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رسآغاز...
  شادی غفویان *  

 *رسدبیر

Shgh1983@yahoo.com

کـدام هرنمنـد مدعـی اسـت که آنچه نگاشـته و آراسـته، شایسـته آسـتانه حریمی 

مقـدس اسـت؟ چـه كسـی می دانـد كـه كـدام كتیبه، کـدام خـط و نقـش، به حق، 

َشِف مـكان و مكیـن را عیـان می کنـد؟ کیسـت کـه بدانـد كـدام شـعر و روایـت، 

خوشـایند صاحب مـكان اسـت؟

شـاید شـیخ بدانـد. او كـه عـامل بـزرگ دیـن اسـت، او كـه مرجـع تقلید زمـان خود 

اسـت، دانسـن را بـه غایـت رسـانده و هـر فـن و علـم را بـه حریفـی خوانـده، به 

قطـع می دانـد چـه بـر كتیبـه بنویسـد و چگونـه بنویسـد تا جـز پـاكان و مقربان 

درگاه، كسـی از دروازه اصلـی حـرم داخـل نشـود.

نقـل اسـت شـیخ بهایـی متـام امور معامری حـرم را نظـارت می كند و تا قبـل از آن 

کـه سـاخت حـرم به امتام برسـد، عازم سـفر می شـود. به معامران، سـفارش بسـیار 

می کنـد کـه کار را متوقف نکنند و سـاخت حرم را جـز رسدر دروازه اصلی به امتام 

برسـانند، چـرا کـه می خواهـد روی آن کتیبـه ای از اشـعار خـود نصـب كنـد. لیـک 

سـفر شـیخ بـه درازا می کشـد. پـس از بازگشـت می بیند که سـاخت حرم بـه پایان 

رسـیده، بنـای رسدر اصلـی متـام شـده، كار از كار گذشـته و هركس، چـه پاك و چه 

ناپـاك، بـه این حریِم پـاك قـدم می گذارد.

شـیخ برمی آشـوبد، زیـرا كتیبـه ای كه قرار بود سـبب شـود تنها مقربان و پـاكان از 

زیـر آن عبـور كننـد، بـر رسدر اصلـی جـای نگرفتـه اسـت. دلیـل را جویا می شـود. 

می گوينـد خـواب ديده انـد، صاحِب حريـم فرمودنـد: کتیبـه شـیخ بهایـی، بـه در 

خانـه مـا زده نشـود، دِر خانـه مـا هیـچ گاه بـه روی کسـی بسـته منی ماند.

حـال، ايـن شـيخ نيسـت كـه می دانـد چـه كسـی بايـد از ايـن در عبـور كنـد، ايـن 

"اوسـت" كـه هامننـد پروردگارش"سـتار العیوب" اسـت. اوسـت كه می داند شـيخ 

بـرآن شـده، متامـی علـوم و فنون طبيعه و غريبه را به كارگريد و طلسـمی بر كتيبه 

دروازه حـرم بنويسـد، تـا ناپـاك قدم بـه اين حريـم نگذارد.

اوسـت كـه می دانـد؛ همـو کـه همچـون خداونـد درهـای بسـته، خداونـد درهای 

بـاز، آن گونـه کـه بـه ظن ماسـت، منی اندیشـد.

 آخر به کجا روی کند؟ ای همه رحمت!

 گر در بر تو شخص گرفتار نيايد

 ديدم همه جا بر در و ديوار حرميت

جايی ننوشته است گنهکار نيايد

)سيد رضا مؤيد(



چکیده

حرم مطهر رضوی مجموعه ای زیارتی، عبادی، آموزشی و اداری است که در آن 

موزه ها،  مدارس،  امام رضا)ع(،  شیف  مضجع  مساجد،  شامل  متعددی  بناهای 

حرم  حریم  دارد.  وجود  اداری  ساختامن های  و  مهامن خانه ها  بزرگ،  صحن های 

مطهر چندین بار دچار تغییر گردید و بخشی از بازار و محله های مسکونی و 

برخی مدارس و کاروانرساهای اطراف آن تخریب شد تا ابنیۀ منسجم کنونی حرم 

شکل گرفت. در گذشته زندگی و کسب مردم مشهد در میان ابنیۀ حرم همچون 

زیارت و عبادت شان در جریان بود. شناخت این مسئله نیازمند مراجعه به منابعی 

است که بتواند آن بخش از تاریخ حرم را که از یادها رفته است، نشان دهد. در این 

پژوهش یکی از نقشه های کهن حرم مطهر رضوی که به سفارش عبدالرزاق بغایری 

طراحی شده، بررسی و در آن شاکلۀ مجموعه بناهای حرم در اواخر دورۀ قاجار 

توصیف گردیده تا از این طریق پژوهشگران بتوانند بافت حرم مطهر رضوی را از 

لحاظ تاریخی، جغرافیایی، اقتصادی، مردم نگاری و سنت های فرهنگی و اجتامعی 

مورد پژوهش قرار دهند. 

کلیدواژه: نقشــه، ســند ۶۲۲۵۸، آســتان قدس رضوی، عبدالرزاق بغایــری، بازار، 

معامری، مشهد

مقدمه
ایـران  کهـن  شـهرهای  از  یکـی  مشـهد  مقـدس  شـهر 

اسـت کـه پیرامـون مضجـع نورانـی حـرت ثامن االمئـه، 

رشـد  و  رونـق  و  گرفتـه  شـکل  علی بن موسـی الرّضا)ع( 

آن در طـول تاریـخ به واسـطۀ حضـور پرفیـض ایـن حـرم 

نورانـی بـوده اسـت. شـناخت هویـت ایـن شـهر به عنـوان 

و چنـد  پیچیـده  کـه طرازهـای  یـک محیـط جغرافیایـی 

الیـۀ اقتصـادی، اجتامعـی، فرهنگـی، زیارتـی، سیاسـی و 

هـرنی دارد، به واسـطۀ شـناخت حـرم مطهر رضـوی حاصل 

می شـود کـه منشـاء مشـرتکات و روح جمعـی حاکـم بـر 

مردم این شـهر بوده و در بسـرتهای تاریخی مختلف قابل 

واکاوی و بررسـی اسـت. عالوه بر این، یکی از عوامل مهم 

در گسـرتش شـهر مشـهد، حضور مهاجران و زائرانی اسـت 

کـه بـه این شـهر وارد شـده اند. ایـن حضور در ابتـدای قرن 

جاری سـبب شـد بخشـی از ابنیۀ کهن پیرامون حرم مطهر 

جهـت سـاخت معابر) فلکـه حرتی( و صحن هـای جدید 

تخریـب شـود. همچنیـن موجـب ایجـاد تغییراتی گسـرتده 

در بافت قدیم شـهر و مجاور حرم شـد که بر اسـاس سـنن 

گذشـته و اعتقـادات مذهبـی دور حـرم گـرد آمـده بودنـد.

هویـت  ایـن  شـناخت  جهـت  حـارض،  پژوهـش  در 

فراموش)تخریب( شـده،  به بررسـی یکی از اسناد کتابخانۀ 

مرکـزی آسـتان قـدس رضـوی پرداختـه شـده اسـت. در این 

سـند می تـوان بافـت بناهـای حرم مطهـر را  قبـل از اجرای 

مشـاهده  حرتـی  فلکـۀ  سـاخت  و  توسـعه  طرح هـای 

کـرد. ایـن سـند بـه شـامرۀ ۶۲۲۵۸ در مرکز اسـناد کتابخانۀ 

مرکـزی ثبت شـده و شـامل نقشـه ای از حـرم مطهر رضوی 

اسـت.۱ ایـن نقشـه توسـط میـرزا علی اصغرخـان مهنـدس 

بغایـری۲ ترسـیم شـده اسـت.  بـه سـفارش عبدالـرزاق  و 

طراحـی ایـن نقشـه بـه سـال ۱3۰۲ش در مشـهد مقـدس 

آغاز و ترسـیم آن در سـال ۱3۰۴ش در شـهر تهران به پایان 

رسـیده اسـت. شناسـنامۀ این نقشـه شحی اسـت در باب 

تاریـخ و نحوۀ ترسـیم نقشـه که محاسـباتی در بـاب درجۀ 

خـط قبلـه از قبـۀ حرم مطهـر رضوی نیـز دارد و بغایری آن 

را در بـاب بیشـرت شـهرهای ایـران انجـام داده اسـت. مـن 

شناسـنامۀ نقشـه عبارت اسـت از:

بسمه تعالی

اعزامیـۀ  هیئـت  کـه  ۱3۴۲هجـری  سـنۀ  محـرم  در 

رسحـد شـامل شقـی، بیـن دولـت علّیـه ایـران و دولـت 

شـوروی)روس( وارد مشـهد مقـدس شـدند... هیئـت فنـی 

در تحـت ریاسـت اینجانـب عبدالرزاق مهنـدس بغایری به 

شح ذیـل شوع بـه عملیـات فنـی منـود: اوالً از چهاردهـم 

شـهر محـرم در اطـراف مشـهد مقـدس، خـود اینجانـب به 

عملیـات مثلّثاتـی کـه اسـاس نقشـه برداری بر آن می باشـد 

پرداختـه، بتدریـج ۲۵ فرسـنگ در شـامل و ۱۵ فرسـنگ در 

جنـوب و ۱۵ فرسـنگ در شق و ۱۶ فرسـنگ در مغـرب 

تهیـه  می شـود،  مربـع  فرسـنگ  معـادل ۷۰۰  تقریبـاً  کـه 

نقـاط مثلثاتـی منـود؛ ثانیاً پـس از تهیه نقـاط مثلثاتی آقای 

محسـن خان انصـاری کـه یکـی از معاونیـن اینجانـب بـود، 

محیـط شـهر مشـهد مقدس و اعـادۀ فرسـنگ از اطراف آن 

نقشـه برداری منـود. ثالثاً نقشـه برداری داخل حـرم مطهر و 

اطـراف را از ابتـدای بسـت بـاال خیابان تا آخر بسـت پایین 

خیابـان بانضـامم دو صحـن کهنه و نو و مسـجد گوهرشـاد 

بـه آقـای میـرزا علی اصغرخـان مهنـدس کـه او نیـز سـمت 

معاونـت داشـت واگـذار منـودم. پـس از امتـام ایـن نقشـه 

چـون موجبـات ترسـیم آن در مشـهد مقدس موجـود نبود 

لهـذا امتـام آن بـه عهـدۀ تعویـق افتـاد تـا آنکـه بـه تهـران 

مراجعـت کردیـم و در ذیقعـده ۱3۴3 در تهـران ترسـیم 

آن امتـام پذیرفـت و اکنـون یـک نسـخۀ آن تقدیـم آسـتانۀ 

مطهـره می شـود.

امـا مشـهد مقـدس که کرسـی خراسـان و مدفن حرت 

علیه االف التحیه والثنـاء  علی بن موسـی الرّضا  ثامن االمئـه، 

و زیارتـگاه عمـوم شـیعیان اسـت، ارتفاعـش از سـطح بحر 

محیـط نهصد مرت اسـت و عـرض گنبد مطهر از خط اسـتوا 

مطابـق رصـدی کـه اینجانـب در لیلـۀ سه شـنبه ۱۶جـدی 

 )3۶( منـوده ام   ۱3۴3 سـنۀ  جامدی الثانیـه   ۱۵ مطابـق 

درجـه )۱۷( دقیقـه )۴۸( ثانیـه اسـت و طولـش بـه رصـد 

اینجانـب در صورتـی که قلّه کوه توچـال را مطابق معمول 

اینجانـب مبـدأ طـول اختیـار کنیـم و آن خطـی اسـت کـه 

از وسـط شـهر طهـران می گـذرد هشـت درجـه ده دقیقـه 

نـوزده ثانیـۀ شقـی اسـت. امـا عـرض مشـهد را علـامء فن 

اروپایـی )3۶( درجـه )۱۷( دقیقـه )۱3( ثانیـه و طـول آن 

را نسـبت بـه رصدخانـۀ گرنویـچ )۵9( درجـه )3۶( دقیقـه 

)۱۵( ثانیه حسـاب کرده اند و چون اسـتخراج انحراف قبله 

اساسـش بـر عـرض و طـول اسـت، لهـذا اگـر )تـا( عـرض و 

طـول اروپایـی قبلـه را اسـتخراج مناییـم )۵3( درجـه )۵۷( 

دقیقـه )3۵( ثانیـه می شـود و با رصدی کـه اینجانب منوده 

)۵3( درجـه )۵۶( دقیقـه )۲۵( ثانیه می باشـد و این تفاوت 

قابل مالحظـه نیسـت، بـه عـالوه رصـد اروپائیـان البـد در 

مکانـی غیـر گنبـد مطهـر بوده اسـت.

متـون نقشـه بـه خـط نسـخ تحریـری اسـت و در باالی 

نقشـه بـه خـط ثلث عنوان نقشـه چنین درج شـده اسـت: 

رضـا  حـرت  ثامن االمئـه  مطهـره  منـوره  بقعـه  »نقشـه 

تحلیلی بر یکی از کهن  ترین 
نقشه های ابنیۀ حرم مطهر رضوی

 وحید توسلی* 

* کارشناس ارشد ایرانشناسی، مدیر اسناد و کتابخانۀ پژوهشکدۀ نوین شهر معنوی ثامن، 

Tavassoli@s3c.ir



علیه االف التحیه والثنـاء ارواحنـا و ارواح العاملیـن لـه الفـداء 

می باشـد کـه تقدیـم آسـتان مالیک پاسـبان اقـدس گردید.« 

در حاشـیۀ پاییـن  نقشـه، جهت هـای جغرافیایـی و سـمت 

قبله و مقیاس نقشـه با شـاخص مرت و همچنین زرع، برابر 

نقشـه  کاغـذ  اسـت.  شـده  درج  دویسـت وپنجاه ویک  بـا 
مرمت و از اطراف دچار فرسـایش و تخریب شـده اسـت.3

حرم مطهر رضوی

حـرم مطهـر رضـوی شـامل مدفـن و محـدوۀ پیرامـون 

مرقـد امـام رضـا)ع( اسـت. ایـن مـکان در میـان شـیعیان 

دارای احـرتام بـوده و از دورۀ صفـوی و زمـان سـاماندهی 

تشـکیالت آسـتان قـدس، کاربـرد واژۀ حـرم در بـاب مرقـد 

مطهـر حـرت رضـا)ع( و اماکـن متربکـۀ پیرامـون آن رایج 

شـد کـه مسـتندات آن در اسـناد شـامرۀ ۲۷۵۲۲ و ۲۲۵۲۷ 

مرکـز اسـناد کتابخانـه مرکـزی آسـتان قدس قابل مشـاهده 

بـوده، در آن  احـرتام شـیعیان  ایـن محیـط مـورد  اسـت. 

پناه جویـان از تعـرض در امـان بودند؛ چنان که آغـاز و رواج 

بست نشـینی- اصطـالح بسـت بـاال و پاییـن خیابـان اشـاره 

بـه ایـن موضـوع دارد- و همیـن مفاهیـم مشـابه در عـرص 

صفـوی از جملـه قراینـی اسـت کـه کاربـرد اصطـالح حـرم 

]حرمـت مـکان[ را در آن دوره تأییـد می کنـد )پروشـانی، 

.)39۶/3  :۱3۷۵

از زمـان شـهادت امـام)ع( و دفـن پیکـر پـاک ایشـان در 

بـاغ حمیدبن قحطبه، مجموعه بناهایی پیرامون آن سـاخته 

شـد و نشـان آن آثـار باارزشـی اسـت کـه بعدهـا امـرای 

سـامانی بـه آن مـکان مقدس اهـدا منوده انـد. امرایی چون: 

کشـوادبن امـالس در سـال 3۲۷ق، ابن سـیمجور بـه سـال 

3۶3ق۴ و ابن کثیـر بـه سـال 393ق۵ قرآن هایی را وقف حرم 

منـوده و در وقف نامـۀ خـود از ابنیۀ حرم یـاد کرده اند. این 

موضوع نشـان از اهمیت و آبادانی آن داشـته اسـت. بنا به 

نوشـته بیهقی)ف۴۷۰ق(، افرادی چون »ابوبکر شـهمرد« و 

»سـوری بن معتز« از امـرای خراسـان در دوره هـای سـامانی 

و غزنـوی، بـه آبادانـی و سـاخت منـارۀ حـرم پرداخته انـد، 

همچنیـن »ابوالحسـن عراقـی«، از دبیـران و سـاالر مناطق 

کُـرد و عـرب در دربـار مسـعود غزنـوی کـه از اقداماتـش 

روان سـاخن مجدد آب قنات سـناباد بود و وصیّت کرد در 

مجموعـه ابنیـۀ مشـهد علی بن موسـی الرّضا)ع( دفـن گردد 

)بیهقـی،۱39۰: ۵۸۰ و ۵3۵(.

