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 چکیده:

یکی از هنرهای رایج در ایران دوران قاجاریه تولید کتب چاپ سنگی با موضوعات مذههبی بذوده اسذه. هذد  از ایذه  ذ وه        

بررسی وی گیهای هنری و موضوعات رایج در کتب چاپ سنگی و به وی ه موضوعات مههبی تصویرگری شده در ایذه کتذب مذی    

صلی بوده که کدامیه موضوعات و با چه وی گیهای در ایه کتذب وجذود داردب بذا    باشد. ایه   وه  در  ی  اسخ به ایه سئوال ا

موضوعات و ساختارکتب چاپ سنگی با توجه به سالیق و اعتقادات مردم شذک   توجه به بررسی های انجام یافته می توان گفه 

در کتب چاپ سنگی موضوعات بسیاری رواج داشته که از جمله مهمتریه آنها موضذوعات مذههبی و از همذه مهمتذر      گرفته اند.

عاشورایی بوده اسه. از جمله کتب موجود در کتابخانه مرکزی تبریز کتاب کلیات جذودی مذی باشذد کذه بذا موضذور عاشذورا و        

 لی شام و... آمده اسه. شهادت حضرت سیدالشهدا، اسیری اه  بیه  از کربال به کوفه ا

 

 چاپ سنگی، زیبایی شناختی، قاجاریه، کلیات جودی، مههبی، عاشورا. واژگان کلیدی:
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Abstract 
 

One of the common arts during Qajar Dynasty was production of lithograph books with 

religious topics.  The purpose of this study is to investigate the artistic features and the 

common religious topics, particularly drawings with religious contents, used in these books. 

Thereby, it asks which topics and with which characteristics are used in these books? Based 

on the analysis, it can be said that the topics of these kind of books are formed based on the 

tastes and religious believes of people.  Various topics have been used in lithograph books 

including religious topics, most importantly, Ashura event. One of the present books in Tabriz 

library is Koliyat Judi which is concerned with Ashura, martyrdom of Imam Hossein, 

captivity of Ahl Al-Beyt from Karbala to Kufa  and to Sham.  
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 مقدمه:

زبان هنر در ادوار مختلف تاریخی در ایران همواره گویای افکار و اعتقادات مردمان ایه سرزمیه بذوده اسذه. هنرمنذد مسذلمان     

ایرانی  یوندی ناگسستنی با مههب و اعتقادات قلبی دینی داشته اسه. در دوران قاجاریه با توجه به شرایط حاکم بر جامعذه آن  

و گسترش روابط مردم همواره افکار ودیدگاه مردمان در تولید آثار هنری دخی  بذوده اسذه. در   دوران و به دلی  ارتباط با غرب 

ه که در تمامی ادوار در ایران وجود داشته و با فراز و فرودهایی مواجه بذوده نسذخ خ ذی و بذ     ایه میان یکی از رایجتریه هنرها 

ورود صنعه چاپ می باشد. صنعه چاپ به قاجاریه دوران در یع رایج صناهنرها و . یکی از دنبال آن کتب چاپ سنگی می باشد

چذاپ سذنگی از   اده قرار می گرفه. در ایذه میذان روش   دو نور چاپ سربی و چاپ سنگی برای تولید روزنامه و کتب مورد استف

در ایذه  و موضذوعات رایذج    نگیکتب چاپ ستولید بررسی روند  تب هنری می باشد.هد  از ایه   وه جمله روشهای تولید ک

بذا  جذودی  از کتب چاپ سنگی با عنوان کلیات در ایه راستا یک نمونه  کتب و به وی ه موضوعات مههبی و عاشورایی بوده اسه.

کتب  هنریمورد بررسی قرارگرفته اسه. ایه   وه  در  ی  اسخ به ایه سئوال اساسی می باشد که وی گیهای موضور مههبی 

با توجه به بررسی هذای انجذام یافتذه مذی تذوان       ه کتب با چه موضوعاتی تولید شده اندبای چاپ سنگی کدام موارد می باشندب

گفه کتب چاپ سنگی با موضوعات متفاوتی و به وی ه موضوعات مههبی مورد تصویرگری قرار گرفته انذد. در میذان موضذوعات    

  ه کتب چاپ سنگی مورد توجه بوده اسه.مههبی موضور عاشورا وواقعه دردناک کربال همواره در هنرهای ایه دوران و به وی

 

 بررسی و شناخه وی گیهای هنری کتب چاپ سنگی اهداف:

 شناخه وی گیهای کتب چاپ سنگی با  موضوعات مههبی            

 کدامیه ویزگیها و موضوعات در کتب چاپ سنگی م رح شده و مورد تصویرگری قرار گرفته اندب  سئواالت:

 ههبی چیسهب م تبا موضوعانگی سویزگیهای کتب چاپ 

 روش تحقیق:

باشد. روش گردآوری اطالعذات   ایه تحقیق از نظر زمانی یک   وه  تاریخی محسوب شده و از نظر هد  توصیفی، ت بیقی می

 کتابخانه ای و میدانی اسه.

 

 پیشینه تحقیق:

ن بوده اسه. چرا که آشنایی با ایذه کتذب   م العه در باب روند تولید نسخ چاپ سنگی و وی گیهای آنها همواره مدنظر   وهشگرا

و شذگران بسذیاری بذه موضذور چذاپ سذنگی       کمک شایانی در جهه آشنایی با هنر ایرانی و هنرهای سنتی خواهند نمود.   وه

، بذه  "تاثیر تصاویر چاپ سنگی بر نقاشی معاصذر ایذران  "موضوعات  یرامونی  رداخته اند. به نحوی که در مقاله ای تحه عنوان 

خچه چاپ و تاثیر تصاویر چاپ سنگی بر نقشی معاصر ایران  رداخته شده اسه. در ایه مقاله نقاشی هذای متذاثر از تصذاویر    تاری

چاپ سنگی که مورد نظر ایه   وه  بوده را به دو گروه اصلی تقسیم نموده: نقاشی های موضوعی)روایی( و نقاشذی هذای غیذر    

یه   وه  اینکه،  نقاشان قهوه خانه ای به دلی  ارتباط  بسیاری که با سنتهای موضوعی)فاقد خصله روایی(. نتیجه حاص  از ا

نقاشی  و هنر در گهشته داشته اند، از تصاویر چاپ سنگی تاثیر بسیاری گرفته اند. تصذاویر چذاپ سذنگی در خلذق آثذاری کذه       

