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 چکیده 

بکاء بامضامین عاشورایی ویژگیهای تصویرسازی کتاب چاپ سنگی طوفان ال هدف پژوهش حاضر بررسی

می باشد. طوفان البکاء فی مقاتل الشهداء کتابی است به قلم محمد ابراهیم بن محمد  دردوره قاجار

باقرجوهری در باب زندگی حضرت محمد)ص(، حضرت فاطمه زهرا)س( و امامان شیعه )ع( بر اساس احادیث 

ی قاجار به شمار آورد ترین کتاب مذهبی دورهفو روایات می باشد. این کتاب را می توان محبوبترین و معرو

که به نظم و نثر است. یک مقدمه و چهارده آتشکده دارد و هر آتشکده به چندین شعله تقسیم شده است. 

های تعذیه، ها و نمایشها، مداحیاین کتاب منبع بسیاری از مراسم مذهبی و آئینی از جمله روضه خوانی

های تصویرگری در کتابهای چاپی ایران است. بر این ین کتاب نخستین نمونههای مصور ابوده است. نسخه

مورد ها و نمادها ی حاضر سعی بر آن دارد که به بررسی تصویرسازی های آن بپردازد و آتشکدهاساس رساله

 بررسی قرار گرفته است .

 طوفان البکاء ی عاشورا،حماسه چاپ، چاپ سنگی،کلمات کلیدی: 

 مسئله مقدمه و بیان .1

از مردم  یبسیار یقاجار، مورد توجه وعالقه یدوره ی،درو مذهب یبا مضامین روایت یچاپ سنگ یهاکتاب

است به قلم محمد ابراهیم بن محمد باقر  یوهنرمندان قرارداشته است.طوفان البکاء فی مقاتل الشهداء کتاب

شیعه )ع ( بر اساس احادیث  مانماحضرت محمد )ص(، حضرت فاطمه زهراء )س( و ا یدر باب زندگ یجوهر

 ایران است.  یچاپ یدر کتابها یتصویرگر یهامصور این کتاب نخستین نمونه یها. نسخهاست و روایات

مکرر   یهااستفاده یشک در پآمدند و بییخوانندگان به شمار م یجزء منابع مصرف یچاپ سنگ کتابهای

دارد،چرا که از  یچون طوفان البکاء مصداق بارزتر یکتاب گشتند، این نکته در موردیفرسوده و مستعمل م

کردند. به جز یآن مراجعه م هروضه خوانان و محرران بوده که مکرر ب یکتابهای محبوب و مورد استفاده

جویی و یا ابراز تنفر به اشقیاء های غیرعمدی، در برخی موارد نیز خوانندگان تعمدأ مثال برای تبركفرسودگی

های آنها را به ویژه چشمهای آنها را مخدوش کردند و چهرههایی به کتاب وارد مین دین، خدشهو محاربا

پدید آورندگان  یمخاطبان، اعتقادات مذهب یسوزاندند . عالوه بر عالقهکردند ، و یا پاره پاره کرده و یا میمی

می رسد هر ناشر، کاتب و یا هر  چرا که به نظر ت،شمار این کتاب بوده اسبی یبر چاپها یهم دلیل دیگر
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مصور بر این اساس ماندگار، سهیم باشد.  یاین حماسه یتمایل داشته حداقل یک بار در بازسازی تصویرگر

ها چنان برای حامیان چاپ اهمیت داشته که زحمت چاپ پیچیده و سخت تصاویر چاپ بودن این کتاب

بدیل از متن و تصویر را برای مخاطبان یب یایتا مجموعهکردند یبر خود هموار م یرا در کتابهای سرب یسنگ

مجالس  ییو برپا یبرای تعزیه دار ی، گر چه به اعتبار مذهبقاجار در دوره اشوراییآماده کنند. شعائر ع

آمد. طبیعی است که برای بود، اما فرصتی برای ظهور و بروز هنری آن هم در جامعه به شمار می یسوگوار

شد و یخوانده م ییهاشد، روضهبرپا می یشد، مراسمبایست آثاری نوشته میقطه، میرسیدن به این ن

آن  یسیاس یهااز عاشورا، از جمله درس یدر این حال و هوا، گرچه ابعاد چند.شدکشیده مییی هانقّاشی

توسعه سبب رشد و ی،و مذهب یکنار گذاشته شد، در عوض، چنان با هنر درآمیخت که صرف نظر از بعد دین

قاجار رو به فزونی  یو برزن، در دوره یکو ردر ه یمراسم سوگوار یدیگر، برگزار یشد.از سو یهنر مذهب ی

اعیان و اشراف، که در هر کوچه و محله، مراسم سوگواری  ینهاد و طی دو ماه محرّم و صفر نه تنها در خانه

و منثوررا بخوانند و مردم را  های منظومود که متنخوانان و مداحّانی ب روضهبر پا بود و این مراسم، نیازمند 

در  یاتوانست چنین نتیجهینم یحوادث بسان کتب تاریخ یو معمول یبگریانند. طبیعی بود که تکرار عاد

شد تا برداشته باشد. برای این کار باید این قبیل آثار، چه در قالب نظم یا نثر، با نوعی هنر درآمیخته می

اثر طوفان البکاء فی مقاتل  یی حاضر سعی بر آن دارد که به معرفرسالهبر این اساس،  ر باشد.بتواند تأثیرگذا

تصاویر کتاب طوفان البکاء چاپ سنگی از  -1و به سواالتی چون  آن بپردازد یهایو بررسی تصویرساز الشهدا

یی در طوفان البکاء نمادهای استفاده شده در تصویرگری عاشورا -2هایی برخوردار است ؟  وچه ویژگی

 کدامند ؟ پاسخ دهد.

