نماها و جزئيات بيشتر با تزيينات پرکارتر چه 
به صورت نقوش، نماي بناهاي محيطي و يا اشياء مورد 
استفاده، بيشتر مشهود است. به خصوص در تصويرسازي 
محسن تاجبخش در تصوير ١٤ توجه بيشتري به جزئيات 
و  اندام ها  مي شود.  اروپايي  طراحي  و  لباس ها  خطوط 
لباس ها با نسبت متناسب تري نسبت به قبل ترسيم مي شود. 
اما همچنان پيکره شخصيت اصلي داستان لباسي فراخ تر 
و با نسبتي بزرگ تر از سايرين طراحي شده است. اما به 
تدريج در آثار هنرمنداني مانند ميرزا نصراهللا چادر، پوشش 
کامل تري بخود مي گيرد ولي به مرور به خصوص در آثار 
برخي هنرمندان مربوط به اواخر قاجار حتي در تصوير ١٢ 
شمايل آن بانوي بزرگوار بدون چادر طراحي شده است. 
در آثار هنرمنداني مانند علي خان در دوران متأخر قاجاري 
نسبت به دوره هاي قبل به خصوص آثار ميرزا نصراهللا و 
ميرزا حسن در ساير کتب که از شخصيت حضرت زهرا 
حملة  المجالس،  (تصوير   در  بانوان  ساير  و  (س) 
به مرور  چادر  حضور  است،  شده  طراحي  و...)  حيدري، 
کمرنگ تر مي شود. اين موضوع در کتب ديگر نيز مشهود 
است. زمينه هاي نفوذ هنر غرب، نه تنها در تکنيک ها، مصالح 
و موضوع تصاوير تأثير گذاشته بود بلکه بر روي پوشش 

بانوان نيز در تصويرسازي ها مشخص مي شود. 

نمادهاي تصويري 
 کتاب طوفان البکاء بخشي از هنر نقاشي عاميانه مردم ايران 
در دوره قاجار بوده است. منشأ نقاشي عاميانه در اعتقادات 
مذهبي و اخالقي و حماسي و عملکرد اجتماعي جستجو 
مي شود. تصويرگران نيز با قريحه و طبع هنريشان آمال و 
آرزوهاي اعتقادي مردم را در قالب فرم هاي گوناگون حتي 
به صورت نماد و يا خيالي سازي مطرح مي کردند. هنرمند 
نيز از نمادها و نشانه هايي که در فرهنگ عامه پسند و نيز 
نگارگري هاي قاجار ديده مي شود، استفاده مي کرد.٢ مفهوم 
نماد در انسان شناسي٣ و مردم شناسي٤ نقش مهمي دارد و 
نظريات مهمي درباره آن داده شده است زيرا که بسياري از 
نمادها از درون فرهنگ مردمي و انديشه اعتقادي آنها شکل 
مي گيرد. در اين کتاب، عناصر و اشياء نماديني ديده مي شود 
که حتي از هنر ساير تمدن ها الهام گرفته است. در واقع هنر 
قاجار شروع پذيرش هنر تلفيقي (فرهنگ ايراني و غرب) به 

صورت بارزتري در نگاره هاست. 
هالة نور: نور يکي از مهم ترين شاخصه هاي هنر اسالمي 

و بسياري از اديان حتي از دوران باستان در فرهنگ ايراني 
است. مانند (تصوير ٣٢) نقش برجسته اي به نشانه پيروزي 
و خدايان باستاني حکاکي شده است. هنرمند مسلمان نيز 
همه زيبايي ها را از خالق عالم هستي مي داند. مي کوشد تا 
همه اشياء را نگارين، متعادل و منور تصور کند. اما عالوه بر 
بيان رنگ و فرم هاي متعالي، برخي از شخصيت ها و تماثيل 
با هاله نور ترسيم مي کند که نشان دهنده نيروي روح و نبوغ 
است. مفهوم الهي و متعالي اين شخصيت در وراي روح 
پاک و تجسم روشنايي وجود حق در ضمير ايشان متبلور 
دوران هاي  نگارگري هاي  در  حتي  موضع  اين  مي شود. 
مختلف عالوه بر شخصيت ائمه، گرداگرد سر فرهيختگان از 
جمله نگاره کتاب الترياق در سده هفدهم هجري، نسخه ورقه 
و گلشاه در سده هفتم هجري قمري و يا در سالياني بعد در 
نسخه خاوران نامه-مکتب شيراز -٨٨١ ق و نگاره هاي قاجار 
ديده مي شود. البته آنچه مسلم است شيوه طراحي هالة نور 
در کتاب طوفان البکاء به دليل سبک خطي و ساده سازي از 