ی در زمینه چاپ و کتب چذاپ سذنگی تحذه    موضوعات مههبی را بیان می کنند، با بیشتریه استقبال روبرو بوده اند. مقاله بعد

به بررسی چگونگی شذک  گیذری    "ه.ق( 11سیر تحول مصور سازی کتب و نشریات به شیوه چاپ سنگی )در نیمه قرن "عنوان 
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سبک آثار مصورسازی چاپ سنگی  رداخته شده و روابط متقاب  آن با نقاشی  و عکاسی دوره قاجار  مورد م العذه قذرار گرفتذه    

 وند مقاله به شک  گیری روزنامه های مصور به شیوه چاپ سنگی دوره قاجار اشاره شده اسه.اسه. در ر

 

 چاپ و چاپ سنگی:

گرفتذه   -ca0 -لفظی اسه که از اص  چینی )کااو(" چنیه آمده اسه:« از چاپ سپاری تا کتابخوانی»در تعریف چاپ در کتاب 

وارد زبذان   "چذاو "ه.ق زمان سل نه گیخاتوخان  ادشاه مغول ایذران بذه صذورت    026-020م/1221-1221شده و بیه سالهای 

فه و صنعه تکثیر صورت نقوش دو بعدی )حرو ، ارقام، خ وط و تصاویر و غیره( به وسذیله انذداخته    …فارسی گردیده اسه 

دیگذر و بذاصخچ چذاپ مذواد خوانذدنی بذه روی کاغهاسذه کذه آن را طبذع نیذز           اثر ایه نقوش بر روی کاغه،  ارچذه، یذا مذواد    

چاپ سنگی یک روش مختلط فیزیکی و شیمیایی اسه که "در تعریف چاپ سنگی آمده اسه:  (220ص، 1106صافی، )"گویند

اسذتفاده  مسذ   اسذه کذه در آن از سذنا بذرای چذاپ        براساس دفع متقاب  آب و چربی اخترار گردیده اسه و از نذور چذاپ  

"شود. می
عم  چاپ ، یعنی مرکب زدن برروی سنا، مرطوب کردن س   سنا، قرار دادن کاغه برروی "و نیز آمده اسه که  1

 (01، صفحه 1130)دانشور،  "گیرد. سنا و فشردن آن، تقریباً همیشه با دسه انجام می

 

 تاریخچه صنعت چاپ در اروپا و ایران:

ه.ق به وقور  یوسه و به شک  ابتدایی آن با استفاده از چاپ 310-312م/ 1112-1311سالهایها بیه  فه چاپ توسط چینی "

Block  printingقالبی)
( Types   marablفه چاپ، اخترار حذرو  متحذرک فلذزی)    ررایج بود ... نخستیه گام بزرگ د (

Gotnbrgبود که توسط گوتنبرگ )
کذه صذنعه چذاپ را از شذک  چذوبی بذه       ه.ق انجام گرفه  416م / 1610آلمانی در سال  (

ها استفاده شده  کار با روش چاپ چوبی که نخستیه بار توسط چینی(11- 11، صچ 1140هاشمیان ، ) "صورت سربی درآورد.

به همیه دلی  ،چاپ سربی روش خوب و مناسبی بود کذه جهذه انتشذار بیشذتر صذنعه چذاپ        ;دبود، بسیار دشوار و سخه بو

 جایگزیه ایه روش شد.

   Rna) "«آلذويی  رنذه فلذدر   "توسط نمایشنامه نویسی به نذام   ه.ق1211/م 1320چاپ سنگی نیز برای اولیه بار در سال 

Fldr  اخترار شد. استفاده از چاپ سربی با هزینه باص برای ثروتمندان قاب  استفاده بود، در صورتی که فقرا دسترسی به چنذیه)

های نرم  های  با استفاده از کاربرد تیزاب بروی سنا امکاناتی نداشتند. مخترر ایه چاپ )رنه فلدر( برای به چاپ رساندن نوشته

 و مس   به ایه روش دسه یافه.  

سذال قبذ  نسذبه داد.     2100در ایران نیز تاریخ صنعه چذاپ را بایذد بذه دوران  ادشذاهان هخامنشذی یعنذی حذدود بذی  از         

شذده اسذه و    هایی اسه که بر سینه کوه ها و سنا ها کنذده مذی   های گلی و کتیبه هایی از انوار چا های ایه دوران لوحه نمونه

سذاخه مهذر را   "صدور احکام حکومتی مورد استفاده قذرار مذی گرفتذه اسذه.       نمونه دیگر ، مهرهای سل نتی آنان اسه که در

کردند و با مرکب مخصذوص روی   دانند ... روی نگیه انگشتری و سنگها و عقیق و ... حک می نخستیه اقدام انسان برای چاپ می

 (3، صفحه 1113)میرزای گلپایگانی،  "زدند. طومارها و کاغههای فرامیه و احکام می

ه چاپ از طریق ارو ا به ایران راه یافه و نخستیه بذار در زمذان سذل نه فتحعلیشذاه قاجذار بذه کوشذ  عبذاس میذرزا          صنع"

و چاپ سنگی را وارد ایذران  « چاپ سربی»السل نه، چند ته از ایرانیان فه چاپ را در ارو ا آموخته و دستگاه چاپ حروفی  نایب
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میذرزا صذال  شذیرازی چذاپ و انتشذار       .(01،ص1130) دانشور،  "دایر بود ... ه.ق در تبریز1261م/1422کردند.  چاپ سربی تا 

قرآن مجید را به عنذوان اولذیه کذار چذا ی انتشذار داد.        آغاز کرده و به همه میرزا اسداهلل نامی،"تبریز"روزنامه و چا خانه را در 

در تهذران بذه چذاپ رسذید. بذا توجذه بذه        المجاهدیه معرو  به مختارنامه اسه کذه   روضه« سربی»نخستیه کتاب مصور چاپ 

مشکالت چاپ سربی روش چا ی دیگری به نام چاپ سنگی که از ارو ا وارد ایران شده بود و در مدتی کمتر از یک سده، وسذیله  

 چاپ سنگی برای اولیه بار توسط میرزا صذال  »آفرین ، ماندگاری و انتقال بخشی از هنر نقاشی عصر قاجاریه بوده، رواج یافه. 

