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لعم یالبرک ترایز یگنس پاچ یریوصت راگدای

جستار

1

دیگری  یادبود تکبرگ زیارت حرم امام رضاع (34/1
×44/2سم1323 ،ق1274 /ش1905 /م (؟) ،محل نگهداری :تهران،

مجموعۀ خصوصی).2
طومار زیارتی مکه تا مشهد شامل  24تصویر است:
(دو تصویر از مکه) «حرم مکه»« ،کوه حنا ،صفا و مروه»( ،سه
تصویر از مدینه) «بارگاه حضرت رسولص»« ،بارگاه بقیع»،
«باغ فدک»( ،یک تصویر از نجف) «بارگاه حضرت امیرع»،
(یک تصویر از کوفه) «مسجد کوفه»( ،پنج تصویر از کربال)
«بارگاه سیدالشهدا ع»« ،خیمهگاه»« ،بارگاه حضرت
عباسع»« ،بارگاه حر»« ،طفالن مسلم»( ،یک تصویر از بغداد)
«بارگاه کاظمین»( ،یک تصویر از سامرا) «سرداب حضرت
صاحبع»( ،یک تصویر از قم) «بارگاه حضرت معصومهس»،
(دو تصویر از ری) «شاهزاده عبدالعظیم»« ،کوه بیبی 
شهربانو»( ،یک تصویر از نیشابور) «قدمگاه امام رضاع»( ،پنج
تصویر از مشهد) «مسجد گوهرشاد»« ،بارگاه حضرت امام
رضاع»« ،سینی زهر و چهلچراغ»« ،شفاخانه و نقارهخانه»
و «بیمار و آشپزخانه».
ع
یادبود تکبرگ زیارت حرم امام رضا نیز شامل 24
تصویر است( :یک تصویر از مدینه) «بارگاه حضرت
رسولص»( ،یک تصویر از بغداد) «بارگاه کاظمین»( ،دو تصویر
از کربال) «بارگاه سیدالشهداع»« ،بارگاه حضرت عباسع»،
(یک تصویر از نجف) «بارگاه حضرت امیرع»( ،یک تصویر از
سامرا) «سرداب حضرت صاحبع»( ،هفده تصویر از مشهد و
داستانهای مرتبط با امام رضاع) «مسجد گوهرشاد»« ،بارگاه
حضرت امام رضاع»« ،سینی زهر و چهلچراغ»« ،شفاخانه
3
و نقارهخانه» و «بیمار و آشپزخانه».
ُ
از  24تصویر طومار زیارتی مکه تا مشهد ،نه تصویر
مکانهای زیارتی در ایران و مابقی اماکن متبرکۀ خارج از
ایران و در یادبود تکبرگ زیارت حرم امام رضاع ،هفت

یادگار تصویری چاپ سنگی
زیارت کربالی معلی
علی بوذری
ا
استادیار دانشگاه هنر
a.boozari@art.ac.ir

مقدمه

ْ
های مصور اوراقی هستند که از
زیارتنامهها و گواهینامه
دیر باز در اماکن متبرکه و زیارتگاهها ،برای یادگاری یا
بهعنوان گواهینامۀ زیارت ،فروخته میشدهاند .پس از
ورود صنعت چاپ به ایران در سال 1233ق1818 /م ،در 
کنار چاپ کتاب ،تکبرگهایی حاوی مضامین مذهبی و
ً
زیارتنامهها منتشرشدهاند .این زیارتنامهها که غالبا
بهشکل توأمان حاوی متن و تصویر هستند ،با رویکرد
شیعی ،بر اساس محل چاپ و مخاطبان بر بخشی از اماکن
متبرکۀ شیعیان ،از جمله مکه ،مدینه (که میان همۀ مسلمانان
مشترکند) ،نجف و کربال تا اماکن متبرکۀ ایران ،تمرکز دارند.
برای مثال زیارتنامههایی که در ایران منتشرشدهاند بیشتر
به اماکن زیارتی شیعیان در ایران ،ازجمله حرم حضرت
معصومهس ،حرم حضرت رضاع و حتی داستان زندگی و
شهادت امام رضاع پرداختهاند.
جنس این اوراق موجب شده که بسیار شکننده و در 
معرض نابودی باشند .از سویی ،بسیاری از این برگهها
بهعنوان گواهی انجام مناسک مذهبی در کفن متوفیان قرار 
گرفته و دفن و نابود شدهاست و آنچه باقی مانده ،بهشکل
تاشده در میان کتابها نگهداری شده که به خرد شدن
برگهها و از بین رفتن کل یا بخشهایی از آنها انجامیدهاست.
تا کنون دو زیارتنامۀ تکبرگ چاپی مصور از دورۀ قاجار 
شناسایی شدهاست :یکی طومار زیارتی مکه تا مشهد