 روش تحقیق .2

های ) استفاده از کتب معتبر تاریخی، استفاده از سایتاستروش تحقیق پژوهش حاضر، کیفی  .3

 معتبر، مصاحبه و مشاوره (. روش گرد آوری اطالعات نیز به صورت زیر می باشد:

ه مجلس، تهران، کتابخانه فرهنگستان زبان و تهران، کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران، تهران، کتابخان

اسالمی، تهران، کتابخانه کاخ گلستان، اصفهان، جمهوریوسیمایادب فارسی، تهران، کتابخانه دانشکده صدا
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کتابخانه ابن مسکویه، اصفهان، کتابخانه مرکزی و شهرداری، مشهد، کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، 

 عصومه، قم، کتابخانه تخصصی تاریخ و سایت ها و اسکن تصاویر و...قم، کتابخانه آستان حضرت م

 پیشینه پژوهش .4

/ کارشناسی استاد 78-79بررسی کاربردی چاپ های دستی و چاپ سنگی/ خانم مژگان سبک روح/  مقاله 

های چاپ سنگی دوران قاجار، بررسی ساختارهای زیبایی شناختی امین سلماسی.نقش پلیدی در کتاب

 . های مصور عهد قاجارشاهنامه

 چاپ سنگی یا لیتوگرافی

در حقیقت چاپ عبارت است از فن، صنعت، و گاه نیز هنر نقش کردن کلمات و تصاویر بر کاغذ، پارچه ، 

پالستیک، فلز، شیشه، چوب و نظایر آنها، چاپ اکنون فرآیندی است که برای انتقال نقش، و تصویر باسرعت 

انند چاپ کتاب، روزنامه، مجله تمبر، اعالمیه، دیوارکوبها، پوسترها و اخیراً نیز رود، مو حجم زیاد به کار می

(. چاپ سنگی یا لیتوگرافی، نوعی چاپ مسطح بوده که در آن به جای 1370:14مدارهای چاپی)آذرنگ، 

و  کردندحروف، از سنگ مرمر استفاده می شده؛ بدین ترتیب که نوشته یا تصویر را به روی سنگ منتقل می

-نمودند و سپس این تصویر به کرّات روی کاغذ کپی میهای شیمیایی آن را برجسته میبا استفاده از روش

شده است. بدین ترتیب لیتوگرافی به دلیل غنای تکنیکی، امکانات متعدد و اشکال متفاوتی را در اختیار 

لم حکاکی، یا هر ابزار دیگری، هنرمند قرار می دهد. او قادر است به کمک مداد، قلم، قلم مو، مرکب، ق

 (.7-8: 1388خالقیت و پیام هنری خود را فارغ از هرگونه اجباری، بیان کند)سلیمی، 

 معرفی کتاب طوفان البکاء .5

 یدر باب زندگ یاست به قلم محمد ابراهیم بن محمد باقر جوهر یطوفان البکاء فی مقاتل الشهداء کتابکتاب 

-. نسخهاست شیعه )ع ( بر اساس احادیث و روایات ماناء )س( و اماحضرت محمد )ص(، حضرت فاطمه زهر

طوفان البکاء شامل   ایران است. یچاپ یدر کتابها یتصویرگر یهامصور این کتاب نخستین نمونه یها

چهارده آتشکده و هر آتشکده  شامل چندین شعله می باشد. در آتشکده پنجم به ذکر مصائب امام مظلوم و 
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المشرقین ابی عبداهلل الحسین )صلوات اهلل و سالمه علیه( پرداخته شده است و شامل  سید معصوم شمس

 که در هریک به بررسی وقایع مختلف کربال پرداخته شده است. استچهل شعله  

 ی عاشوراحماسه .6

سیدالشهدا )ع( فرزند گرانمایه و حق طلب نخستین پیشوای شیعیان جهان، علی )ع(، در روز سه شنبه 

میالدی از مادری چون فاطمه )س(،  623و یا پنجم ماه شعبان سال چهارم هجری قمری برابر با  چهارم

دختر حضرت محمد)ص( پیامبر بزرگ مسلمانان در مدینه زاده و بنا بر سنتی کهن در دیار عرب، از سوی 

فت و امامت پدر بزرگش پیغمبر بزرگ اسالم)ص(، حسین )ع( نامیده شد. معاویه که به ناحق و ستم، خال

مسلمانان را غضب و تصاحب کرده بود، با امام حسن )ع( برادر بزرگ تر امام حسین )ع( پیمان بسته بود که 

کسی را از خانواده و کسان خود به جانشینی نگمارد تا در نتیجه دوباره امامت و خالفت به خاندان علی )ع( 

از سر خیانت صورت گرفت، یزید فرزند معاویه بی  باز گردد ولی پس از شهادت امام حسن )ع( که به نیرنگ و

از مدینه  مجبور به خروج امام حسین )ع(  ،را باال بردتوجه به پیمان امام حسن )ع( و معاویه علم حکومت 

 (.17: 1368همایونی، )شد

پس از اهل بیت، نوبت سخن به اصحاب رسید، از اصحاب، مسلم بن عوسجه اسدی از جا برخاست و به امام 

علیه السالم خطاب کرد: آیا ما تو را رها کنیم و حال آن که هنوز حق تو را ادا نکرده ایم؟! به خدا سوگند! می 

بایست این نیزه خود را در سینه دشمنان تو بشکنم، و با این شمشیر خود با آنان بجنگم، از تو جدا نمی 

نگ می جنگم تا در راه تو بمیرم! سعید بن شوم، و اگر برای من سالحی نباشد که با دشمنان تو بجنگم، با س

عبداهلل حنفی گفت: به خدا سوگند! از تو دست بر نمی دارم تا خداوند بداند ما پس از پیغمبر صلی اهلل علیه و 

آله و سلم از عترت او جدا نشدیم، به خدا سوگند! اگر می دانستم من کشته و آنگاه زنده می شوم و پس از 

سوزانند و خاکستر مرا به باد می دهند و این کار را تا هفتاد مرتبه انجام می دهند، من  آن مرا زنده زنده می

از تو جدا نمی شدم، چه رسد به آن که می دانم  بیش از یک مرتبه کشته شدن نیست، و پس از آن رحمت 

ده گردم و ابدی و سرمدی الهی است. زهیر بن قین گفت: به خدا سوگند! دوست دارم کشته شوم، آنگاه زن

مجددا کشته شوم و این عمل تا هزار مرتبه تکرار شود و در نتیجه این عمل، تو و اهل بیت تو سالم بمانید، و 

از کشته شدن نجات یابید! و بدین ترتیب، اصحاب آن حضرت هریک سخنی شبیه سخن دیگری گفتند، و 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

جان خود را قربان تو می کنیم، پس اگر  مضمون کلمات آنان این بود: به خدا سوگند! از تو جدا نمی شویم و

 (.420و  419، 5، ج تاریخ طبریکشته شدیم به وظیفه خویش عمل نموده ایم)

من از آقایی و عظمت امام حسین علیه السالم بسی در حیرتم، کسی که گرفتار است چگونه این چنین 

اب آن حضرت بهترین فامیل و گذشت می کند و یاوران را مرخص می نماید. به راستی که اهل بیت و اصح