در دورۀ سـلجوقی توجه به حرم بیشـرت گردید و شـاهد 

آن، تزیینـات معـامری و محراب هایـی اسـت کـه در حـرم 

نصـب شـده اسـت. ابن بطوطـه، سـیاح مغربـی، در سـال 

۷33ق از مشـهد بازدیـد کـرد و در توصیـف مجموعـۀ حرم 

از قبـه، مدرسـه و مسـجد آن یاد کـرده اسـت )ابن بطوطه، 

۱3۶۱: ۴۴۱/۱(. در دورۀ تیمـوری بناهـای متعددی در حرم 

مطهر سـاخته شـد که بر معـامری دوره های بعـد تأثیرگذار 

بـوده اسـت. سـاخت مسـجد گوهرشـاد و دکان هایـی کـه 

در اطـراف آن وقـف مسـجد شـده؛ رواق هـای دارالحفـاظ 

و دارالسـیاده؛ مـدارس پریـزاد و دودر و ایـوان طالی صحن 

دورۀ  در  اسـت.  دوره  ایـن  بـه  متعلـق  )انقـالب(  عتیـق 

صفـوی صحـن عتیـق گسـرتش یافـت و مجموعـه بناهایـی 

چـون گنبـد الله وردی خـان و حاتم بیـگ اردوبـادی؛ رواق 

توحیدخانـه؛ مسـجد ریاض؛ مـدارس خیرات خـان، پایین پا، 

مستشـار و میرزاجعفر ساخته شـد. صحن نو، دارالضیافه و 

دارالسـعاده از بناهای مهم دورۀ قاجار اسـت که در بخش 

شقـی حرم سـاخته شـده اند.

آنچـه ذکـر شـد مشـخص می کنـد کـه مجموعـه بناهای 

مهـم حـرم در مقاطـع مختلـف تاریخی سـاخته شـده و در 

دوره هـای مختلـف در حـال نوزایـی و تجدید بنـا بوده اند. 

بـا بررسـی نقشـۀ شـامرۀ ۶۲۲۵۸ می تـوان مشـاهده منـود 

کـه اوالً سـه بنـای قبـۀ مطهـر و منـارۀ کنـار آن و مسـجد 

دورۀ  از  قبـل  باقی مانـدۀ  بناهـای  قدیمی تریـن  بـاالرس، 

تیمـوری اسـت. در دورۀ تیمـوری بـه سـمت جنوب غربـی 

قبـه، مجموعـه بناهایـی سـاخته شـد. بیشـرت بناهـای دورۀ 

اسـت. در  بـه سـمت شـامل شقی حـرم  صفـوی متعلـق 

شـکل زیـر رنـگ آبی بناهـای ساخته شـده در دورۀ تیموری 

و رنـگ سـبز مجموعه بناهای ساخته شـده در دورۀ صفوی 

را نشـان می دهـد.

نقشۀ حرم مطهر رضوی )سند ۶225۸(

حـرم مطهر رضوی مجموعه ای زیارتی، عبادی، آموزشـی 

و اداری اسـت و در آن مسـاجد متعـدد بـه جهـت عبادت، 

مـدارس متعـدد به جهـت آمـوزش و سـاختامن های اداری، 

مـوزه ای، کتابخانه ای و پژوهشـی وجـود دارد.۶ اطراف حرم 

مطهـر از سـال ۱3۰۷ش تـا بـه امـروز چندیـن بـار دچـار 

تغییر شـده اسـت. بخشـی از بـازار و محله های مسـکونی 

و همچنیـن مدارسـی چـون فاضل خـان و باقریـه در طـرح 

توسـعۀ حـرم مطهـر تخریـب و ابنیـۀ منسـجم کنونـی بـه 

جهـت عبـادت و زیـارت بنا شـد و در کنـار آن، ابنیۀ موزه، 

کتابخانه و دانشـگاه رضوی قرار گرفت. در گذشـته زندگی 

و کسـب مـردم مشـهد در میـان ابنیۀ حرم همچـون زیارت 

و عبادت شـان در جریـان بـود و دکان هـای وقفـی مسـجد 

گوهرشـاد و همچنیـن راسـته ها و تیمچه هـا به خصـوص 

راسـته بـازار بزرگ مشـهد در میـان بافت ابنیـۀ حرم مطهر 

ورودی  از  بسـیاری  خاطـر  همیـن  بـه  و  داشـت  وجـود 

صحن هـای حـرم در این دوره به نام راسـته بازارهای متصل 

به آن نام گذاری شـده اسـت. در نقشـۀ شـامرۀ ۶۲۲۵۸ این 

راسـته بازارها قابل مشـاهده اسـت.

شـهر  در  خـود  حضـور  زمـان  در  بغایـری  عبدالـرزاق 

مشـهد بـه سـال ۱3۰۲ش دسـتور طراحـی سـه نقشـه را 

بـه مهندسـان گـروه خـود داد: ۱.نقشـۀ شـهر مشـهد بـه 

بـه  نقشـۀ مسـجد گوهرشـاد  مهنـدس؛ ۲.  اسـامعیل خان 

مطهـر  حـرم  نقشـۀ   .3 مهنـدس؛۷  علی اصغرخـان  میـرزا 

مهنـدس.  اصغرخـان  میرزاعلـی  بـه  رضـوی 

بـه جهـت اینکـه تداخلـی در کار طراحان ایجـاد نگردد، 

در نقشـۀ حـرم مطهر )سـند شـامرۀ ۶۲۲۵۸( فقـط به ابنیۀ 

موجـود در حـرم مطهر پرداخته شـده اسـت و نقشـۀ ابنیۀ 

اطراف حرم در نقشـه شـهر مشـهد ترسـیم شـده است. در 

نقشـۀ مـورد بررسـی فقـط می تـوان نـام ورودی بناهایـی 

را کـه در به سـوی حـرم داشـته اند مشـاهده کـرد. در ایـن 

پژوهـش بـا توجـه بـه بزرگـی نقشـۀ شـامرۀ ۶۲۲۵۸ و نوع 

اسـتقرار ابنیـۀ حـرم، جهـت ذکر ابنیـه و اماکن حـرم مطهر 

رضـوی، نقشـه در پنـج تصویـر تقسـیم و ارائـه می گردد:

تصویر نخست:

پایین خیابان، صحن جدید و آشپزخانۀ خدام

پایین خیابـان، صحـن  نهـر  بخـش  شـامل  تصویـر  ایـن 

جدید، آشـپزخانۀ خدام، مدرسـۀ خیرات خان و مقربۀ شـیخ 

بهایـی اسـت. در اطـراف صحـن جدیـد و پاییـن خیابـان، 

کـه  می شـود  مشـاهده  کوچه هایـی  و  بـازار  راسـته های 

امـروزه تخریـب شـده اند. آب حـوض و سـقاخانۀ میانـۀ 
نقشه حرم مطهر رضوی، بر گرفته از سند شامرۀ ۶۲۲۵۸، مرکز اسناد کتابخانه

نقشۀ حرم مطهر رضوی)۱3۴3ق(، طراح: علی اصغرخان مهندس، سند ۶۲۲۵۸،  مرکز اسناد کتابخانۀ مرکزی آستان قدس



صحـن جدیـد به کمـک کانالـی، از طریق نهـر پایین خیابان 

تأمیـن می شـده اسـت. ایـن سـقاخانه چنـد سـال بعـد از 

تهیـۀ ایـن نقشـه، در دورۀ نیابت تولیت محمدولی اسـدی 

برداشـته شـد. از نکات جالب توجه موجود در این نقشـه، 

نـاِم دیگـِر ایـوان شـاملی صحـن جدیـد در دورۀ پهلـوی به 

نـام ایـوان تلگراف خانـه اسـت کـه در ایـن نقشـه بـه ایـن 

نـام بـرده نشـده اسـت. همچنیـن در زمان طراحی نقشـه، 

حـرم دارای دو مهامن خانـۀ خـدام در جنـوب صحـن جدید 

و زائـران در بسـت باالخیابـان بـود کـه در سـال ۱3۰۸ش، 

چهـار سـال بعـد از طراحـی نقشـه، در مـکان باالخیابـان 

ادغـام گردیـد و مهامن خانـۀ خـدام  بـه همـراه راسـته بازار 

حکاک هـا و تیمچـه و مدرسـۀ پایین پـا تخریـب و زمیـن آن 

بـه صحن مـوزه تغییـر کاربـری داد.

تصویر دوم:

صحن کهنه )صحن انقالب(

ایـن صحـن یکـی از کهن تریـن بناهـای حـرم رضـوی و 

در قدیـم راه ورود زائـران بـه قبـۀ مبارکـه و مسـجد باالرس 

بـوده کـه در دورۀ صفـوی به صـورت امـروزی پی ریـزی و 

سـاخته شـده اسـت. در نقشـۀ مّدنظـر، تفاوت هایـی بـا 

صحـن امـروزی انقالب وجود دارد کـه از آن جمله می توان 

سـقاخانه  دور  چهارگانـۀ  حوضچه هـای  و  آب  نهـر  بـه 

و بسته شـدن درب بازارهـا و مـدارس کـه بـه ایـن صحـن 

بـاز می شـده و همچنیـن تخریـب کشـیک خانۀ دربان هـا 

و اتـاق مجلـس آسـتانه اشـاره کـرد. در دورۀ قاجـار، هـر 

کـدام از داالن هـای ورودی صحـن کهنـه بـا توجـه بـه بازار 

و مدرسـۀ متصـل بـه آن، نام گذاری می شـده اسـت؛ مثالً با 

توجـه بـه وجود بـازار زرگرها در بین صحـن کهنه و جدید، 

داالن ورودی جنوب شقـی صحـن کهنـه بـه نـام داالن بازار 

زرگرهـا معـروف بوده اسـت.

۲۱. نهر آب۱۱. درب صحن جدید۱. بقعۀ شیخ بهایی

۲۲. پایین خیابان۱۲. چهارسوق۲. درب صحن مقربۀ شیخ بهایی

۲3. بازارچه نقیب۱3. بازار کاله دوز ها3. مطبخ

۲۴. خیرات۱۴. صحن جدید )فتحعلی شاه(۴. ایوانی که به آشپزخانۀ خدام می رود

۲۵. درب تیمچه کوچک نقیب۱۵. سقاخانه مستشارامللک۵. شبت خانه

۲۶. کوچه حاجی قاسم طهرانی۱۶. حوض۶. آب  انبار

۲۷. مدرسۀ خیرات خان۱۷. درب بازار زرگرها۷. انبار

۲۸. کوچه تقی  بیگی۱۸. بازار زرگرها۸. درب تیمچۀ حکاکان

۲9. اول بست پایین خیابان۱9. ایوان داخلی9. درب تیمچۀ حکاکان ]فیروزه تراش ها[

۲۰. ایوان خارج۱۰. مبال۸ مقبل حاجی السلطان



تصویر سوم:

باالخیابان و مهامن خانۀ زواری

در این تصویر، نقشـۀ اماکن متصل به بسـت باالخیابان 

تـا درب صحـن کهنـه )انقالب( ترسـیم شـده اسـت. اماکنی 

چـون مهامن خانـۀ زواری، انبـار آسـتان قـدس، درب بـازار 

آن  از  زنجیـر(  )بـازار  بـزرگ  بـازار  درب  و  کفش دوزهـا 

جملـه اسـت. بسـیاری از ارکان زندگـی شـهری چـون بـازار 

اصلـی شـهر؛ مـدارس پریـزاد، فاضل خـان، نـواب و دودر؛ 

مهامن خانـۀ زائـران بـارگاه رضـوی؛ حـامم مهدی قلی بیـک 

و مقـربۀ امیرشـاه ملـک در اطـراف این بسـت وجـود دارد. 

از خصوصیـات مهـم ایـن بخـش از نقشـه، مشـخص منودن 

محـل مدرسـۀ فاضل خـان در کنـار بسـت باالسـت کـه در 

طـرح سـاخت فلکـۀ حرتـی در سـال ۱3۰۷ش تخریـب 

گردید.

تصویر چهارم:

اماکن مرکزی متربکۀ حرم

ایـن تصویر شـامل اماکن رسپوشـیدۀ حـرم مطهر رضوی 

و شـامل مسـاجد، گنبدخانه هـا و رواق هایـی اسـت کـه 

بـر دور رضیـح مطهـر امام رضـا)ع( سـاخته شـده اسـت. 

بخشـی از بناهـا ماننـد مدرسـۀ علی نقی میـرزا و آبدارخانۀ 

متصـل بـه آن و بنـای راهـرو کشـیک خانه و تحویل خانـه 

و همچنیـن سـاختامن کتابخانـه در دوران بعـد تخریـب و 

رواق هـای دارالسـالم، دارالعـزه، دارالـرسور و دارالذکـر بـه 

جـای آنها سـاخته شـده اسـت.

۱9. ایوان زیر ساعت۱۰. درب داالن نقره  سازها۱. درب بازار بزازها

۲۰. نهر آب۱۱. کوچه نقاره  خانه۲. درب بازار بزرگ

۲۱. سقاخانه طالی نادری۱۲. مدرسه حاج میرزاجعفر3. کفشداری بزرگ

۲۲. حوض۱3. مزار حر عاملی۴. صفۀ امیرعلی شیر )ایوان طالی نادری(

۲3. صحن کهنه۱۴. ایوان عباسی۵. پنجره فوالد

۲۴. مجلس آستانه۱۵. درب مدرسه مستشار۶. کفشکن درب گنبد

۲۵. کشیک خانۀ دربان ها۱۶. درب بازار سنگ رتاش ها ۷. درب داالن زرگرها

۱۷. درب داالن گیوه  فروش ها۸. ایوان زیر نقاره خانه

۱۸. درب باال خیابان9. درب پایین خیابان

۱۱.  درب بازار کفش دوزها۶. انبار آستانۀ حرتی۱. مهامن خانۀ زواری

۱۲. درب بازار۷. مدرسۀ فاضل خان۲. حیاط آشپزخانۀ زواری

۱3. نهر آب۸. اول بست باالخیابان3. حوض

۱۴. درب بازار9. درب بازار۴. باغچه

۱۵. راهرو آشپزخانه۱۰. کوچه۵. مطبخ

۲۱. درب  نقرۀ ایوان مسجد گوهرشاد۱۱. مسجد پشت رس۱. حرم مبارک

۲۲. قرب حاج میرزاحسین خان سپهساالر۱۲. قرآن خانه۲. درب طالی پایین پا

۲3. دارالسیاده۱3. منار نادری3. رضیح مطهر امام رضا)ع(

۲۴. ایوان حسام السلطنه۱۴. راهرو۴. درب طالی پیش  رو

۲۵. قرب مؤمتن السلطنه )مستشار امللک(۱۵. سقاخانه۵. صفۀ شاه طهامسبی

۲۶. قرب شیخ محمدتقی۱۶. حوض۶. قرب میرزای ناظر

۲۷. خزانه۱۷. اطاق حاجب التولیه۷. توحیدخانه

۲۸. قرب جالل الدوله۱۸. مسجد حاج قاسم۸. قرب میرزا محمدخان سپهساالر

۲9. قرب دارالحفاظ۱9. پنجره نقره9. قرب حاجی قوام

3۰. قرب حسام السلطنه۲۰. مسجد باالرس۱۰. قرب محمدولی میرزا



تصویر پنجم:

مسجد گوهرشاد و تیمچۀ پایین پا

ابنیـۀ مدرسـۀ  نقشـه شـامل مجموعـه  از  ایـن بخـش 

پاییـن پـا )مدرسـه و دکان هـای بازار(، مسـجد گوهرشـاد و 

دکان هایـی اسـت کـه وقـف مسـجد و حـرم مطهـر رضوی 

شـده، جـزو مجموعـه ابنیـۀ آن دوران حـرم بـه حسـاب 

می آمدنـد. ایـن بخـش از نقشـه بـه سـفارش عبدالـرزاق 

بغایـری و توسـط میرزاعلی اصغرخـان مهنـدس به صـورت 

نقشـۀ مسـتقل ترسـیم و به متولی مسـجد گوهرشـاد اهدا 

شـده اسـت و بـه شـامرۀ ۶۲۲۵9  در مرکـز اسـناد کتابخانۀ 

مرکـزی آسـتان قـدس نگهـداری می گـردد.