تبریز در تبریز به راه افتاد. میرزا صال  که از وی دوله ایران برای فراگیری هنرهای جدید به فرنا رفته بود، در بازگشذه یذک   

.( 4ص ، 1140) هاشذمیان، « ه.ق راه انذداخه. 1210م/1416دستگاه ماشیه چاپ سنگی با خود به تبریز آورد که آن را در سال 

آثذار ملذوک     ه.ق دایر گردید و کتاب معجم فذی 1261م/1461اپ سنگی در ایران ،به سال نخستیه و اولیه چا خانه به روش چ

العجم تألیف شرب الدیه قزوینی چاپ شد. نخستیه کتابهایی که در ایه چا خانه در ابتدای امر به چاپ رسیدند قرآن مجید بذه  

ود. اما اگر بخواهیم از نخسذتیه کتذاب چذاپ    ه.ق ب1211م/1411ه.ق و بعد از آن زادالمعاد مجلسی به سال 1210م/1416سال 

ه.ق در چا خانه تبریذز چذاپ   1212م/ 1461نام برد که به سال « لیلی و مجنون مکتبی شیرازی»سنگی مصور نام ببریم باید از 

یذام  های چاپ سنگی نیز رواج داشه، در مجله   شد و دارای چهار مجل  بوده اسه . عالوه بر کتب چاپ سنگی، انتشار روزنامه

ای که در ایران انتشذار   های مصور چاپ سنگی یادگار دوران ناصرالدیه شاه اسه. نخستیه روزنامه انتشار روزنامه»نو آمده اسه: 

سعید « )در دارالخالفة طهران ان بار یافته اسه. 1211در شهرالحرام « اخبار و وقایع»ایسه به چاپ سنگی به عنوان  یافته ورقه

ه.ق شام  تصاویر و احذوال مذردان بذزرگ دربذار و روزنامذه مصذور       1100م/1441زنامه شر  به سال رو( 22، ص 1121نفیسی،

با روش چاپ سنگی انتشار می یافتند.    از چاپ سنگی، چاپ سربی بذرای دومذیه بذار در ایذران      -ه.ق1116م/ 1211شرافه

 رواج یافه.  

 

 روند تولید کتب چاپ سنگی   :

گرفذه. رويذیه    ایران محدود به دربار  ادشاهان بوده و در کارگاههای هنذری آن صذورت مذی    از گهشته دور تولید نسخ خ ی در

 اکباز در ایه زمینه معتقد اسه نوعی هنر  روری متمرکز در دربار با توجه به نظام حکومتی ایران ایجاد شد که از  جمله نتذایج  

ید؛ از جملذه تذاثیر اوضذار سیاسذی، تذاثیر سذلیقه سذفارش        ایه هنر روری را می توان در برخی از وی گی های نسخ ایه ادوار د

 1141)رويذیه  اکبذاز ،   دهندگان بر نسخ خ ی و از طرفی نیز محدودیه هنرمندان در  یدای  سبکهای قرار دادی بذوده اسذه  

دادی از زمینذه هذای   ، لیکه به تدریج در بیرون از دربار نیز ایه آثار تولید گردید. در ایه راستا در دوران قاجاریه نیز تعذ (11،ص

هنری و از جمله تولید نسخ خ ی و کتب چاپ سنگی تحه حمایه دربار و دوله  قرار گرفه و البته تعذدادی نیذز بذه صذورت     

مستق  ایجاد شد. در دوران قاجاریه با توجه به افزای  روز افزون نزدیکی به هنر غرب و دوری یا کمرنا تر شدن هنذر سذنتی   

رایی با ورود صنعه چاپ و به وی ه چاپ سنگی نذوعی سذازگاری فرهنگذی در ایذه دوران رو نمذود، بذه       ایرانی در زمینه کتاب آ

نحوی که در ایه روش به نوعی شیوه های تولید مکانیزه با آداب و رسذوم فرهنگذی ت بیذق داده شذد تذا بذا توجذه بذه شذرایط          

–افزای  روابط سیاسذی   (11، ص1140)بالغی، از شود.ایی باجتماعی و سیاسی ایه دوران، راه برای تولید صورت فرهنگی تازه 

اقتصادی با غرب و روند رو به رشد مبادصت اقتصادی، سیاسی و هنری با ارو ا که در اثر ایه روابط صنعه چاپ وارد کشور شذد  

کتب سنگی بذا  مندی مردم به علوم و فنون و به وی ه چاپ و کتابخوانی از طر  دیگر، موجب گسترش چاپ  از یک طر ، عالقه

عالقه مردم شد. سعید نفیسی در کتاب تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوران معاصذر یکذی از    دامنه موضوعات وسیع و مورد
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نتایج ارتباط ایران با روسیه در دوران قاجاریه را اعزام عده ای از جوانان ایرانی به روسیه به منظور آمذوخته صذنعه چذاپ مذی     

خارج شدن تولید کتاب از محدوده دربار باعث استفاده طیف وسیعی از مردم از ایه کتب شذد؛  (221، .ص1121نفیسی ، )داند. 

آثذاری کذه تحذه حمایذه دربذار و       (.141خان ساصر،  یشذیه، ص از طرفی نیز بهای ارزان آنها بر رونق آنها افزود )حسینی راد، 

 ی ادوار  یشیه هستند. در تولید کتب چاپ سنگی آزادی عم  دوله ایجاد شده اند کمابی  دارای وی گیهای مشابه با نسخ خ

هذا   های درباری و دولتی، کارگاههای چاپ مستق  از ایذه چا خانذه   های چا خانه بیشتری وجود داشته. به تدریج در کنار فعالیه

 مردم به آنها فراهم شد.های  نیز تاسی  شدند. به ایه ترتیب امکان نشر کتاب با شمار بسیار و همچنیه امکان دسترسی توده

رسد مصاد  با ایامی اسه که علوم و تکنولوژی جدید به صورت امذروزی   دوران عمر چاپ سنگی که به بی  از چند دهه نمی"

وارد کشور نشده بود و تحصی  درچارچوب علوم متداول آن دوره... ممکه بود. ایه عمر کوتاه از یک سو و از سذوی دیگذر عذدم    

ن آن دوران به جهب و کسب علوم جدید باعث شد تا دامنه موضور  هیری کتابهذای چذاپ سذنگی محذدود     توجه سیاسه گزارا

سنگی اهمیه دارد اینکه در آنها به دلی  استفاده عموم مردم،  آنچه که در کتب چاپ (10-11،صچ1140هاشمیان،  ) "گردد....