 (.229:  1، جعلل الشریعاصحاب بودند)

  البکاء طوفان تصاویر مفهوم

 در زمینه واقعه کربال و ویژگی های آن اشاره می شود. البکاء طوفاندر ادامه به تصاویر ارائه شده در کتاب 

 

 
 .(م1853. )ق1269: رفتن مسلم بن عقیل به کوفه1تصویر شماره 

 

ق رفتن مسلم بن عقیل به کوفه و آمدن ابن زیاد و بیعت شکستن کوفیان را که توسط علی قلی تصویر فو

م.(نگاشته شده، نشان می دهد. عناصر کیفی اثر،کادر عمودی و ترکیب 1853ق. )1269خویی در  سال 

 بندی عمودی می باشد.
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د سایه روشن نیز تا حدودی در این اثر تا حدودی تناسبات حفظ شده بافت کار منسجم و یکنواخت و تضا

کار شده، سرباز تیرکمان انداز در باالی گوشه راست صفحه کادر رو به سپر مسلم بن عقیل  است که باعث 

می شود صحنه از گوشه ها به دو قسمت تقسیم شود که حالت تهاجمی کار را نشان داده و بیشتر می کند. 

جدا می کند. و از صفحه خارج می شود. سر ستون وسط کار شخصیت اصلی را با جمعیت سمت راست 

شمشیرها همه به یک زاویه هستند راست و بیرون از صفحه سپر دست شخصیت اصلی تقریباً چشم را به 

خود می کشد و با تضاد رنگی تاکید بیشتری بر حرکت شخصیت دارد. تصاویر غالباً به چند بخش تقسیم 

زمینه(، داستان اصلی تصویر شده و در بخش باال )پس  شده اند، به گونه ای که در بخش پایین )پیش

زمینه(، داستان فرعی مرتیط، یا داستانی که هم زمان با داستان اصلی اتفاق افتاده و یا ناظران بخش اصلی 

داستان به تصویر در آمده است. در تصاویری که به بیش از دو بخش تقسیم شده اند، داستان فرعی در بخش 

در بخش باالیی )پس زمینه( جای گرفته اند. موضوعات تصاویر، رقم های تصویرگر و نام میانی و ناظران 

چاپخانه سنگی تصاویر در ترنج هایی در داخل تصاویر کتابت شده است. یکی از دالیل اهمیت این چاپ آن 

عدی است که یازده تصویر تمام صفحه آن، به الگوی تصویرگری چاپ های سربی و برخی چاپ های سنگی ب

 کتاب طوفان البکاء تبدیل شده است.
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 م.( د1855ق.)1272: کیفیت تولد امام مظلوم، جناب سیدالشهدا 2تصویر شماره 

د نگاشته .( م1855.)ق1272را که توسط علی قلی خویی در  سال  حسین )ع(تصویر فوق کیفیت تولد امام 

 افقی ساکن می باشد. شده، نشان می دهد. عناصر کیفی اثر: ترکیب بندی افقی و کادر

دستهای باال برده موازی قرار گرفتن کودك نوزاد می باشد و دو هاله تکرار شده در یک خط  تعادل  را ایجاد 

کرده، بال فرشته تاکید پاکی و ماورائی طرز نشستن هر سه شخصیت به یک صورت که هرسه در یک مقام 

و ساکن و جوری روایتگری داستانی را دارد تاریخی.  هستند و پاك و در یک شرایط، دارای سه فضابندی آرام

پشت زمینه ستونهای عمودی بر سکون و تساوی کادر می افزایند. کادر پائین یک نوع بافت اسلیمی را در بر 

دارد، در حجم باال وسعت زیاد که بر شادی فضا می افزاید و همچنین هاللهای باال و کادر باال و پرده ها و 

 ید بر شادی این اتفاق دارند.هالهایشان تاک

 
 د.( م1855. )ق1272 : بیرون رفتن فرزند زهرا از مدینه به سمت مکه3تصویر شماره 

، به سمت مکه معظمه، با اهل بیت و یاران را که توسط علی قلی امام حسین )ع(تصویر فوق بیرون رفتن 

 می دهد. م.(د نگاشته شده، نشان 1855ق.)1272خویی و میرزا هادی در  سال 
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عناصر کیفی: کادر مستطیل شکل و پرسپکتیو عمودی فضا از نظر کادری به سه قسمت افقی تقسیم شده، 

ها و ه تناسبات قسمت رعایت نشده، تضاد نور و سایه وجود ندارد. و فقط کار به روایت پرداخته، پاها، نیز

ار تناسب ندارند، زمینه خالی از بافت ها در کصورتها به یک طرف هستند و تاکید بر یک نفر دارند. شخصیت

می باشد، دستهای شخصیت ها همه در روی هم و به بدن نزدیک است که حالتی سکون و فرمانبرداری را 

 دهد.نشان می

 
 م.(ب1855ق.) 1272ازفرات وشهادت آن حضرت، ادر امام حسین )ع(ربآب برداشتن عباس  : 4تصویر شماره 

 

عباس از فرات و شهادت آن حضرت را که توسط علی قلی خویی در  سال رت حضآب برداشتن  باالتصویر 

 م.( ب نگاشته شده، نشان می دهد. 1855ق. )1272

عناصر کیفی: کادر عمودی و ترکیب بندی مقامی اشاره به هاله دور سر به صورت دایره سفید و شمشیر باالی 

از بافت منسجم و یکنواخت اما در اینجا کمی آن که همه شمشیرها به یک سوء هستند، راست کادر کار پر 
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کنتراست وجود دارد با دو اسب مشکی در کار بافت لباس نیز تاکید بیشتری شده، تناسبات رعایت شده و 

ریتمی درکار وجود دارد. علی قلی در این تصویر با الگو قراردادن هشت تصویر از تصاویر نسخه سربی 

خود را تکرار می کند. بخش بزرگتری به صحنه جنگ اختصاص یافته  ق.و پرداختی دقیق تر، کارقبلی1269

 گران در بخش کوچکتری جای گرفته اند. و نظاره

 

 
 :حکایت ملعونی ازمالعینانی که در راه شام از مستحفظین سرمبارك سیدالشهدابود، 5تصویر شماره 

 د.( م1855. )ق1272

که توسط علی  ،ام از مستحفظین سر مبارك سیدالشهدادر راه ششخصیت ها حکایت ملعونی از  باالتصویر 