چنـد سـال بعـد از طراحـی نقشـۀ متـام ابنیـۀ شقـی 

مسـجد گوهرشـاد شـامل کوچه ها، دکان های وقفی مسجد 

از  بخشـی  خدامـی،  مهامن خانـۀ  پـا،9  پاییـن  گوهرشـاد، 

خانه هـای محلـۀ دربنـد علی خـان و ابنیـۀ بـازار و تیمچـۀ 

حـکاکان تخریـب گردیـد تـا صحـن موزه سـاخته شـود، لذا 

ایـن نقشـه یکـی از مدارکی اسـت که ابنیۀ قبل از سـاخت 

صحـن مـوزه )رواق امام خمینـی)ره( و سـاختامن مـوزه( را 

نشـان می دهـد. در حـرم مطهر دو مسـیر آب جـاری بوده: 

اّول نهـر وسـط صحـن کهنـه و بسـت بـاال و پایین خیابـان؛ 

دوم مسـیر آبـی کـه ابتـدا از آب باقی مانـدۀ قنـات سـناباد 

تأمیـن می شـد ولـی در دورۀ قاجـار و بـه سـال ۱333ق 

)حـدود ده سـال قبـل از طراحـی نقشـه( بـه جهـت دور 

مانـدن آب مسـجد از آلودگـی، لولـه ای از باغ منبـع )خارج 

دروازۀ رساب( تا مسـجد سـاخته شـد. آب مسجد گوهرشاد 

از ایـوان معـروف بـه آب وارد، پـس از مسـجد بـه حـوض 

تیمچـه پاییـن پـا و پس از آن به مدرسـۀ پایین پا و بخشـی 

از آن بـه مهامن خانـۀ خدامـی وارد می شـد.

۵3. قرب حشمت الدوله۴۲. ایوان طالی فتحعلی شاه3۱. قرب عباس میرزا نائب السلطنه

۵۴. گنبدحاتم خانی۴3. کفشداری خدام3۲. قرب میرزامحسن  خان مشیرالدوله

۵۵. مسجد زنانه۴۴. راه پله33. قرب فرمان فرما

۵۶. درب گنبد به حرم۴۵. درب الضیافه3۴. خزانۀ قدیم

۵۷. قرب الله  وردی خان۴۶. سقاخانه کفشداری قاینی3۵. تحویل خانه

۵۸. گنبد الله  وردی خان۴۷. قرب امین السلطان3۶. کشیک خانۀ خدام

۵9. راه رو گنبد به توحیدخانه۴۸. دارالسعاده3۷. کتابخانه

۶۰. دارالضیافه۴9. قرب میرزا سعیدخان3۸. آبدارخانه

۶۱. قهوه  خانه۵۰. قرب شوکت  امللک میرعلم خان39. مدرسۀ علی نقی میرزا

۵۱. قرب صاحب دیوان۴۰. راهرو کشیک خانه

۵۲. قرب معین امللک۴۱. اطاق رسکشیک

نقشۀ مسجد گوهرشاد، طراح: میرزاعلی اصغرخان مهندس، سند شامرۀ 

۶۲۲۵9، مرکز اسناد کتابخانه

۲۱. دربند علی  خان۱۱. حیاط آشپزخانه۱. مسجد گوهرشاد

۲۲. دکاکین موقوفۀ مسجد گوهرشاد۱۲. مطبخ۲. مسجد پیر زن

۲3. ایوان حاج حسن۱3. کوچه پشت مسجد3. مسیر آب )نهر آب(

۲۴. پایین پای مبارک۱۴. منرب مسجد۴. حوض

۲۵. دکاکین )تیمچۀ پایین پا(۱۵. انبار مسجد۵. ایوان جلو دارالسیاده

۲۶. شبستان گرم۱۶. ایوان مقصوره۶. کفشکن

۲۷. کشیک خانه۱۷. راه پله۷. شبستان

۲۸. محراب۱۸. مناره۸. درب بازار )بزرگ(

۱9. مدرس9. ایوان آب

۲۰. درب کاظم  خان۱۰. شبت خانه



نتیجه گیری

حـرم مطهـر رضـوی منبـع اصیـل و رضب آهنـگ جریـان 

 حیات بخـش شـهر مشـهد مقـدس اسـت. در ایـن مجموعه 

اماکنـی وجـود دارد کـه در درون آن می تـوان روح جمعـی 

و عبـادی زائـران و مجـاوران حـرت را مشـاهده کـرد. در 

طـول تاریـخ بخشـی از ایـن جریـان زندگـی دچـار تغییـر 

و فراموشـی شـده اسـت کـه می توانـد به عنـوان یکـی از 

مبانـی هویتـی مـورد بررسـی قـرار گیـرد. یکـی از ابزارهای 

شـناخت و بررسـی گذشـته و تاریـخ حـرم مطهـر رضـوی، 

نقشه هاسـت. 

در ایـن پژوهش با بررسـی یکی از کهن ترین نقشـه های 

ابنیـۀ حـرم مطهـر کـه در اواخـر دورۀ قاجار طراحی شـده، 

شـناختی نسـبی در بـاب اماکـن مقدس حرم مطهـر رضوی 

آمـده  به دسـت  آن  بـه  متصـل  کوچه هـای  و  بازارهـا  و 

اسـت. همچنین با بررسـی اماکن مطرح شـده در نقشـه از 

منظـر تاریخـی و میراثـی، مؤلفه هایی مشـخص شـد که در 

بازتولیـد معانـی هویتـی این مـکان مقـدس می تواند نقش 

ایفـا کنـد. وجـود مضجـع شیـف امـام رضـا)ع(، مسـاجد، 

مـدارس، رواق هـا، شبسـتان ها، صحن هـا، بازارهـا، راه آب، 

مزارهـا، مهامن رساهـا، مناره هـا، کتابخانـه و مراکـز اداری و 

انبارهـا بخشـی از مؤلفه هایـی اسـت کـه در ایـن پژوهـش 

معرفـی گردیـد. پیشـنهاد می گردد در پژوهشـی علمی متام 

نقشـه های کهـن به جامانـده از حـرم مطهر رضوی بررسـی 

علمـی شـده، بـا مقایسـۀ این نقشـه ها، سـیر تاریـخ مصوِر 

سـاخت و سـازهای ابنیـۀ حـرم مطهر رضوی به عنـوان یکی 

از منابـع هویتـی حـرم مـورد پژوهش قـرار گیرد.

پی نوشت

بـا وجـود  کـه  پژوهشـگر مشـخص شـد  بررسـی  بـا   .  ۱

نقشـه هایی بـا قدمـت بیشـرت از شـهر مشـهد، ایـن سـند 

و  مهندسـی  به صـورت  کـه  اسـت  نقشـه ای  کهن تریـن 

دقیـق، ابنیـۀ حـرم مطهـر در آن ترسـیم شـده اسـت.

۲ . بغایـری از پیشـگامان معـارص در فـن نقشـه برداری 

و علـم جغرافیـا در ایـران اسـت کـه بـه سـال ۱۲۴۸ش در 

اصفهـان بـه دنیـا آمـد و پـس از تحصیـل در دارالفنـون، 

امـالک  و  اراضـی  نقشـه برداری  زمینـۀ  در  سـفارش هایی 

انجـام داد. همچنیـن بـا گـردآوری و مطالعـۀ انبوهـی از 

نقشـه های انگلیسـی، روسـی، آملانی، فرانسـوی و ترکی و 

همچنیـن تطبیـق اعالم آن بـا متون تاریخـی و جغرافیایی 

فارسـی و محلی به شـهرت رسـید و در اغلب فعالیت های 

راجـع بـه حـدود ایـران، در مقـام رسپرسـت فنـی هیئـت 

اعزامـی حـارض بود.]نقشـه ای که در این پژوهش بررسـی 

شـده از امـوری بـوده کـه طـی فعالیت هـای بغایـری در 

روسـیه  بـا  ایـران  شـامل شق  مـرزی  تعییـن رسحـدات 

طراحـی شـده اسـت.[ بغایـری در ۸۴ سـالگی بـه سـال 

)بیـات،۱3۶9: ۱۴۸۰/۱(. ۱33۲ش درگذشـت 

3 . بـا وجـود مراجعـه بـه فهرسـت مرکـز اسـناد کتابخانـه 

بـه علـت فهرسـت نگاری ناقـص )در ایـن مرکـز اعالم شـد 

نقشـه فهرسـت نشـده اسـت( انـدازه و همچنیـن نـوع 

کاغـذ و دیگـر مشـخصات نسخه شناسـی نقشـه مشـخص 

نگردید.

۴ . کتابخانـۀ آسـتان قـدس رضـوی. شـامرۀ ثبـت جـزوۀ 

۱۱۲۲3 قرآنـی: 

۵  . کتابخانـۀ آسـتان قـدس رضـوی. شـامرۀ ثبـت جـزوۀ 

۱۲۵۰۱ قرآنـی: 

۶  . پـوپ)۱۲۶۰-۱3۴۸( در وصـف حـرم مطهـر رضـوی 

قریـب سـی  شـامل  رضـا)ع(  امـام  مدفـن  اسـت:  آورده 

ساختامن سـازی،  قـرن  پنـج  از  بیـش  معـرف  و  بناسـت 

کتابخانه هـا،  مدرسـه ها،  شبسـتان ها،  مسـجدها،  شـامل 

منازخانه هـا و کاروانرساهـا. همـۀ بناهـا را چهـار صحـن 

عظیـم بـه هم پیونـد می دهد )پوپ، آرتـور. ۱3۸۲: ۲۲۱(.

۷ . این نقشـه به شـامرۀ ۶۲۲۵9 در مرکز اسـناد کتابخانه 

مرکـزی آسـتان قدس نگهـداری می گردد.

مسـرتاح،  ریزنـد،  پیشـاب  آن  در  کـه  جایـی  مبـال:   .  ۸

)3۷۶۴/3  :۱3۷۵ )معیـن،  آب خانـه  ادب خانـه، 

9 . ایـن مـکان دربرگیرنـدۀ مدرسـه و موقوفـات مدرسـۀ 

پاییـن پا)سـعدیه( بوده کـه در زمان طراحی نقشـه، خود 

شـامل تیمچـه بـازار صحاف هـا و زرگرهـا و در جنـوب 

شقـی آن بنـای باقی مانـده از مدرسـۀ پاییـن پا)سـعدیه( 

در دورۀ صفـوی بـوده اسـت.

منابع

ابن بطوطه، محمدبن عبدلله)۱3۶۱(سـفرنامۀ ابن بطوطه.   -

ترجمـۀ محمدعلی موحد، تهـران: علمی و فرهنگی.

- بیـات، کاوه )۱3۶9( »بغایـری، عبدالـرزاق« دانشـنامۀ 

جهـان اسـالم، زیـر نظـر مصطفـی میرسـلیم، تهـران: بنیاد 

اسـالمی. دائره املعـارف 

- بیهقـی، محمدبن حسـین)۱39۰( دیبـای دیـداری؛ مـن 

کامـل تاریـخ بیهقـی، چ ۱، تهـران: سـخن.

بست نشـینی«  و  »بسـت   )۱3۷۵( ایـرج  پروشـانی،   -

دانشـنامۀ جهـان اسـالم، زیـر نظـر غالمعلی حـداد عادل، 

اسـالمی. دائره املعـارف  بنیـاد  تهـران: 

- پوپ، آرتور)۱3۸۲( معامری ایران، تهران: اخرتان.

تهـران:  چ9،  فارسـی،  فرهنـگ  محمـد)۱3۷۵(  معیـن،   -

امیرکبیـر.



مقدمه: سیر تکاملی گنبد
از  و هـوا  و آب  اقتضـای طبیعـت  بـه  بنـا  ایـران  در 

نـوع  دو  از  معـامری  فضاهـای  بـرای  دور،  گذشـته های 

پوشـش چوبی و طاق اسـتفاده شـده و سیسـتم اسـتفاده 

از طـاق بیشـرت در معـامری دوران اسـالمی ایـران تـداوم 

یافتـه کـه رایج تریـن سـازۀ ایـن نـوع پوشـش گنبد اسـت 

)آنـدره گـدار، ۱3۶9: ۵(. 

پوشـش گنبـدی برخـی فضاهـای معـامری بـا قاعـدۀ 

مربـع از دورۀ ساسـانی رایـج شـد و پـس از آن نیـز در 

بناهـای دوران اسـالمی تداوم و تکامـل یافت و در نهایت 

جنبـۀ منادیـن بـه خـود گرفت. پوشـش گنبـدی از آغـاز با 

تغییـر و تحوالتـی همـراه بـود. گنبـد معمـوالً از قاعـدۀ 

دایـره برخـوردار اسـت و اسـتقرار آن بـر فـراز بناهـای 

مکعب شـکل مسـتلزم اقداماتـی اسـت کـه مهم تریـن آن، 

تبدیـل قاعـدۀ بنـا از مربـع بـه هشـت ضلعـی، شـانزده 

احتـامالً  اقـدام  ایـن  اسـت.  دایـره  نهایـت  در  و  ضلعـی 

»بـازۀ  بنـای  در  میـالدی  سـوم  قـرن  در  بـار  نخسـتین 

هـور« بـا گذاشـن الوارهـای چوبـی در گوشـه ها و پـس 

از آن در دوران اردشـیر اول در آتشـکدۀ نیـارس کاشـان 

بـا اسـتفاده از سـه کنج یـا فیلگـوش صـورت گرفتـه اسـت 

)آنـدره گـدار و دیگـران ۱3۶۵، ج۱: ۵9 و۶۰؛ آنـدره گدار، 

۱3۶9: ۸تـا۱۱(. بناهایـی کـه بـه ایـن شـیوه ها در دوران 

ساسـانی گنبـددار می شـده، دارای پـالن مربـع بوده انـد 

امـا در دوران اسـالمی عـالوه بـر تـاالر مربـع، گنبـد را بـر 

فـراز بناهایی بـا قاعدۀ مـدور، پنج ضلعی، هشـت ضلعی، 

ده ضلعـی، دوازده ضلعـی و حتی مسـتطیل بنـا می کردند. 

اسـتقرار گنبـد بـر بسـرتهای متفـاوت الزامـات معـامری 

خاصـی را طلـب می کـرد.

در اینجا تأکید ما بر مرحله ای اسـت که گنبد ساسـانی 

بـه گنبـد بـر فـراز بناهـای دوران اسـالمی ادامـه یافتـه 

اسـت. در دورۀ اسـالمی نیـز گنبـد بـه کمـک فیلپوش هـا، 

کـه  سـاقه ای  امـا  می پوشـاند  را  مکعب شـکل  فضاهـای 

بـر روی آن مسـتقر گشـته،  قاعـدۀ دایره ای شـکل گنبـد 

از  بازمانـده  گنبدهـای  نخسـتین  اسـت.  شـده  کامل تـر 

دوران اسـالمی ماننـد گنبـد مقـربۀ شاه اسـامعیل سـامانی 

در بخـارا و گنبـد ساخته شـده بـر روی بنـای چهارطاقـی 

سـاقه ای  روی  بـر  جـاذب(  ارسـالن  )مقـربۀ  سنگ بسـت 

هشـت ضلعی سـاخته شـده، سـاقه ای که در منـای درونی 

دربرگیرنـدۀ گوشـوارها و درگاه ها و برخـوردار از تزئینات 

اسـت. آجری 

در بناهـای دوران اسـالمی از طاق هـای آجـری بـرای 

ایجـاد سـه کنج و درگاهی اسـتفاده می کردنـد و در هامن 

فضـای داخلی سـه کنج، بهرتین تزئینـات تاالرهای گنبددار 

را تجلـی می دادند)آندره گدار، ۱3۶9: 9۰و9۱(. در دوران 

سـلجوقی فضاها وسـیع تر و سـقف ها بلندتر و در نتیجه 

در  چندضلعـی  طرح هـای  و  شـدند  ضخیم تـر  جرزهـا 

مقیـاس بزرگ نیـز رواج یافتند؛ مانند اطاق هشـت ضلعی 

دوران  ایـن  در   .)۴۱۲  :۱3۷۶ )هـوف،  نطنـز  مسـجد 

دیواره هـای داخلـی تـاالر گنبـددار بـا ایجـاد فیلگوش هـا، 

زینـت  قاب هـا  و  طاق مناهـا  طاقچه هـا،  درگاهی هـا، 

می یافتنـد و بـا شـکوه جلوه گـر می شـدند و سـاقۀ گنبـد 

را در بیـرون بـا منـای هشـت ضلعی بـر فـراز قاعـدۀ مربع 

یـا چندضلعـی گنبد نسـبتاً کوتاهی اسـتقرار می دادند. در 

ایـن مرحلـه گنبـد بـر فـراز شـبکه ای از قوس هـای سـبک 

تشـکیل  را  فیلگوش هـا  و  درگاهی هـا  و  طاق مناهـا  کـه 

 :۱3۶9 گـدار،  )آنـدره  می یافـت  اسـتقرار  می دادنـد، 

بودنـد و عمـده   بیشـرت درون گـرا  بناهـا  آن  ۱۰3و۱۰۴(. 

