
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معاون الملک هیتک هاییبر کاش یجود اتیکل ینسخ چاپ سنگ ییعاشورا هاینگاره ریمطالعه تأث /841

 های عاشورایی نسخ چاپ سنگی کلیات جودی مطالعه تأثیر نگاره

 8الملکهای تکیه معاونبر کاشی
 فاطمه عسگری

 ، ایراندانشجوی دکتری هنر اسالمی دانشگاه تربیت مدرس تهران

 2مهناز شایسته فر

 ، ایراندانشگاه تربیت مدرس تهران هنر اسالمیدانشیار گروه 

 ۰8/۳6/84۳۳  :؛ تاریخ پذیرش مقاله 22/۳۰/84۳۳ : اریخ دریافت مقالهت

 پژوهشی -علمی  

 چکیده
ترین کتب دوران قاجار، ارتباط تنگاتنگی با فرهنگ مردم پیدا کرده و مذهبی، یکی از رایجچاپ سنگی  هایهنسخ

 وراییهای عاشنگاره مسئله تأثیر ،ردسعی دا حاضر، پژوهشدر این راستا، ه است. بر سایر هنرها نیز تأثیرگذار بود

رد مطالعه مورا  تکیه معاون الملکهای گارهنکلیات جودی( بر کاشیمؤثرترین تصاویر کتب چاپ سنگی )یکی از و 

کاشیهای تکیه مرتبط با نسخ کلیات جودی، های عاشورایی بازشناسی نگاره ،هدف پژوهشو تحلیل قرار دهد. 

ا ای اسنادی است که بتوصیفی تحلیلی از نوع کتابخانه روش پژوهش: ی آن است.تصویر تحلیل الملک ومعاون

الملک با موضوع عاشورا صورت های تکیه معاوننگارهو کاشی تابخانه ملیموجود در ک مطالعه نسخ چاپ سنگی

ز جمله گی االملک از تصاویر نسخ چاپ سنهای عاشورایی کاشیهای تکیه معاوننگاره گیری:نتیجه گرفته است. 

پذیری در نسخ کلیات جودی اثراست. این  برده بهرهالمتقین و کلیات جودی ، مجالسهالشهادالبکاء، اسرارانطوف

 بلکه در شیوه طراحی نیز بارز است. ،نه تنها در موضوع تأثیرشود. بیش از سایر کتب چاپ سنگی مشاهده می

-خط و تاریخی و مذهبی، پرداخت تصویری، ترکیب بندی ، روایتگریهاو پیکره هادر انتخاب صحنهشباهتها 

 شهودمزنان در این بنا طراحی ها بیشتر مورد توجه بوده و ها در کاشینگارهزمینهپسهای بیانگر دیده میشود. گذاری

 یبیان مفاهیم پایداری و برتر. حضور دارند ها، در صحنهزنان بیش از سایر نسخ ،. البته در نسخ کلیات جودیاست

نیروی خیر بر شر و توجه به عملکرد یاران اولیاء از جمله مفاهیم ارزشمندی است که با عناصر تجسمی و تأثیر 

 های متنوع شاخص شده است.ترکیب بندی

 تکیه معاون الملکنگاره، چاپ سنگی مصور، عاشورا، ، کاشیکلیات جودی :یکلید هایواژه

 

 مقدمه . 8

بوده است و منابع  در دوران قاجار هاترین شیوهاز رایج چاپ سنگی با موضوع عاشورا یکی

ین کتب در اماکنی قرائت خوانان و سخنوران قرار میداد. برخی از اارزشمندی در اختیار روضه

 هنریکاشی کاری از هنرهای برجسته در طول تاریخ است. معماری و  میشد که به نوبه خود

 .در دوران پس از اسالم به اوج خود رسید است که از دوره پیش از اسالم شکل گرفت و

                                                           
م های بصری حماسه دینی اماتبیین ویژگی) عنوان رساله - )فاطمه عسگری(. برگرفته از رساله دکتری نویسنده اول8

 به راهنمایی سرکار خانم دکتر مهناز شایسته فر قاجاری( سحسین)ع( در نسخ چاپ سنگی نفی

 shayesteh@modares.ac.ir                                                                   . رایانامه نویسنده مسئول: 2
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دربردارنده اطالعات تاریخی، فرهنگی  شیها. کادارداین هنر ایرانی شهرتی جهانی امروزه آوازه 

های متعالی هنر دینی در کاشیکاریهای اماکن و مذهبی دوران خود هستند. یکی از تجلیگاه

ن ای آیینی مردم آن سرزمین است. در بردارنده ابعاد معنوی و حتی کهمذهبی نمایان است 

هنر در دوره قاجار ادامه سنت گذشته بود اگرچه تفاوتهایی نیز با دوران پیشین داشت و با 

ی نند چاپ سنگمادیگری ی اما متأثر از عرصه ها گذشت زمان از هنر غرب نیز تأثیر پذیرفت

بوبیت و گسترش چاپ آمد. محهای رایج در دوره قاجار به شمار میکه جزء شیوه نیز بود

های هنری از جمله تصاویر کاشیها سایر زمینهسنگی و ارتباط با توده مردم باعث شد در 

 شودقع موثر وا تری داردبناهایی که کاربرد عام نگارهبه خصوص بر روی کاشی ،پیدا کند نفوذ

محبوبیت رد. ها که ریشه در آیینها و باورهای دینی عموم مردم دااز جمله تکایا و حسینیه

ای هباعث میشود هنرمندان سایر شیوه موثر،یک اثر و تداوم در نگاه تصویری به یک شیوه 

اجرایی نیز از رویه مرسوم و آشنای بصری استفاده کنند. این نگاه، گیرایی بیشتری بین 

های مسئله تأثیر نگاره ،، سعی داردتحقیق حاضر در این راستا فرهنگ عامه مردم دارد.

 قرار دهد.  بررسیمورد های این بنا را نگارهبر کاشیکلیات جودی رایی نسخ عاشو

 پیشینه -8-8

بر روی ارتباط نسخ جودی و تکیه معاون  تا کنون تحقیقی با توجه به بررسی انجام شده،

نکته  و این صورت نگرفته است به خصوص ارتباط با نگاره های عاشورایی این دو هنر، الملک،

از جمله تحقیقاتی که تاکنون انجام شده میتوان به  متمایز از سایرین میکند.آن را  ،مهم

 -های دوره قاجار، در حرم مطهر رضوینگارهمقاله )مضامین کاشی موارد زیر اشاره کرد:

به حمیدبن مهران با تصاویر چاپ های معجزه حمله شیران نگارهمطالعه تطبیقی کاشی

ن . ای8۰22سال 22دی در فصلنامه فرهنگ رضوی، پیاپیآباحسینسنگی( نوشته عطیه خان

های دوره قاجار حرم مطهر رضوی و تطبیق آن با تصاویر مقاله با هدف آشنایی کاشینگاره

م مقاله دیگری با نا چاپ سنگی مشابه با موضوع حمله شیران به حمیدبن مهران است.

تبریز( از مریم متفکر آزاد،  مختارنامه کتابخانه –المجاهدین شناسی نسخه روضه)زیبایی

بررسی ، ثبت شده است. در مقاله )8۰21ال ، س۰2پیاپی  ،نشریه مطالعات هنر اسالمی

ای در دوران قاجار( از مهین مصور و نقاشی قهوه خانه و فضای تصویری چاپ سنگی مضامین

که  چاپ شده است 8۰24، سال82سهرابی و عفت آقاباباییان در نشریه پژوهش هنر، پیاپی

ه رابطه آنها ب ای و درکخانهویری چاپ سنگی مصور و نقاشی قهوهبه شناخت ویژگیهای تص

 . پردازدمیروش مقایسه تطبیقی 
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مقاله)مطالعه تطبیقی تصاویر نسخ چاپ سنگی و کاشیهای مصور دوره قاجار( از فاطمه 

به ثبت  8۰22به سال  8شماره  8پیاپی  ،جباری و محسن مراثی در نشریه هنرهای زیبا

 صویری دیگر از جمله نسخکه به چگونگی تأثیرپذیر کاشیکارها از هنرهای ترسیده است 

ر با عنوان) تحلیل تأثی ، مقالهدر فصلنامه نگره پردازد.، هنر اروپایی و هندی میچاپ سنگی

تان( برجسته کاخ موزه گلسنامه خسروان بر تصاویر کاشیهای نقشتصاویر چاپ سنگی کتاب

نشر  8۰22به سال  ۰1پور فیروزآباد در پیاپی و ابوالفضل صادقد میرعزیزی ود محمیساز 

گاره نهای حیوانی نسخ چاپ سنگی و کاشیمطالعه تطبیقی نمادهای اسطورهیافته است. )

المللی علوم و در سومین کنفرانس بین 8۰22ه سال های دوران قاجار( از سید امیر فرجام ب

الملک( از الهه قوش مذهبی در کاشیهای تکیه معاون)مطالعه ن مهندسی انجام شده است.