 م.( ب نگاشته شده، نشان می دهد. 1855ق. )1272قلی خویی در  سال 

شود، پرسپکتیو افقی دارد. هاله های عناصرکیفی: کادر مستطیل و افقی هیچ زمان در تصویر دیده نمی

ار دارند که تعادل را در کادر ایجاد کرده شخصیت ها نسبت سر تاکید بر اهمیت آنها داشته و در یک سطح قر

اند. چوب دستی به بیرون کادر اشاره دارد به موازات هاله های سرها سر فرشته که ملعونها را محاصره کرده 

اند یک شکل و یک اندازه زمینه پشت سفید نگه داشته شده و تاکید بر عوامل کار است و بیان موضوع کادر 
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شم را به خود کشیده اما حرفی برای گفتن ندارد و فقط فضا را پر کرده است. بیضی شکل بین فرشته ها چ

 اشاره دارد. کفارالبته رویش به سمت سر

 

 
 (ب): قطع نسل کردن احمد سفاح بنی امیه راجمیعاً، بیتا6تصویر شماره 

ق. 1332قطع نسل کردن احمدسفاح بنی امیه را که توسط علی قلی خویی در  سال  باالتصویر

م.(الف نگاشته شده، نشان می دهد. عناصر کیفی اثر کادر مستطیل عمودی و ترکیب بندی عمودی 1913)

 می باشد.

پرسپکتیو خاصی ندارد. نوك شمشیرها رو به باال و خارج از کادر هستند و هم تراز تاج چشمان سربازها همه 

ان می کنند. زمینه تقریبا سفید است بیرون از کادر می باشند که با شمشیرها به یک سو و یک روایت را بی

ولی شخصیت ها بافت دارند، بدون تضاد سایه روشن، ستونی که شخصی روی آن نشسته دو فضا را از هم از 

نظر کادری جدا می کند. و همچنین نیزه دست سرباز چشم را به بیرون و باالی کادر می کشاند. ادامه ستون 
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 ای مثلثی تشکیل داده که تاکید بر کارش را دارد. در قطع نسل به تاج می رسد و شخص تاج گذار زاویه

کردن ، بریسار منبر و بر یمین منبر وا گذاشت وگفت: امروز، دولت بی قیاس بنی عباس  کشته شدن افرادی

مرا به این داشته که داد جوانمردی از عالم بستانم و نهال خود در مزرع آمال صغیر و کبیر بنشانم و بنی 

بنی عباس و بنی امیه را رهین احسان خویش گردانم. ای صبیح، ندا کن یک یک از بزرگان بنی هاشم و 

 هاشم را تا حاضر شوند. 

 

 : خراب کردن امیرتیمور گورکانی شام را وقتل عام کردن  بی تا )ه(6تصویرشماره 

لی قلی خویی نگاشته تصویر فوق خراب کردن امیر تیمور گورکانی که شام را قتل عام کرد، را که توسط ع

 شده، نشان می دهد. عناصر کیفی اثر نقطه، خط، بافت، سطح، حجم، زن، حیوان می باشد.

عناصر کیفی اثر: ترکیب بندی افقی در کادر افقی که حرکت را نشان می دهد. این تصویر گویای اتفاقی شاد 

می دارد. عناصر ساز و دهول نشان می باشد. که در معرض عموم قرار گرفته، کادر افقی و ترکیب بندی آرا

این مطلب می باشد که اتفاقی شاد رخ داده، بافت کار بیشتر در زمینه پائین و باالی کار است و وسط آن 

سطحی سفید می باشد که فقط عناصر فیزیکی را نشان می دهد و تاکید بر آنها را، تصویر دارای خط افق می 

است. چهره ها در این تصویر بیشتر سه رخ هستند یا نیم رخ، حالت  باشد و تمامی فضا از یک تعادل برقرار

روایتگری دارند. ابروها پیوسته و چشمها خمار و سرمه کشیده، زن شتر سوار ترکیبی مثلثی شکل دارد که 

تاکید بر زن شتر سوار کرده و حرکت آن و رو به باالی کادر و نگاه زنان باالی آن.  این تصویر از واپسین 
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ب رقم دار شناسایی شده علی قلی است. احتماالً این کتاب تصاویر بیشتری داشته که به دلیل افتادگی کتا

توان دید. شباهت تصاویر این چاپ به تصاویر نسخه سنگی اوراق، تنها شانزده تصویر از این چاپ را می

 تشر شده باشد.ق.)الف(، این احتمال را تقویت می کند که این تصویر نیز در همان سال من1271

در تواریخ، مسطور است که چون نیر عالم آرای مشرق شهریاری و کوکب گیتی افروز افق جهانداری، همای 

بلند پرواز اوج سلطنت و خاقانی و سیمرغ پروبال قاف حشمت، سلطان تیمورگورکانی، بعد از آنکه استماع 

ده، غیرت در کامش ریخت. ظاهراً به هوای ستم های شامیان در مصایب شام محنت انجام نمود، شراب جام با

تسخیر بالد و باطناً به نیت انهدام بناهای ظلم و فساد، لشگر کشیده، بر بلدی از بالد که تصرف یزید بی بنیاد 

رسید، لوای غربت می افراشت و گردن کشان ایشان را شرر در خرمن حیات می انداخت، بلکه آن بلد بوده می

چون دل از کار نسخه توابع شام پرداخت، خورشیدوار سراپرده اقتدار به سمت مغرب را شهر لوط می ساخت. 

 (.428: 1390شام کشید و کوشید تا شام را به حیطه تصرف آورد)بوذری، 

 
 م.(1853ق.)1270: رام شدن حیوانات وحشی در خدمت امام علی النقی )ع(، 7تصویرشماره 

امام علی النقی )ع( را که توسط میرزا علی قلی خوئی و  تصویر فوق رام شدن حیوانات وحشی در خدمت

م.( نگاشته شده، نشان می دهد. عناصر 1853ق.) 1270همکار تصویرگر او میرزا رضا تبریزی در  سال 

 تشکیل دهنده اثر، عناصر بصری: نقطه، خط، بافت، حجم می باشد.
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به صورت دایره ای سفید رنگ و خطوط کنتراست در این تصویر بیشتر به چشم می خورد. هاله دور حضرت 

دور دایره تاکید بر این هاله و خلوص آن دارد. بافت ستون ها و دیوار به دوران خاصی اشاره ندارد، نسبت به 

مقام حضرت اندازه حیوانات رعایت نشده و تصویر در سه قسمت هاللی شکل محصور شده که با سرستون 