 بررسي تصويرسازي زندگي حضرت 
فاطمه زهرا(س) در نسخه هاي چاپ 

سنگي طوفان البکاء

تصوير٣٤. هرا از ساموس، ٦٥٠ ق م. موزة لوور،  مأخذ: گاردنر، 
١٣٨٤، ١٢٥

١.  چارقد پوششي است که در دوران 
قاجار مرسوم بوده است عبارت بود از 
پارچه اي مربع شکل که دوال کرده به 
صورت مثلث در مي آوردند و وسط 
آن را بر سر مي کردند. زاويه حاده که 
روي سينه را مي گرفت در زير گلو، 
از دو طرف با سنجاق بسته مي شد. 
شيوه اي که تا امروزه نيز مرسوم 

است (همان:٥٤).
٢. «نماد مصداق عيني يا تصويري 
است که با مصداق يا تصوير ديگر در 
يک رابطه مبتني بر شباهت قرار گرفته 
است. زبان تصويرها و عواطف بر 
بنياد ابزاري دقيق و صيقلي يافته نهاده 
شده است که بازگوينده حقايق متعالي، 
بيرون از انسان و در عين حال درون 
انديشه و نظام معنوي است»در واقع

« نماد هر چيزي که نشانه يا نماينده چيز 
ديگري باشد از راه يادآوري، شباهت يا 
قرارداد است» (آقاجاني و جعفرزاده، 

١٣٩١: ٢٠ و ٢١).
بار  نخستين  را   Antropology  .٣
از  ترکيبي  و  برده  کار  به  ارسطو 
(انسان) و (شناخت و معرفت) است. 
برخي معادل هايي چون مردم شناسي، 
قوم شناسي و بشرشناسي نيز بر آن 

نهادند (همان: ١٣).
٤. به معني فرهنگ شناسي، مطالعه 
فرهنگ جامعه، دستاوردها و انديشه  اي 

انساني آن است (همان: ١٤).
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فرم خاصي تبعيت مي کند که آن را از نگارگري متمايز کرده 
است. شکل نورها، گرد و حلقوي، ستاره اي و متشعشع خطي 
نمايان مي شود. با مقايسة تصاوير ١١-١٢-١٣ با نقاشي هاي 
هنر بيزانس در تصوير ٣١ مشابهت و تأثيرپذيري بيشتري را 

نسبت به نقاشي هاي قاجار در آنها مي بينيم. 

فرشتگان: قاصدان خداوند و واسطه ميان خداوند و بشر، 
بالداري  انسان هاي  فرشتگان  است.  جهان  اين  و  آسمان 
به  را  ماورايي  نيرويي  و  محافظت  قدرت  نماد  و  هستند 
نماد در  اين  از  يونان  بين النهرين و  دارند. در هنر  همراه 
پيکره اساطير به عنوان نيروي ايزدي ياد شده است. قرص 
بالدار در تخت جمشيد، نماد فروهر (نماد خورشيد، خدايان، 
و آشور) و نيز در پاسارگاد انساني با چهار بال، قدرتي 
فراطبيعي و حفاظتي دارند. در فرهنگ ميترايي، چهار باد 
و چهار فصل به وسيله بال ها نشان داده مي شوند.١ «در 
دنياي اسالم، هشت فرشته بالدار عرش اعال را نگه مي دارد، 
جهان را در بر مي گيرد» (کوپر، ١٣٩٢: ٥٤). در تصوير٥ نيز 
هشت فرشتة بالدار اطراف شمايل حضرت فاطمه (س) جمع 
شده و او را شادباش مي گويند. همچنين در قرآن٢ تصوير 
فرشتگان به زيبايي مجسم شده است. در طوفان البکاء نيز 

به تعداد انگشتان دست و پا فرشتگان گرداگرد اين بانوي 
بزرگوار را گرفته اند. 