ثبت شده  8۰24در سال  1-1هنر اسالمی( پیاپی رهد در نشریه نگارینه)باشی و فرنیا فپنجه

یگری د در تحقیق .اشاره داردالملک که به معرفی ویژگیهای تصویری کاشیهای تکیه معاون

ع مضامین هنری و منشأ کاشیهای قاجاری تکیه )تأملی بر تنو در فصلنامه هنرهای تجسمی

، سال 61م زارعی و یدا... حیدری باباکمال، پیاپیالملک کرمانشاه( از محمد ابراهیمعاون

های نسخ خطی و هنر باستانی و اساطیری بر کاشیکاریها اشاره دارد. که به تأثیر نگاره 8۰22

ه بقعه شاه زید و تکی -واقعه کربال-های مذهبیتطبیق زیبایی شناختی دیوارنگاره) مقاله

 41یدر فصلنامه نگره، پیاپنسترن نوروزی و ابوالقاسم دادور  الملک در تعامل با تعزیه( ازمعاون

ی هاثیر عوامل اجتماعی بر دیوارنگارهتحلیل تأ) هاینامهچاپ شده است. در پایان 8۰21سال

 ددانشگاه علم و فرهنگ تهران، از محم( رتالملک کرمانشاه با رویکرد هژمونی قدتکیه معاون

در مقطع ارشد ثبت شده که  8۰21در سال  رسول سلکی به راهنمایی محمد مهدی اخویان

در پژوهش . الملک توجه داردتکیه معاون هایرت بر دیوارنگارهبه تأثیرگذاری هژمونی قد

صوفی،  از حسین الملک(اسانی بر فضای تصویری تکیه معاونتأثیر هنر سدیگری با عنوان )

ال به س ،با راهنمایی علیرضا اصفهانی زاده و جواد نوبهار در دانشگاه هنر تهران در مقطه ارشد

نامه، منتخبی از تصاویر ساسانی و تکیه معاون است که در این پایان به ثبت رسیده 8۰21

   شود. الملک تحلیل و بررسی می

  روش پژوهش -8-2 

ای، اسنادی صورت گرفته وصیفی تحلیلی و از نوع کتابخانهاین پژوهش بر اساس روش ت 

کتب از  تصویر 26 الملک با موضوع عاشورا وتصویر از نمونه کاشیهای تکیه معاون 84 است.

مورد مطالعه تحقیق حاضر قرار گرفته موجود در کتابخانه ملی،  کلیات جودی چاپ سنگی
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لملک ارا با کاشیهای تکیه معاون وضوعیاین تصاویر بیشترین شباهت تجسمی و تعدد م است.

  دارد.

 قاجار عاشورا در نسخ چاپ سنگی مصور. 2

چاپ سنگی توسط یک هنرمند اتریشی اختراع شد و عرصه دیگری را برای تکثیر برای 

م(. وی 8121این اسلوب را ابداع کرد)8به نام زنفلدریک نقاش اتریشی » جهانیان گشود.

 ،(441 :8۰18 ،پاکباز«)2ولید آثار هنری مورد استفاده قرار دادفقط برای بازتنخست آن را 

 نیز رواج پیدا کرد. ایران)دوران قاجار(اما بعدها وسیله نشر آثار مکتوب شد. این صنعت در 

ریز بچاپ سنگی یا لیتوگرافی برای نخستین بار همانند چاپ سربی در ت» به گفته بابا زاده

صالح تبریزی معروف بود به شیرازی را که به میرزا دایر گشت. عباس میرزا، محمدصالح

بریز تنامبرده با خود دستگاه چاپ سنگی به  .فرستدروسیه برای فراگیری هنرهای جدید می

 . (28 :8۰11 ،بابازاده«) آورد 

یکی از بیشترین تصویرسازیها در کتب چاپ سنگی، موضوعات مذهبی به خصوص رویداد 

ن از ای زیادی تعداد های منفرد تصویر شده است.یی و یا صحنهبود که به صورت رواعاشورا 

وجه تسمیه این نامگذاری به قرائت کتاب  »گرفت.خوانی شکل میکتابها در قالب روضه

الشهداء اثر حسین بن واعظ کاشفی در مجالس عمومی اشاره دارد. در این گونه ادبی ضةور

نش و یارا بت کربال و شهادت امام حسین)ع(به مصی ،ته بودکه با اجرای پرشور تعزیه آمیخ

های ها صحنهنیز همانند تعزیهتصاویر این کتابها (. 44، 8۰21)مارزلف، « شودپرداخته می

 دهد. نبرد و یا موقعیتهای خاص داستان را نشان می

با رواج بیشتر چاپ سنگی، شاهد مصورسازی کتابها با اشعار حماسه دینی و ترویج هر چه 

است و  ۰ها بودیم. این نقاشیها برگرفته از باورهای فرهنگ و ادبیات عامهین نسخهبیشتر ا

بیشتر این کتابها در عموم مردم  آنکهبه دلیل سازی در آنها نمودار است. خیالیهای شیوه

گرفت، به دور از قراردادهای فنی و منطقی بود که گاه با تأکید زیاد بر روی برخی قرار می

به گفته اولریش  4.شدروایت مین یا ایجاد زبان تصویری طنزآمیز، های داستاوقایع و شخصیت

تصویرسازی داستانی در کتابهای  -مرجع-در کتاب ، پژوهشگر چاپ سنگی مصور2مارزلف

، با باورها و سنتهای عملی و کتب چاپ سنگیویژگیهای تصویری و سبک :»چاپ سنگی

ترده، ع گسیهای خطی مصور به علت توزخالف نسخهبر این کتابهاعامیانه مردم ارتباط دارند، 

انند متر بوده است. تصاویر این کتابها با برخی هنرهای روایی تا حدودی به عامه مردم نزدیک
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ای ارتباط دارد. خانههای تصویری یا نقاشیهای قهوهگچکاری در بناهای عمومی، کاشیکاری

اطالق  6"عامیانه"ت به درستی اصطالحبه ادبیات مصور و اقالم مصور دیگری از این دس

  (.84و  8۰:  8۰21مارزلف، «) شودمی

 هب یا جامعه یک درون مختلف افراد از یوسیع توده با پیداست نامش از که این هنر آنچنان

-هویت معرف که برندمی بهره یاشتراکهای مجموعه از و دارد سروکار جامعه آن مردم عبارتی

، پرهیز از بودن تکلفبی و سادگیآنهاست.  تاریخی و اعیاجتم فرهنگی گوناگون های

. این هنر بر اندیشه و از ویژگیهای مهم آن استگویی در بیان روایتهای تصویری پیچیده

آنچه در  دارد. قدمت مردم عامه فرهنگ و تاریخ اندازه به ناخودآگاه جمعی استوار است که

نیز جریان دارد. ها در این نگاره ست، ملی و مذهبی( جاری ایینیعمومی )آ ذهنیتبر 

موم ع و حتی کتب عاشورایی که در های دینیدر نگاره نامعتبری تصویرکردن برخی حکایتها

 شود.دیده مینیز درکتب مذهبی عامه قاجاری و مردم نفوذ پیدا کرده است 

وجه ( تچاپ سنگی مصور که به موضوع عاشورا و امام حسین )ع یتوان به برخی از کتابهامی

 ،یا دیوان سرباز از جمله: حبیب االوصاف، اسرارالشهادهداشتند، به موارد پیش رو اشاره کرد 

، المتقینالبکاء، گنجینه اسرار، انوارالشهداء، ماتمکده، مجالسفرهنگ خداپرستی، طوفان

 و المجالستحفة، المجاهدینروضةمختارنامه،  جودی،کلیات ، النجاةوسیلة، الذاکرینةتخف

  ت.النجاتحفة

 چاپ سنگی مصور کلیات جودی . ۰

ارزشمند ق( نویسنده این کتاب 8۰۳8میرزا عبدالجواد خراسانی متخلص به جودی)متوفای

. کلیات جودی جزء کتب مذهبی در زمینه مراثی ائمه)ع( در عهد قاجار به حساب است

ریدگان آستان اباعبداهلل از آنجا که مخاطب اشعار جودی، عموم مردم و عاشقان و شو»آید. می

الحسین)ع( بوده است اشعارش عاری از پیچیدگی و به صورتی ساده و قابل فهم همگان است 

سالها در میان بسیاری از مداحان و مردمان باقی مانده  چنانکه برخی از اشعار وی پس از 

 (.4: 8۰16افراسیابی، «)است

در  و با کتاب یوسفیه باشدنیز می که مصورترین نسخه ثبت شده از کلیات جودی قدیمی

ق محفوظ در کتابخانه ملی است. این نسخه در 8222مربوط به سال  یک جلد صحافی شده

 .به طبع رسیده است خوانساری حسینبنصادقحسن و مشهدی محمدمال ،سیداهللکارخانه 

مجموعه در کتاب تصویرسازی داستانی از اولریش مارزلف تنها به یک نمونه و آن هم در 

از این کتاب،  مصور نسخه 21 با توجه به تحقیق حاضر، خصوصی اشاره شده است در حالیکه

 هایهای مصور دیگر در کتابخانههمچنین نمونه ،شوددر کتابخانه ملی ایران نگهداری می
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 المعارفة، دایربروجردی، مجلس شورای اسالمی، آستان قدس رضوی، مرکزی تبریز اهللآیت

  1.ی و دانشگاه تهران موجود استسالمبزرگ ا

 تکیه معاون الملک و کاشیهای آن. 4

فنون تزیین بناهای مذهبی قرنها در هنرهای سرزمین ایران ریشه دوانده و دچار تغییر و 

کاشیکاری یکی از روشهای دلپذیر معماری تزیینی در تمامی »تحوالت مهمی شده است. 