 .1برای اطالعات تکمیلی نک .مارزلف ،الریش (« .)1392از مکه تا مشهد:
طومار تصویری از سفر زیارتی شیعه در دوران قاجار» .ترجمۀ رکسانا
زنهاری .نامه بهارستان .دورۀ جدید ،ش.55 –22 :2
 .2برای اطالعات تکمیلی نک .بوذری ،علی (« .)1394یادبود چاپ سنگی 
زیارت حرم امام رضاع» .گزارش میراث ،ش.89 - 86 :73-72
 .3برگه فرسوده شده و موضوعات برخی از تصاویر قابل تشخیص نیست.
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«مسجد کوفه»( ،پنج تصویر از کربال) «بارگاه حضرت
عباس»« ،بارگاه جناب سیدالشهدا»« ،بیمارخانه»« ،بارگاه
حر»« ،بارگاه طفالن مسلم»« ،بارگاه عون»( ،یک تصویر از
بغداد) «بارگاه کاظمین علیهالسالم»( ،دو تصویر از سامرا)
«شبیه بارگاه عسکریّین»« ،سردابۀ حضرت صاحب»( ،یک
تصویر از ری) «بارگاه شاه عبدالعظیم»( ،یک تصویر از قم)
«بارگاه حضرت معصومه»( ،یک تصویر از نیشابور) «قدمگاه
حضرت رضا» و (یک تصویر از مشهد) «بارگاه حضرت
رضا علیهالسالم» (نک .جدول).
با توجه به تعدد تصاویر در بخش زیارت کربال و شعر
منحصربهفردی در مدح حضرت عباسع ،که تا کنون در 
جای دیگر دیده نشدهاست ،میتوان این برگه را زیارتنامۀ
کربال دانست .متن زیارتنامه شامل زیارت وارث (در 
2
بخش میانی) و اشعار (در بخش پایین ،هشت ستون) زیر است:
چونکــه مــا عــزم کربــا کردیــم
3
طلب نــصــرت از خــدا کــردیــم
ْ
ّ
مــد بســمهللا
اول از شــوق
4

در  کف دســت خــود عصا کردیم

دل ز شــهر و دیــار  برکندیــم
رو بــگــلــزار  کــربــا  کــردیــم
در  وداع عیــال خویــش و تبــار
یـــاد مــظــلــوم کــربــا کــردیــم

معرفی اثر

5

این برگه در ابعاد 51 × 32/2سم در کاغذی به ابعاد × 35
54سم در مطبعۀ علمیۀ تبریز ،بهخط کاتب آقا االهری 
التبریزی ،بهسعی آقا مشهدی اسماعیل ولد مرحوم مشهدی 
اسدآقا مطبعهچی ،در سال 1346ق1306 /ش1928 /م
منتشر شدهاست .محل فروش این برگه «مظفریه ،دکان
حاجی سیّد رضا کاغذچی و بازار حاجی سیّد حسین [...
حا]جآقا کتابفروش» است .برگه با سه رنگ سبزآبی ،بنفش
و نارنجی رنگآمیزی شدهاست .این برگه در حال حاضر
در یک مجموعۀ شخصی در تهران نگهداری میشود.
این برگه شامل پانزده تصویر بدین شرح است( :یک