خذورد   ره و مورد عالقه مردم روزگار قاجار در آن ها به چشم میهای روزم در تولید انبوه قرار گرفته و همواره موضوعات و دغدغه

های مستق  و آزاد خود دلیلی بر ارايه م الب و موضوعات متنذور و مذردم  سذند بذوده اسذه.       و حتی ایجاد کارگاهها و چا خانه

 ذهیرفه. از بعذد    صورت میهای زیبایی شناختی کتب چاپ سنگی نیز با توجه به محوریه مردم و سالیق آنها  تزيینات و وی گی

اجتماعی، کتب چاپ سنگی همواره به دلی   تولید تعداد انبوهی از یک نسخه مدنظر بذوده و عامذ  مهمذی در انتقذال معنذی و      

به همیه دلی  دارای تزيینات کمتری اسه و از انذوار موضذوعات    ;مفهوم به طیف وسیعی از خوانندگان محسوب می شده اسه

نقاشان و مههبان به تناسب موضور به تذههیب و نقاشذی در    "د بیشتری از مردم در آنها دیده می شود و به جهه استفاده تعدا

کشیدند و عذادات و رسذوم    ها و رویدادها را به تصویر می  رداختند و با الهام از محیط خود و جامعه، صحنه کتب چاپ سنگی می

www.negarkhaeh.ir - "نمودند... مردم زمان خود را معرفی می
از بعد اجتماعی باید گفه که کتب چاپ سذنگی چذون در    

اختیار عموم مردم بوده و طیف بسیاری از مردم از آن استفاده می کردند و موضوعات متنوعی را در بر می گرفه همذواره نقذ    

 بسزایی در فرهنا سازی آن دوران داشته اسه.

 

 عناصر زیبایی شناختی کتب چاپ سنگی:

روش چاپ سنگی در تهیه و تولید کتب بعد از چاپ سربی رواج یافه. نقاش در ایه روش در خدمه هرچذه بیشذتر رسذا بذودن     

زیرا یکی از اهدا  بزرگ در ایه روش، رساندن مفهوم بیشتر به اکثریه مردم بوده اسه. ایه مضامیه و مفاهیم بذه   ;مته اسه 

 ها  بوده اسه. از اوضار اجتماعی و سیاسی آن دورهکار رفته در کتب چاپ سنگی همواره برگرفته 

در فذه کتذاب آرایذی     می تذوان گفذه   "در کتب چاپ سنگی تاثیرات نقاشی سنتی ایرانی به وضوح دیده می شود،به نحوی که 

همذان   دوران قاجار، نگرش نگارگران گهشته با تحوصتی متناسب با امکانات و محدودیتهای فه چاپ ادامه داشذته اسذه و بنذابر   

سنتهای مصورسازی دیرینه، مجال  زیادی در صبه صی صفحات کتذب چذا ی توسذط مصذوران ایذه دوره سذاخته شذده اسذه         

...هنرمندان برداشتهای ساده ای از نقاشی گهشته را، متناسب با فه چاپ با محتوایی مردم  سند به وجود آوردند... در ایذه آثذار   

)حسذینی  "هشته بر آثار نقاشان مجال  کتاب های چاپ سنگی مورد تاکید قرار گرفذه نشانه هایی از تاثیر گهاری نسخ خ ی گ

گروه عمده بیان کرد: که یکی شام  تصاویری می باشد  2تصاویر کتب چاپ سنگی را میتوان به  (34، ص1146راد، خان ساصر،

شاه( نقاشیهای درباری را شام  مذی شذود و   که تحه تأثیر رنا و روغه های دورة اول قاجاریه بوده )فتحعلی شاه تا ناصرالدیه 
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.)شایسذته  دیگری نقاشی های دورة دوم قاجاریه را شذام  مذی شذود کذه همذان نقاشذیهای عامیانذه و غیذر دربذاری مذی باشند          

تذاریخ  "از جمله وی گیهای تصاویر ایه کتب در دوره دوم قاجار با توجه به م الب  عبذد المجیدشذریف زاده در   (11،ص1143فر،

را می توان چنیه گفه که خ وط در برابر سایه ها از اهمیه فراوانی برخذوردار بذوده و سذایه تصذاویر ایذه       "ری در ایراننگارگ

های مشخچ با تعداد محدودتری از ارزشهای خاکستری اسه و بعد سوم دیده نمی شودو در  یکره افراد چهر ه ها   دوران هاشور

 (46،ص1140شریف زاده،ی کم دیده می شود...)سه رو به همراه خ وط منحنی و سایه  رداز

تصویرسازیهای چاپ سنگی دورة قاجار به دلی  نحوه و روش چاپ سذنگی ) امکانذات فنذی ایذه چذاپ محذدود و دارای فعذ  و        

انفعاصت تبدی  طرح بر  روی کلیشه سنگی برای چاپ کردن می باشد( دارای شرایط خاصی از نظذر نحذوه ترسذیم بودنذد ایذه      

ازیها که عموماً ترکیبی از مینیاتور، طبیعه  ردازی و چهره  ردازی رجال و درباریان آن زمان می باشند در روزنامه هذا  تصویر س

شوند. در تصاویر کتب چاپ سنگی که دارای حاله تصویرگونه بوده و همواره با نقاشذی و نگذارگری    و کتابهای آن دوره چاپ می

و و بعدنمایی به درستی رعایه نشده و عدم طبیعه  ردازی به چشم می خورد و سذایه  سنتی ایرانی راب ه داشته اسه  رسپکتی

 روشنها و سایه  ردازی با استفاده از هاشور ایجاد شده و مهمتر از همه اینکه عنصر خط اهمیه بیشتری دارد.