تزئینـات، رویـۀ دیواره هـای داخلـی را زینـت می دادند تا 

جایـی کـه برخی از آنهـا در منای خارجـی هامنند توده ای 

از گل مشـاهده می شـوند، ماننـد مسـجد گنبـد سـنگان 

خـواف و آرامـگاه محمدبن زیـد در مـرو. یـورش مغول ها 

در اوایـل قـرن هفتـم هجری قمـری موجـب افـول و تنزل 

هـرن از جملـه معـامری شـد، بـا ایـن وجـود از اوایـل قرن 

هشـتم هجری قمـری سـاخت گنبـد منفرد با هامن سـبک 

و سـیاق پیشـین ادامـه یافت و عالوه بـر آن دو نوع گنبد 

»دو جـداره« و »گنبـد داخلـی« کـه زیر سـقف مخروطی 

پنهـان بـود نیـز سـاخته می شـد )ویلـرب، ۱3۶۵: ۶۷(.

مکعب شـکل  اطاق هـای  فـراز  بـر  منفـرد  گنبدهـای 

یـا هشـت ضلعی کـه هشـت ضلعی پایـۀ آنهـا بتوانـد در 

بـاال بـه شـانزده ضلعی و در نهایـت دایـره تبدیـل شـود و 

گنبـد را بـه دوش بکشـد، شـکل گرفـت. ایـن امر مسـتلزم 

پیـش روی تدریجـی پایـۀ گنبـد و کم کردن ضخامـت گنبد 

از پاییـن بـه بـاال بـود. تـا اوایـل قرن هشـتم هجـری منای 

بیرونـی گنبدهـا آجـری و سـاده بودنـد و بـرای اولیـن بار 

رویـۀ گنبـد سـلطانیه در سـال ۷۱3ق. بـا قطعاتـی از آجر 

بـا لعـاب نیلی رنـگ تزییـن شـد )ویلـرب، هـامن: ۶۷و۶۸(.

و  معـامری عظمـت  در  ایلخانـی  دورۀ  گنبدهـای  در 

شـکوه مـورد توجـه واقـع شـد و در ایـن جهـت سیسـتم 

گنبـد دوپوشـش آغاز شـد کـه در دورۀ تیمـوری نیز ادامه 

یافـت. گنبد دوپوشـش عـالوه بر حفاظت پوشـش زیرین 

و تزئینـات معـامری زیر سـقف، جنبۀ منادین و سـمبلیک 

گنبدهـای  مدیرتانـه  حـوزۀ  در  داشـت.  نیـز  زیبایـی  و 

چکیده

روضه یا مدفن امام رضا)ع(، هستۀ اولیۀ حرم مطهر رضوی، همواره مورد توجه و 

توّسل خاص شیفتگان و به تبع متولیان و معامران و هرنمندان بوده است. قداست 

و کارکرد آن مکان معنوی ایجاب کرده که ضمن مراقبت از آن، سعی شود بهرتین 

و واالترین جایگاه و شایط را به لحاظ موقعیت، ایستایی و تزیینات داشته باشد. 

بنابراین در طول زمان بناهای جانبی مرتبط با آن گسرتش یافته، استحکام آن تأمین 

شده و در زینت بخشی آن متناسب با شایط زمان اقدام کافی و وافی صورت گرفته 

است، اما به نظر می رسد که مالحظۀ جایگاه آن در مجموعه از اولویت خاص 

برخوردار بوده و با ارتفاع گنبد فراز مرقد امام)ع( آن مقصود حاصل و روضۀ مطهر 

در میان بناهای پیرامونی برجسته شده است.

امتیاز و اشاف گنبد زمانی رضورت یافته که ساخت بناهای دیگر در مجاورت حرم 

مطهر آغاز شده و ارتفاع برخی از آن ها مثل گنبد و ایوان های مسجد گوهرشاد و 

گنبد دارالسیاده بر بلندای حرم پیشی گرفته و از شأن و منزلت حرم مطهر کاسته 

است. از زمانی که گنبد مرتفع دوپوشه ای بر فراز روضۀ مطهر ساخته شده، گنبد 

مناد مجموعه معامری آستان قدس رضوی و نقطه عطف و توجه شیفتگان و مؤمنان 

گردیده و روز به روز بر شکوه و جالل آن افزوده شده است. چگونگی تغییر شکل 

قطعی گنبد حرم مطهر با اینکه بسیار اهمیت داشته، به دالیل نامشخص در تاریخ 

آستان قدس رضوی ناگفته و نانوشته مانده است. در این مقاله کوشش خواهد شد 

ضمن مروری بر سیر تحول گنبد و حرم مطهر، زمان و چرایی شکل گیری گنبد مطهر 

به فرم کنونی آن بیان شود.

واژگان کلیدی: حرم امام رضا)ع(، گنبد طال، آستان قدس رضوی.

* باستان شناس، مدیرکل اسبق میراث فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی.  

rajablabbaf@yahoo.com

گنبد حرم مطهر امام رضا)ع(
 رجبعلی لباف خانیکی* 



بلنـد را بـر بـاالی سـاختامن های عظیـم می سـاختند کـه 

بـا جنبـۀ تقـدس بنـا ارتبـاط می یافـت و چنیـن کارکـردی 

بـرای گنبـد از قـرون اولیـۀ اسـالم در ایـران هم رایـج بود. 

مالحظـات زیبایـی موجـب اهمیت دادن بـه ارتفاع گنبد و 

هویداشـدن آن گردیـد. در دوران ایلخانی بلندی را ارتفاع 

پوشـش گنبـد تأمیـن می کـرد کـه ایـن امـر عـدم تناسـب 

ارتفـاع سـقف بـا ابعاد فضـای داخلی بنا را در پی داشـت 

)ویلـرب، هـامن: ۷۰(.

تـا اواخـر قـرن هشـتم هجـری قمـری سـاختار بنـا از 

درون و بیـرون قابـل رؤیـت یا به تعبیـری برهنه و عریان 

بـود امـا از اوایـل دوران تیمـوری معـامران ایرانـی بر فراز 

پایه های مربع یا هشـت ضلعی گنبد، سـاقه ای اسـتوانه ای 

معـروف بـه »گـردو« تـدارک دیدنـد و بـر فـراز آن گنبـد 

دیگـری برافراشـتند. بـا ایـن کار چند مقصود حاصل شـد: 

اوالً گنبدهـا بلنـد و در بافـت معـامری پیرامـون پدیدار و 

منادیـن شـد؛ ثانیـاً گریو و گنبـد فوقانی معایب سـاختامن 

را پوشـاند؛ ثالثـاً بدنـۀ گریـو و گنبد فوقانی بسـرت تزئینات 

۱۱۲و۱۱3؛   :۱3۶9 گـدار،  شـد)آندره  دلخـواه  و  مفصـل 

ویلـرب، هـامن: ۷۱ ؛ هـوف، هـامن: ۴۱3(. 

آرامـگاه  مثـل  سـمرقند  نزدیـک  زنـده«  »شـاه  مقابـر 

»بی بـی زینـب« و »شـیرین سـیکا« کـه در سـال ۷۸۷ق. 

گنبـد  کـه  بودنـد  بناهایـی  اولیـن  جـزو  شـدند  سـاخته 

بیـن  آن  از  بعـد  و  داشـتند  بلنـد  گریـو  و  دوپوشـش 

سـال های ۸۰۱ تـا ۸۰۶ق. نیـز مسـجد »بی  بـی شـینم« در 

سـمرقند به هامن شـیوه سـاخته شـد )آندره گدار، ۱3۶9: 

۱۲۷و۱۲۸(.  

امیرتیمـور پـس از مـرگ در سـال ۸۰۸ق. در بنایـی بـا 

گنبـد بلنـد دفن شـد که امـروزه به »گور تیمـور« معروف 

اسـت. ایـن بنـا پیـش از سـال ۸۰۴ق. به عنـوان مدرسـه 

سـاخته شـده و وقتی »محمدسـلطان« نوۀ تیمور در سال 

۸۰۶ درگذشـت او را در آنجـا دفـن کردنـد و »الغ بیـک« 

بعـد از فـوت تیمـور آن را به صـورت آرامـگاه سـلطنتی 

درآورد. گـور تیمـور کـه مدفـن پـرسش شـاهرخ نیـز شـد، 

توانایـی  و  منـاد خالقیـت  و  در سـمرقند  مطلـوب  کاری 

معـامران عـرص تیموریـان بـود کـه عمدتـاً ایرانـی بودنـد. 

در ایـران شقـی هـم سـاخت گنبدهـای بلنـد تقریبـاً در 

هـامن زمان آغاز شـد. در سـال ۸۲۱ق. مسـجد گوهرشـاد 

احـداث گردیـد، در ایـن مسـجد گریـو گنبـد بـر روی یک 

۸۴3ق.  سـال  در  و  یافـت  اسـتقرار  مکعب شـکل  پایـۀ 

پریـزاد، در نزدیکـی  گنبدهـای مدرسـۀ دودر و مدرسـۀ 

مسـجد گوهرشـاد، با سـاقۀ بلند سـاخته شـدند. در سـال 

۸۵۵ق. بـرای امیرشـاه ملک مقـربه ای سـاختند کـه بعدهـا 

بـه مسـجد تبدیـل و »مسـجد شـاه« نامیـده شـد و در 

هـامن دوران گنبـدی سـاقۀ بلنـد مدرسـۀ فیروزشـاهی در 

مجـاورت آرامـگاه شـیخ احمد جـام را پوشـش داد )آندره 

گـدار، هـامن: ۱۲۷تـا۱۲9؛ شـیالبلر، ۱3۸۱: 9۶و9۷(.

در عـرص صفـوی گریوهـای بلند و گنبدهای دوپوشـش 

در ایـران عمومیـت یافـت و گنبدهـا پیازی شـکل شـدند 

یـا  گریـودار  گنبدهـای   )۱3۱ هـامن:  گـدار،  )آنـدره 

سـاقه بلند در دورۀ قاجـار نیـز تداوم یافـت البته در ابعاد 

کوچک تـر.

مراحل تکوینی گنبد مطهر

بنـای اولیـۀ مدفـن امـام رضـا)ع( بـه ده سـال پیـش 

از شـهادت ایشـان برمی گـردد و آن قبـه ای بـود کـه بـه 

دسـتور مأمون عباسـی جهت دفن پدرش هارون در سـال 

۱93ق. سـاخته شـد )مولوی و دیگران، ۱3۸۸: 33؛ سیدی، 

۱3۷۸: ۱3؛ امـام ۱3۴۸: ۱۱۷؛ لبـاف خانیکـی ۱3۷۸: 3۴؛ 

عطـاردی، ۱3۷۱: ۵۸تـا۶۰( اگرچـه برخـی هم احـداث آن 

بنـا را بـه یکهزاروصدسـال پیش از شـهادت امام رضا)ع( و 

بـه اسـتناد حدیثـی از »جابربن عبدالله انصاری« و »شـیخ 

صـدوق« بـه اسـکندر مقدونـی نسـبت داده اند )موسـوی 

مغانـی، ۱3۴۱: ۴3؛ مؤمتـن ۱3۵۵: 3۸؛ کاویانیـان ۱3۵۴: 

بـه نقـل از منتخـب التواریـخ( کـه البتـه مقـرون بـه واقع 

نیسـت، آن بنای اولیه که به دسـتور مأمون سـاخته شـده 

و بـه »هارونیـه« شـهرت داشـته اسـت، فضایـی بـا پهنـۀ 

تقریبـاً مربـع بـوده و گـور خلیفه در مرکز آن قرار داشـته 

اسـت، دیـوار بنـا چینـه و پهنـای دیـوار بیـش از دو مـرت 

ضخامـت داشـته و سـقف آن متناسـب بـا شـیوۀ معامری 

آن روزگار رضبـی عرق چینـی و فاقـد گنبـد بلنـد بـوده 

اعتامدالسـلطنه،  33؛   :۱3۸۸ دیگـران،  و  )مولـوی  اسـت 

۱3۶۱، ج۲: 3۲۸( در سـال ۲۰3ق. در پـی شـهادت امـام 

علی بن موسـی الرّضا)ع( مأمـون دسـتور داد تـا آن حرت 

را در مجاورت قرب هارون به خاک سـپارند )طربی، ۱3۵۲، 

ج۱3: ۵۶۷۵(. برخـی نیـز معتقدند کـه حرت را در تاالر 

بزرگ کاخ »حمیدبن قحطبه« در سـناباد به خاک سـپردند 

)امـام، هـامن: ۴۰۴( و حـرت رضـا)ع( نیـز در قبه ای که 

هـارون در آن مدفـون بـود، در کنـار قـرب هـارون به خاک 

سـپرده شـد )شـیخ صـدوق، ۱3۷۱: 3۴و3۵(. هارونیـه که 

در بخـش مرکـزی کاخ حمیدبن قحطبـه قـرار داشـت تاالر 

بـزرگ و مرتفعـی بـود که گنبـدی بر فراز آن قرار داشـت. 

ایـن تـاالر و گنبـد تاکنـون پابرجاسـت )عـامل زاده، ۱39۰: 

۱۱۱(، ایـن فرضیـه مقـرون به صحت نیسـت زیرا منطقی 

درون  حتـی  یـا  تـاالر  درون  در  کـه  منی رسـد  نظـر  بـه 

مجموعـۀ کاخ حمیدبن قحطبـه، هـارون دفن شـده باشـد 

بلکـه عقـل سـلیم حکـم می کنـد کـه دفـن جسـد هـارون 

در مجـاورت کاخ و احتـامالً در درون حصـار پیرامون کاخ 

صـورت گرفتـه و مقـربه ای معـروف بـه هارونیـه در آنجـا 

سـاخته شـده باشد.

گنبد اولیه

از کـم و کیـف دقیـق بنـای اولیـه یـا هارونیـه اطالعی 

قرارگیـری  نحـوۀ  بـه  توجـه  بـا  امـا  نیسـت،  دسـت  در 

محـدودۀ  کـه  کـرد  فـرض  می تـوان  امـام  مطهـر  مدفـن 

اخیـر،  ترصف هـای  و  دخـل  از  نظـر  رصف  اولیـه  بنـای 

هـامن محـدودۀ کنونـی روضـۀ منـوره بـوده اسـت. بنـا 

بـه نوشـتۀ اکـر مورخـان و پژوهشـگران )ظاهـراً بـه نقل 

از ابن اثیـر(  »نارصالدولـه سـبکتکین« کـه بیـن سـال های 

3۶۶ تـا 3۸۷ق. حکومـت داشـته حـرم مطهـر امـام را کـه 

بـه »مشـهد« مشـهور بـوده، تخریب کـرده و تنهـا اندکی 

اسـت  مانـده  باقـی  آن  دیوارهـای  از  مـرت  دو  از  بیـش 

)مولـوی و دیگـران، هـامن: 33؛ اعتامدالسـلطنه، هـامن: 

33۸؛ موسـوی مغانـی، هـامن: ۴3(. بـا اینکـه برخـی بـه 

دالیلـی دربـارۀ ایـن خـرب تردیـد دارنـد )سـیدی، ۱3۸۷: 

۱۸( امـا ایـن واقعیـت انکارناپذیـر اسـت کـه بـه گـزارش 

بیهقـی یک بـار در پایـان عهـد سـامانیان و بـار دیگـر در 

زمـان سـلطنت مسـعود غزنـوی )۴3۲-۴۲۱ق.( حـرم امام 

»سـوربن معتز«  و  شـهمرد«  »بوبکـر  توسـط  رضـا)ع( 

تجدید بنا یا آباد شـده )سـیدی ۱3۷۸: ۱۸؛ سـیدی، ۱39۴: 

۱۲۸و۱۲9؛ بیهقـی ۱3۵۶: ۵3۱و۵3۲؛ بیهقـی ۱3۸۸، ج۱: 

۴۰۶؛ قصابیـان، هـامن: ۱۱9تـا۱۲۱( و راونـدی به وضـوح 

سـاخت قبـۀ »رضـا رضـی اللـه عنـه« را به سـوری بن معتز 

نسـبت داده اسـت )راونـدی، ۱333: 9۴(. 