همگــی  یاحســین ورد زبــان
6
رو ســوی دشــت کــربــا کــردیــم
پــس نهادیــم رو بجانــب راه
7
طــی مــنــزل بــشــوقــهــا کــردیــم
حضــرت 8شــاه عبدالعظیــم و معصومــه
مــا زیــــارت جـــداجـــدا کــردیــم
	.2رسم الخط برگه در بازنویسی رعایت شدهاست.
 .3غالمی جلیسه ،9 :1392 ،بیت .1
 .4چاووشینامه :اول از شوق بسمهللا( ... /همان ،9 :بیت .)2
 .5همان ،9 :بیت  3و .4
 .6در چاووشینامه نیامدهاست.
 .7برای این بیت و پنج بیت بعد نک .همان ،9 :بیت .10-5
ً
« .8حضرت» زائد بر وزن است و احتماال هنگام کتابت بهاشتباه افزوده شده.

 .1این نسخه با مقدمۀ مجید غالمی جلیسه نسخهبرگردان شدهاست :غالمی 
جلیسه ،مجید ( .)1392چاووشینامه .قم :عطف.
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تصویر مکانهای زیارتی خارج از ایران و هفده تصویر
اماکن زیارتی و داستانهای مرتبط با زندگی و شهادت
امام رضاع را نشان میدهد .همچنین بیشترین تصاویر در 
طومار زیارتی مکه تا مشهد به زیارتگاههای مرتبط با امام
حسینع و امام رضاع (پنج تصویر) و در یادبود تکبرگ به
امام رضاع (هفده تصویر) تعلق دارد .در طومار زیارتی،
تصاویر در مرکز و متن در حاشیۀ طومار آمده و در تکبرگۀ
زیارتی ،بخش باالی برگه به تصاویر و بخش پایین به متن
اختصاص دارد.
همچنین کتابی با نام چاووشینامه (1358ق1318 /ش/
1939م ،محل نگهداری :قم ،مسجد اعظم) ،شناسایی شده که متن
بسیاری از این تکبرگهای چاپی در آن آمدهاست .این
کتابچه شامل دو تصویر ،یکی رفتن امام حسینع و حضرت
علیاصغرع به کارزار کربال و دیگری «شبیه قبه و بارگاه
1
حضرت سیدالشهدا» در صفحۀ پشت جلد است.
اثری که در اینجا معرفی میشود ،تکبرگ تازهیاب
ً
نسبتا سالمی است که برخالف دو نمونۀ مذکور ،دارای 
تاریخ و محل نشر و محل فروش است .همچنین تمرکز
این تکبرگ بر زیارت امام حسینع است و حاوی اشعاری 
در مدح حضرت ابوالفضل است که در طومار و تکبرگ
زیارت حرم امام رضاع و نسخۀ چاووشینامه نیامدهاست.

لعم یالبرک ترایز یگنس پاچ یریوصت راگدای

تصویر از نجف) «بارگاه حضرت امیر»( ،یک تصویر از کوفه)

جستار

یرذوب یلع

لعم یالبرک ترایز یگنس پاچ یریوصت راگدای

جستار

جای داشت که بگوئیم

7

چونکــه منــزل بــه بیســتون کردیــم
یـــاد احــبــاب و اقــربــا کــردیــم

ای  آب فــرات از کجــا میآئــی؟
نــاصــاف چــرائــی و چـــرا مــیــآئــی؟

شــب از آنجــا روان بکرمانشــاه
قــیــمــت تـــذکـــره ادا کــردیــم

خــود را نرســاندی بلــب خشــک حســین
دیــگــر ز چــه رو بــکــربــا  میآئی؟

1

در ره قصــر [و] قلعــۀ ســبزی
خـــوف از دزد بیحیا کــردیــم

***

پــس روانــه بخانقیــن گشــتیم
یــک شبی  مکث از وفــا کردیم

هــر دو طفــل شــهید مســلم را
8
مــا زیــــارت جــداجــدا کــردیــم
ّ
چــون رســیدیم مــا بتــل ســام
خـــانـــۀ آخـــــرت بــنــا کــردیــم