بندی های منسجم، درهم تنیده، ظریف و پرکار در کادرهای عمودی  تعادل و سکون را القاء می کند. ترکیب

م.( به چاپ 1853ق. )1270و همچنین، نخستین کتاب چاپ سنگی طوفان البکاء مرقوم علی قلی، در سال 

نگی مصور طوفان البکاء است. و به دست خود هنرمند و رسیده است. احتماالً این چاپ نخستین چاپ س

همکار تصویرگر او، میرزا رضا تبریزی کار شده است. و بعدها به دست خود هنرمند و هنرمندان دیگر 

های تصویری و تجسمی هنر این شوند. پرهیز از عمق نمایی طبیعت گرانه، وفاداری به ارزشالگوبرداری می

ای دیگر، به طوری که دهد. قرارگیری هر پیکره در مقابل پیکرهار به خوبی نشان میمرز و بوم را در این آث

قسمتی از پیکره زیرین را می پوشاند، حس پالن بندی و جلو و عقب بودن را منتقل می سازد. در پاره ای از 

که محور اصلی های اصلی تصاویر طوفان البکاء تناسب اندام ها در مقابل یکدیگر به صورتی است که اندام

های داستان برمبنای حاالت آنها پایه ریزی شده، در مرکز تصویر و جلوتر از بقیه ترسیم شده است و پیکره

دیگر که معموال نمایش لشگر و پیکره های فرعی است، در باالی تصویر و در پس زمینه به اندازه کوچکتر 

در تصویر به وجود آورده است. همچنین در ساخته شده که با نظم و تجمع خود، حسی از عمق نمایی را 

 خورد.ای در معماری به چشم میبعضی از این آثار، پرسپکتیو یک نقطه

 حاالت و آناتومی پیکره ها

خورند. آنها آرام و ساکن ایستاده یا های مختلفی به چشم میهای انسانی در این تصاویر در وضعیتپیکره

 اند. و کمی اغراق آمیز تحرك را در تصاویر ایجاد کردههای پیچان اند و یا با حرکتنشسته

ها یا از روبه رو یا سه رخ ترسیم شده اند و اگر وضعیت سر به صورت نیم رخ باشد، بدن به تقریبا تمام پیکره

های انسانی در اکثر تصاویر یا در مقابل یکدیگر در حال گفتگو و یا حالت سه رخ طراحی شده است. اندام

باشند و تقریبا تمامی تصاویر از های انسانی به یک اندازه میم قرار گرفته اند. در اکثر تصاویر، اندامدرکنار ه

اند و در بعضی موارد، قسمتی ناچیز از شوند. پیکره ها همگی در کادر تصویر محبوسیک زاویه دیده می

باشد و نظم قرارگیری آنها ط میها معموال در یک خپیکره توسط حاشیه کادر قطع شده است. چیدمان پیکره

در کادر تصویر، نوعی احساس خشکی و رسمی بودن در کادر را تداعی می کند که سنت تصویری هنر 
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های محیطی به تصویر کشیده های انسانی که با خط و دورگیریشود. پیکرههخامنشی و ساسانی را یادآور می

های تصویر اندام وته نمایی به تصویر درآمده اند. شخصیتاند، با عدم رعایت تناسب معمول و با نوعی کشده

 دهند.کودکانی را دارند که تنها به خاطر نوع آرایش و لباس، انسان بزرگسالی را نشان می

 نقش مایه ها و تزیینات

برخالف آثار نگارگری پیشینیان، نقش مایه ها به میزان کمتری در این نوع تصاویر دیده می شوند. دقت و 

خورد، در این آثار جای خود را به ه و ریزه کاری که در آثار مکاتبی چون شیراز و هرات به چشم میتوج

اند. البته دلیل این مدعا شاید توجه بیشتر هنرمند دوره قاجار به انسان نقوش غیر منظم و خیالی داده

ء در حدی نبوده است که وشخصیت های انسانی است. ناگفته نماند که قابلیت های چاپ سنگی طوفان البکا

در این گونه آثار آنچنان که در نگارگری کهن معمول بوده به جزئیات پرداخته شود. به طور کلی نقوش به 

 کار رفته در این گونه تصاویر به دو گروه قابل تقسیم اند:

صورت نقش بر  نقوش ایرانی که در بعضی از تصاویر و در حاشیه کادر به صورت تشعیر نمایان شده یا به -الف

 روی لباسها و زمینه استفاده شده است.

نقوش منظم و هندسی که هویت آنها به درستی مشخص نیست و احتماال توسط خود طراح ابداع شده  -ب

 است.

های کتاب چاپ سنگی طوفان البکاء ناتوانی نقاشان در طراحی و ترسیم پیکره ها و تناسبات درطراحی

احی و استفاده از تنوع خط و تغییر در ضخامت خط، خود تحرك زیادی را محسوس است. همچنین، نوع طر

شود که در تصاویر موجب شده است. این خطوط که به سطوحی مقتدر و محکم می پیوندد، سبب می

ساختار اصلی کار استحکام الزم را دارا باشد و در حقیقت، تصویرساز با استفاده بجا و ترکیب و تبادل فضاهای 

و گفتگوی میان خطوط و سطوح، تصویری جذاب و دیدنی بیافریند. تنوع خط و ریتم آن سبب  پرو خالی

شده است تا انرژی و پتانسیل زیادی در فضای تصویر ایجاد گردد. به طور کلی تصاویر کتاب چاپ سنگی 

 طوفان البکاء به سه دسته تقسیم می شوند:

 اند.اشان چیره دست به وجود آمدهتصاویر طراز اول با طراحی قوی که به دست نق -الف

 تصاویری که از نظر طراحی متوسط هستند. -ب

اند. باید اشاره اند، طراحی شدهتصاویر ضعیف و خام دستانه که توسط نقاشانی که مهارت کمتری داشته -ج

 باشند.کرد بسیاری از این هنرمندان گمنام می
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 ارویژگی های آثار چاپ سنگی طوفان البکاء دوره قاج .7

از خصوصیات آثار چاپ سنگی دوره قاجار به لحاظ ساختاربصری و انرژی خطی می توان به موارد زیر اشاره 

 کرد:

تمام آثار خطی می باشند، عنصر خط مهمترین عامل در ترکیب بندی این آثار است همچنین آثار  -

آثار را شامل می فاقد رنگ است و تنها از رنگ سیاه برای چاپ تصاویر و رنگ سفید که زمینه ی 

 شود، استفاده شده.