آن بنـا چه در زمان سـامانیان و چـه در دوران غزنویان 

تکمیـل یـا سـاخته شـده باشـد، در سـاخت آن از شـیوۀ 

)سـاخت  سـامانی  اسـامعیل  امیـر  آرامـگاه  معـامری 

)سـاخت  جـاذب  ارسـالن  آرامـگاه  و  بخـارا  در  33۲ق.( 

و  مولـوی  )ر.ک:  اسـت  شـده  اسـتفاده  ۴۰۰ق.(  حـدود 

تدفینـی  بناهـای  آغازگـر  بناهـا  گونـه  آن  دیگـران: 3۴(. 

در ایـران دوران اسـالمی محسـوب می شـوند، نظیـر بنـای 

سنگ بسـت کـه منـای سه بخشـی از داخـل و خـارج دارند 

و منـای داخلـی سـهم بیشـرتی از تزئینـات را دارد. مثـل 

آجرکاری هـای زیبـا و خفتـۀ راسـتۀ زیـر گنبدهـا در حالی 

کـه منـای بیرونـی بدنـه و پایـۀ گنبد سنگ بسـت سـاده و 

بی آالیـش اسـت )هیلـن برنـد، ۱3۸۰: ۲9۰؛ پیرنیـا، ۱3۸۷: 

ادامـۀ سـاخت چهارطاقی هـای دوران  در  بنـا  آن   .)۱۷3

چهارطاقی هـای  بـا  آن  تفـاوت  و  شـد  سـاخته  ساسـانی 

ساسـانی در کاربرد مصالح و اسـتفاده از کتیبه و تزئینات 

آجـری اسـت. گنبـد بنـا نسـبتاً کوتاه و دوپوسـته بـوده و 



در کمرپـوش یـا پایۀ گنبـد بر باالی هـر ورودی یک روزن 

بـه بلنـدای ۲/۸3 مـرت سـاخته شـده اسـت.

اسـتاد پیرنیا گور امیراسـامعیل سـامانی و مقربۀ ارسالن 

جاذب را از بناهای اواخر شـیوۀ خراسـانی دانسـته که به 

سـبک رازی نزدیـک و از مشـخصات آن برخـوردار شـده 

اسـت )پیرنیـا، هـامن: ۱۶۲تـا۱۷3(. برخـی هسـتۀ اولیـۀ 

حـرم مطهـر را هامننـد آرامـگاه ارسـالن جـاذب دانسـته 

و آن شـباهت را شـادروان علی اکـرب فیـاض این گونـه بیـان 

کـرده اسـت: »هـر دو بنـا تقریبـاً در یـک برهـه از زمـان 

در  باشـند،  یکدیگـر  مفـرّس  می تواننـد  و  شـده  سـاخته 

نتیجـه قیافـۀ اصلی یا تقریباً هندسـۀ اولیۀ آسـتانۀ رضوی 

کـه بـه علـت تغییـرات و تعمیـرات از دیده هـا مخفـی 

شـده بـا توجـه به بقعـۀ ارسـالن جـاذب می توانـد معلوم 

شـود« )سـیدی، ۱3۷۸؛ هـامن: ۱9، بـه نقـل از فیـاض(. 

نزدیکـی و مشـابهت ابعـاد و اندازه هـای روضـۀ منوره 

و فضـای درونـی آرامـگاه ارسـالن جـاذب ایـن فرضیـه را 

بـه حقیقـت نزدیـک می کنـد کـه بنای حـرم مطهـر که در 

دوران غزنویـان تجدیـد بنـا شـده هامننـد و بـه شـیوۀ آن 

بـوده اسـت. از جملـه ابعـاد حـرم مطهـر در داخـل بنـا 

۱۰/۴۰×۱۰/9۰ مـرت و ابعـاد مقربۀ ارسـالن جـاذب ۱۰/۲۰ 

× ۱۰/33مـرت اسـت. ارتفـاع فضـای داخلـی حـرم مطهر از 

کـف تـا انتهـای سـقف ۱۸/۸مـرت و ارتفـاع فضـای داخلـی 

مقـربۀ ارسـالن جـاذب ۱۶/9۰مـرت اسـت که اختـالف ارقام 

ممکـن اسـت بـه دلیـل کف سـازی مجـدد مقـربۀ ارسـالن 

جـاذب باشـد. ضخامـت دیوارهـای مقـربۀ ارسـالن جاذب 

حـدود 3/۵ مـرت و ضخامـت اولیـۀ حـرم مطهـر نیـز در 

هـامن حـدود بوده اسـت. البتـه ضخامت کنونـی دیوارها 

در انتهـای ایوانچه هـای چهارگانـۀ کنونـی روضـۀ منـوره 

عملیـات وسعت بخشـی  امـر  ایـن  دلیـل  و  اسـت  کمـرت 

فضـای درونـی حـرم مطهـر در دو مرحلـه بـوده کـه بـا 

مرتمربـع   ۵۴ جمعـاً  چهارسـو  در  دیوارهـا  نازک کـردن 

بـر وسـعت فضـای داخلـی افـزوده شـده اسـت )روابـط 

عمومـی ۱3۶۴: 39و۴۰(. ایـن امـر بسـیار فنـی و مدبرانه 

صـورت گرفتـه و اسـتحکام بنا و اسـتقرار سـقف و گنبد با 

تعبیـۀ طاق هـای باربـر بر شـانۀ جرزهای گوشـه ها تأمین 

شـده اسـت. بـه هر روی شـباهت بنـای اولیۀ حـرم مطهر 

بـا مقـربۀ ارسـالن جاذب آنقـدر زیاد بوده کـه برخی حتی 

تصـور کرده انـد معـامر هـر دو بنـا یـک نفـر بـوده اسـت 

)دیشـیدی، ۱3۶۶: ۴۵(.

ظاهـراً حـرم مطهـر بـا هـامن هیئـت و سـاختار دوران 

غزنویـان بـه همـراه مسـجد بـاالرس یـا مقـربۀ ابوالحسـن 

عراقـی در دورۀ سـلجوقیان نیـز وجـود داشـته و دخـل 

و  مرمت هـا  بـه  منحـرص  احتـامالً  انـدک  ترصف هـای  و 

تزئینـات معـامری بـوده اسـت. اینکـه برخـی نوشـته اند 

کـه حـرم مطهـر در یـورش مغول هـا ویـران گردیـده و در 

سـال ۷۰۰ق. »غازان خـان« یـا بعـد از او »سـلطان محمـد 

اولجاتیـو« گنبـد بلندی بر فـراز آن برآورده اند )دیشـیدی، 

هـامن: ۴۶؛ اعتـامد السـلطنه، هـامن: 3۴۰و3۴۱؛ مؤمتـن، 

هـامن، ۶۱( تـا دورۀ تیمـوری )حدود سـال ۸۲۱ق.( تغییر 

بـه  تنهـا مغول هـا  نـه  عمـده و سـاختاری نکـرده، زیـرا 

مشـهد هجـوم نیـاورده بلکـه چنگیزخان لشـکریانش را از 

تهاجـم بـه مشـهد برحـذر داشـته و مشـهد را »داراالمان« 

قـرار داده )خنجـی، ۱3۸۱: 3۴9 ( و اصـوالً حـرم مطهـر 

اسـت.  نداشـته  بازسـازی  بـه  لزومـی  و  ندیـده  آسـیبی 

ابن بطوطـه هـم که در اواسـط قرن هشـتم هجـری قمری 

از رونـق حـرم مطهـر تعریـف کـرده )ابن بطوطـه، ۱3۶۱: 

۴۴۱( بـه هـامن دلیـل بـوده که احتـامالً حاکـامن مغول و 

مـردم نسـبت بـه تزئینات و آراسـتگی حرم مطهـر رویکرد 

مثبـت داشـته اند.

بـا روی کار آمـدن شـاهرخ تیمـوری و انتقـال پایتخـت 

بـه هـرات دامنـۀ تغییـرات در نـوع خاصـی از معـامری 

نواحـی  و  بـه مشـهد  بـود  آغـاز شـده  کـه در سـمرقند 

شقـی خراسـان نیـز رسـید. در ایـن مرحله معـامران عرص 

تیمـوری بـر بدنـۀ بیرونـی بناها پوشـش تزیینی کشـیدند 

کـه بـا بدنـۀ اصلـی آجـری بناهـا تفـاوت داشـت و روی 

سـاقه ای  فـراز  بـر  بلنـد  گنبدهـای  و  می پوشـاند  را  آن 

اسـتوانه ای هـم عالوه بر پوشـش گنبدهای زیرین، شـکوه 

و زیبایـی خاصـی بـه بناها به خصـوص بناهـای آرامگاهی 

می دادنـد.

سازۀ کنونی گنبد مطهر

حاکمیـت  دوران  و  ۸۲۱ق.  تـا   ۸۱۷ سـال های  طـی 

بایسـنغرمیرزا بـر مشـهد، از سـوی شـاهرخ تیمـوری کـه 

مسـجد گوهرشـاد و رواق هـای دارالسـیاده و دارالحفـاظ 

 :۱3۸۶ سـیدی  ۴۶۲-۴۵9؛   :۱3۷۴ )کلمبـک  شـد  سـاخته 

۵۱-۴۲( و گنبـد مسـجد گوهرشـاد بـه ارتفـاع 39/۶۸مـرت، 

قبلـۀ  ایـوان  39/۵۰مـرت،  ارتفـاع  بـا  مسـجد  مناره هـای 

مسـجد بـا ارتفـاع ۲۷مـرت و گنبـد دارالسـیاده بـا ارتفـاع 

۲3 مـرت در مجـاورت بقعـۀ امـام)ع( قـد کشـیدند، گنبـد 

آجـری بقعـۀ مطهـر بـا ارتفـاع کمـرت از ۱9مـرت در کنـار 

آنهـا از منـود افتـاده و احتـامالً اسـتاد قوام الدیـن شـیرازی 

جهـت منودارکـردن حـرم مطهر که نقطه عطـف مجموعۀ 

معـامری آسـتان قدس رضوی محسـوب می شـده، تدبیری 

اندیشـیده اسـت. 

او بـا بـرآوردن سـاقه ای بلند و متناسـب بـا حجم بنا بر 

شـانۀ قاعـدۀ مربـع بنای عـرص غزنـوی، گنبدی بـه ارتفاع 

3۱/۲۰مـرت بـر روی سـاقه اسـتقرار داد. ایـن امر بـا اجرای 

سـتون های پشـتیبان آجری پلکانی معروف به خشخاشی، 

در فضـای داخلـی گنبـد و بـر فـراز قاعـدۀ هشـت ضلعی 

پایـۀ گنبـد عـرص غزنـوی و حـد فاصـل پوشـش قدیـم و 

جدیـد امکان پذیـر شـده اسـت. منودارشـدن گنبـدی که با 

کاشـی های مزیـن و مشـخص بـوده، راه را بـرای آینده باز 

کـرده تـا در کنـار ایوان هـای صحـن عتیـق او، گنبدهـای 

مدرسـۀ پریـزاد و مدرسـۀ دو در و آرامـگاه شـیخ بهایی و 

گنبـد الله وردی خـان و... نیـز بدرخشـد. 

اواخـر  تـا  مطهـر  حـرم  مجموعـۀ  در  ساختامن سـازی 

دورۀ تیموری ادامه داشـته و با سـاخت و سـازهای دوران 

صفویـه تـداوم یافتـه اسـت )مولـوی و دیگـران، هـامن: 

3۸( تـا دوران شاه طهامسـب صفـوی )حکومـت 93۰ تـا 

9۸۴ق.( رویـۀ گنبـد بـا کاشـی سـبزرنگی پوشـیده بـود 

امینـی( در سـال 9۴۰ق.  از  بـه نقـل  )نعمتـی ۱39۱: ۵ 

بـا  داشـت،  کـه  نـذری  ادای  جهـت  در  شاه طهامسـب 

رصف ۶3 مـن )۱۸۱ کیلوگـرم( طـال ، گنبـد را طـالکاری 

کـرد و ۱۷مـن )۵۱ کیلوگـرم( طـال هـم رصف سـاخن میل 

گنبـد کـرد. طـالکاری گنبـد بـا اسـتفاده از صفحـات مـس 

بـود  نـوآوری ای  طـال،  نـازک  ورقه هـای  بـا  روکش شـده 

کـه تـا آن زمـان در دنیـای اسـالم نظیـر نداشـت )نعمتی، 

هـامن: ۵تـا۷؛ کاویانیان، هامن: ۵۷( در سـال ۱۰۱۰ق. نیز 

شـاه عباس اول صفـوی کـه پیـاده از اصفهـان بـه مشـهد 

آمـده بـود، دسـتور داد تا سـاقۀ گنبـد را طـالکاری منایند.

 بـر اسـاس کتیبـه ای کـه بـه خـط »علیرضـا عباسـی« 

بـر سـاقۀ گنبـد نصـب گردیـده، در سـال ۱۰۱۶ق. زرگـر 

هرنمنـد آسـتانه، »کامل الدیـن محمـود یـزدی« طـالکاری 

را بـه امتـام رسـانیده اسـت )نعمتـی، هـامن: ۸؛ مولـوی 

و دیگـران، هـامن: 39؛ کاویانیـان، هـامن: ۵۷( در سـال 

۱۰۸۴ق. بـر اثـر زلزلـه گنبـد مطهـر شکسـت برداشـت و 

دو سـال بعـد مرمـت شـد. این واقعـه هـم در کتیبه ای بر 

سـاقۀ گنبـد نصـب شـده اسـت )نعمتـی، هـامن: 9(.

ظاهـراً از دورۀ شاه سـلیامن صفـوی تـا سـال ۱33۰ق. 

تغییـر عمـده ای در گنبـد مطهـر صورت نگرفته اسـت. در 

آن سـال قزاق هـای روسـِی حامـی محمدعلی شـاه قاجـار 

و مخالـف مرشوطه خواهـان وارد مشـهد شـدند و حـرم 

مطهـر، محـل تجمع مـردم، را مبباران کردنـد و پنجره های 

گنبـد طـال را شکسـتند و بسـیاری از خشـت های طـالی 

روی گنبـد را خـراب کردنـد و بـا گلولۀ تـوپ هجده نقطۀ 

گنبـد را هـدف گرفتنـد و بدنـۀ گنبـد را سـوراخ سـوراخ 

کردنـد.  بـر اثـر آن تهاجـم کـه بـه »آشـوب آخرالزمـان« 

و »عاشـورای ثانـی« مشـهور شـد، خسـارات فراوانـی بـه 

گنبـد مطهـر وارد آمـد. چنـد مـاه پـس از آن واقعه مرمت 

گنبـد آغـاز شـد و چند سـال طول کشـید. در کتیبـه ای که 

اشـاره بـه اقدامـات »نیّرالدولـه« دارد، بـه تذهیب مجدد 

گنبـد اشـاره شـده کـه بایـد به منظـور مرمـت و تجدید و 

ترمیـم صفحـات طالکاری شـده باشـد )کاویانیـان، هامن: 

۸۲تـا۸۸؛ نعمتـی، هـامن: ۱۰و۱۱(. 