به طوری که هنرمنذدان تصذویرگر    تصاویر کتب چاپ سنگی با توجه به شرایط ایه فه همواره با تصاویر نگاره ها متفاوت بوده و

کتب چاپ سنگی سایه ها را هرگز بصورت لکه ایجاد نمی کنند و همچنیه ایه تصاویر فاقد رنا  ردازی و سذایه روشذه کذاری    

سازی و مصورسازی، مجل  سازی بذه آن دسذته از تصذاویر     تصویر در کتابهای چاپ سنگی بر دو نور اسه: مجل ". بوده اسه

آینذد. ماننذد    دنباله دارند و به اص الح در چند تصویر و یا به صورت چند  لوت و یک تصویر به نمای  در می شود که اطالق می

هسذتند. امذا مصورسذازی کذه تقریبذاً همذان       « دار تصاویر زمان»ای.... ایه تصاویر  خانه هفتخوان رستم و بعضی از نقاشیهای قهوه

شد.    ایذه تصذاویر دنبالذه دار نبذوده و      تون تاریخی، قصچ و... استفاده میتصویرسازی امروز اسه و برای به تصویرکشاندن م

 (60،ص32-34اسدی ، )"ددارای یک موضور واحد هستن

 

از جمله وی گیهای کتب چاپ سنگی را مذی تذوان سذاده شذدن عناصذر تصذویری در ایذه روش و         ترکیب بندی)عنصر خط(:

رنا  ردازی در تصاویر و ایجاد صراحه و سادگی در بیان موضذور و محتذوا   همچنیه فراگیر بودن عنصر خط و عدم استفاده از 

در تصاویر کتب چاپ سنگی عنصر خط بی  از سایر عناصر سذازنده ایذه تصذاویر مذی     (146.) خان ساصر ، یشیه ،صبیان کرد

ساده سازی نیز دیده  در کنار خط قلم گیری و(11-12،صچ1104.)تناولی،باشد که جزء وی گیهای اصلی ایه مصورسازیها اسه

... به سبب محدودیه تکنیکی، عنصر فراگیر در تصذاویر، خذط وگذاه نق ذه بذوده و      "می شود. به نحوی که در تصاویر ایه کتب 

شد... با توجه به حه  اجباری رنا، برسادگی طرح تاکیذد شذده و    باخط و س   و شک ، فضای تصاویر چاپ سنگی ساخته می

 بیان تصویری آن افزوده شده اسه.در عوض بر قدرت طراحی و 

 

در تصاویر کتب چاپ سنگی   رسپکتیو و بعدنمایی به درستی رعایه نشده و عدم طبیعه  ذردازی بذه چشذم مذی     بعد نمایی : 

)آیدیه خان کشذی  .خورد و همچنیه  رسپکتیو در ایه آثار مانند نقاشیهای  عصر قاجاریه از اهمیه کمتری برخوردار بوده اسه

 (ص،1144 ور،
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 (ص ،1141.) مراثی، نظذری، با تکرار خ وط در ایه روش حاله سه بعدی و سایه روشه در تصاویر القا شدهسایه روشن: 

حفذ   « هذا، تذههیب و...   تزيینات، سرلوح»منبع نوری در رو به رو قرار گرفته اسه. با روش چاپ سنگی سنتهای کتاب سازی و 

سایه روشنها و سایه  ردازی در ایه آثار با استفاده از هاشورهای مشخچ ایجاد می شذوند کذه تعذداد محذدودتری از      .شده اسه

) شذریف   . ه سایه روشنها اهمیه بیشذتری دارنذد   کرده اند و عنصر خط در مقاب  سایر عناصر و بوی ارزشهای خاکستری را ایجاد

 (61،ص1141زاده، 

 

از جمله تفاوتهذای بذارز ایذه روش نسذبه بذه       –محدودیتهای فنی چاپ سنگی  –عدم استفاده از رنا  ردازی رنگ پردازی: 

نسخه های خ ی می باشد چرا که در نسخه های خ ی رنا  ردازی معنایی، عرفانی و زیبا باعث نمود بیشتر ایه آثذار شذد. در   

 به صورت خ های ساده و سیاه کشیده شده اند .صورتیکه کتب چاپ سنگی بدون رنا بوده و حتی تههیب ایه کتب 

 

چارچوب و ترکیب قرارگیری تصاویر کتب چاپ سنگی نیز همانند سذایر عناصذری چذون تذههیب، تشذعیر، شمسذه،       تذهیب :  

اسلیمی و ختایی و ترنج و...متاثر و شبیه نسخه های خ ی بوده و تمامی سنتهای کتذاب آرایذی از قبیذ  سذرلوح و تذههیب و...      

شده اسه  به نحوی که تصاویر گاه از جدول بیرون می روند و گاه محصور در داخ  جدول هستند و در نمونه هایی تمذام  حف  

)آیذدیه خذان کشذی     ارايذه مذی شذوند    -نوشته در کنذار و اطذرا  تصذویر    –صفحه شام  تصویر می باشد و گاه همراه با نوشته 

ده از دو صفحه مته و تصویر در کنار هم می باشد که ایذه خذود بیذانگر    و از جمله وی گیهای ایه صنعه استفا (4،ص1144 ور،

سذیامک   )می شود.ایه تصاویر مجل  دو صفحه ایی از  دیده های ایه صنعه محسوب  و  یشرفه  ایه صنعه و هنر بود.رشد 

 (110،ص1136ن اد ،

 

آنچه که در تصاویر کتب چاپ سنگی اهمیه بسزایی داشته، بیان مفهوم و مته و رساندن آن به بهتریه صورت بذوده  مضامین: 

که با توجه به امکانات ایه روش و توانایی هنرمندان آن وی گیهای ایه آثار جلوه نمذوده اسذه. در ایذه روش اسذتفاده اکثریذه      

چاپ سنگی را آغاز نشر در ایران باید دانسه چذرا کذه اغلذب تصویرسذازیهای      مردم از کتب و نشر مدنظر بوده و در واقع چاپ و

کتب چاپ سنگی برای داستانهای عامیانه و مردم  سند و همگانی صورت می  هیرفته اسذه و بذه همذیه دلیذ  کتذب ادبذی و       

ظر کتب چاپ سنگی بذوده اسذه.   مههبی در دوران قاجاریه به دلی  عالقه عامه مردم و  یوند با مههب و زندگی آنها، بیشتر مدن

موضوعات مورد نظر مصوران کتب چاپ سنگی نیز تحه تاثیر سنه گهشته بوده و در واقع در انتخاب موضوعات تصاویر  ایبنذد  

مدنظر بوده با ایه تفاوت کذه دارای شذک  و رنذا    -مجل  رزم رستم و... –رسوم گهشته بوده و مجالسی چون مجال  گهشته 

 (146،ص1141خان ساصر،  اند)با شیوه خاص آن اجرا شده آثار چا ی بوده و 

با ایه حال تنور بیشتری در موضوعات ایه کتب دیده می شود به نحوی که به دلی  وجود روزنامه ها و سفر نامه هاو مدرسه ها 

عذه قاجذاری نیذز در    و...کتب بسیاری با موضوعات مختلف در ایه شیوه تولید می شد ،که همان طوری که بیان شد تاثیرات جام