 ای فراواندیواری و گچبری، کاشیها، رنگ و طرحهسرزمینهای اسالمی است. همراه با نقاشی 

(. در 1، 8۰18پورتر، «) آوردندها و نیز کاخها و عمارتها به ارمغان میرا برای مساجد و مقبره

ا که گاهی ب بود نیز روشهای اجرایی شامل کاشی هفت رنگ زیرلعابی»کاشیهای دوره قاجار

ن و کاشیکاران قاجار آثارشان را امضا طرحهای قالبی ترکیب میگردید. شماری از سفالگرا

کنیک که دیوارهای آن با این تند مذهبی ( یکی از بناهای ارزشم12و 18همان، «)نمودندمی

الملک مربوط به اواخر دوره قاجار، یکی از زیباترین تکایا است تزیین یافته است تکیه معاون

ای هصاویر کاشیها، صحنهکه بیشتر به خاطر کاشیکاریهای ویژه آن، شاخص شده است. ت

. 1کندروایی، حماسی و تاریخی، نشأت گرفته از باورهای دینی مردم ایران را منعکس می

»  .بر روی نقاشیهای قدیمی نصب شدند بقایای به جای مانده گواه آن است که کاشیکاریها

میم صتزئینات این بنا در ابتدا گچبری و نقاشی بوده است اما پس از چندی، حسین خان ت

ینی، ذوقی حس«)یدین نمازئگرفت با مصالحی که دارای استحکام بیشتری باشد دیوارها را ت

ق به پایان رسید. معاون الملک در سال 8۰۰6نجام این کاشیکاریها در سال (. ا8۰8، 8۰22

ق تکیه را وقف عزاداری ائمه اطهار)ع( کرد و از آن پس این مکان محفلی برای تجلی 8۰42

 آیینها و مناسک عاشورایی شد.  شترهر چه بی

ا هچندین هنرمند روی این نگاره. ها مربوط به واقعه عاشورا استبیشترین تابلوها و صحنه

 انشاه ماند و چند مجلسحسین قوللر آقاسی نیز در راه زیارت کربال دو ماه در کرم» کار کردند

-نگار شیرازی، صادق کاشییپز و کاشر تکیه نقاشی کرد. حاج باقر کاشیعاشورا د از حماسه

هی، اخان کرمانشقاش، استاد حبیب نقاش، میرزا حسننگار ایرانی مقیم کربال، مال رجب ن

که بیشتر به مرمت و  هاشم مرتضوی مشهدیو سیدمال رجب  سید ابول مانی، خواهر زاده

حتشم اشعار مدر برخی کاشیها  .(812 ،8۰22ریاضی، «) تکمیل کارهای دیگران پرداخته اند

طاط خان خکاشانی بر دیوارها و سقف حسینیه و عباسیه نوشته شده که به قلم میرزا حسن

 2کرمانشاهی نمایان است.
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کاشیهای تکیه  و های عاشورایی نسخ چاپ سنگی قاجارتجسمی نگارهتاریخی ارتباط  .2

 معاون الملک 

ز اسبب ازدیاد آگاهی  چاپ سنگی

 شد. در میان مردم مسائل مختلف

شرایط تولید سریع این صنعت،  »

ن قیمت متون و تصاویر را و ارزا

های متعدد، هم برای در نسخه

عمومی و هم به عنوان تکثیر 

بخش هنرمندان و منابع الهام

تجدید . پیشه وران، میسر کرد

کاری هفت رنگ در حیات کاشی

منابع  که گیعکاسی و چاپ سن شاه نیز به نوعی تحت تأثیر حوزهدوره سلطنت ناصرالدین

ی لعابی بدر این کاشیها، شدند، قرار داشت. فنی و انتخاب موضوع محسوب می الهام تجربه

ای ههر موضوعی که از تصویرسازی کتاب شد که برای نمایشپرجال به کار افزوده می رنگ و

، 8۰22اسکرس، «)رسیدده بود، مطلوب و مناسب به نظر میسنگی و عکس اقتباس شچاپ 

ین کاشیها با مضام به جز .الملک است، تزئینات تکیه معاونهایکی از این نمونه. (822و 822

 8۳انخسرونامهسنگی چاپمانند، ی یاز کتابهادر این مکان،  هانگارهعاشورایی، برخی از کاشی

 انهنرمند .ه فرصت شیرازی تأثیر پذیرفته استنوشت 88آثارالعجممیرزا و الدیناثر جالل

 (.8صویر)تنداکاشیها ذکر کرده این رویبر را  ابهااز تصاویر این کتأثیرپذیری ت ،نگارکاشی

ده شچاپ سنگی الهام گرفته از این کتب  شخصیتها و ابنیه ،پادشاهان ایران باستان، تصاویر

از صحنه  یبا وسعت کمتر های قالبینگارهالملک به صورت تکاست که بیشتر در تکیه معاون

گذاری و ترسیم شیوه خط. در این طرحها عالوه بر موضوع، یم شده استترسهای عاشورایی 

 یشورایعا هاینگارهو تکدر مورد مجالس  .مشهود استهمانند چاپ سنگی  نیز سفیدسیاه و 

اگرچه هنرمند،  است، الملک به خود اختصاص دادهوسیعی را در تکیه معاون سطوحکه 

چاپ  ثیرتأتوان بر می، بنابر مواردیید نکرده اما گیری از نسخ چاپ سنگی خاصی را قالهام

 .سنگی بر این کاشیها اشاره کرد

مقاتل هستند و چندین سال قبل از کاشیهای تکیه  ،در نسخ چاپ سنگی مصور که بیشتر 

-تکیه معاون در کهشود دیده می مصوری حکایتها و موضوعات ،الملک کار شده استمعاون

 مجلس، داستان شیر در کربال و یا زعفر جنی ،از جمله است، هنیز به تصویر درآمدالملک 

( 8۰21مأخذ: )آریایی،  -تصویر سالطین –کرمانشاه  -ق8۰۰6-تکیه معاون الملک -8تصویر
https://amordadnews.com/10513/ 
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ی نقاش در حالیکه در و ... وعظ و نیز خاکسپاری شهدا به دست قوم بنی اسد و امام سجاد )ع(

ن نگارگریهای عصر پیشیدر ها دارد( و یا ای، پرده درویشیها ) بیشتر اشاره به محاربهخانهقهوه

 نکته دیگر اشاره به کاربرد مکان موردو یا بسیار محدود است. به ثبت نرسیده این موضوعات 

 ،نظر است. این تکیه به دلیل کاربرد مذهبی و آیینی که دارد واعظین و مداحان از کتب مقاتل

 ن مکتوبات از نمایشدر نتیجه هنرمندان برای به تصویر کشید .استفاده زیادی میکردند

 و تأثیر پذیری از شیوه طراحی ،استناد بعدی د.استفاده میکردن تصویری مطالب نقل شده

 شود.است که  در مطالب پیش رو شرح داده می منبع مشابه در بین این دو تجسمی

رمندان گیری هنالهام ،مشخص شد ،با توجه به بررسی نسخ متعدد عاشورایی در کتابخانه ملی 

رین تترین و شایعمهمها هنسخاین  بوده است.چاپ سنگی بیش از سایر نسخ، نمونه مهم  2از

در میان مردم  واقعه کربال در مراسمهای آیینی، مرتبط با وبا موضوع عاشورا بودند  کتب

اء، البکالمتقین، طوفانعبارتند از اسرارالشهاده، مجالس که ندابیشتری داشتهقاجار رواج 

تکنیکهای  ،یها و تصاویر چاپ سنگنگارهتفاوتهای مهم کاشی .جودیکلیاتماتمکده و 

گذاری از رنگ ،باعث میشود ،در فرآیند چاپدر چاپ سنگی محدودیت  است.آنها  یمجزا

و فقط از تضاد سیاه و سفید و اتکا به خط و تکرار خطوط برای رسیدن به سطح   ودپرهیز ش

عامل رنگ و ایجاد سطوح مختلف رنگی، دامنه  ،در حالیکه در کاشیکاری گردد،استفاده 

ی دیگر برای ایجاد مجالس در کتب برد، اما از سومند را در هنرآفرینی فراتر میاختیار هنر

ر در حالیکه د ،تصویرآفرینی کند ،چاپ سنگی، هنرمند میتواند در یک فضای یکدست

 فته های موزاییکی از کاشیهایمجالس بزرگ تکیه معاون الملک یک تصویر به صورت تکه

 ، در نمای تصویری تأثیر متفاوتی دارد.هنری سیم شده است و این نوع شیوهرنگ تر

 ظوعمجلس  . 2-8 
های تکیه معاون الملک است که در ضلع جنوبی نگارهمربوط به یکی از کاشی 2تصویر 

 نگیچاپ س حسینیه، نخستین تابلویی است که بیننده را به خود جلب میکند. در کتب

تصویری واقع شده است که صحنه  کتاب، ، در صفحه آغازین(4و ۰)تصاویرمجالس المتقین

با این  رقم میزند. و تا حدود زیادی از وجه تجسمی به لحاظ موضوعی 2با تصویرمشابهی را 

مشاهده میشود. در کاشیها دسته های سوگواری و حضور زنان نیز  ،تفاوت که صحنه عزاداری

حالیکه در چندین واقعه همزمان را در یک صحنه نشان دهد در  ،هنرمند سعی کرده است

( واقعه در 4و  ۰، 2نسخ چاپ سنگی فقط به صحنه وعظ و شنوندگان میپردازد. در ) تصاویر 
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 نمایانبا نقشهای پیچدار  ییطاقهای هاللی و ستونهاکه  شودنشان داده مییک بنای مذهبی 

حدود مبا تغییرات بسیار  ووجود دارد  مورد نظر صحنه ،در اغلب نسخ این کتابالبته   است،

  .شودمیتکرار 

ها با کادربندی و چهار نگاره ،بینیدمی 42الی 2همانطور که در این تصویر و سایر تصاویر 

شود با ها نیز دیده مینگارهطراحی شدند که این شیوه در کاشی ،اری دور مجالسگذچوب

اشیها با این کادرها از سادگی بیشتری برخوردارند اما در ک ،هاهاین تفاوت که در نسخ

 ،لندریش بواعظ  ،. در هر دو تصویرشده استیل آجرچینی و یا جایگذاری ابیات و نقشها تکم

 . پلکان منبر به صورتدارد، چشمانی درشت و  دستی رو به مخاطبان هاللی شکل و پشتپر

ر تصوی یدر سمت راست و باال کهچهار چوبی و کادربندی شده از روبرو و جانب طراحی شده 

، ردیف شدند. ردیفهای منظم مستمعین در نمای کوچکتر در پایین صفحه ه است.واقع شد

در نسخه چاپ  هادیده میشوند. برخی پیکرههر سه تصویر ای متفاوت در هسرها با کاله

اریخی تها کالههای متفاوتی دارند که به دلیل تفاوت نگارهکاشی هاینسبت به پیکرهسنگی 

شباهت در زاویه . شوددیده میتغییر در پوشش سربندها  ،است سال 2۳بیش از دو اثر که 

در کاشیها به پرسپکتیو  ، امامشهود است در حالت سه رخ و تمام رخ هاگیری پیکرهقرار

 جزئیات و وسعت نمای دارایتصاویر الملک، در تکیه معاون مقامی توجه بیشتری شده است.