در اوایـل دهـۀ ۱3۵۰خ. تصمیـم گرفتـه شـد تـا منـای 

گنبـد نوسـازی شـود و کار نوسـازی را کارگـران پاکسـتانی 

انجـام دهنـد، پـس از فراهم شـدن مقدمـات در خردادماه 

۱3۵۷خ. تعمیـر و بازسـازی گنبد آغاز شـد. چـون کارگران 

پاکسـتانی به خوبـی از عهـدۀ کار برنیامدنـد، پیامنـکاری 

نوسـازی گنبـد را بـه »جعفـر نوروزخـان«، آبـکار تهرانـی 

واگـذار کردنـد. او جهت انجام کار متامی خشـت های طال 

را شـامره گذاری و از گنبـد جـدا کـرد و پـس از زیرسـازی 

بـا بـن و میلگـرد بـه قطـر ۲۰سـانتی مرت بـر روی پوشـش 

کالف شـده دریکدیگر  و  زرانـدود  خشـت های  آجـری، 

مسـی  قطعـات  نصـب  کـرد.  نصـب  گنبـد  بدنـۀ  بـر  را 

طالکاری شـده بـر روی گنبـد در خردادمـاه ۱3۵9خ. بـه 

و  برج هـا  چـه  اگـر   .)۱۱ هـامن:  )نعمتـی،  رسـید  امتـام 

هتل هایـی کـه بـه فاصلـۀ کمـی از حـرم مطهـر و مـرشف 

بـر آن سـاخته شـده منظـرۀ زیبـای گنبـد طـال را مخدوش 

کـرده، هنـوز گنبـد درخشـان حـرم مطهـر چشـم نواز و 

آرام بخـش دل هـای شـیفته زایـران اسـت.
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چکیده

حرت  شهادت  تاریخ  از  یعنی  هجری،  سوم  سدۀ  از  رضوی  قدس  آستان      

امام رضا)ع( تا امروز، همواره مورد توسل و حامیت و بازسازی حاکامن و پادشاهان 

و رهربان دوره های گوناگون تاریخی بوده است و هر یک در غنای این مجموعۀ 

عظیم کوشیده اند. عالوه بر اینکه حرم مطهر رضوی یکی از بزرگرتین آرامگاه ها و 

مساجد ایران، جهان تشیع و جهان اسالم است، یکی از گنجینه های غنی هرنهای 

ایرانی اسالمی نیز محسوب می شود. 

     محمود فرشچیان، نگارگر نام دار معارص، عالوه بر احیا و صیانت از هرنهای سنتی 

به ویژه نقاشی ایرانی، سهم قابل توجهی در ارتقا و تعالی هرنهای ایرانی اسالمی 

داشته است. یکی از بسرتهای عمده و کاربردی هرنهای ایرانی اسالمی، مجموعۀ 

عظیم آستان قدس رضوی است که آثار تکنیکی و کاربردی استاد فرشچیان در آن 

تجلی یافته است. علی رغم غنای این آثار و اهمیت بنیادین آنها، تاکنون تالشی 

برای معرفی آثار ایشان صورت نگرفته است. هدف این نوشتار، نخست، معرفی 

مجموعه آثار کاربردی و تکنیکی این هرنمند، اعم از آثار منترششده در کتاب ها 

و آثار منترشنشدۀ موزه ها، مجموعه ها و اماکن نامعلوم، از سال ۱3۲۴ تا ۱39۵، 

و سپس معرفی دستاوردها و آثار تکنیکی و کاربردی هرنمند در مجموعۀ آستان 

قدس رضوی، به جهت شناخت آثار و هر گونه آموزش و پژوهش دربارۀ آنها بوده 

است.

مجموعه آثار محمود فرشچیان
در آستان قدس رضوی

)آثار تکنیکی و کاربردی(

مقدمه

آسـتان قـدس رضـوی کـه در مرکـز شـهر مشـهد کنونی 

و روسـتای سـناباد از توابـع تـوس قدیم، واقع شـده، یکی 

از مراکـز زیارتـی بـزرگ دنیـا به لحاظ وسـعت و گنجایش 

اسـت. ایـن مجموعـه عـالوه بـر آرامـگاِه هشـتمین امـام 

شـیعیان کـه نقطۀ ثقـل و کانونی این مجموعه محسـوب 

می شـود، شـامل مسـجدها، آرامگاه ها، رواق ها، صحن ها، 

از  ایـن حـرم  اسـت.  گوناگـون  و موزه هـای  کتابخانه هـا 

سـدۀ سـوم هجـری، یعنـی از تاریـخ شـهادت امام رضا)ع( 

تـا امـروز، همـواره مـورد توسـل و حامیـت و بازسـازی 

حاکـامن، پادشـاهان و رهربان دوره هـای گوناگون تاریخی 

بـوده اسـت. ایـن سیاسـت ها و توجهـات کالن مذهبـی و 

معنـوی از سـوی حاکـامن و متولیـان یادشـده، منجـر بـه 

تجمیـع هرنهـای گوناگـون ملـی و سـنتی در ایـن مـکان 

مقـدس شـده و آن را بـه مـوزۀ هرنهـای ایرانی اسـالمی و 

گنجینـه ای درخشـان در جهـان اسـالم تبدیـل کرده اسـت.

از سـوی دیگـر، محمـود فرشـچیان یکـی از هرنمنـدان 

نـام دار و پـرآوازۀ هرنهای ملی در دوران معارص اسـت که 

خدمـات شـایان توجهـی در ایـن مجموعـۀ معنـوی بدون 

اسـت.  یـادگار گذاشـته  بـه  از خـود  هیـچ چشم داشـتی 

فرشـچیان هرنمنـدی اسـت کـه عـالوه بـر احیـا و صیانـت 

از هرنهـای ملـی و به ویـژه نقاشـی ایرانـی، سـهم قابـل 

توجهـی در ارتقـا و تعالـی هرنهـای ایرانی اسـالمی داشـته 

اسـت. او بـا قـدرت طراحـی و قلم گیـری، تخیـل شـگرف، 

غنـای رنگ بنـدی، ترکیب بنـدی مـدّور و بسـیاری دیگـر 

از نوآوری هـا و ابداعـات، و به طورکلـی بـا بهره گیـری از 

»مبانـی نظـری و عملـی«۱، سـبکی مختـص بـه خـود در 

نگارگـری معـارص پدیـد آورد. امـروزه با توجه بـه تأثیرات 

پیـروان گسـرتدۀ وی، مکتـب فرشـچیان  غیرقابل انـکار و 

مکتبی شـناخته شـده محسـوب می شود. فرشـچیان عالوه 

بـر انجـام رسـالتش در حیطـۀ نقاشـی ایرانی، هـرنش را به 

دیگـر زمینه هـا و کاربردهـای هرن سـنتی از جمله طراحی 

رضیـح، طراحی فـرش و پارچـه، تذهیب، کاشـی کاری و... 

گسـرتاند و آنهـا را رونـق و غنـا بخشـید.

یکـی از بسـرتهای عمـده و کاربـردی هرنهـای سـنتی 

و ایرانـی، مجموعـۀ آسـتان قـدس رضـوی اسـت کـه آثـار 

تکنیکـی و کاربـردی اسـتاد فرشـچیان در آن تجلـی یافتـه 

اسـت. علی رغـم غنـای ایـن آثـار و اهمیـت بنیادیـن آنها، 

تاکنـون تالشـی بـرای معرفـی ایـن آثـار صـورت نگرفتـه 

اسـت. بـه هـر روی، هـدف ایـن نوشـتار کـه در راسـتای 

ارتبـاط  بـا  و  نگارنـده  پژوهـی«۲  »فرشـچیان  مطالعـات 

مسـتقیم و مسـتمر چندین سـاله بـا خـود هرنمنـد صورت 

گرفتـه، ضمـن توصیـف و معرفـی مجموعـه آثـار هرنمنـد 

اعـم از آثـار کاربـردی و آثـار تکنیکی منترششـدۀ کتاب ها 

اماکـن  و  مجموعه هـا  موزه هـا،  منترشنشـدۀ  آثـار  و 

نامعلـوم، از سـال ۱3۲۴ تـا سـال ۱39۵؛ ارائـۀ دسـتاوردها 

و آثـار تکنیکـی و کاربـردی هرنمنـد در مجموعـۀ آسـتان 

قـدس رضـوی، بـه جهـت شـناخت و هـر گونه آمـوزش و 

پژوهـش دربـارۀ ایـن دسـته از آثـار هرنمنـد اسـت. 

ایـن آثـار،  از  یـادآوری اسـت کـه برخـی  البتـه قابـل 

مسـتقیم و به طور هدفمند و بر اسـاس دعوت و پیشنهاد 

مجموعـۀ آسـتان قـدس رضـوی و به طور افتخاری توسـط 

تشـکیالت  و  از سـاختار  کار شـده اند و جزیـی  هرنمنـد 

خـود حـرم رضوی هسـتند، مانند رضیح مطهـر و... برخی 

دیگـر از ایـن آثـار نیـز به طـور آزاد و فـارغ از برنامـه و 

سـاختار آسـتان قدس رضوی کار شـده  و بعدها به جهت 

ارادت و توسـل خـود هرنمنـد بـه امـام هشـتم)ع(، وقف 

ایـن مجموعـه گردیده اند؛ ماننـد آثار تکنیکـی هرنمند که 

در »تـاالر اسـتاد محمـود فرشـچیان« نگهداری می شـوند.

* دانشجوی دكرتای تاریخ تطبیقی و تحلیلی هرن اسالمی، پردیس هرنهای زیبا، دانشگاه تهران

rezaeiart@yahoo.com

 امیر رضائی نربد* 



معرفی مجموعه آثار محمود فرشچیان

آثار هرنمند بر اساس تكنیك

به طورکلـی، مجموعـه آثـار هرنمنـد در دو دسـتۀ عمـده 

قـرار می گیرنـد: آثـار بـر اسـاس تكنیك )اسـلوب، فـن( و آثار 

بـر اسـاس کاربـرد. آثـار تکنیکی هرنمند، شـامل آثـار منترشه 

در کتاب هـای اصلـی و فرعـی و آثـار منترشنشـدۀ موزه های 

دولتـی كشـور، مجموعه هـای خصوصی)شـخصی( و اماکـن 

نامعلوم اسـت.

آثار منترششده در کتاب های اصلی و فرعی3

آثـار فرشـچیان تاكنـون در پنـج كتـاب اصلـی و چندیـن 

کتـاب فرعـی و توسـط چند ناش معتـرب ایرانـی و بین املللی 

منترش شـده اسـت. مجموعۀ آثـار غیرتكراری مـن و پیرامن 

رنگـی  آثـار  از  اعـم  فرعـی هرنمنـد،  و  اصلـی  كتاب هـای 

شناسـنامه دار و بی شناسـنامه، سـیاه قلم ها، سـفیدقلم ها و 

طراحی هـای مـدادی هرنمنـد، از سـال ۱3۲۴ تـا سـال ۱39۵، 

۵۱۰ اثـر هسـتند.  

آثار منترش نشدۀ موزه ها، مجموعه ها و اماکن نامعلوم  

جـدا از آثـار منتـرشۀ هرنمنـد، مجموعـه ای قابل توجـه از 

آثـار هرنمنـد نیـز در موزه هـای دولتـی و حاكمیتـی كشـور،۴ 

نامعلـوم  اماکـن  و  شـخصی  و  خصوصـی  مجموعه هـای 

نگهـداری می شـوند كـه تاكنون منتـرش نشـده اند. مجموعۀ 

آثـار منترشنشـدۀ ایـن مراکـز، شـامل 3۲ اثـر هرنمند اسـت. 

در نهایـت، مجمـوع آثـار غیرتکـراری هرنمنـد کـه در من 

و پیرامـن کتاب هـای اصلـی و فرعـی منتـرش گردیده انـد و 

نیـز آثـار منترشنشـدۀ موزه هـای دولتـی و حاكمیتی کشـور، 

مجموعه های خصوصی و شـخصی و اماکن نامعلوم، از سال 

۱3۲۴ تـا سـال ۱39۵، بالـغ بر ۵۴۲ اثر اسـت که به طور کلی، 

شـامل آثـار رنگـی، سـیاه قلم ها، سـفیدقلم ها و طراحی های 

مـدادی اسـت. البتـه هرنمند هم اکنـون مشـغول کار بر روی 

آثـار جدیـد و آماده سـازی کتـاب ششـم)اصلی( خـود اسـت 

کـه به احتـامل در سـال ۱39۶ منتـرش می شـود. در مجمـوع 

می تـوان گفـت که قطعاً تعداد آثار هرنمند بیـش از این آمار 

اسـت، ولیکـن ایـن آثـار، جامع ترین مجموعه ای اسـت که از 

آغـاز فعالیـت حرفـه ای هرنمند، یعنـی از حدود هفتاد سـال 

پیـش، توسـط نگارنده ثبت و بررسـی می شـود.

 

آثار هرنمند بر اساس کاربرد

آثـار کاربـردی هرنمنـد نیـز شـامل طراحی هـای رضیـح، 

فـرش، پارچـه، بسـته بندی، نقـوش تزیینی)تذهیب، تشـعیر، 

رسلوحـه و...(، کاشـی، سـفال و رسامیـک، گچـربی، یادمـان، 

نشـانه، دیوارنگاری، کارت دعوت و... اسـت. در ادامه جدول 

مجموعـۀ آثار محمود فرشـچیان بر اسـاس تکنیـک و کاربرد 

درج شـده اسـت. )جـدول۱(

آثار تکنیکی محمود فرشچیان در آستان قدس رضوی

تاالر استاد محمود فرشچیان، آستان قدس رضوی

آثـار وقفـی اسـتاد فرشـچیان تـا سـال ۱3۸9 در گنجینـۀ 

هرنهـای تجّسـمی مـوزۀ مرکـزی نگـه داری می شـد؛ لیکـن 

از ایـن تاریـخ بـه بعـد، به صـورت مجموعـه ای منسـجم و 

مشـخص، در »تـاالر اسـتاد محمـود فرشـچیان« نگهـداری 

می شـوند. این آثـار جزو پخته تریـن و پرکارترین آثار هرنمند 

در طـول زندگـی هـرنی  ایشـان اسـت که بـه دلیـل باورهای 

عمیـق خـود هرنمند بـه موضوعـات دینی و معنوی، بسـیار 

متبلـور هرنمنـد  اخـالص و احساسـات  از  غنـی و رسشـار 

 . هستند

ایـن تـاالر در مهرمـاه ۱3۸9، در طبقـۀ همكـف گنجینـۀ 

قـرآن و نفایـس گشـایش یافـت و تاکنون شـامل شـانزده اثر 

نقاشـی وقفی محمود فرشـچیان است. همچنین یك نقاشی 

قاجـاری نیـز كـه شـامل »خمسـۀ طیبـه« اسـت،)تصویر۱( 

از طـرف هرنمنـد در سـال ۱3۶9 وقـف ایـن مـوزه شـده كـه 

به عنـوان ارث از اجدادشـان بـه ایشـان رسـیده اسـت. بـا 

احتسـاب ایـن اثـر، مجموعـۀ آثـار وقفـی هرنمنـد تـا پایـان 

سـال ۱39۵، بـه هفـده اثـر می رسـد. آغـاز رونـد وقـف آثـار 

نیـز، از سـال ۱3۶9 و بـا سـه اثـر »عـرص عاشـورا«، »پنجمین 

روز آفرینش« و »خمسـۀ طیبه« بوده اسـت. از این شـانزده 

اثـر وقفـی، سـه اثـر »توسـل«)مدادی(، »آسـامن چهـارم« و 

»شـام غریبـان« منتـرش نشـده اند. فهرسـت ایـن آثـار بدیـن 

قرار اسـت: »توسـل«، »معراج«، »آسـامن چهارم«، »سـتایش 

پـروردگار«، »اولین پیـام«، »پرچم دار حق«، »عرص عاشـورا«، 

»شـام غریبـان«، »متنـای رحمـت«، »پنـاه«، »پنجمیـن روز 

عشـق«،  »هدیـۀ  »کوثـر«،  رب«،  »یـا   ،)۱3۵۲( آفرینـش« 

»ضامـن آهو ۲« و »سـخت ترین امتحان«. )تصاویـر ۲تا ۱۷(

آثار کاربردی محمود فرشچیان در آستان قدس رضوی

آثـار کاربـردی هرنمنـد در آسـتان قـدس رضوی، شـامل 

رسامیـک کاری  رضیـح،  روپـوش  رضیـح،  طراحی هـای 

دارالحجـه«،  »رواق  پنجـرۀ  مضجـع،  رسداب  گچـربی   و 

مبـادی  و  رضـوی«  جامـع  ایوان های»صحـن  کاشـیکاری 

مجموعه آثار محمود فرشچیان

آثار هرنمند بر اساس کاربردآثار هرنمند بر اساس تكنیك )اسلوب، فن(

کاربردردیفتکنیکردیف

طراحی های رضیح۱اکریلیک۱

طراحی های پارچه2گواش ۲

طراحی های کاشی3متپرا3

طراحی ها و نقوش فرش4رنگ روغن۴

طراحی ها و نقوش تزیینی5سیاه قلم های آب مرکبی  ۵

طراحی و نقاشی برای سفال و رسامیک6سیاه قلم های آب مرکبِی تک رنگ۶

طراحی و نقاشی برای گچربی7سفیدقلم ۷

طراحی یادمان، نشانه و بسته بندی محصول8سفیدقلم های رنگی۸

دیوارنگاری9طراحی های مدادی  9

طراحی کارت دعوت10طراحی های مدادِی تک رنگ۱۰

كاربردهای گوناگون11تکنیک های گوناگون۱۱

جدول۱، مجموعۀ آثار محمود فرشچیان )بر اساس تکنیک و کاربرد(

۲. »پنجمین روز  آفرینش«، ۷۲× ۱۰۲سانتی مرت، ۱۱3۵۲. خمسۀ طیبه، دورۀ قاجار، سهم االرث فرشچیان