پنــج صاحبقــران بــه تذکرهچــی
قـــرض بــیــوجــه را ادا کــردیــم

2

شــهر وان و قــزل ،ربــاط روان
طــی هــر یــک جــداجــدا کــردیــم

داخــل شــهر کربــا  گشــتیم
یــــاد انـــصـــار بـــاوفـــا کــردیــم

3

الغــرض آمدیــم تــا صاحــب
بــــزیــــارت ابـــتـــدا کـــردیـــم
ّ
حســن عســکری ،علــی نقــی

چشــم خــود را ز بــارگاه حســین
9
همچو  خورشید پرضیا کردیم

4

بــر ســر مرقــد علیاکبــر
ْ
اشــک جــاری  ز دیــدههــا کردیم

مــا زیـــــارت بــشــوقــهــا کــردیــم

10

نرجــس و هــم حلیمــه خاتونــرا
یــک بیک طــوف از وفــا کردیم

شــهدا و حبیــب و قاســم را
مــا زیــــارت بــصــد نـــوا کــردیــم

گــرم رفتــن شــدیم تــا ســرداب
صــاحــباالمــر را ثــنــا کــردیــم

ســرزنان یــا حســین حســینگویان
رو بــبــازار  و کــوچ ـههــا کــردیــم

بعــد رخصــت از آنمــکان شــریف
رو ســوی  خلد کاظمین 5کردیم
ّ
تقــی و جــواد
موســی  کاظــم و

پــس بپابــوس حضــرت عبــاس
وز غمش صــد فــغــان بپا کردیم
بعــد از آن بخیمــهگاه حســین
یــــاد بــیــمــار کـــربـــا کــردیــم

6

هــر دو را قبلۀ دعـــا کــردیــم

از حرمــگاه کاظمیــن آنــگاه
رو بــصــحــرای  کــربــا  کــردیــم
در  مصیّــب کنــار  شــط فــرات

حجلــۀ نوعــروس قاســم را
11
چــون بدیدیم نالهها کــردیــم
 .7در چاووشینامه این دو بیت در ابتدای این بخش ،پیش از ابیات دیگر،
آمدهاست (همان ،10 :بیت  5و :)6

بنشستیم و گــریــههــا کــردیــم
از لــب تشــنهگان کرببــا
مــا از آن آب شــکــوههــا کردیم

ای آب فـرات خـاک عالـم بسـرت ایکاش بکربال نمیشد گذرت
سـوزد جگـر حسـین بـرای تـو هنـوز ازبهـر حسـین چـرا نسـوزد جگـرت

 .8برای این بیت و دو بیت بعد نک .همان ،10 :بیت .11-9
 .9همان ،10 :بیت  .12در طومار شیعی اینگونه آمدهاست :چشم خود را ز خاک
قبر حسین( ... /مارزلف.)34 :1392 ،
 .10برای این بیت و چهار بیت بعد نک .همان ،10 :بیت .17-13
 .11این بیت در چاووشینامه نیست .در طومار زیارتی اینگونه آمدهاست:

 .1دهی است از دهستان خالصه ،بخش مرکزی شهرستان قصر شیرین.
 .2در چاووشینامه چنین است :پنجقران پول تذکره دادیم( ... /همان ،9 :بیت .)11
 .3برای این بیت و پنج بیت بعد نک .همان ،9 :بیت .17-12
 .4وزن ناقص است.
 .5کذا؛ قافیه ندارد.
 .6ظّ :
تقی جواد .برای این بیت و سه بیت بعد نک .همان ،10 :بیت .4-1

چـون بدیدیـم حجلـۀ قاسـم

بنشســتیم و نالههــا کردیــم
(مارزلف)34 :1392 ،
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2