اه خود را به خوبی یافته و تضاد رنگی . اگرچه در کاشیها رنگ جایگبزرگتری کار شده است

از تصاویر چاپ سنگی، وجه استفاده از خطوط  ربه تأثی اما شوددیده میدر نمایاندن سطوح 

 است.  نمایانگذاری در چین و شکنها، دورگیریها و برخی سایه پردازیها و نقطه

 

-جالس المتقینم -۰تصویر

صفحه آغازین  -ق821۳

 –مجلس وعظ  -کتاب

چاپ سنگی مخزن مأخذ: 

 کتابخانه ملی

مجلس روضه خوانی  -کرمانشاه  -ق8۰۰6-تکیه معاون الملک -2تصویر

 (8۰24مأخذ:) منیعی،  –مرحوم اشرف الواعظین شیرازی و عزاداری
https://www.mehrnews.com/photo/2939344/%DA
%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C%DA%A9%D

8%A7 

 

-قینمجالس المت -4تصویر

 -صفحه آغازین کتاب -ق8264

 همانمأخذ:  –مجلس وعظ 
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 آمدن شیر بر پیکر امام حسین)ع(. 2-2
)تجسم حضرت علی)ع(( بر پیکر امام حسین)ع( شهید و محافظت در روایتهای عامیانه حضور شیر 

رت اینکه حض  ،کندقاضی طباطبایی نقل می اهللعالمه شریف کاشانی از آیت  82.از ایشان آمده است

علی)ع( به شکل شیر درآمده، جعل است. بر این باور است که نقلی بوده در کتب عامیانه و نسبت 

ند کداند بدین رو آن را فاقد سندیت لحاظ میدرنده، الحاد و کفر میامیرالمؤمنین را به یک حیوان 

کند که اگر به حضرت (.  همچنین قاضی طباطبایی ذکر می262و 261، 8۰2۳کاشانی، )شریف 

داده شده است یک معنی مجازی است و معنی حقیقی ندارد. شیر نماد قدرت  اهللعلی)ع( لقب اسد

  اند.داللت کرده امام علی)ع(پردازی به وجود در استعارهرا ته در بسیاری از ملل است و این نک

از صحرای بی آب و گیاه است. این نکته  هاپرداخت طبیعت در صحرای کربال  در تناقض با روایت

شیوه مرسوم قاجاری دارد که ترسیم گیاهان در نمای دور و فضاهای خالی صحنه  اشاره به

 بوده است.  مرسوم 

در حالیکه  ،مورد توجه است حضرت سکینه و پیکر سایر شهدا، نگیدر نسخه چاپ س

پردازد. در هر دو تصویر،  شیر از جانب طراحی شده و کاشیکاری به نمای بسته از واقعه می

در باالی صفحه قرار گرفته و بر پیکر امام )ع( احاطه همچنین  شودبر عظمت آن تأکید می

مام  نشان داده شود، از روبرو ترسیم شده است. شیر در دارد. برای آنکه تمام وجوهات پیکر ا

هر دو  .کاشیکاری است و دارای جزئیات بیشتری نسبت به تر صحنه چاپ سنگی پرتحرک

بندی افقی را ترسیم میکنند. به و ترکیب قرار دارندمربع شکل  نزدیک بهصحنه در نمای 

  8۰شود.نری دیده میروایتهای عامه در هر دو نمود هطور کلی توجه ویژه به 

 

شیر بر پیکر آمدن  –کرمانشاه  -ق8۰۰6-تکیه معاون الملک -2تصویر

 (8۰24مأخذ:) منیعی،  -امام حسین)ع(
https://www.mehrnews.com/photo/2939344/%DA%A
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آمدن شیر بر پیکر   -ق8261-اسرارالشهاده -6تصویر

 چاپ سنگی کتابخانه ملیمخزن مأخذ:  –سیدالشهداء)ع(
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  های عاشورایی تکیه معاون الملکنگارهکلیات جودی مصور و کاشیچاپ سنگی . 6

کتب چاپ سنگی به همراه تصاویر زیبای آن به طور معمول در اختیار مداحان اهل بیت قرار 

-هاین بهر .شدمیهای پرتکرار این نسخ استفاده در محلی همچون حسینیه از نگاره و داشت

 شود. البته منظور تأثیرپذیری از جنبهنیز دیده می بر روی کاشیها گیری به لحاظ تصویری

ای، خالقیت و ذوق مجزای خود را مشابهت عین به عین نیست بلکه هنرمندان در هر عرصه

 اند.در آنها دخیل دانسته

لیات ی کاگرچه برخی تصاویر روای چاپ سنگی مصور عاشورایی، مشخص شد نسخبا مطالعه  

ملک البا تکیه معاون اماشود به لحاظ موضوع، در سایر کتب چاپ سنگی نیز دیده می جودی

 هایی در کلیات جودی، تصویر شده است که مورد استثناء قرار دارد ونگارهاشتراکاتی دارد. 

ی که بیش از اشیوه دارند.با این کاشیها تشابه بیشتری نسبت به سایر نسخ عاشورایی مصور 

های نقاشی قاجار، بیشتر به اسناد تصویری مکتوب روایی شبیه است همچون کتب چاپ پرده

خرابه شام، ورود اهل های صحنهسنگی که در قالب شعر یا مرثیه انجامیده است. از جمله 

بیت)ع( به مدینه و یا آمدن امام )ع( بر بالین یارانش که در اغلب نسخ جودی با تغییرات 

ایی هو ما در اینجا به دلیل محدودیت، به نمونهبوده است د تأکید هنرمندان اندک، بسیار مور

 از آنها اشاره میکنیم.

 حضور زنان در کلیات جودی الملک، های تکیه معاوننگارههمانند کاشیشایان ذکر است که  

 لبیش از سایر نسخ مصور عاشورایی است و به وقایع بعد از حادثه عاشورا )اسراء و اهنیز 

ز میان اپردازد. می کتببیت)ع( در مدینه، شام، کوفه، بارگاه یزید، ابن زیاد و...( بیش از سایر 

بیشترین ارتباط تصویری به لحاظ موضوعی، ترکیب بندی و نگاه ، مواردی که نسخ جودی

 نگاریهای تکیه معاون الملک داشتند انتخاب شد.تجسمی با کاشی
  رت سیدالشهداء)ع(آمدن زعفر جنی به یاری حض .6-8

د، ماجرای زعفر جنی و شروایت میی که در داستانهای عامیانه قاجاری یکی از تصاویر رایج

. با استناد به روایتها، این داستان در کتب بوددرخواست یاری رساندن به امام حسین)ع( 

وده انه بهای غیرمعتبر رایج در باورهای عامیخی ذکر نشده است  و از جمله صحنهمعتبر تاری

قد ناین داستانها، بر  البته شدمی ذکراست که در روایتهای تصویری عاشورا در دوران قاجار 

و طوفان البکاء ماتمکده  اسرارالشهاده، جودی، در کاشیکاریها و هم در نسخ 84.اندنمودهبسیار 

-ر ترکیبنها در وجه موضوعی بلکه دنه ت (.88الی  1)تصاویر این روایت مورد توجه بوده است

بندی اثر که به صورت قطری و یا ایستا انجام شده، امام حسین)ع( در سمت راست یا چپ 

نه و اج سوی دیگر،و در با سر خمیده  به حالت غمبار و افسار اسب به دست و تکیه بر نیزه



 822/ 84۳۳ تابستان، 22 یاپیپ ۀشمار -2 ۀ، شمار8۰ ۀدور ،ژپوهشهای علوم اتریخی

ری به جلوتر از همه زعفر جنی با تاج پادشاهی قاجا

سخه ایان ذکر است نصورت مورب ردیف شدند. ش

بهره برده و نمای زعفر  سازی بیشتریجودی از خالصه

حالت  ی اجنههازا از اجنه کرده است. چهرهجنی را مج

مضحک دارند. ابروانی خمیده، دهانی کشیده و مورب، 

ا زانو، ی تیبندهادار و لباسهایی کوتاه با ساقسمپاهایی 

شمشیرهایی بر شانه)آماده جنگ(ترسیم شدند. زعفر 

هر دو، چاپ سنگی و کاشیکاری، دست خود جنی در 

را به سوی امام دراز کرده و در نمای جلوتر قرار دارد. 