3. »عرص عاشورا«،

9۸ × ۷3سانتی مرت، ۱3۵۵    

۴. »پناه«،

۴9 × ۷3سانتی مرت،  ۱3۵۶

۵. »یا رب«،

 3۵× ۵۰/۲سانتی مرت، ۱3۷3                                                                

۶. »متنای رحمت«،

۵۶ × ۸۱/3سانتی مرت، ۱3۷۶  

»اولین پیام«، .۷

۵۶ × ۸۱/3سانتی مرت، ۱3۷۷

۸. »توسل«، ۱3۷9

9. »هدیۀ عشق«،

۵۰×۷۰سانتی مرت، ۱3۸۱

۱۰. »سخت رتین امتحان«،

۵۶́سانتی مرت، ۱3۸۵ ۸۱/3 

۱۱. »كوثر )شفاعت(«،

۴۵/۷́سانتی مرت، ۱3۸۶                   3۲

۱۲. »ضامن آهو۲«،

۸۱/3 × ۱۰۱/۵سانتی مرت، ۱3۸۸



۱3. »پرچمدار حق« ، ۷۲ × ۱۰۰سانتی مرت، ۱3۸9         

۱۴. »ستایش پروردگار«،  ۸۶× ۱۰۱/۲سانتی مرت، ۱39۰    

۱۵. »معراج«، ۱۰۱/۵×۸۱سانتی مرت، ۱39۲

۱۶. »آسامن چهارم«،۱۰۱/۵×۸۱سانتی مرت، ۱39۴                       

 ۱۷. »شام غریبان«،۱۰۱/۵×۸۱سانتی مرت، ۱39۴



یگانگـی معنـوی و توحیـد سـود بـرده اسـت. نقطۀ عطف 

رسـمی بندی های بدنـۀ رضیح، یعنی قـوس فوقانی و اصلی 

و پوششـی محراب هـا، بـه کلمـۀ »اللـه« ختـم می شـود و 

ایـن امـر، یکـی از مهم تریـن وجـوه متایـز و برتـری نسـبت 

بـه رضیح های پیشـین اسـت. هـدف از طـرح چنین نقوش 

هدایت گـری، ایـن بـوده کـه زائرانـی کـه روبـه روی رضیـح 

  می ایسـتند، از کـرت بـه وحـدت و توحیـد هدایـت شـوند 

و خـود را در حـال تقـرب و عبـادت معبـود احسـاس کنند. 

همچنیـن یکـی از ابداعـات و ابتکارات طراحـی این رضیح 

که برای نخسـتین بار صـورت پذیرفت، بهره گیری از مقرنس 

در قسـمت فوقانـی دورتـادور بدنـۀ رضیـح بـوده اسـت 

ایرانی اسـالمی  کـه نقطـه عطفـی در تاریـخ رضیح سـازی 

متامـی  همچنیـن  می شـود.  محسـوب  سـنتی  هرنهـای  و 

گل هـا و برگ هـای ایـن رضیـح، بـر اسـاس دو عـدد پنـج و 

هشـت طراحـی شـده اند. عـدد پنج، نشـان دهندۀ خمسـه 

شـجرۀ طیبه و عدد هشـت، نشـانۀ امام هشـتم)ع( اسـت. 

گل هـای  لچکی هـا،  و  رضیـح  گوشـه های  در  همچنیـن 

آفتاب گـردان وجـود دارند کـه »شمس الشـموس« را تداعی 

می کننـد. )تصاویـر ۲۵-۱۸(

ورودی حـرم رضـوی، فـرش »هفـت شـهر عشـق«، پارچـه 

اسـت.  و...  یـک قطعـه خوشنویسـی  زربفـت، تذهیـب 

بررسـی  کاربـردی هرنمنـد  اثـر شـاخص  چنـد  ادامـه  در 

می شـود:      

طراحی رضیح حرم امام رضا)ع(

فرشـچیان به طور کلی، با سـتاد بازسـازی عتبات عالیات 

همكاری خوبی داشـته اسـت و تاكنون طراحی های زیادی 

جهـت سـاخت رضیح امئۀ اطهـار)ع( و امـور مرتبط، بدون 

به صـورت  و  مـادی  چشم داشـت  و  توقـع  كوچك تریـن 

افتخـاری بـه انجـام رسـانده اسـت. وی همچنیـن طراحـی 

امام حسـین)ع(،  مطهـر  حـرم  ایـوان  از  قسـمتی  و  درب 

رضیـح ۷۲تـن كربـال، رضیـح امام علـی)ع(، پنجـره ای بـرای 

و طراحـی رضیـح حـرت  امام زمان)عـج(  غیبـت  محـل 

عبدالعظیـم الحسـنی)ع( را کـه در اوایـل سـال ۱393 بـه 

پایـان رسـید، انجـام داده اسـت )رضائی نـربد، ۱39۶: ۲۴۷(. 

پیشـینه طراحی فرشـچیان بـرای رضیح مطهر امـام رضا)ع( 

بـه پیـش از انقـالب و بـه ویـژه سـال ۱3۵3 بـاز مـی گردد. 

فرشـچیان در این سـال، شـش طرح متفاوت و خالقانه برای 

رضیـح امـام رضـا)ع( را بـه غیـر از طراحـی رضیـح کنونـی 

) رضیـح سـیمین و زریـن( کار کـرده اسـت. در مجمـوع، 

فرشـچیان در دهـه هـای پنجـاه، شـصت و هفتاد شمسـی 

درگیـر طراحـی و نظارت عالیه بر اجرای طراحی و سـاخت 

رضیـح مطهـر امـام رضـا)ع( بوده اسـت.

مطهـر  رضیـح  پنجمیـن  طـرّاح  به عنـوان  فرشـچیان، 

دینـی  باورهـای  وجـود  علی بن موسـی الرّضا)ع(،  حـرت 

و درونـی را باعـث اعتـال و اهمیـت یـک هـرن مانـدگار و 

منحـرص به فـرد دانسـته و می گویـد: »طـرح رضیـح جدیـد 

مضجـع شیـف حـرت رضـا)ع(، بـه گونـه ای اسـت کـه 

زائـر بـا قرارگرفـن در برابـر آن، خویـش را در محر خدای 

تعالـی و در مقابـل اسـامء الله احسـاس خواهد کـرد و بهرت 

خواهـد توانسـت بـه راز و نیـاز بـا خالـق خویش بپـردازد« 

)حـرم، ۱3۸۰: ۴۲(.

طـرح ایـن رضیـح بـا توجـه بـه معیارهـا و اصالت هـای 

هـرنی و فرهنگـی ایرانی اسـالمی و توجـه بـه ایرانی بـودن 

متامی عنارص و اجزای تشـکیل دهندۀ آن تهیه شـده اسـت، 

در حالـی کـه رضیح هایـی کـه پیـش از ایـن سـاخته شـده 

بودنـد، سـبکی هندی  داشـتند.

ایـن رضیـح بـه لحـاظ فنـی و هـرنی، دارای چهـار ضلع 

طراحـی  اسـت.  محـراب  چهـارده  دارای  مجمـوع  در  و 

بـه دلیـل داشـن  ایـن رضیـح،  یـا پنجره هـای  محراب هـا 

نقطـۀ ثقـل و کانونـی قسـمت فوقانـی بدنـۀ رضیـح، کـه 

همـۀ خطـوط و نقـوش را به سـوی خـود فرامی خوانـد، در 

نسـبت بـا رضیـح امام حسـین)ع(، از وحـدت و انسـجام 

بـرصی بیشـرتی برخـوردار اسـت. 

متهیـد  از  امام رضـا)ع(،  رضیـح  طراحـی  در  فرشـچیان 

رسـمی بندی کـه از ویژگی هـای طراحـی سـنتی و معـامری 

بـر  تأکیـد  و  بـرصی  زیبایـی  بـرای  اسـت،  ایرانـی  اصیـل 

۱۸. پنجمین رضیح مرقد مطهر امام رضا)ع(، ۱3۷9

۱9. مقرنس های ابتكاری دور تا دور رضیح

۲۱. لچکی رضیح که با گل  های آفتاب گردان، »شمس الشموس« را تداعی می  مناید.۲۰. منایی نزدیک از یکی از چهارده محراب رضیح   

۲3. فرشچیان در حال طراحی قسمت هایی از رضیح مطهر امام رضا)ع( ۲۲. طرحی از رضیح مطهر امام رضا)ع(



طراحی روپوش رضیح حرم امام رضا)ع(

عـالوه بـر طراحـی رضیـح، طراحـی روپوش رضیـح نیز 

از دیگـر دسـتاوردهای هـرنی فرشـچیان بـوده کـه کمـرت 

کسـی از آن مطلـع اسـت. فرشـچیان در سـال ۱3۴۶ بـا 

همـکاری و مدیریـت یحیـی ذکا، بـرای رضیـح حـرت 

امام رضـا)ع(، روپوشـی طراحـی کـرد کـه در نهایـت، در 

بعدازظهـر روز سه شـنبه، دهـم اردیبهشـت سـال ۱3۴۷ 

بـه آسـتان قـدس رضـوی اهـدا گردیـد. )تصاویـر۲۶-۲۸( 

طـول و عـرض روپـوش مذكـور، مطابـق اندازه هـای طـاق 

رضیـح مطهـر، ۱۴/۱۰×3 مـرت و مـن آن، زری بازوبنـدی 

كارگاه  در  روپـوش  ایـن  اسـت.  سـبزرنگ  گالبتـون دار 

زری بافـی وزارت فرهنـگ و هـرن، زیر نظـر محمد طریقی 

کـه اختصاصـاً برای این منظور سـاخته شـده بود، بافته شـد. 

حاشـیۀ روپـوش در چهارطـرف، از پارچـۀ سـاتن سـبز رنگی 

بـه عـرض ۷۵سـانتی مرت دوختـه و متامـاً بـا ملیله هـای زرین 

اصـل گل دوزی شـده، داخـل برگ هـا و گلربگ هـای آن نیـز با 

مرواریدهای اصل بحرینی پر شـده اسـت. برای ملیله دوزی، 

گلـدوزی و مرواریـد دوزی حاشـیۀ روپـوش و خیاطی و بقیۀ 

قسـمت های دیگـر آن، حـدود ۱۸۰روز و روزانـه چهـار نفـر 

مشـغول كار بوده انـد. طـرح روپـوش بـا توجه بـه اعتقادات 

مذهبـی و تزیینـات حـرم و رضیـح مطهـر بـا نقـوش اصیـل 

ایرانـی ریختـه شـده و دورتـادور آن بـا بال هـای فرشـتگان 

احاطـه و زردوزی و مرواریـددوزی شـده اند. در چهار گوشـۀ 

آن نیـز نقـش بزرگ چهار فرشـتۀ مقـرب )جربائیـل، ارسافیل، 

میكائیـل و عزرائیـل( با پارچۀ زری به شـیوه ای دوخته شـده 

كـه رضیـح و روپـوش را میان بـازوان و دسـت های خود نگه 

داشـته اند )هـرن و مـردم، ۱3۴۷: ۲(.

طراحی رسامیک کاری و گچربی رسداب حرم امام رضا)ع(

یکـی دیگـر از حسـاس ترین و مهم تریـن آثار فرشـچیان 

طراحـی  رضـوی،  حـرم  و  قـدس  آسـتان  مجموعـۀ  در 

رسامیـک کاری و گچـربی رسداب آرامـگاه یا مضجع حرت 

اسـت کـه پـس از طراحـی رضیـح بیـن سـال های ۱3۸۱ 

امام رضـا)ع(  مقـدس  قـرب  اسـت.  شـده  انجـام   ۱3۸۲ تـا 

زیـر رضیـح  در  مـرت،  بـه عمـق حـدود سـه  در رسدابـی 

کـف  هـامن  رسداب،  سـقف  دارد.  جـای  »نگین نشـان« 

حـرم مطهـر اسـت. زمـان به وجـود آمـدن رسداب، به طـور 

قطـع معلـوم نیسـت، امـا آنچـه مسـلم اسـت و از قرایـن 

و اسـناد برمی آیـد، رسداب از سـدۀ هشـتم بـه بعـد، یعنی 

پـس از محـو شـدن صـورت گـور هارون الرشـید، به وجـود 

آمـده اسـت. مـدارک موجود نشـان می دهد تا اوایل سـدۀ 

هشـتم، صورت قرب هارون در زیر گنبد و پایین پای مبارک 

حـرت بـوده، همچنین، بـر روی قرب هـارون نیز صندوقی 

چوبـی وجود داشـته اسـت؛ چنان کـه ابن بطوطه، جهانگرد 

و جغرافـی دان نامـی، که در اوایل سـدۀ هشـتم به مشـهد 

آمـده، قـرب هارون را مشـاهده منـوده و در کتابش از آن نام 

بـرده اسـت )عـامل زاده، ۱39۰: ۱۶۷تـا ۱۷۲(.    

۲۶. طراحی  روپوش رضیح مطهر امام رضا)ع(، ۱3۴۶

۲۴. طرح شامره یک از مجموعه طراحی های ششگانه فرشچیان برای رضیح مطهر امام رضا)ع(، 

۱3۵3

۲۵. بخشی از طرح شامره یک از مجموعه طراحی های 

ششگانه فرشچیان برای رضیح مطهر امام رضا)ع(، ۱3۵3

۲۷. یکی از کتیبه های روپوش رضیح مطهر حرت رضا)ع(، ۱3۴۶

۲۸. یکی از فرشتگان روپوش رضیح مطهر حرت رضا)ع(، ۱3۴۶



۲9-حرم مطهر رضوی، رواق دارالحجه، عکاس: محمد زائر نیا

3۰-یکی از ایوان های صحن جامع رضوی

3۱-قوس با طرح مداخلی، طراحی محمود فرشچیان

3۴. کتیبه  ای در قسمت گلیم  بافی 

محمود آنکه فرشچیان است شهرتش         کرده است رهربی که بر او آفرین بود

3۲. قالی »محرابی تصویری« )هفت شهر عشق(، طرح: فرشچیان، بافت: 

اصفهان، مهدی صفدرزاده حقیقی، موزۀ فرش آستان قدس رضوی 

33. یکی از قاب های فرش هفت شهر عشق



ویژگی  های فرش هفت شهر عشق

قالی محرابی تصویری، هفت شهر عشقنوع و نام اثر

وقفی، مهدی صفدرزاده حقیقی، به همت یدالله صفدرزاده حقیقینحوۀ مالکیت و واقف 

محمود فرشچیان، جعفر رشتیان و رنگ و نقطه: نوروز حفیظینام طراح

عفت باالمجاننام بافنده

اصفهانمحل بافت

۱3۵3 هجری شمسیتاریخ بافت

موزۀ فرش آستان قدس رضویمحل نگهداری

موزه  ای، منایشگاهی، مجموعه  ای و مطالعاتیرده  بندی

دما: ۱۸تا ۲۴ درجه سانتی گراد، رطوبت: ۴۰ تا ۵۰، نور: ۵۰ لوکسشایط نگهداری  

مردم  شناختی، هرنی و مدارک تاریخی ارزش فرهنگی

تار: ابریشم، پود ضخیم: پنبه، پود نازک: پنبه، پرز: پشم و ابریشمجنس مواد اولیه

مستطیلشکل:  

سانتی مرت، ابعاد: طول:۴۶۰، عرض: 3۷۰ ، نوع: ۲۵۰ × 3۵۰ ساتتی مرت و بزرگ رت از آنواحد اندازه  گیری   

اصلاصالت

ربع سوم سدۀ ۱۴ هجری شمسی )پهلوی دوم( دورۀ زمانی

کامل وضعیت کلی ساختار اثر

آسیب دیده وضعیت آسیب  شناسی

فعالنوع آسیب  دیدگی

مرمت نشدهپیشینۀ مرمت

بیدزده، کیس خورده، ساییده، پوسیده، پاره شده، دورنگی و سوختهشح آسیب

یدالله صفدرزاده حقیقی نام کارگاه تولیدی یا تولید کننده

تلفیقی )محرابی و تصویری(نوع طرح

رسارسینوع نقشه 

دارد کتیبه

در توضیحات آمده است.شح کتیبه

لولشیوه بافت

نامتقارن )فارسی(نوع گره

۷۵ گره فارسی، تعداد گره در ۱۰۰ میلی مرت:  ۱۱۵ گره فارسی، طول ساق گره: 3 تا  3/۵ میلی مرتتعدادگره در ۶۵ میلی مرتفارسی

یک چین دو پود )یک پود ضخیم و یک پود نازک، مواج( شیوۀ پودگذاری

شیمیایی و طبیعی نوع رنگ

رنگ  های موجود در فرش
کرم، قرمز، آبی تیره و روشن، زرد، قهوه  ای تیره، مسی، طالیی، بنفش تیره و روشن و سبز تیره 

و روشن، سورمه  ای و سفید

متصلشیرازه

تزیینی    کاربرد

جدول۲. شناسۀ فرش »هفت شهر عشق«، طراحی فرشچیان

     همچنیـن، در سـال ۱3۷9ش و بـه هنـگام نصـب 

مرصـع  فـوالدی  رضیـح  مطهـر،  حـرم  در  پنجـم  رضیـح 

معـروف بـه »نگین نشـان« کـه درون رضیـح چهـارم در 

حـرم قرار داشـت، به داخل رسداب انتقـال یافت و اکنون 

در رسداب روی مرقـد امـام)ع( جـای دارد بـه گونـه ای که 

اتصالـش بـا رضیـح درون حـرم برقـرار شـده اسـت.