جمله غمها ز دل رهــا کــردیــم

حضــرت مرتضــی  و آدم و نــوح
هــر ســه را مدحت و ثنا کردیم

مرقــد موســی کاظــم در بغــل بگرفتهایــم
خاک درگاهش بـرای  چشمها آوردهایــم
هـم ّ
تقـی و هـم نقـی بـا عسـکری طوفیدهایم

3

12

در  مقامــات مســجد کوفــه
4
جــابــجــا طــاعــت خـــدا کــردیــم

راه [و] رسم بندگی را ما بجا آوردهایــم

مســلم و هانــی و دیگــر 5مختــار
6
مــا زیــــارت جــداجــدا کــردیــم

مهــدی صاحبزمان ـرا مــا زیــارت کردهایــم
14
نامۀ آزادی  از جــرم و گناه آوردهایـــم

13

بــار  دیگــر بروضــۀ شــهداء
نـــالـــۀ وامــصــیــبــتــا کـــردیـــم

در بیابــان مــا بســی جــور و جفاهــا دیدهایــم
مهر و تسبیح از شهید کربال آوردهایــم

7

15

در بغــل آن ضریــح شــش گوشــه
بــگــرفــتــیــم و گــریــهــا کــردیــم

وقــت رفتــن بــود بــا ما حالت شــوق و شــعف
وقت برگشتن دلی از غم کباب آوردهایــم

اول از بهــر والدیــن عزیــز
طــلــب رحــمــت از خـــدا کــردیــم

بــرده بودیــم مــا بســی جــرم و گنــه در کربــا
ّ
14
شکرلله در عوض بار  ثــواب آوردهایــم

16

***

هــر کــه در حــق مــا بدیهــا کــرد
بــعــوض در حــقــش دعـــا کــردیــم

شــکر خــدا که تیــر دعا بر هدف رســید
17
روی ســیا[ه] مــا بضریح نجف رســید

زبانحال برگشتن

هــر مطلبــی کــه در دل مــا بود یــک بیک
18
بر عرض بارگاه شه لوکشف رسید

مــا ســام از روضــۀ شــیرخدا آوردهایــم
8
روی  پر گرد و غبار  از کربال آوردهایــم

***

بســکه رخ مالیدهایــم بــر مرقــد شــاه نجــف
بوی مشک و عنبر و عطر و گالب آوردهایم

بارالهــا کــن نصیــب شــیعیان هر ســالها
19
هم نجف هم کربال هم مشهد شاه رضا

9

 .1غالمی جلیسه ،11 :1392 ،بیت 2؛ مارزلف.34 :1392 ،
 .2غالمی جلیسه ،11 :1392 ،بیت .3
 .3این بیت در چاووشینامه نیست .در طومار چنین آمدهاست / ... :هر سه را
قبلۀ دعا کردیم (مارزلف.)35 :1392 ،
 .4غالمی جلیسه ،11 :1392 ،بیت  .4در طومار چنین آمده است:
در 

زوایـای 

مسـجد

کوفـه

 .10در چاووشینامه این بیت چنین آمدهاست / ... :چشم گریانی از آن ماتمسرا
آوردهایم (غالمی جلیسه ،16 :1392 ،بیت  )1و در طومار به این شکل / ... :چشم
پرخونی از آن جنتسرا آوردهایم (مارزلف.)36 :1392 ،
 .11کذا؛ قافیه معیوب .غالمی جلیسه ،16 :1392 ،بیت 2؛ مارزلف.36 :1392 ،
 .12غالمی جلیسه ،16 :1392 ،بیت  .3در طومار چنین آمدهاست / ... :خاک
درگاهش برای توتیا آوردهایم (مارزلف.)36 :1392 ،
 .13برای این بیت و بیت بعد نک .غالمی جلیسه ،16 :1392 ،بیت  4و .5
 .14کذا؛ قافیه معیوب.
 .15همان ،16 :بیت  .6در طومار این سه بیت آمدهاست ،با تفاوت در بیت آخر:
در بیابان از عرب جور و جفاها دیدهایم ( ... /مارزلف.)36 :1392 ،
 .16کذا؛ قافیه معیوب .برای این بیت و بیت بعد نک .غالمی جلیسه:1392 ،
 ،16بیت  7و .8
 .17مارزلف .36 :1392 ،این دو بیت در چاووشینامه نیست.
ً َ
 .18کذا؛ ظاهرا «ک َشف» خواندهاست.
 .19مارزلف .36 :1392 ،در چاووشینامه در بخش «سفرنامۀ مشهد مقدس»:
بارالها کن نصیب دوستان سال دگر ( ... /غالمی جلیسه ،7 :1392 ،بیت .)14