ه کنند. حالت و زاویلبه برگشته به سمت باال که اغلب به سوی امام نگاه میکالههای اجنه، 

در قرار گیری امام)ع( روی اسب، مشابه است. عمامه و پاپوشها هم یکسان است اما 

-کرهتر باشد و تا حدی از پیسعی شده به واقع نزدیک تر هستند وها فربهها پیکرهکاشینگاره

و کلیات جودی ( 2اسرارالشهاده)تصویرنگاری قاجاری فاصله گرفته است. در چاپ سنگی 

 همچنین ها کمتر بوده و جهت نگاهها مشابه استپیکرهپذیری تحرک و انعطاف (88)تصویر 

شود. در چاپ سنگی بجز دیده می به حالت اغراق شده اریهانسخ و کاشیک درصورت اجنه 

 در حالیکه در ،پرداخت زمینه توجه چندانی نشده استبه ، مابقی و کلیات جودی ماتمکده

ها و نماهای دورتر از جمله خیمهجزئیات و پرداخت  ،دیگر واقعهها، موضوعات کاشینگاره

لباسها در چون نقوش پارچه روی اسب و شود. برخی عناصر همزنان اهل بیت نیز دیده می

مجلس زعفر  -ق821۳-طوفان البکاء -1تصویر

 چاپ سنگی کتابخانه ملی مخزنمأخذ:  –جنی

آمدن زعفر جنی به یاری  –کرمانشاه  -ق8۰۰6-تکیه معاون الملک -1تصویر

   (8۰24مأخذ:) منیعی،  -حضرت
https://www.mehrnews.com/photo/2939344/%DA%A9%D8

%A7%D8%B4%DB%8C%DA%A9%D8%A7 

 

آمدن زعفر جنی به  -ق8261-اسرارالشهاده -2تصویر

 همانمأخذ:  –یاری سیدالشهداء)ع(
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شده است. در کتاب طوفان البکاء و بیشتری توجه  به جز کلیات جودی سه صحنه

ها و رنگها از تکرار نقاط و خطوط سایهبرای ایجاد بعدنمایی، و نیز کلیات جودی اسرارالشهاده 

ده دینیز جوی  و امتداد هاچین و شکندر استفاده شده است که این حالت به صورت خطوط 

 میشود. 

 ورود اهل بیت)ع( به مدینه .6-2
با توجه به بررسیهای انجام شده، این مجلس فقط در نسخه کلیات جودی تصویر شده است 

خ . این شباهتها و تأثیرپذیریها از نسالملک داردو شباهت بسیاری نیز به تصاویر تکیه معاون

یز ن بندیترکیب و بلکه در پرداخت جزئیات ،ادوضوع و بیان رویدچاپ سنگی نه تنها در م

ها و عمارت دروازه شهر تپه -ینشود. کاروان ائمه)ع( و پرچمها در بخش میانه و پایدیده می

 82دیده میشود. همانطور که در تصاویر نمای مشابه در جهت و  ،ی صحنهدر بخش باال

در قسمت  ونسانی در نمای جلو ا هایفشردگی پیکره با شرتبندی منترکیب میبینید، 81الی

جاوه ر کامام سجاد )ع( و زنان اهل بیت)ع( ب )نقطه اصلی دید مخاطب(یک سوم صفحه تصویر

صحنه بسیار مشابه نسخه و ترتیب شترها و آرایش  ی اصلیهاد. تعداد کجاوهندیده میشو

کوتاه قامت  اندامهای و پرچمهازمینه، و موقعیت عمارت پسطراحی  حتی شیوهجودی است، 

 درشت، بدون واکنش احساسیها با چشمانی چهره .تعریف شده است در موقعیتهای مشابه

 اند.ترسیم شده

 -ق8۰2۰-کلیات جودی -88تصویر

آمدن زعفر جنی به یاری 

 مأخذ: همان –سیدالشهداء)ع(

 –آمدن زعفر جنی به یاری سیدالشهداء)ع( -ق8286 -ماتمکده -8۳تصویر

 مأخذ: همان
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و کاروان، همچنین پوششها  و زنان )ع(هاله دور سر امام سجاد ها،زاویه ایستادن پیکره

و  ،84،8۰تصویر در . دارد تمشابه در نسخ و کاشیها تاخوردگی و پرداخت خطی ،سربندها

 پوشش حجاب .شوددیده می هانگارهکاشیی آستین امام سجاد )ع( مشابه حتی تاخوردگ، 82

 استرقم خورده بلند و روشن  ایهگی، پارچهاخوردهمراه با خطوط تزنان در تصاویر کاشیها 

ه ک شودداده میسه گوش تیره با لباس روشن نشان های در حالیکه در چاپ سنگی روسری

روایت به استقبال آمدن سران  تر بوده است.مرسومقاجاری ن نوع پوشش در میان زنان ای

 نگارهیدر کاش بلند هاللی شکلهای تپهمشهود است.  های سیاه آویزان بر گردن،شال شهر با

 –ق8۰۳6 -ت جودیکلیا -86تصویر

 مأخذ: همان –ورود اهل بیت به مدینه 

ورود اهل بیت به  –کرمانشاه  -ق8۰۰6-تکیه معاون الملک -8۰تصویر

 (8۰24مأخذ:) منیعی،  -2بخشی از تصویر  -مدینه
https://www.mehrnews.com/photo/2939344/%DA%A

9%D8%A7%D8%B4%DB%8C%DA%A9%D8%A7 

ورود  –کرمانشاه  -ق8۰۰6-تکیه معاون الملک -82تصویر

 (26، 8۰21مأخذ: )نوروزی و دادور،  –اهل بیت به مدینه 

تاریخ نامشخص  -کلیات جودی -84تصویر

 –ورود اهل بیت به مدینه  –لفنسخه ا

 مأخذ: مخزن چاپ سنگی کتابخانه ملی

 –ق8۰81 -کلیات جودی -82تصویر

 مأخذ: همان –ورود اهل بیت به مدینه 
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را ایجاد حد فاصل بخشهای مختلف طراحی  که ودشدیده می

رامون پی رویداد ذکرهنرمند چاپ سنگی بر در حالیکه  میکند

 موضوع انسانی تأکید دارد. 

 بیرون آوردن اهل بیت)ع( از خرابه  .6-۰
به دستور یزید اهل بیت امام )ع( را در خرابه های شام سکنی 

در لهوف ذکر شده » دادند که شرایط بسیار سختی داشت.

است: در طول مدتی که در آنجا بودند، پیوسته بر امام 

: 8۰24قزوینی، «)اری میکردندگری و عزادحسین)ع( نوحه

در »(. در این میان، نگهبانان قافله نیز دستور داشتند۰88

نهایت خشونت با زنان و کودکان رفتار کنند و فرصت 

-هیچگونه استراحت را در میانه این سفر نمی

الملک و نیز چاپ سنگی نسخه جودی کاشیهای تکیه معاون(. در تصاویر 228همان:«)دادند

ام بردن اسیران به دیار شبا توجه به پژوهش حاضر، ه تصویر کشیده شده است. این صحنه ب

الذاکرین نیز دیده میشود اما ذکر مجلس بر خرابه شام نیست و تحفةدر نسخه چاپ سنگی 

اصله الملک است فبندیها و شیوه واقعگرای طراحی، بسیار با آنچه در تکیه معاوننیز ترکیب

د. افزایمیشویش بندی اریب را نشان میدهد که بر حزن و اندوه و تترکیب 82تصویر . دردارد

حرکت  .شده استاسب با واقع ترسیم   و متنقامتهای بلند  باها در نمای بسته تأکید بر پیکره

آرایش ایستادن و نشستن همچنین و حالت دستها به صورت خمیده هاله دور سر،  ها،پیکره

بیرون آوردن اهل بیت)ع( از  –کرمانشاه  -ق8۰۰6-تکیه معاون الملک -81تصویر

 (8۰24مأخذ:) منیعی،  -خرابه
https://www.mehrnews.com/photo/2939344/%DA%A9%D8%

A7%D8%B4%DB%8C%DA%A9%D8%A7 

نسخه  تاریخ نامشخص -کلیات جودی -82تصویر

مأخذ:  –ورود اهل بیت)ع( به خرابه شام  –الف

 مخزن چاپ سنگی کتابخانه ملی

ورود  –ق8۰22 -کلیات جودی -81تصویر

 مأخذ: همان –اهل بیت به مدینه 
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یکی از شخصیتها مشابه است. 

ابهات مهم بین این دو صحنه تش

در  البسه زنان و امام سجاد )ع(

اغراق در است.  2۳الی  81تصاویر 

ها و حتی تزلزل پیکره حرکت

-خط به همراه عمارت مخروبه

فضای  ،در این صحنه هاگذاری

و ناپایدار را ایجاد کرده  82اکسپرسیو

سنگی  است که این اغراق در چاپ

-بیشتر است به خصوص با خلوت

 گزینی نمای زمینه.