بیشتر آثار چاپ سنگی طوفان البکاء روایتگر هستند، طوری که می توان آنها را تصویرسازی خواند  -

 تا نقاشی همچنین تصاویر بر اساس موضوع و یا داستان مورد نظر هنرمند، شکل گرفته اند.

در تصاویری که حالت روایتگری  چیدمان و ترکیب بندی هیچکدام از کادرها تکراری نیست حتی -

داستان در کادرهای چندتایی دیده می شود، به این قابلیت بر می خوریم که هیچکدام از تصاویر 

 شبیه به هم نیستند.

نظم در این آثار کامال قابل مشاهده است، در عین شلوغی و حرکتی که در تصاویر دیده می شود،  -

چنین تقارن در آثار دیده می شود که به شکل های نظم خاصی بر حرکات تصویر حاکم است. هم

مختلف و متنوعی استفاده شده در بعضی از آثار با ایجاد تعادل سنگینی و سبکی اجسام و عناصر، 

 حتی کاربرد بافت های متنوع، این تقارن رعایت می شود، 

مام اجزای تصویر چیدمان اکثر آثار طوفان البکاء دوره ی قاجار طوری است که انگار فیگورها و ت -

مقابل لنز دوربین عکاسی قرار گرفته اند، گویی به چشمان بیننده ی تصویر نگاه می کنند. تصاویر 

 همانند عکسی است که توسط دوربین گرفته شده.

از نکات قابل توجه آثار طوفان البکاء، در کنار هم قرار گرفتن شخصیت های مذهبی از قبیل   -

 کنار قدیسین، فرشتگان و شاهان سلطنتی است. پیامبران با هاله ی نور در

خطوط در این آثار بیشتر نرم و منحنی هستند، کاربرد شخصیتی خطوط که همان انرژی خطی  -

خطوط می باشد. کامال به جا و متناسب با کاربرد موضوعی آن بکار برده شده، در تصاویر چاپ 
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ها، جانوران، تپه ها، لباس ها، گیاهان سنگی طوفان البکاء می بینیم که خطوط رسم شده ی انسان 

و حتی نقوشی که الهام گرفته شده از نقوش گیاهی )اسلیمی ها( است و برای تزیین بکار برده شده 

اند، همگی خطوطی نرم، روان، سیال، پرتحرك هستند و تمامی خطوطی که برای نیزه ها، تخت 

بی جان هستند، بکار برده شده،  های سلطنتی و به طور کلی می توان گفت برای عناصری که

خطوطی شکسته، صاف، خشک و خشن هستند که کامال خصوصیات ساکن و بی تحرك و ثابت این 

 اشیا را به بیننده القا می کنند.

کل تصاویر این کتاب طوفان البکاء، بیانگر است، همه ی اجزای تصویر با هم در ارتباط می باشند و   -

داده شده است و هنرمند با دقت و هوشیاری به تمام عناصر تصویر به تمام اجزای تصویر اهمیت 

پرداخته و این امر مهمترین عامل بوجود آوردن یک ترکیب بندی خوب، گیرا، مناسب و جذاب می 

باشد که تمامی خصوصیات الزم برای یک اثر هنری، هم از لحاظ دید بصری که شامل مبانی 

هنرهای خلق شده توسط هنرمند می باشد؛ و هم از لحاظ  هنرهای تجسمی و پایه و زیربنای تمام

زیبایی، روایتگری در خور توجه می باشند که در دسته ی آثار بی نظیر و کم نظیر دنیای هنر قرار 

 (.37: 1346می گیرند) بی نا، 

 نمادها

البکاء وجود  نمادها و آیین های بسیاری برای عزاداری های شهادت امام حسین )ع( در تصاویر کتاب طوفان

دارد. تمام این نمادها با تقدس واقعه عظیم کربال در آتشکده پنجم در تمامی شعله های این آتشکده گره 

خورده اند و در فراز و نشیب قرن های متمادی به عصر حاضر رسیده اند. در پژوهش حاضر به تعدادی از این 

 ام.نمادها پرداخته

 شیر -1

نشانگر رشادت و دلیری  ٬اه پاسداری از جنازه های خون آلود را دارد و گاه در این تصاویر نقش این حیوان گ

و در عین حال تسلیم بودن سرداری همچون حربن ریاحی نزد امام حسین علیه السالم است به همین جهت 

شکل این حیوان بر روی عالمت ها نقش می بندد تا یادآور احوال وسمبل چگونگی رفتار معصومیت خاندان 

 (.211-216 1386٬،خادم بیاتت باشد)امام
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 رام شدن حیوانات وحشی در خدمت امام علی النقی )ع(.: 8تصویر شماره 

 اسب سوار  -2

یک سردار فاتح را شیفته می کند .این آثار نماد پیروزی و شوکت او ٬تصاویر سواران یا نقاشی از روی آنها

نیروی دشمن نیز غالب است . اسب سوار به بهشت هستند . سوار همانگونه که بر مرکب خود مسلط است بر 

سوار بر  ٬چون تصویر معروف پیامبر ٬قهرمانان و خاصان می نمایاند  ٬صعود کرده واین صعود را به خدایان 

تا به پای عرش خداوند می  ٬که جبرئیل او را به میان دسته یی از فرشتگان راهنمایی می کند  ٬اسب براق 

مفهومی چون محقق شدن کالم مقدس و  ٬تواند مفهوم معنوی پیدا کند اسب سوار می ٬رسند .در این حالت 

 (211-216 : ٬1386خادم بیات) نیل به کمال
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 :. محاربه امام حسین )ع( و جناب حر.9تصویرشماره 

  بزیاآهو -3

س ( بیان این حیوان نمادی از مظلومیت و بی گناهی در باورهای اساطیر وقومی نیز به عنوان )جانور مقد

شده است . درخواب مردان آهونمادحیوانی است با حالتی غیرمتمایز، بدوی وغریزی.درخواب یک زن،آهو 

عمومایادآور زنانگی خاص او است. همچنان غیرمتمایز)گاهی ناپذیرفته(است و درمرحله یی بدوی وغریزی 

خاطرشرایط یاکودکی گری روانی، است،که کامال آشکار نشده،چه به دلیل تحذیف اخالقی،یابه دلیل ترس،به 

 یاعقده ی خودکم بینی،وبه عنوان جانورمقدس بیان شده است. 
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 : مظلومیت و بی گناهی قدیسین10تصویرشماره 

 

  شتر -4

به عنوان محمل کاروان اسراء کربال خود نمادی از مظلومیت امام حسین )ع( در روز عاشورا است . مثال در 