ســنت و فــرض خــود ادا کردیــم
(مارزلف)35 :1392 ،

 .5کذا.
 .6غالمی  جلیسه ،11 :1392 ،بیت  .5بعد از این بیت ،بیت دیگری  در 
چاووشینامه آمدهاست:
بعـد رخصـت ز حیـدر  صفـدر

از نجــف رو بــه کربــا کردیــم

(همان ،11 :بیت )6

 .7برای این بیت و سه بیت بعد نک .همان ،11 :بیت .10-7
 .8همان ،15 :بیت 17؛ مارزلف.36 :1392 ،
 .9کذا؛ قافیه معیوب .نیز نک .غالمی جلیسه ،15 :1392 ،بیت  .18در طومار 
زیارتی / ... :بوی عنبر از علی مرتضی آوردهایم (مارزلف.)36 :1392 ،
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یرذوب یلع

طــوف عبــاس علـی را کردهایــم از جــان و دل
ما طــواف مکه را از خیمهگاه آوردهایــم

11

لعم یالبرک ترایز یگنس پاچ یریوصت راگدای

وانگــه از کربــا  بســوی  نجــف
1
ّ
طـــی مــنــزل بــشــوقــهــا کــردیــم
چــون بدیدیــم قبّــۀ مــوال

قتلــگاه حضــرت شــاه شــهیدان دیدهایــم
10
چشم گریانی  از آن جنتسرا آوردهایــم

جستار

یرذوب یلع

لعم یالبرک ترایز یگنس پاچ یریوصت راگدای

جستار

قصیده در مصیبت حضرت عباس

1

حکیــم بــن طفیل آنــدم به پشــت نخله شــد پنهان
کمین کرد و بزد شمشیر بر بــازوی  آن سرور

بگــو ای نطــق ز اوصــاف شــریف زادۀ حیــدر
که از مدحش شده عاجز ،نه تو بل از تو باالتر

نیندیشــید از قطــع یمینــش از وفــا آنشــه
بدست چپ نمودی  جنگ با آنفرقۀ کافر

ز خورشــید جمالــش گــو ،از آنقــد رســایش گــو
ز آداب و کمالش گو  که قلب من شود انور

هر آنکس را که بر فرقش زدی از خشــم شمشــیری
دونیم آن راکب و مرکب شدی  مثل خیار  تر

بــروز جنــگ دادش خامــس آل عبــا منصــب
عــلــمــداری  و سقایی ،ســپ ـهســاالری  لشکر

در آنــدم ظالمی دســت چپــش را قطع کــرد از کین
نه خوفی از خدا کرد و نه شرم از روی پیغمبر

بــداد آنشــاه یثــرب هیفــده منصــب ز لطــف حــق
بــآن «مــاه بنیهاشم»لقب آن پــور  اژدردر

بیامــد تیــری از دشــمن بمشــک آب آنشــه ریخت
از این سودا ز چشم شیعه خون جاریست تا محشر

ســکینه آمــد و خــود را بدامــان عمــو انداخــت
ّ
بگفت از
تشنگی عمو 2شده رخسار  من اصفر

از ایــن ســوز دلــم کانــدر چنیــن احــوال ملعونــی
بگفتا «زور  بازویت چه شد ایــزادۀ حیدر؟»