 (12-11،صچ 1141) صمدی، آن دیده می شود

 توان به چند گروه تقسیم بندی کرد: موضوعات مورد استفاده در کتب چاپ سنگی می

 ای کتب ادبی و باستانی و افسانه -

 کتب مههبی و شیعی  -
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 کتب تاریخی و عامیانه   -

 رطرفدارتریه نویسنده کالسیک فارسی "ی رواج داشه. استفاده از موضوعات ادبیات کالسیک ایرانی در کتابهای چاپ سنگ -

زبان، سعدی بود که مجموعة آثار او کلیات و ... حداق   انزده بار به صورت چذاپ سذنگی مصذور انتشذار یافذه.  ذ  از کلیذات        

 چذاپ مصذور مختلذف ازآن بذه     10سعدی ،شاهنامه فردوسی شاید مهم تریه کتاب در حوزه چاپ سنگی مصور اسه که حدود 

)  "چذاپ مصذور ایرانذی ... از آن وجذود دارد.     2عم  آمده . بعد از ایه دو  رطرفدارتریه کتاب مصور خمسه نظذامی اسذه کذه    

های دیگری چون کلیله و دمنه، دیوان حاف ، فرهاد و شیریه وحشی بذافقی   نسخهو از طرفی نیز ( 23-24،صچ1141 صمدی،

 اند.   و لیلی و مجنون مکتبی و ... به چاپ سنگی مزیه شده

و « خیذر و شذر  »هایی از جنا میان خذوبی و بذدی    ای و عامیانه و روایات در کتب چاپ سنگی با صحنه درباره موضوعات افسانه

عداله و رویارویی لشکریان در دو سوی میدان جنا مواجذه هسذتیم. از جملذه کتذب چذاپ سذنگی        برتری عداله و نبرد برای

به دلی  اهمیذه کتذب دینذی و    "و هزار و یکشب و اسکندرنامه اشاره کرد. « عجایب المخلوقات»توان به چاپ سنگی  تخیلی می

ینی به خصوص قرآن و کتب اخالقی، اسالمی، فقه التزام به انتشار و ترویج آنها بیشتریه کتب چاپ سنگی  یرامون موضوعات د

نذام  « کنزالمصايب»مسمی به « قمری گلزار حسیه»توان از کتاب  گرفتند. از اولیه کتابهای مههبی چاپ سنگی می ... شک  می

زنذدگی  هذایی از   و داسذتانهای قرآنذی و صذحنه    (62،ص1140)افشذاری،  "برد که در رثای واقعه عاشورا به زبان ترکی بوده اسه.

 یامبران و ايمه و روحانیون و داستان جنگهای حضرت علی )ر( از دیگر موضوعات کتب مذههبی چذاپ سذنگی هسذتند کذه از      

جمله وی گیهای ایه کتب استفاده از فرشته بالدار اسه که تاجی بذر سذر دارد و  وشذیده بذودن چهذره ايمذه و ... اسذه. سذرباز         

 .. از جمله کتابهای چاپ سنگی مصور در ایه دوره اسه. بروجردی و مختارنامه و خاوران نامه و .

هذایی از  ادشذاهان را    کتابهای مصور تاریخی به روش چاپ سنگی از تاریخ ایران زمیه و  ادشاهان آن حکایه می کنند و صحنه

 دهند.   در حال تکیه زدن بر تخه و همراهان و خدم و حشم آنان و زنان حرمسرا را در مجل   نشان می

 

  کلیات جودیسی نمونه ای ازکتب چاپ سنگی با موضوع مذهبی با عنوان: برر

ه.ق  1111" تذاریخ  :   "کلیات مرحوم افص  الشعرا میرزا عبدالجواد  خراسانی المتخلچ به جذودی   " کلیات جودی کتاب

میذرزا   و آن را تذالیف کذرده   حسه خوانساریمرحوم مال کتابه شده اسه کهمرحوم مال حسه خوانساری  توسطو  "م 1421 –

موضوعاتی چون شهادت خمسذه طیبذه    که در آن می باشداثری مههبی  ایه کتاب .شعر آن را سروده اسهعبدالجواد خراسانی 

سالم اهلل علیهم، شهادت حضرت خام  آل عبا جناب سیدالشهدا، از حرکه مدینه طیبه تا ورود به مکه معظمه و ورود به کربال 

 یه اطهار از کربال به کوفه الی شام و از شام به کربال تا معاودت به مدینه توسط خوانساری مرتب شده اسه. و اسیری اه  ب

زيینات اسه و دارای صفحه عنذوان بذوده کذه داخذ  تزيینذات      تاز تیماج و فاقد  آن بوده کهجلد  ایه کتاب از جمله وی گی های

دارای حاشیه نویسذی بذه صذورت     .اچه که سرلوحی با تزيینات نباتی داشته مانند و نباتی قرار گرفته اسه و همچنیه دیب یبرگ

حاتی در مورد کتاب بیان شده اسذه. کتذاب دارای   یمورب بوده که در ابتدای دیباچه، کلمه بِسْمِ اهللِ الّرَحْمهْ الّرَحْیمْ آمده و توض

دوران  قاجاریذه بذوده و تصذاویر آن در جهذه فهذم بیشذتر       تأثیر و الهام گرفته از  آثار دیگری از  نه تصویر بوده که تصاویر تحه

 .  می باشند که در میان مته جای گرفته و برخی تصاویر کادر اصلی و حاشیه را ق ع کرده اندتوضیحات و اشعار مته 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 دومین کنگره بین المللی  فرهنگ و اندیشه دینی

Secound International Congress On Religious Culture and Thought 

 
 

دیباچه کتذاب دارای تزيینذات اسذلیمی و ختذایی در سذرلوح       دیباچه: 

در وسط آن اسه. در  "الّرَحْمهِ الّرَحْیمِ بِسْمِ اهللِ  "بوده و کتیبه ای که 

مته صفحه توضیحاتی در مذورد مولذف اثذر و گردآورنذده آن بذه خذط       

نستعلیق آمده اسه. حاشیه کتاب به صورت اریذب در ارتبذاط بذا مذته     

                                                                                                اصذذذذذذذذذلی کتذذذذذذذذذاب نگاشذذذذذذذذذته شذذذذذذذذذده اسذذذذذذذذذه.

 تهران -ه.ق1111م /1421 -کلیات جودی-دیباچه

 شهادت امیر المومنین:

 رتصذذذذذذذذوی 

شذذذذذذذهادت 

حضرت علذی  

)ر( و فرزندان ایشان را در هنگام شهادت نشان می دهذد کذه در قذاب    

 مربع و ما بیه مته قرار گرفته اسه.