حوض کوثر:  «در تفاسيري از سوره مبارکه کوثر آمده 
است که کوثر سرچشمه فياض، فوران کننده و لبريز وحي 
الهي و رساننده پيام هاي نبوت است. در معنايي ديگر قرآن 
ناطق  قرآن  همه  حضرت  آن  ذريه  مي شود.  تعبير  ناطق 
بودند و در اعصار مختلف با وجود حکومت حاکمان ظالم 
به انتشار کالم خدا مي پرداختند» (اميرمحمودي، ۱۳۸۴: ۳۰-

۳۱). حوض کوثر بر حضرت فاطمه (س) اشاره دارد و 
اين حوض در شعله دوم طوفان البکاء در ترکيبات مختلف با 
اشکال هشت ضلعي مانند ستاره هشت پر ترسيم شده که 

در تيررس توجه قرار دارد. 

حرکت دست ها: يکي از بيانگرترين نمادهاي اعضاي بدن، 
فرشتگان  کتاب،  اين  از  متعدد  تصاوير  در  است.  دست 
دست بر سينه ايستاده اند و به معناي اطاعت و خدمتگذار 
بودن در مقابل حضرت فاطمه (س) قرار دارند. عده اي نيز 
دست هاي خود را به سوي شخصيت ايشان به نشانه سالم 
و مهمان نوازي بلند کرده اند که در اسالم بسيار رايج است. 
عده اي به نشانة ادب و سکوت دست ها را بر روي شکم گره 
کرده اند. اين شيوه در هنر ايران باستان در شمايل زنان مانند 
تصوير ٢٤ و نيز از پيکره هاي رايج نقاشي هاي قاجار مانند 
تصوير ٢٧ و يا تصوير ٣٣ به اين شکل جلوس کرده اند. در 
اکثر آثار علي خان و خويي يکي از دست هاي پيکره حضرت 
زهرا (س) رها بوده و دست ديگر خميده با مچ هاي بسته 
انگشتان  اما  ايستاده است.  بر روي سينه به نشانه وقار 
مفهوم  با  اطاعت حق و عزم راسخ  نشانه  به  مشت کرده 
مشت در فرهنگ غرب متفاوت است. اين سخن مجسمه هرا 
(الهه عشق، عروسي و مزدوج) در هنر يونان باستان را 
يادآوري مي کند. حرکت ضربدري دست ها بر روي سينه، 
برگرفته از هنر مسيحي و نگاره هاي کليساهاست (تصوير 
٣٤) با اين تفاوت که پيکره ها در حالت خم شده نيز ترسيم 
شدند. به گونه ديگر، اين شيوه در هنر هند و بودايي نيز ديده 
مي شود. شکل ضربدري دست ها هيچ سابقه اي در فرهنگ و 

هنر پيشين ايراني ندارد. 

گل سرخ: در دست فرشتگان و نيز در نمونه تصوير ١٠ در 
دست حضرت فاطمه (س) قرار دارد «اشاره به وجود مؤنث 
و به منزلة جاودانگي دوشيزگي دارد. گل سرخ، سکوت و 
رازداري را با تجلي کمال به مرکز کمال مي رساند» (همان: 
٣٣١ -٣٣٣). «گل نماد عمر زودگذر و بهار و زيبايي است. 
گل سرخ نماد تماميت و موفقيت کامل و کمال است. قلب نيز 
به آن تعبير مي شود» (ادواردو سرلو،١٣٨٩: ٦٥٦-٦٥٨-

٦٥٩). اين برداشت مي تواند اشاره به وجود فاطمه (س) و 
عمر کوتاه ايشان باشد. 

باوور، ١٤٣٢ م،  از قاب تزييني کليساي سن  تصوير٣٥. بخشي 
رنسانس،  مأخذ: همان، ٤٦٧

١. در هنر عيسوي نيز بال ها صرفًا 
که  است  عدالت  و  خورشيد  نور، 
ذهن دادگران را درخشان مي کند. به 
گفته اي ديگر، روشنگري فراينده و 
صعود معنوي قلمداد مي شود (خوان 

ادواردو سرلو:١٨٨).
که  مي کند  فرشتگاني  به  اشاره   .٢
رسوالن خداوندند و داراي بالهاي دو 
گانه، سه گانه و چهارگانه اند (فاطر: 