ه سمت در گوش ای که فضای تصویرها را احاطه کردند به گونهیکرهدورتا دور پ سربازان اشقیاء

 ، 6-222۰1نسخه . استداده قرار تحت فشار بصری  اهل بیت راراست، جایگری پیکره 

 دارد. مجلس در تکیه شباهت را به این  نبیشتری 6-۰4۰18و   22214-6

 یزیداهل بیت)ع( به مجلس  وارد کردن. 6-4 
شکل  ،در یک چینش دواریزید   شود، مجلسمشاهده می 26الی 22 تصاویر که درهمانطور

کنار رفته و جایگذاری  هاصورت قرینه طراحی شده است. پرده نمای صحنه به وگرفته 

ورود  –ق8۰22 -کلیات جودی -28تصویر

 مأخذ: همان –اهل بیت)ع( به خرابه شام 

ورود  –ق8۰81 -کلیات جودی -2۳تصویر

 مأخذ: همان –به خرابه شام  اهل بیت)ع(

 –کرمانشاه  -ق8۰۰6-تکیه معاون الملک -22تصویر

 -وارد کردن اهل بیت)ع( به مجلس یزید

 (8۰22، مأخذ:)گودینی
https://www.mehrnews.com/photo/202 

 –ق8۰81 -کلیات جودی -2۰تصویر

 –ورود اهل بیت )ع( به مجلس یزید

 مأخذ: مخزن چاپ سنگی کتابخانه ملی

تاریخ  -کلیات جودی -24تصویر

ورود اهل بیت  –الفنامشخص نسخه 

 مأخذ: همان –)ع( به مجلس یزید
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ها به نگارهستونها در کاشی

مشاهده  ،صورت تقسیم شده

 های تزئینی. بافتشودمی

گیاهی به صورت فرمهای 

حلزونی شکل خطی در 

ه شاکل. نمایان استکفپوشها 

ر د از یک فرم کلی تخت یزید

تبعیت میکند.  تصاویر

 قرارگیری فرنگیان در سمت

چپ یزید، زنان اسیر و امام 

سجاد)ع( در قسمت جلوی 

صحنه، ایجاد هاله نور برای 

ر دبا پیکری بزرگتر یزید شود. ده میدی که جزئی از اولیاء نیستند آنهاییهمه زنان حتی 

تکیه معاون الملک بارزتر است.  نگارهکاشینمای باال ترسیم شده است که این نکته در 

 .در چهره یزید نمایان استدرشت، ابروان برافراشته، بینی بلند و ریشهای انبوه چشمانی 

شده است و قسمت اعظم بزرگنمایی یزید، نشان از برتری قدرت وی دارد که بر اسرا چیره 

کته در طراحی این نکه  لباس یزید قرمز شده صحنه را در کاشینگاری دربرگرفته است.

نیز به چشم  این رنگ در برخی پوشش یاران یزید .ها نیز دیده میشودعمارت از جمله پرده

، دهدنشان نمیدر سیمای اشخاص را و امیال شخصیتها بیان حاالت روحی  تصاویرمیخورد. 

-گذاریهای در طراحی کلی و پسدر نسخه چاپ سنگی از پرداخت جزئیات، خطهمچنین 

ین یحتی در تز ،جزئیات بسیاریبه نگار حالیکه هنرمند کاشیدر زمینه کاسته شده است 

و  النجاتوسیلةشایان ذکر است که موضوع بارگاه یزید در کتب  است. هکالهخودها پرداخت

ده است اما شیوه طراحی، ترکیب بندی و حتی چینش عناصر و الذاکرین نیز توجه شتحفة

 الملک است.های تکیه معاوننگارهها بسیار متفاوت از نسخه جودی و کاشیپیکره

 رزم سیدالشهداء )ع( و حضرت ابوالفضلمجلس  .6-2
نگاری تکیه معاون الملک که به موضوع رزم امام حسین)ع( و حضرت یکی از مجالس کاشی

ل اشاره دارد در بسیاری از نسخ چاپ سنگی از جمله مهمترین آنها طوفان البکاء، ابوالفض

جزا به صورت مو کلیات جودی الذاکرین ةتحف ،النجاتةوسیلمجالس المتقین، اسرارالشهاده، 

تاریخ نامشخص  -کلیات جودی -22تصویر

ورود اهل بیت )ع( به مجلس  –نسخه ج

 مأخذ: همان –یزید

ورود  –ق8۰۳6 -کلیات جودی -26تصویر

 مأخذ: همان –اهل بیت )ع( به مجلس یزید
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رزم حضرت علی اکبر نیز جزء  ،در این نسخترسیم شده است. 

نیز مورد  جودی در کلیات روایتاین موارد تکرار شونده است. 

جودی مرتبط با موضوع . در میان تصاویر توجه بوده است

ترین پرداخت نزدیک 6-82818و   6-222۰1 ذکرشده، نسخ

تصویری را به کاشیکاری تکیه معاون الملک دارد. همانطور که 

بینید حضرت ابوالفضل با سیمایی مشخص، صورت ویر میادر تص

 یم شده که هاله نورانیگرد، چشمانی درشت و ریش پرپشت ترس

گرداگرد سر ایشان را نشان میدهد. ترکیب بندی در هر دو از 

نوع اریب و قطری است و در هر دو جهت حضرت عباس از چپ 

در اینجا هنرمند برای به راست و در وجه زاویه مشابهی قرار دارد. 

-سعی کرده است از سایه روشن نقطه ایجادبافت لباسها و پوست،

ه کند. توجه به پرسپکتیو مقامی و نیز جثه بزرگتر پیکر امام حسین)ع( و حضرت ای استفاد

ابوالفضل در کاشیکاریها و نسخه چاپ سنگی در مورد حضرت عباس مشهود است به طوری 

 که این دو در نمای باالتر و چیره بر سایر عناصر و اشکال ترسیم شده است.

 

 

 

رزم حضرت سیدالشهدا)ع( و حضرت –کرمانشاه  -ق8۰۰6-تکیه معاون الملک -21تصویر

 (8۰24مأخذ:) منیعی،  -ابوالفضل
https://www.mehrnews.com/photo/2939344/%DA%A9%D8%A7%D8
%B4%DB%8C%DA%A9%D8%A7 

 

تاریخ نامشخص  -ت جودیکلیا -21تصویر

 –مجلس رزم حضرت ابوالفضل –نسخه الف

 مأخذ: مخزن چاپ سنگی کتابخانه ملی 

 

 –ق8۰81 -کلیات جودی -22تصویر

مأخذ:  –مجلس رزم حضرت ابوالفضل

 همان 

 



 معاون الملک هیتک هاییبر کاش یجود اتیکل ینسخ چاپ سنگ ییعاشورا هاینگاره ریمطالعه تأث /866

 لی اکبررزم نمودن حضرت قاسم و حضرت ع. 6-6

تا نقطه اوج روایت رزم  سعی بر آن شدهشود، مشاهده می ۰6الی ۰۳همانطور که در تصاویر 

کمال  حضرت علی اکبر و قاسم بدون هیجانات روحی و در سیمایرا به نمایش بگذارند. 

ه ر مشابه آرایش یافتها بسیانگارهها در چاپ سنگی و کاشیآرامش ترسیم شده است. صحنه

ا هی خلوتی دارد به سوی تراکم پیکرهکه فضا وجهیای که پیکره ایشان از به گونهاست 

ند. کرا در کلیت صحنه ایجاد می )تقابل نیروی سپاه اشقیا و اولیاء(کشیده شده و تضاد فرم

در نسخ چاپ سنگی همانند تصاویر ذکر شده عنوان و موضوع  در روایتهای تصویری عاشورا

ل و . کادر به شکل مستطید رنگ با خط نستعلیق نوشته شده استصحنه در یک کادر سفی

ه این تشاب ،کند. در واقع، روایت داستان را تعریف میصحنه داخل تصویر و یا کوشهیا ترنج، 

رزم حضرت –کرمانشاه  -ق8۰۰6-تکیه معاون الملک -۰2تصویر

 (8۰24مأخذ:) منیعی،  -علی اکبر
https://www.mehrnews.com/photo/2939344/%

DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C%DA 

 

تاریخ  -کلیات جودی -۰۰تصویر

رزم  مجلس –نسخه الف نامشخص

مأخذ: مخزن  –حضرت علی اکبر

 چاپ سنگی کتابخانه ملی

 

 -کلیات جودی -۰4تصویر

مجلس رزم حضرت  –ق8۰81

 مأخذ: همان  –علی اکبر

 

مأخذ:)  -رزم حضرت قاسم–کرمانشاه  -ق8۰۰6-تکیه معاون الملک -۰۳تصویر

 (8۰24منیعی، 
https://www.mehrnews.com/photo/2939344/%DA%A9%
D8%A7%D8%B4%DB%8C%DA%A9%D8%A7 

 
 تاریخ نامشخص -کلیات جودی -۰8تصویر

 –رزم حضرت قاسم مجلس –نسخه الف

 مأخذ: همان 
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تصاویر نه تنها در پرداخت 

بلکه در چیدمان نوشتار عنوان 

نیز مشهود تصاویر روایات 

 هایاست. این نکته در صحنه

ی کاشیکاری تکیه عاشورای

ت دیگر وعانسبت به موض

ر بیشت این بناهای دیوارنگاره

-طراحی خیمه شود.دیده می

های بلند در ها و تپه

کاشیکاریها و نسخ نیز دیده 

پیکره حضرت قاسم و حضرت ابوالفضل تر است و ها بارزنگارهحضور زنان در کاشیشود. می

رزشگذاری به شخصیت اولیاء، وسعت سطوح و به دلیل ا و استاز تحرک بیشتری برخوردار 

 .دهدنمایش میدر صفحه از عملکرد آنها را حجم بیشتری 

 ،ر همه تصاویر مشخص استوان پیوسته و چشمانی درشت دراب ،بزرگی سر نسبت به بدن 

تری نسبت به نسخ چاپ دقیق تناسبها با های این مجلس،  اجزاء پیکرهنگارهشیاما در کا

ها تضاد رنگی و توجه به روشنایی سطوح، شاخص سازی نگارهشدند. در کاشی سنگی ترسیم

 کرده است. نمایان پیکره اولیاء را بیشتر 

 لاکبر و حضرت ابوالفضبا حضرت علیوداع سیدالشهداء)ع(  .6-1
از جمله  هنگام شهادت آنها، دراکبر و حضرت ابوالفضل حضرت علی ر بالینصحنه وداع ب

جلس م، در حالیکه کلیات جودی به در کتب چاپ سنگی بسیار نادر است مجالسی است که

 با روایتهایشود، همچنین دیده می این کتاب و در بسیاری از نسخ ردای داتوجه ویژه حاضر

از این صحنه،  دیگر همراه نشده و تصاویر آن متمرکز و با نمای بسته طراحی شده است. 