 تهران–ه.ق 1111م /1421-کلیات جودی-میر المومنیه)ر(ا شهادت 

در ایه اثر از چهار  یکذره اسذتفاده شذده و تمذامی جزيیذات تصذویر و       

چهذره   زنی رعایذه شذده اسذه.    ظرافتهای بصری با استفاده از هاشور 

حضرت علی )ر( و حضرت زینب )س( و حسنیه )ر( به دلی  قداسذه  

و  اکی  وشیده نشان داده شده اسه و هاله ای که دور سذر هذر چهذار    

اکی از تقدس آنهاسه. نحوه قرار گیری و جهه صورت حضرت زینب )س( و حسنیه )ر( باعث حرکذه   یکره قرار گرفته که ح

در ایه تصویر با استفاده از تکرار عنصر خط، ایجاد سذایه روشذه و     چشم بیننده به سوی  یکره حضرت امیر المومنیه می شود.

  حجم شده اسه.

 ورود حضرت ابا عبداهلل )ع( به کربال: 

ایه تصویر هنگام ورود حضرت ابذا عبذداهلل )ر( را بذه کذربال     

بالجمله، از راه و بیراه ق ع مسذافه کذرده،    "نشان می دهد. 

بذذزمیه کذذربال رسیدند...حسذذیه فرمذذود: ایذذه زمذذیه را نذذام  

چیسهب گفتند: غاضریه، فرمود: جزاین  نذام نیسذهبعرض   

کردند: نینوا، فرمذود و دیگذر چذه گوینذدب گفتنذد: شذاطئی       

 الفرات.  گفه: آیا جز ایه اسامی او را نامی اسه ب            

-کلیذذات جذذودی-ورود حضذذرت ابذذا عبذذداهلل )ر( بذذه کذذربال  

 تهران –ه.ق 1111م /1421
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عرض کردند:کربال. ایه وقه آهی سرد بر آورد. فرمود:اینجا زمیه اندوه و ابذتال اسه...اینجاسذه کذه خوابگذاه شذتران مذا اسذه.        

اینجاسه که خونهای ما ریخته شود...اینجا اسه که شیعیان ما قبور ما را زیارت کنند...و ایه واقعه در روز  نجشذنبه دوم شذهر   

از هشه  یکره استفاده شده که سه  یکره در سمه چپ تصویر و بزرگ تر از ( 104-102صچ ،1101محرم الحرام بود. )سپهر، 

سایر  یکره ها و  نج  یکره در سمه راسه تصویر قرار گرفته اسه.  یکره حضرت ابا عبد اهلل و حضذرت ابوالفضذ  بزرگتذر و بذا     

یری  یکره ها و جهه صورت آنها، نگاه بیننده را به هاله نورانی مشخچ شده که نشان از تقدس و الوهیه آنها اسه. نحوه قرارگ

. صفحه مقاب  شام  مته کتاب بوده که به صورت نظم و به خط نستعلیق به شرح وقذایع  کره حضرت ابا عبداهلل جلب می کند ی

 به تصویر کشیده شده،  رداخته اسه و دارای حاشیه نویسی به نثر و به صورت اریب می باشد.

 کبر:شهادت حضرت علی ا

شهادت حضرت علی اکبر، فرزند حضذرت ابذا عبذداهلل الحسذیه از     

مرحوم مذال حسذیه کاشذفی    "باشد.  جمله وقایع حادثه عاشورا می

در روضه الشهدا می نویسد: علی اکبر جوانی بود هیجده سذاله بذا   

روی چون آفتاب، چون به میدان رسید ساحه آن معرکه از شعار 

در جمال وی متحیذر مانذده    رخسار وی منور شد لشکر عمر سعد

 ه.ق 1111م /1421-کلیات جودی-کبرشهادت حضرت علی ا

از آن نا اک  رسیدند ایه کیسه که تو ما را بذه حذرب وی آورده   

ای ب...عمر سعد چون نگریسه و شاهزاده را بر اسب عقذاب سذوار   

دید گفه: ایه  سر بزرگ حسیه اسه که در شک  و شذمای  بذه   

ماند...راوی می گوید : هر چند علی اکبر مبارز طلبید کسی به مبارزت  نیامذد. شذاهزاده خذود را بذر لشذکر      حضرت رساله می 

 (126-121، صچ1146) ذهنی تهرانی، "خصم زده ...و چندان مقاتله کرد که آن گروه انبوه از حرب وی به ستوه آمدند...

آمده اسه. در ایذه   "حضرت سوار بر اسب"جزيیات آن  تصویر مورد نظر شهادت حضرت علی اکبر را مجسم ساخته و تمام

اثر از ش   یکره استفاده شده اسه. در تصویر نحوه قرارگیری خیمه ها و تپه ها از طرفی و حرکه مورب نیزه ها از طر  دیگر 

ه جهذه  حاله حرکه را تجسم ساخته و با استفاده ازعناصری چون خ وط نیزه ها و خیمه ها و حرکه مذورب تپذه و همچنذی   

استفاده از  رسپکتیو مقامی در تصویر حضرت علی دید  یکره ها نگاه بیننده را به سوی  یکره حضرت ابوالفض  هدایه می کند. 

و هاشذور   تمام جزيیات با اسذتفاده از تکذرار  اصغر دیده می شود که  یکره آن حضرت از سایر  یکره ها بزرگتر تصویر شده اسه. 

 .زنی خ وط بیان شده اسه

   اهل بیت در مجلس یزید:

در  از دیگر وقایع مهم در حادثه عاشورا، ورود اه  بیه ابذا عبذداهلل  

به مجل  یزید و سذخنرانی و   حالی که ریسمان بسته شده بودند 

   از وارد شدن اه  "افشاگریهای حضرت زینب )س( می باشد. 

هذای   بیه )ر( ...روز بعد یزید ابتدا دستور داد بارگاه آراستند،  رده

رصع ، تختی مزربفه گستردند رنگارنا آویخته و فرشهای ملون و

 دستور تهیه اش را داده بود در صدربه جواهر هفه رنا   که قبال 
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 تهران-ه.ق 1111م /1421-کلیات جودی-اه  بیه)ر( در مجل  یزید   

شذراب ببرند...حضذرت زیذه العابذدیه مذی       بارگاه نهادند...فراشان و غالمان ریختند در آن خانه خراب که اه  بیه را به مجل 

فرماید یک ریسمان بگردن مه بود و سر دیگر به بازوی عمه ام زینب ...با ایه وضع جانسوز اه  بیه  یذامبر را وارد مجلذ  آن   

ذهنذی  )  "زندیق نمودند...باری سرهای شهداء از  ی  روی اسیران و اسرا از قفا سذر و سذینه زنذان وارد بارگذاه آن  لیذد شذد...      