د زهرا)س( از مدینه طیبه به سمت مکه معظمه با اهل بیت و یاران را نشان تصویر پایین بیرون رفتن فرزن

می دهد .بعد از واقعه کربال وشهادت امام حسین علیه السالم اهل بیت و بازماندگان سوار بر شتر شدند و به 

 ( .75سمبل ها :   ٬بی ناشام رفتند . گویایی است از مصائب بعد از عاشورا )
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. ق 1272/ یرون رفتن فرزندزهراازمدینه طیبه،به سمت مکه معظمه،بااهل بیت ویاران:ب11تصویرشماره 

 د.(م1855)

 بیرق و پرچم -5

های جنگ، همبستگی میان پرچم، نماد اتحاد میان مردمان از پیش از اسالم تا به امروز بود و در میدان

کردند. حضرت ابوالفضل داد. به همین روی دشمنان سعی بر کشتن پرچمدار میلشکریان را نشان می

العباس)ع( علمدار کاروان امام حسین)ع( بود، سقا هم بود و قمربنی هاشم )صورتی همچون ماه( نیز نامیده 

شود، ها از عناصری چون پرچم، کاسه آب یا ماه استفاده میشد، برای همین زمانی که در تصاویر و حجممی

دهد که تد. این نمادها، ایثار مردی تشنه را نشان میافمخاطب شیعه بسرعت به یاد حضرت عباس)ع( می

تاب آب اش بیای آب ننوشید و تشنه شهید شد زیرا خانوادهزمانی که به آب رسید، مشک را پر کرد اما قطره

در شیوه جدید  شده است.استفاده تصاویر طوفان البکاء هم بودند. پرچم در دست عباس)ع( بیشتر در 

 .نیز استفاده از پرچم در تابلوهای مذهبی کاربرد بسیار دارد ه های امروزنگارگری

 شمع وفانوس  -6

برای بشر از گذشته تا امروز، نور نمادی از قداست و پاکی بود. یادآور عظمت خدای بزرگ و در تمام ادیان 

مختلف روشن کردن شمع مرسوم. حال در مراسم سوگواری ساالر شهیدان، عزاداران در شب دهم محرم 
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اند را روشن کرده و در شهر هایی به نام چلچراغ که با فانوس تزئین یافتهکنند و عالمتروشن می شمع

 .گردانند. این رفتار نمادی است از زنده ماندن حق در دل تاریکیمی

 خیمه -7

ها یادآور چادرهایی است که در صحرای کربال برپا شد که با شهادت آن حضرت و اصحابش به دست خیمه

ها نمادی است از امنیت که با به آتش کشیدن آن از بین رفته، تصاویر آتش کشیده شد. خیمه دشمن به

اکثرصحنه های آتشکده پنجم طوفان البکاء رود و در ای به کار میها بیشتر در مکتب نقاشی قهوه خانهخیمه

 ..است به کار رفته

  پنجه یادست بریده -8

داری مشاهده میشودکه به صورت دست بریده کوتاهی برسرکتلها یکیدیگرازسمبل هائی است که درمراسم عزا

است که درنینواسرداده شده  "هلمنناصری نسرنی" یا برروی علم هاقرارگرفته وتداعی کننده ندای حق جوی

ازسوی دیگروبنابه قولی دیگرآنرا نشانه پنجتن آل .  وبرای بینندگان وعزاداران تجسم کننده حماسه کربالاست

( ع) ضمن آنکه بنابه گفته آگاهان مذهبی اینفرم سمبل دودست بریده حضرت ابولفضل .انندعبانیزمید

 (.32نگارگری ایران:٬تقدیم حضرت حق شد ) آژند( ع)نیزاست که درراه یاری حضرت سیدالشهدا

 

 
 : قصاص کردن حارث بی بنیاد،بی تا )ه(.12تصویر شماره 

 کودکان عاشورایی -9
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پوشانند. سبز به معنای آرامش و های سبز و سفید میکودکان کوچک را با لباسدر زمان برگزاری عزاداری 

قداست که به رنگ سادات و سید معروف است و سفید به معنی طهارت و پاکی. این کودکان به سمبلی از 

ده ها در صحرای کربال رفته است را زنهایی که بر آنای سختیشوند که به گونهکودکان عاشورایی تبدیل می

نخل حجله »کند. نوزادان نیز نمادی هستند از حضرت علی اصغر)ع( کوچکترین طفل شهید شده در کربالمی

های قیمتی و آیینه و چراغ های ابریشمی رنگارنگ و پارچهسازند و با انواع شالمانندی است که از چوب می

را به محلی که مراسم روضه خوانی آرایند و در روز عاشورا آن دهند و به گل و سبزه میو... آرایش می

ها گاهی چنان است که چند صد نفر مرد قوی باید آن را از زمین برند. بزرگی و سنگینی این نخلبرپاست می

، 47هـ.ش، ج  1341)علی اکبر، دهخدا، لغت نامه، تهران، بهمن، « بردارند و بر دوش گیرند و حمل کنند

احترام به تابوت و »شود. بیشتر در هنرهای نمایشی استفاده می گردانی نیز نمادی است که.( نخل397ص 

های دیگر بوده است و در بین شیعیان محتمالً از قرن چهاردهم هجری، نخل در میان اقوام و پیروان آیین

سنت نخل و نخل بندی پدید آمد و رفته رفته وسیله مورد احترام مردم قرار گرفت و حرکت آن در اکثر 

 (.7: 1370،گلی زواره« )، جزو رسومات ایام محرم شدنواحی ایران

 جنگ -10

احساسات کلی از عهد باستان تا امروز، آداب و اخالق امروزی، افزایش میزان خود ویرانگری، جنگ را تصویر 

داند، در واقع نمادگرایی جنگ، از اهمیتی بسزا برخوردار است. با بالیی جهانی، و پیروزی نیروی کور می

را، جنگ در نهایت، برای نابودسازی شر و بدی است، و برای برقراری صلح و عدالت و هماهنگی. دیدی آرمانگ

جنگ در مفهوم عرفانی کلمه، مانند مفاهیم دنیایی آن، نبرد میان نور وظلمت است،  جنگ قبل از هرچیز 

عادی یک نثار خون است و عملی است قدسی، سوتل این وجه نمادین جنگ را تصریح می کند: سرنوشت 

جنگجو، تقدیم قربانی به خدایان است، و بعد خود بر روی سنگ مذبح می افتد تا قربانی شود، آنگاه است که 