ق و 821۳البکاء، به سال در نسخه اولیه کتاب طوفان (های دیگریک نمونه )تلفیق با صحنه

های چاپی متفاوت و متمرکز بر تک روایت، در کلیات جودی پرداخت چندین نسخه با کلیشه

 ،شهداءبا سیدال اغلب تصاویر مرتبط با وداع در نسخ عاشورایی چاپ سنگی، به وداعشده است. 

 اکبر و حضرتصحنه نبرد حضرت علی همچنینو  قبل از شهادتاکبر اذن جنگ حضرت علی

 -ق8۰۳2 -کلیات جودی -۰2تصویر

مجلس رزم حضرت علی  –نسخه الف

 مأخذ: همان  –راکب

 

نسخه  -ق8۰۳2 -کلیات جودی -۰6تصویر

مأخذ:  –مجلس رزم حضرت علی اکبر –ب

 همان 

 



 معاون الملک هیتک هاییبر کاش یجود اتیکل ینسخ چاپ سنگ ییعاشورا هاینگاره ریمطالعه تأث /861

 در نسخه سالاین مجلس  .ابوالفضل اختصاص دارد

مربوط به  ،کتابخانه ملیموجود در  ق8۰۰4و  8۰82

 نسبت به زمان خلقی کم تاریخی فاصله باقاجار اواخر 

 ،طراحی شده استالملک کاشینگاریهای تکیه معاون

. شوددیده می در آنها ارتباط بصری بیشتری بدین رو

الملک در دو صحنه، یکی در در تکیه معاونصحنه وداع 

تصویر گسترده واقعه کربال که چندین رویداد را در یک 

دهد و دیگری به صورت کاشیهای قالبی نما نشان می

ک صحنه نه تنها در ترسیم شده است. چندین واقعه در ی

ه بای بلکه در نسخ چاپ سنگی نیز خانهنقاشیهای قهوه

 . رفتکار می

شود که حضور مشاهده می ۰2و ۰1با نگاه به تصاویر

و  زمینه، اسب کنار امام حسین)ع(سربازان در پس

وت ، خلتأکید بر نمای بسته این واقعه متمایل به آنها،

کردن فضای زمینه، وجه قرارگیری پیکره امام 

اکبر، تأکید بر حضرت ابوالفضل و علی ،حسین)ع(

، اغراق شدهخطوط  ها ویری پیکرهدورگ ،خطوط داخلی

وداع  –ق8۰82 -کلیات جودی -۰2تصویر

: مأخذ – سیدالشهداء با حضرت ابوالفضل

 مخزن چاپ سنگی کتابخانه ملی
 

 -ق8۰۰6-تکیه معاون الملک -۰1تصویر

وداع سیدالشهداء)ع( با –کرمانشاه 

  مأخذ: همان -الفضلحضرت ابو

کرمانشاه  -ق8۰۰6-تکیه معاون الملک -۰1تصویر

 (8۰24منیعی، مأخذ:) - وداع با حضرت ابوالفضل  –
https://www.mehrnews.com/photo/2

939344/%DA%A9%D8%A7%D8%

B4%DB%8C%DA%A9%D8%A7 

 

تاریخ نامشخص نسخه  -کلیات جودی -4۳تصویر

وداع سیدالشهداء با حضرت  –ق8۰۰4ج و نسخه 

 مأخذ: همان – ابوالفضل

 

 –سخه دتاریخ نامشخص ن -کلیات جودی -48تصویر

 مأخذ: همان – وداع سیدالشهداء با حضرت ابوالفضل
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جهت قرارگیری  .بارز استآن  دربه طوری که وجه بیانگری  دارد قابل توجهی مشابهت

کنهای ها و چین و شبندی مرکزگرا، تأکید بر پیکرهزمینه، ترکیبها، دو تک درخت پسپیکره

ی، صورت بلند افق باریک با ابروانلباس، حرکت ساکن شخصیتها، چشمانی کشیده و لبهایی 

در هر دو  ،ال، به دور از چهره امام حسین)ع(و نگاهی به سمت با نیم رخ حضرت علی اکبر

ودتر با تزئینات گیاهی، محدرا تصویر  ،در کاشیهای قالبیهنرمند  .به خوبی مشهود است شیوه

ننده یو دید ب است در فضای بازتری قرار گرفتهمجلس کرده است در حالیکه در نسخ جودی، 

 کند.می طرحبر شخصیتهای اصلی م متمرکز و ای خلوتصحنه بهرا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -ق8۰۰6-تکیه معاون الملک -48تصویر

 -وداع با حضرت علی اکبر–کرمانشاه 

 (2۳82)ویکی پدیا،  مأخذ:
https://commons.wikimedia.or

g/wiki/File:Takieh_Mo%27av

en_ol-
Molk_(12864211665)).jpg 

 

 – تاریخ نامشخص، نسخه د -کلیات جودی -44تصویر

 مأخذ: همان – وداع سیدالشهداء با حضرت علی اکبر

 

تاریخ نامشخص، نسخه ج و نسخه  -یکلیات جود -42تصویر

 مأخذ: همان – وداع سیدالشهداء با حضرت علی اکبر – ق8۰۰4

 

-تکیه معاون الملک -42تصویر

وداع با حضرت  -کرمانشاه  -ق8۰۰6

 (8۰24مأخذ:) منیعی،  -علی اکبر
https://www.mehrnews.com/
photo/2939344/%DA%A9%

D8%A7%D8%B4%DB%8C

%DA%A9%D8%A7 

 

وداع  –ق8۰82 -کلیات جودی -4۰تصویر

مأخذ:  – سیدالشهداء با حضرت علی اکبر

 مخزن چاپ سنگی کتابخانه ملی
 



 معاون الملک هیتک هاییبر کاش یجود اتیکل ینسخ چاپ سنگ ییعاشورا هاینگاره ریمطالعه تأث /81۳

 . نتیجه1

هنر های ظهور هنر عاشورایی در قالب تصویرهای کاشیکاری و چاپ سنگی یکی از جلوه

شه در که ری الملکتکیه معاوندینی در با الهام از مفاهیم آیینی است. تصاویر مهم کاشیهای 

 باورهای مردم کوچه و بازار دارد، روایتهای واقعه کربال را به زیبایی ترسیم میکند. 

-های عاشورایی کاشیهای تکیه معاونکه نگاره رساندتحقیق حاضر، ما را به این نتیجه می

 المتقین والشهاده، مجالسالبکاء، اسرارچاپ سنگی از جمله طوفان الملک از تصاویر نسخ

بسیاری از موضوعات در این نسخ نیز پرداخت شده است. ثیر پذیرفته است. کلیات جودی تأ

ها در موضوع بلکه در شیوه طراحی نیز بارز است. این ننه ت های عاشورایینگاره تأثیرپذیری

 ثیرهاأت. شودمشاهده می تأثیرپذیری در نسخ کلیات جودی بیش از سایر کتب چاپ سنگی

 جهت و زاویه قرارگیری همچنین یا قطری باشد ب، مرکزگرا وبندیهای اریتواند در ترکیبمی

یط اشکال و سطوح گذاری بیانگر در محها و عناصر، آرایش صحنه و شخصیتها، خطپیکره

اما آنچه تفاوتهای آنها را  مشهود است، هاگذاری برای ایجاد پرسپکتیو و سایهداخلی، نقطه

ا نسبت به نسخ چاپ سنگی با موضوع عاشورا تحرک و پرداخت بیشتر در کاشیه ،بارز میکند

و حضور زنان در این بنا بسیار به  مورد توجه بودهها بیشتر ها در کاشینگارهزمینه. پساست

 کتب چاپ سنگی. البته در نسخ کلیات جودی نیز حضور زنان بیش از سایر خوردچشم می

 عترر در سطوح وسیات بیشتئینگار از پرداخت جزنرمندان کاشی. به طور کلی هشوددیده می
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دو هنر به روایات عامه توجه  هر، روایت را در یک صحنه ترسیم کردندو چند  بهره بردند

تر و جثه قع نزدیکها به واپیکرهد و داستانهای مکتوب بر این تصاویر تاثیرگذار بوده است. دار

انی و تمرکز بر وجه انساغراق در خط بیانگر در نسخ چاپ سنگی بیشتر بوده بزرگتری دارد.  