چــو بشــنید آن کالم و دیــد او را انــدر آن حالــت
ز جا برجست چون شیر ژیــان عباس نــامآور

بگفــت انــدر جوابــش حضــرت عبــاس ایملعون
چه گویم در جوابت چون ندارم دست در پیکر؟

بگفتــا میــروم الحــال از بهــر تــو  آب آرم
نیایم تا نیارم آب شیریرنرا در  ایــن محضر

در آنوقتــی کــه دســتی داشــتم کــردی فـرار از من
چو دیدی ضرب بازویم چه پرسم 5ای سگ ابتر

بیامــد پیــش ســلطان غریبــان گفــت ایمــوال
علمداری  من اکنون فتاد انــدر  صف محشر

بگفتــا دســت تــو کو شــد جــدا ،دســتم بجا باشــد
بزد ضرب عمودی  از ره کین شاهرا بر سر

ســکنیه العطشگویــان و اصغــر از عطــش در غــش
بــده اذن جــهــاد دشمنم ایــشــاه بحر و بر

فتــاد از صــدر زیــن انــدر زمیــن ســقای مظلومان
همانا سوختی  جبریل را زین ماجرا شهپر

بگفتــا شــاه مظلومــان نــداری 3اذن جنــگ امــا
بــرو تحصیل کــن آبــی  بـــرای  آل پیغمبر

ز جــان بگذشــت مردانــه [بــه] راه خالــق یکتــا
که در  محشر شود از شافع زوار  خود []...

فکنــد آنــدم علمــدار رشــید شــاه مظلومــان
بدوشش مشک و زد بوسه بدست و پای آنسرور
روان شد جانب میدان چون شیر خشمگین ّ
غران

از آنســت آنکــه میبینــی رواق صحــن اینشــه را
ّ
دم از جنت زنــد ،بالله از جنت بــود بهتر
شــوی چــون در حــرم داخل ،گناهانت شــود باطل
شود رحمت بتو  نــازل ،ز لطف خالق داور
دو مطلــب را نخواهــد ســیّد ذاکــر از آنشــه جــز

4

صفوفلشکرخونخور رابدریدهمچونحیدر صفدر

برانــد آنــدم ســمندش را میــان آب و مشکشــرا
نمودی  پر ز آب افکند بر پشتش بچشم تر

شفیعش گــردد ،و آنگه کند سیرابش از کوثر

ز ســوز تشــنگی میخواســت قــدری آب آشــامد
بــیــادش آمــد از لبهای  خشک سبط پیغمبر
نخــورد آن آب بیــرون آمــد از دریــا لــب عطشــان
نموده حمله بر آنقوم همچون حــارب خیبر
 .1این بخش در چاووشینامه و طومار زیارتی نیامدهاست.
 .2در اصل تشدید دارد.
 .3اصل :ندادی.
 .4کذا؛ وزن مخدوش است.

 .5ظ :پرسی.
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ﺗﮏﺑﺮگ زﯾﺎرﺗﯽ اﻣﺎم رﺿﺎ
ﺗﮏﺑﺮگ زﯾﺎرﺗﯽ ﮐﺮﺑﻼ
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جدول .تعداد موضوعات مختلف در تصاویر سه تکبرگ تصویری چاپی
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لعم یالبرک ترایز یگنس پاچ یریوصت راگدای

ﻃﻮﻣﺎر زﯾﺎرﺗﯽ از ﻣﮑﻪ ﺗﺎ ﻣﺪﯾﻨﻪ
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1

5

1

1

1

2

1

5

یرذوب یلع

ﺳﻨﺪ

ﻣﮑﻪ

ﻣﺪﯾﻨﻪ

ﻧﺠﻒ

ﮐﻮﻓﻪ

ﮐﺮﺑﻼ

ﺑﻐﺪاد

ﺳﺎﻣﺮا

ﻗﻢ

ري

ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر

ﻣﺸﻬﺪ

جستار