 (.2: 1377به آسمانها خواهد رفت و مالزم خورشید خواهد شد)فرهنگ نمادها، 

 نماد نور -11

ت که به عنوان پایه در فرهنگ ادبیات و فلسفه ی ایرانی گستردگی و جهان شمولی مفهوم نور به حدی اس

آید. مفهومی که سرچشمه اش از نوراالنوار هستی بخش است. در ای برای وجود و هستی در گیتی در می
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نور اسمی است از اسماء اهلل به حکم اهلل نور السموات » فرهنگ تعبیرات عرفانی در تعریف نور آمده است 

و جود عالم ظاهر است در لباس جمیع صور ممکن واالرض و عبارت از تجلی حق است به اسم ظاهر، که مراد 

الوجودات از جسمانیات و روحانیات و در ادامه نقل شده، نور در نزد صوفیان عبارت از وجود حق است به 

اعتبار ظهور او فی نفسه و ظاهر نمودن غیر را در علم و عین که شمس نامیده می شود) سجادی، 

رماید: ویابی اهلل اال ان یتم نوره یعنی: خداوند ابا دارد جز این که نور (. اسالم، که در سوره توبه ف1362:474

خود را کامل کند یعنی دین را تکمیل نماید. خود پیغمبر، که در سوره ی احزاب است: یا ایها النبی انا 

فرستادیم که  ارسلناك شاهدا و مبشرا و ندیرا و داعیا الی اهلل باذنه و سراجا منیرا یعنی: ای پیغمبر ما تو را

شاهد بر اعمال و بشاره دهنده و ترساننده باشی و به خداوند، به اذن او دعوت کنی و چراغی روشنی بخش 

باشی. و نیز اشاره به ائمه علیهم السالم در زیارت جامعه شده که: خلقکم اهلل انوارا یعنی: خداوند شما را نورها 

عبیر شده که: العلم نور یقذفه اهلل فی قلب من یشاء یعنی، خلق فرموده است. و از حقیقت علم نیز به نور ت

 (.160-159: 1363علم نوری است که خداوند در دل هرکس بخواهد می اندازد)گنابادی، 

 بحث و نتیجه گیری

اغلب محققین هنر ایران معتقدند، دوره قاجار یکی از شگفت آورترین دوره های حیات هنری ایران به ویژه 

و تصویرسازی است که از لحاظ شیوه و اجرا و درك مفهوم زیبایی جایگاهی جدید را به هنر  در عرصه نقاشی

ویژگی های تصویرسازی کتاب چاپ سنگی طوفان البکاء بامضامین  پژوهش حاضر به بررسیایران داده است. 

ه لحاظ براین اساس، ازخصوصیات آثارچاپ سنگی دوره قاجاربه بمی پردازد.  عاشورایی دردوره قاجار

 ساختاربصری وانرژی خطی میتوان چند نمونه اشاره کرد:

 .تمام آثارخطی می باشند،عنصرخط مهمترین عامل درترکیب بندی این آثاراست-1

آثار فاقدرنگ است وتنها ازرنگ سیاه برای چاپ تصاویرورنگ سفیدکه زمینه ی آثارراشامل میشود،استفاده -2

 شده است.

 .مترین شاخص های نقاشی ونگارگری ایرانی است،کامالدراین آثارمشهودمیباشدعدم عمق نمایی که ازمه-3 
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درهم شکستن پرسپکتیو به وضوح دراین اثردیده میشود،زوایای اشکال واحجام ازهمان زاویه ای که -4

 .هنرمند آن زاوایه را می پسندد،انتخاب شده اند

که درجلوی کادرتصویرخودنمایی . ده میشودبطورناشیانه دی( عمق نمایی) دربعضی ازتصاویر پرسپکتیو-5

وفیگورهای رزمنده وجنگجوگویی ترسیم شده اندکه به هم چسبیده اند و ریتم خاصی رادرکادر . ندکمی

بوجودآورده اند و تنها از طریق خطوط متنوع با ضخامت های خطی متفاوت که تشکیل سایه های 

 .کدیگرحس میشودموجودبرروی لباسهای آنها رامیدهد،فاصله آنهاازی

 .بیشترآثارچاپ سنگی طوفان البکاءروایتگرهستند،طوریکه میتوان آنهاراتصویرسازی خواندتانقاشی-6

 .تصاویربراساس موضوع ویاداستان موردنظرهنرمند،شکل گرفته اند -7

چیدمان وترکیب بندی هیچکدام ازکادرها تکراری نیست حتی درتصاویری که حالت روایت گری دارد -8

 .های چندتایی دیده میشود، به این قابلیت برمیخوریم که هیچکدام ازتصاویرشبیه به هم نیستندکادر

نظم دراین آثارکامالقابل مشاهده است،درعین شلوغی وحرکتی که درتصاویردیده میشود،نظم خاصی -9

 .برحرکات تصویرحاکم است

شده دربعضی ازآثارباایجادتعادل  تقارن درآثاردیده میشودکه به شکل های مختلف ومتنوعی استفاده-10

سنگینی وسبکی اجسام وعناصر،حتی کاربرد بافت های متنوع،این تقارن رعایت میشود،تقارن 

 .افقی،عمودی،حتی مایل واریب نیزدیده میشود

 

 منابع .8

 .آذرنگ،عبد الحسین . آشنایی با چاپ و نشر. انتشارات سمت, بدون تاریخ 

  1381دوره قاجاریه. انتشارات ایل شاهسون بغدادی, آژند ، یعقوب ،. نقاشی و نقاشان. 

  ,1377آلن کربران ، ژان شوالیه. فرهنگ نمادها. با ترجمه سوداب فضایلی. تهران: انشارات جیحون. 
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  ,)1389بوذری ،علی . قضای بی زوال . تهران : موزه هنر های دینی امام علی )ع. 

 کامل چاپ سنگی درایران. ماهنامه صنعت و چاپ, بی نا. ستیز تیزاب و سنگ : نگاهی به تاریخ و ت

 .1370اردیبهشت 

  . 1363تابنده گنابادی ، حاج سلطان حسین. سه گوهر تابناك از دریای پرفیض کالم الهی. 

 سلیمی ،همایون. لیتوگ 

  ,1388رافی )چاپ سنگی (. تهران: چهارسوی هنر. 

 تحقیق و ویرایش واجد تجقیقات مسجد صفایی حائری ، عباس. تاریخ سید الشهدا علیه السالم. قم :

 .1357-1285جمکران, 
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