کاشینگار  اناگرچه هنرمند ،سعی دارد بر روی واقعه اصلی متمرکز شود طراحاست.  غالب

ان چاپ سنگی از جلوه خط به میزان ویرسازد اما همانند تصنبیان رنگی را در کار خود دار

عملکرد  ه به. بیان مفاهیم پایداری و برتری نیروی خیر بر شر و توجندابهره بردهقابل توجهی 

نوع های متبندیترکیبیاران اولیاء از جمله مفاهیم ارزشمندی است که با عناصر تجسمی و 

 است. آثار ماندگاری را شکل داده

 هانوشتپی 

1  .  Alois Senefelder(1834-1771) 
م ماشینی را اختراع کرد که از سنگ لیتوگرافی استفاده 8121تر کند. قبل از سال ه بعد سعی کرد تا دستگاه خود را کاملزنفلدر در دو ده. 2

شد به طوری که کردند و صفحه کاغذ را در باالی آن میگذاشتند و از میان دو سیلندر عبور داده میمیشد. سنگ را به مرکب آغشته می

 روی سنگ فشار میداد و چاپ روی کاغذ صورت میگرفت. سیلندر، باالیی کاغذ را به 

شود که در قالب نظم و نثر به صورت مکتوب یا ادبیات داستانی عامه به تمامی روایت های تخیلی، سرگرم کننده و آموزنده اطالق می ». ۰

ای عامه، افسانه، اسطوره، حکایت، متل، مثل، های رایج ادبیات داستانی یا قصه همیان مردم رواج دارد. قالب رد منثور در کنار ادب رسمی

م هداستان مثل، لطیفه، نقل، نقل آواز، است. در گذشته مرز مشخصی برای این انواع نبوده و این انواع به معنی کلی داستان منثور یا منظوم 

سته آثاری هستند که محتوا، مضمون، سبک اما امروزه ادبیات داستانی عامه آن د انددر ادب عامه و هم در ادبیات رسمی به کار می رفته

 .(82: 8۰21ذوالفقاری، «)نگارش، مخاطبان و شکل ارائه آن باب پسند عامه و در میان مردم رایج باشد

ازان متعدد ها و تصویرسممکن بود تصاویر یک کتاب توسط دو یا چندین تصویرگر طراحی میشد و یا یک کتاب در نسخ مختلف با کلیشه. 4

 ند.ایشد مانند کتاب طوفان البکاء که جزء کتابهای مذهبی رایج در دوران قاجار بوده است و تصویرگران بسیاری آن را رقم زدهتصویر م

5. Ulrich Marzolph (1953) 

 حرو دارای زیادی حد تا عامه هنری آثار» کرده است. استفادهPopular ( " (Marzloph ,2001: VII "اولریش مارزلف از اصالح . 6

 ابربر در عامه هنر که جاست همین دارند، از اجتماعی مختلف هایالیه از وسیعی گستره با موثری ارتباط برقراری توانایی و هستند جمعی

 (.  2۳و  12: 8۰2۰الدینی، نادعلیا و مراثی، معین «)گیردمی قرار اجتماعی قدرتمند نهادهای رسمی هنرهای دیگر

خان قاجار، شرکت طبع تهران، کارخانه مشهدی های تهران با نامهای علیقلیر کتابخانه ملی در چاپخانهکلیات جودی مصور موجود د. 1

و کاتبان نسخ جودی شامل: محمد حسن بن ابوالقاسم خوانساری،  خداداد چاپچی و در تبریز با نام مشهدی محمد به چاپ رسیده است

ان خباشد. تصویرگران شامل: محمد صانعی خوانساری، محسن تاجبخش، ناصرقلییاکبر و محمد صادق گلپایگانی مبدری، یوسف خان علی

 خوانساری و عبدالحسین خونساری است. 

ق بازسازی و 8۰۰۳این بنا در مرکز شهر کرمانشاه، چال حوض سابق و جانب شرقی خیابان شهید حداد عادل واقع شده است. از سال » . 1

ین حسینیه توسط استاد حسین نقاش تهرانی و سید ابوالقاسم مانی، نقاش معروف کرمانشاه انجام شد. تکمیل آن انجام شد. بازسازی و تزی

 (.868، 8۰18مالزاده و محمدی، «)پز میناچی، کاشیهای این بنا را انجام دادسپس حاج حسن کاشی

مذهبی و کشوری و نیز آرامگاه امامان تزیین شده است.  در بخش عباسیه، دیوارها با کاشیهای الوان و نمادهایی از پیامبران و چهره بزرگان. 2

رار های ورودی قکاشیهای تکیه معاون الملک به صورت کاشیهای برجسته و هفت رنگ کار شدند. لچکی سقاخانه که در سمت راست پله»

ر سمت راست ورودی اصلی، دارد با کاشیهای زیبایی، صحنه آب طلبیدن حضرت سکینه از حضرت عباس را به تصویر درآورده است. د

درکوچکی قرار دارد که به یکی از اتاقهای حسینیه باز میشود. در زیر پنجره های این اتاق، چهار تابلوی کاشیکاری به چشم میخورد که 

 (.8۰4: 8۰22)ذوقی حسینی، « های رزم حضرت علی اکبر و حضرت قاسم و ..... به تصویر کشیده شده استصحنه

 

 



 معاون الملک هیتک هاییبر کاش یجود اتیکل ینسخ چاپ سنگ ییعاشورا هاینگاره ریمطالعه تأث /812

 
ن، اثر جالل الدین میرزا، فرزند فتحعلی شاه قاجار است که در زمان سلطنت ناصرالدین شاه قاجار تألیف شده است. مؤلف، نامه خسروا ». 8۳

نده شناسا« داستان پادشاهان پارس از آغاز تا پایان ساسانیان که سودمند مردمان، به ویژه کودکان و نوجوانان است.»کتاب خود را با عنوان 

اید نخستین کوشش در عهد قاجار در تدوین یک دوره موجز و مصور از تاریخ ایران برای عامه مردم بود که بر پیوستگی است. نامه خسروان ش

 (.16، 8۰22میرعزیزی و فیروزآباد، «) تاریخی ایران از عهد باستان تا دوره جدید تأکید می ورزید

 ،هازندگینامه شخصیت برکه  آثار باستانیو جغرافیا، تاریخهای ، کتابی است در زمینهالدوله شیرازیفرصتآثار عجم یا شیرازنامه اثر . 88

 6۳4عداد به ت یئببم در بندر معمورهق 8۰84در آثار عجم اولین باردهد. ز شرح میاهل صنایع مشهور شیرا نقاشان و ،نویسانخوش ،شاعران

 .صفحه در مطبع ناصری چاپ شد

کند، شیر که همان حضرت علی )ع(  است، شبانه روز، بر پیکر سیدالشهداء شود و خطاب میالتواریخ، ورود شیر به کربال مطرح میدر ناسخ. 82

 (.22، 8۰12زند.)سپهر، سر می

در کتابخانه ملی نیز دیده شده  6-2826۰ق به شماره بازیابی 8۰61ال تصویر شیر در کربال در یک نسخه دیگر از کلیات جودی به س .8۰

 الملک از ذکر آن صرف نظر شد.  های تکیه معاوننگارهاست اما به دلیل رقم تصویرگری، بعد از کاشی

ز تبر و قرون نخستین نیدر روایات کتب مع .استناد دانسته شده استبی از جمله آیت اهلل نوری حضور زعفر از سوی بسیاری از علما». 84

با این حال به احتمال فراوان، ریشه این موضوع به نقل  .نامی از رئیس جنیان به میان نیامده و صرفا به گروهی از آنان اشاره شده است

 (.826: 8۰21)لعل شاطری و همکاران، « .مالحسین واعظ کاشفی که فارغ از استناد روایی و تاریخی می باشد، مرتبط است

15. Expersive 
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8۰22 . 

 .8۰11، تهران، طهوری، تاریخ چاپ در ایرانبابازاده، شهال، 

 .8۰18فرهنگ معاصر،  ،تهران ،المعارف هنرةدایرپاکبار، رویین،  

تطبیقی تصاویر نسخ چاپ سنگی و کاشی های مصور دوره  مطالعه ،جباری، مراثی، فاطمه، محسن
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تطبیقی تصاویر جنیان حاضر در کربال  شاطری، وکیلی، ناظمیان فرد، مصطفی، هادی، علی، بررسی

، شماره 8۳1، پیاپی تاریخنگری و تاریخنگاریچاپ سنگی عصر ناصری با روایات اسالمی،  در کتب

 .8۰21، 816-841صص ، 22

-حی، تهران، شمسضالمؤسسه فرهنگی شمس :الشهداء، تحقیقةتذکرشریف کاشانی، حبیب اهلل، 

 .8۰2۳الضحی، 

زآبادی، سید محمود، ابوالفضل، تحلیل تأثیر تصاویر چاپ سنگی کتابنامه عزیزی، صادق پور فیرو

، 16-1۰، صص ۰1، شماره نگرهتصاویر کاشیهای نقش برجسته کاخ موزه گلستان،  خسروان بر

8۰22 . 
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8۰21 . 

المعارف بناهای تاریخی ایران در دوره دایرة -4المعارف دایرةمالزاده، محمدی، کاظم، مریم. 

 . 8۰18، تهران، سوره مهر، 2اسالمی/

، هبررسی مفهوم و جایگاه سبک هنری در هنر عامالدینی، نادعلیا، مراثی، محمد، احمد محسن، معین

8۰2۰. 

 آرشیو نسخ چاپ سنگی کتابخانه ملی.
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(. تاریخ 8۰24ی تحلیلی ایران)خبرآنالین()برداشت مطلب)بدون نویسنده( از سایت خبرگزار

      81/82/22مراجعه 
https://www.khabaronline.ir/photo/467479/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D

B%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C 

 
 28/82/8۰22(. تاریخ مراجعه 8۰22برداشت مطلب از مسعود گودینی خبرگزاری مهر)

https://www.mehrnews.com/photo/2023319/ 

 
 ۰/88/22(. تاریخ مراجعه 8۰24برداشت مطلب از میثم منیعی) تکیه معاون الملک()

https://www.mehrnews.com/photo/2939344/%DA%A9%D8%7%D8%B4%DB 
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