 (210-211، صچ1146تهرانی، 

در ایه تصویر، نحوه قرارگیری  یکره ها باعث تقسیم فضا شده و از ترکیب بندی دایره ای استفاده شده اسه. وجود هاله نذورانی  

دور سر ايمه و  وش  صورت که نشان از تقدس  و  اکی آنان دارد، باعث تفکیک  ايمه از سذایر  یکذره هذا شذده اسذه. جهذه       

دستان  یکره ها و نحوه نگاه هر یک از آنان، باعث ایجاد ترکیب بندی دایره ای و گردش چشم بیننذده در صذحنه شذده    حرکه 

اسه. نشان دادن جزيیات تصویر و ظرافتهای بصری با استفاده از تکرار خ وط، از جمله عناصر زیبایی شناسی تصویر می باشند. 

   اهل بیت در شام

دامنه مهم تاریخی دیگر حادثه عاشورا، آوارگی اسرای کربال و به اسارت بردن آنها می باشد و ورود اه  بیه بذه شذام و مجلذ     

یزید ملعون چون از ورود اه  بیه طاهره علیهم السالم به شام آگهی یافه مجل  آراسه و به زینه تمام بر تخه »یزید اسه: 

از آن سوی اه  بیه حضرت رسول  خوی  نشسه و اه  شام را حاضر کرد،

صلی را با سرهای شهدا علیهم السالم در باب و اصماره حاضر کردند در طلذب  

 رخسه باز ایستادند  

 تهران-ه.ق 1111م /1421-کلیات جودی-اه  بیه در شام  20-1تصویر

زحر به قی )لعنه( که مذأمور بذردن سذر حضذرت حسذیه علذیهم        نخستیه

( در ایه  www.emamhossein.com «رد...السالم بود رخصه حاص  ک

تصویر ورود اسرای کربال به شام و  یکرهای م هر بر نیذزه بذا جزيیذات بیذان     

 شده اسه .

 اهل بیت در مدینه

ورود اهذذ  بیذذه  

 یامبر و ابا عبدال...به مدینه طیبه نیز حادثه مهمی اسه که بعذد از  

 باشد خروج اسرا از شام می

 تهران -ه.ق 1111م /1421-جودی کلیات-اه  بیه در مدینه 

و چنیه آمده اسه: که چون اه  بیه علیهم السالم از شذام بیذرون   

شدند طی مراح  و منازل نمودند تا نزدیک به مدینه شدند بشیر به 

جهام که از مالزمیه رکاب بود گفه  چون نزدیک مدینذه رسذیدیم   

ه حضرت علی به الحسیه علیه السالم محلذی را کذه سذزاوار دانسذ    

فرود آمد و خیمه ها برافروخه و فرمود ای بشیر خذدا رحمذه کنذد    

 در ترا او مردی شاعر بود آیا تو بهره ای از صنعه  در داریب عرض 

کردم بلی یابه رسول ا...مه نیز شاعرم فرمود    برو داخ  مدینه شو و شعری در مرثیه ابوعبدا....علیه السذالم بخذوان و مذردم    
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تصویر مورد نظر ورود اه  بیذه )س( بذه دروازه    www.emamnossein.com "در آمدن ما آگاه که.. مدینه را از شهادت او

مدینه و استقبال فاطمه صغرا از آنهارا نشان می دهد.نحوه قرار گیری  یکره ها باعث سه قسمتی شدن تصذویر شذده اسذه کذه     

 اد شده اسه. حادثه اصلی در قسمه میانی صحنه رو می دهد و ترکیب بندی حلزونی ایج

 نتیجه گیری:

دوران قاجاریذه در کنذار   ایرانیان با استفاده از ابزار هنر و زمینه های مختلف هنری به بیان افکار و اعتقادات خود  رداخته اند.در 

انوار هنری رایج می توان به صنعه چاپ اشاره نمود. با ورود صنعه چاپ به ایران که به دلی  عالقه روزافزون مردم به م العه و 

گسترش ارتباطات و هچنیه افزای  روابط با ارو ا صورت  هیرفته بود، یکی از انوار چاپ هنذری بذا عنذوان چذاپ سذنگی رایذج       

و مهمتذریه موضذوعات رایذج و از جملذه موضذوعات      ایه راستا به بررسی وی گیهای کتب چاپ سنگی  رداخته شذده   گردید. در

و یک نمونه از ایه کتب را با موضور مههبی مذورد بررسذی قذرار     مههبی مورد استفاده در ایه کتب مورد بررسی قرارگرفته اند.

 زی  حاص  شده اسه:داده ایم. با توجه به بررسی های انجام یافته نتایج 

وی گی های تصاویر کتب چاپ سنگی را می توان ساده شدن عناصر تصویری  و همچنیه فراگیذر بذودن   مهمتریه از جمله  -

  عنصر خط و عدم استفاده از رنا  ردازی در تصاویر و ایجاد صراحه و سادگی در بیان موضور و محتوا بیان کرد.

 1111" تذاریخ  :   "الشعرا میرزا عبدالجواد  خراسانی المذتخلچ بذه جذودی     کلیات مرحوم افص  " کلیات جودی کتاب -

از  آن بذوده کذه  جلذد   ایذه کتذاب   کتابه شده اسه. از جمله وی گی هایمرحوم مال حسه خوانساری  توسطو  "م 1421 –ه.ق 

ماننذد و نبذاتی قذرار گرفتذه اسذه و همچنذیه        یزيینات اسه و دارای صفحه عنوان بوده که داخ  تزيینات برگذ تتیماج و فاقد 

موضوعاتی چون شهادت خمسه طیبه سذالم اهلل  که  مههبی بوده موضور ایه کتاب .دیباچه که سرلوحی با تزيینات نباتی داشته

ی علیهم، شهادت حضرت خام  آل عبا جناب سیدالشهدا، از حرکه مدینه طیبه تا ورود به مکه معظمه و ورود به کربال و اسیر

 اه  بیه اطهار از کربال به کوفه الی شام و از شام به کربال تا معاودت به مدینه توسط خوانساری مرتب شده اسه. 
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