.(١



نتيجه
با توجه به اينکه شخصيت شاخص حضرت فاطمه (س) که اسوه بانوان عالم، مادر نسل امامت و دخت 
نبي اکرم است، پرداختن به شخصيت اين بانوي دو عالم اهميت موضوع را دوچندان مي کند. زندگي، 
فضليت، عفاف و زهد ايشان مي تواند بهترين ها و زيباترين ها را در وادي فضيلت الهي پيدا کند. کتاب 
ارزشمند طوفان البکاء يکي از مهم ترين و پرکاربردترين کتاب هايي است که در دوران قاجار با موضوع 
روايت هاي زندگي ائمه (ع) به شيوه چاپ سنگي به وسيله تصويرسازان مختلف انتشار يافته است. اين 
کتاب جزو مهم ترين کتاب هايي است که تصويرسازي حضرت زهرا (س) در آن ديده مي شود در حالي 
که امروزه از يادها رفته است. اين کتاب در کنار کتاب حمله حيدري جزو پيشينه هاي اصلي و اوليه 
کتاب هاي شعر و ادب بوده است. با توجه به بررسي هاي انجام شده تصاوير نسخه هاي چاپ سنگي 
اين کتاب، شخصيت حضرت زهرا (س) در قاب و ترکيب بندي هاي تصاوير بازگو کننده نمادها و مفاهيم 
بصري است که ريشه در فرهنگ عام دارد و آنچه آنها را عالوه بر تکنيک اجرايي و محدوديت هاي بياني 
به لحاظ موضوع متمايز مي کند تصور هنرمند و عام مردم در نشان دادن واقعيت و بيان حقيقي عملکرد 
انساني (اعمال خوب يا بد و يا زندگي روزمره) است. با توجه به نتايج حاصله، اين کتاب، شامل بيشترين 
تصاوير از صديقه کبري (س) در ميان ساير نسخ سنگي است که به مرور به دست فراموشي سپرده 
شده است. به رغم يافته هاي قبلي محققان، اولين نسخة سنگي مصور قابل دسترس متعلق به سال ١٢٧٠ 
ق است. اين آثار در بسياري از فضاسازي ها، فرم هاي بياني و ساير عناصر تابع نگارگري درباري در 
دوران قاجار و بيان اساطيري در هنرهاي ايران باستان و رنسانس هستند. در تصاوير، ايشان ملبس به 
لباس اشراف هستند و با حجابي متفاوت (زينت بيشتر لباس، پوشش چادر گاهي به رنگ مشکي، متمايز 
کردن با خطوط ضخيم هاشوري، هالة نور، روبندي چادر) نسبت به ساير اشخاص متمايز شدند. اين 
کتاب يکي از بهترين منابعي است که پوشش زنان آن دوره تاريخي را به صورت مصور نشان مي دهد. 
هنرمند نيز با روش طراحي هاشورزني خطي (سياه و سفيد) نورانيت، حجاب، ادب و جمال نوراني 
حضرت زهرا (س) را با جنبة آرماني، شخصيت محور، ايستا و متقارن در فضاسازي و طراحي اندام ها 
و لباس ها به گونه اي که بانوي بزرگوار معموًال با عناصر مورد نظر، شاخص و مؤکد شده است، نشان 

مي دهد اما در برخي از اين تصاوير موفقيت چنداني حاصل نمي شود. 
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Some of the main characteristics of saint Fatemeh are: piety, wisdom, maturity, 
honesty and hijab. Unfortunately, limited illustrations of herlife have been found, 
few of which arein Toofanolboka.This book was one of the most important and 
popular books of the Qajar era among common people,especially the eulogists.
The data were collected from library sources and field research. This survey was 
performed based onthe study of the available lithographic illustrated manuscripts 
of Toofanolboka between the years 1270 to 1355(AH) in National Archives of 
Iran, usingcomparative-analytical method to express and evaluate the symbols, 
compositions and the pictorial qualities of Saint Fatemeh’s life and characteristics 
including her hijab. Also the question is what are the distinctive features of Saint 
Fatemeh’s illustration in comparison to the other illustrated characters? How were 
the atmospheres and the relation to the meanings of the images, and whether a style 
from a particular era was followed? With regard to the results, this book,contains 
the most illustrations of Saint Fatemeh of any lithographic manuscripts, which has 
gradually been forgotten. Despite the previous findings of researchers, the first 
available lithographic manuscript belongs to the year 1270 (AH).Atmospheres, 
expressive forms and other elements of these works in many cases follow the court 
painting in the Qajar era and the mythological expression in the arts of ancient 
Iran and Renaissance. The artist, used (black and white) sketching style to depict 
her hijab, luminosity, courteousness and beautythrough an ideal aspect, character-
centered, firm and balanced atmosphere, and the limbs and clothing are drawn in 
a manner that the attention is usually called to Saint Fatemehthrough the intended 
elements, though some of these illustrations were not completely successful. 
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