بـه هـر حال، فرشـچیان برای ایـن پـروژه، طراحی هایی 

مـدادی بـا نقـوش اسـلیمی و ختایـی متناسـب بـا اهداف 

درنظرگرفته شـده انجـام داده کـه توسـط اسـتادکاران بـر 

دیواره هـای  در  و  منتقـل  گـچ  و  رسامیـک  زمینـه  روی 

دور تـا دور مضجـع و سـقف رسداب اجـرا شـده اسـت. 

توسـط  رسداب  دور  تـا  دور  دیواره هـای  رسامیـک کاری 

شکـت چینی مقصود انجام شـده اسـت همچنین طراحی 

مهـدی  اسـفیدانی،  مهـدی  آقایـان:  را  فرشـچیان  اسـتاد 

رسداب  سـقف  روی  بـر  نظامی وطـن  علـی  و  اکـربزاده 

گچ بـری  کریم آبـادی  بـرادران  توسـط  سـپس  و  منتقـل 

شـده و رسانجـام بـا تکنیـک اکریلیـک رنگ آمیـزی شـده 

اسـت. از جملـه اهـداف و خواسـت تولیـِت وقِت آسـتان 

قـدس رضـوی، ایـن بـوده کـه فضـای رسداب و نقـوش و 

بـا  البتـه  باشـد.  بریـن  یـادآور بهشـت  آن،  طراحی هـای 

آسـتان  مجموعـۀ  در  نگارنـده  پیگیری هـای  بـه  توجـه 

قـدس رضـوی مبنـی بـر رؤیـت و بازدیـد از ایـن رسداب 

و حتـی بـا وجـود صحبت هـا و هامهنگی هـای نگارنـده 

بـا خـود هرنمنـد در ایـن خصـوص، همچنیـن بـا توجه به 

محدودیت هـای ویـژۀ آسـتان قـدس در این بـاره، تا کنون 

موفـق بـه بازدیـد از ایـن مـکان نشـده اسـت. 

    از سـوی دیگـر، رواق دارالحجـه، در سـطح اماکـن 

متربکه رضوی، تنها رواقی اسـت که در آن، قبله با سـمت 

زیـارت هم راسـتا می شـود. دو رواق شـیخ حرعاملـی و 

شـیخ طوسـی بـا سـاخت »رواق دارالحجـه« در میانۀ آنها 

بـه  منظـور دسرتسـی  بـه  متصـل شـده اند.  یکدیگـر  بـه 

ایـن رواق، دو ورودی اصلـی از طریـق بسـت های شـیخ 

طوسـی و شـیخ حر عاملی طراحی شـده اسـت. همچنین 

انقـالب«،  »صحـن  از  فرعـی  ورودی  چهـار  طریـق  از 

رواق هـای »الله وردی خـان«، »دارالوالیـه« و »داراالجابه« 

قابـل دسرتسـی اسـت. )تصویـر۲9(

بـه هـر حـال فرشـچیان پـس از طراحـی رضیـح مطهر، 

اقـدام بـه طراحـی پنجـره ای بـه ابعـاد ۶ × ۲/۵مـرت، برای 

»رواق دارالحجـه« می منایـد. ایـن پنجـرۀ مشـبک کـه یک 

اکنـون  دارد، هـم  ته ترنـج  نقـش  یـک  و  نقـش رسترنـج 

امـا  قـرار دارد  سـاخته شـده و در مرحلـۀ آب طـالکاری 

هنـوز نصـب نگردیـده اسـت )گفت وگو بـا فرشـچیان،۱۰ 

.)۱39۶ اردیبهشـت 

طراحی کاشیکاری ایوان های »صحن جامع رضوی«

بـا ۱۱۰۰۷۸مرتمربـع زیربنـا  »صحـن جامـع رضـوی«، 

در ضلـع جنوبـی اماکـن متربکـه واقـع شـده اسـت. ایـن 

بنـای بسـیار وسـیع از طریـق دو بسـت امام رضـا)ع( و 

خرسوی نـو، بـه خیابان هایـی بـه همیـن نام هـا محـدود 

اسـت. در اضـالع صحـن جامـع، سـه ایـوان و رسدر بزرگ، 

بـه نام هـای ایـوان ولی عرص در ضلـع جنوبـی، باب الکوثر 

در ضلـع شقـی و باب الغدیـر در ضلـع غربـی آن سـاخته 

شـده اسـت. همچنیـن، اطـراف صحـن بـا غرفه هایـی بـه 

عمـق ۱۶مـرت و ارتفـاع ۱۲مـرت محصـور شـده اسـت. از 

سـوی دیگـر، بـرای ایـن که رؤیت گنبـد طـال از زاویۀ دید 

زوار، قبـل از ورود بـه صحـن به وسـیلۀ غرفه هـا از بیـن 

نـرود، در ورودی هـای صحـن جامع از سـوی خیابـان امام 

رضـا)ع( و شـیخ بهایـی، املان هایی مکعب مستطیل شـکل، 

بـا ارتفـاع مسـاوی بـا غرفه ها و آرایش شـبیه آنهـا احداث 

شـده اسـت کـه هـم غرفه هـا پیوسـته دیـده شـوند و هم 

گنبـد از خـارج رؤیـت گردد)عـامل زاده،۱39۰: ۲۶۶(.

بـه هر حـال، یکی دیگر از طراحی های فرشـچیان برای 

آسـتان قـدس رضـوی، مربـوط بـه کاشـیکاری ایوان هـای 

صحـن جامـع رضوی اسـت. فرشـچیان در این مـکان، یک 

قـوس را بـه زیبایـی و بـا طـرح مداخلـی۶ )درهـم تنیده(

کار کـرده اسـت)تصاویر3۰ و 3۱(. البتـه غالـب طراحـی 

کاشـی های ایـن صحـن را امیرهوشـنگ جـزی زاده انجـام 

داده اسـت )گفت وگـو بـا جـزی زاده، 9 بهمـن ۱39۱(.

طراحی فرش »هفت شهر عشق«

طـرح قالـی »هفـت شـهر عشـق«، »محرابـی تصویـری« 

اسـت که بـه دلیل وجـود نقش هفت بنای مقدس شـیعیان 

در مـن قالـی، به »هفت شـهر عشـق« شـهرت یافته اسـت. 

)تصاویـر 3۴-3۲( ایـن هفـت شـهر مقـدس بـه شح زیـر 

 : هستند

۱. مکـه ۲. مدینـه 3. نجـف؛ حـرم مطهر امام علـی)ع( ۴. 

کربـال؛ حـرم مطهـر امام حسـین)ع( ۵. کاظمیـن؛ حـرم امـام 

موسـی کاظم)ع( و امـام جـواد)ع( ۶. مشـهد؛ بـارگاه مطهـر 

امام رضـا)ع( ۷. سـامرا؛ حـرم مطهـر امام هـادی)ع( و امـام 

حسن عسـکری)ع(، در قسـمت پایین فرش، ابنیـۀ تاریخی و 

تصاویـر آرامگاه های شـعرای بزرگ ایران نقش بسـته اسـت.

ایـن قالـی در کارگاه یداللـه صفدرزادۀحقیقـی بافتـه 

شـده و بافـت آن حـدود شـش سـال طـول کشـیده اسـت 



)کمندلـو و همـکاران،۱39۱( در پاییـن ایـن فـرش، پیـش 

از آغـاز سـاده بافی و در قسـمت گلیم بافـی، پرچـم ایـران 

بافتـه شـده اسـت. در ایـن قسـمت، کتیبـه ای بـه خـط 

نسـتعلیق بـه رنـگ سـیاه کـه در آن علت و نـام عوامل و 

افـرادی کـه در خلـق این قالی نقـش داشـته اند، در قالب 

شـعر آورده شـده اسـت. یكـی از ایـن ابیـات بـه محمـود 

)تصویـر۲۸(  دارد.  اشـاره  اثـر  طـراح  یعنـی  فرشـچیان، 

فرشـچیان، طـراح اصلـی ایـن فرش بـوده و جعفر رشـتیان 

و نـوروز حفیظـی نیـز رنگ گـذاری و نقطه چینـی آن را 

انجـام داده انـد. در جدول شـامرۀ ۲، ویژگی هـای فنی این 

فـرش درج گردیـده اسـت.

تذهیب برای قطعۀ خوشنویسی

اسـتاد فرشـچیان عـالوه بـر آثـار کاربـردی یادشـده، در 

شـانزده یـا هفـده سـالگی، شـعری از محمدرضـا مهـذب 

)بـرادر نرصاللـه مهـذب قلـم زن( را با خوشنویسـی اسـتاد 

حـاج علـی ابریشـم کار تذهیـب منـوده کـه در هـامن ایام 

بـه آسـتان قـدس اهدا شـده اسـت. ایـن تذهیب بـر روی 

مقـوا و بـه ابعـاد تقریبـی 3۵x۴۰سـانتی مرت انجـام شـده 

اردیبهشـت   ۱۱ فرشـچیان،  اسـتاد  بـا  )گفت وگـو  اسـت 

.)۱39۶

نتیجه گیری

شـد،  آشـکار  نوشـتار  ایـن  مـن  در  کـه  هامن گونـه 

مجموعـۀ عظیم آسـتان قدس و حرم مطهـر رضوی، یکی از 

گنجینه هـای کم نظیـر و حتی بی نظیر جهان اسـالم و بسـرت 

عمـده و کاربـردی هرنهـای ایرانی اسـالمی و تجلـی گاه آثار 

تکنیکـی و کاربردی اسـتاد فرشـچیان اسـت. هامن گونه که 

هـدف ایـن نوشـتار نیـز بـود، در این مقاله کوشـش شـد تا 

ضمـن توصیف و معرفی مجموعـه آثار کاربردی و تکنیکی 

اسـتاد فرشـچیان، اعم از آثار منترششـده در کتاب ها و آثار 

منترشنشـدۀ موزه هـا، مجموعه هـا و اماکـن نامعلـوم، از 

سـال۱3۲۴ تا ۱39۵، دسـتاوردها و آثار تکنیکـی و کاربردی 

و  بررسـی  قـدس، معرفـی،  آسـتان  در مجموعـه  هرنمنـد 

بازشناسـی شود. 

تـا   ۱3۶9 سـال  از  فرشـچیان  تکنیکـی  و  وقفـی  آثـار 

فرشـچیان«  محمـود  اسـتاد  »تـاالر  در  سـال ۱39۵  پایـان 

نگهـداری  نفایـس  و  قـرآن  گنجینـۀ  همكـف  طبقـۀ  در 

می شـوند. ایـن آثـار بـه غیـر از یـک نقاشـی قاجـاری بـا 

موضـوع »خمسـۀ طیبـه«، شـامل شـانزده اثـر بدیـن قـرار 

چهـارم«،  »آسـامن  »معـراج«،  »توسـل«)مدادی(،  اسـت: 

حـق«،  »پرچـم دار  پیـام«،  »اولیـن  پـروردگار«،  »سـتایش 

»عرص عاشـورا«، »شـام غریبـان«، »متنای رحمـت«، »پناه«، 

»پنجمیـن روز آفرینش« )۱3۵۲(، »یا رب«، »کوثر«، »هدیۀ 

امتحـان«.  »سـخت ترین  و  آهـو۲«  »ضامـن  عشـق«، 

آثـار شـاخص کاربردی هرنمند در مجموعۀ آسـتان قدس 

رضوی شـامل طراحی رضیح، روپـوش رضیح، رسامیک کاری 

و گچربی رسداب مضجع، پنجرۀ »رواق دارالحجه«، طراحی 

کاشـیکاری ایوان هـای صحن جامع رضوی و مبـادی ورودی 

حـرم رضـوی، پارچه زر  بفت، فرش »هفت شـهر عشـق« و 

تذهیب یک قطعه خوشنویسـی است.

بـدون تردیـد، ایـن آثار بـا توجه به نفاسـت و غنای فنی 

و هـرنی، سـهم قابل توجهـی در ارتقـاء هـرن ایـران، جهـان 

تشـیع و هـرن اسـالمی خواهنـد داشـت. همچنیـن امیـد 

مـی رود کـه معرفـی ایـن دسـته از آثـار هرنمنـد، عـالوه بر 

رضورت و اهمیـت آن، بتوانـد در آمـوزش و پژوهش هـای 

گوناگـون عالقه منـدان، مؤثـر و راه گشـا واقـع شـود.

پی نوشت ها

۱. نگارنده پس از سال ها بررسی و تحلیل آثار هرنمند، برای نخستین 

استخراج  و  احصا  را  بار، »مبانی نظری و عملی« سبک هرنمند 

منوده است که در مقاله ای با عنوان »بررسی سبک و آثار محمود 

فرشچیان: مبانی نظری و عملی« در شامرۀ دوم )پائیز و زمستان 

۱39۵( دوفصلنامۀ مبانی نظری هرنهای تجسمی متعلق به انجمن 

علمی هرنهای تجسمی ایران منترش شده است.

۲. »فرشچیان پژوهی«؛ مجموعه مطالعات بنیادین و علمی پژوهشی 

دربارۀ زندگی و آثار محمود فرشچیان است که برای نخستین بار و 

از سال ۱3۸۴ توسط نگارنده بنیان نهاده شده است و تاکنون تداوم 

و استمرار داشته است. نگارنده در راستای این مطالعات، از ارتباط 

مستقیم و مستمر چندین سالۀ با خود هرنمند و نظرات ارزشمند و 

مساعدت های بی دریغ ایشان، همواره بهره مند بوده است. دستاورد 

دانشگاه  پژوهش هرن  ارشد  کارشناسی  پایان نامۀ  مطالعات،  این 

تربیت مدرس، رسالۀ دکرتی تاریخ تطبیقی و تحلیلی هرن اسالمی 

دانشگاه تهران، چندین کتاب و مقاالت متعدد علمی پژوهشی، 

مقاالت هامیش، مقاالت علمی ترویجی، طرح پژوهشی، سخرنانی، 

نشست تخصصی و... است که برخی از این آثار منترش شده، برخی 

در نوبت انتشار و برخی نیز در حال آماده سازی هستند.

و  نفیس  کتاب های  از  دسته  آن  اصلی  کتاب های  از  منظور   .3

قطع بزرگ )سلطانی( است که به طور مستقیم زیر نظر هرنمند و 

بعضاً توسط یونسکو منترش شده اند و حقوق مادی و حق نرش 

این کتاب ها اغلب یا متعلق با هرنمند یا به صورت مشارکتی بوده 

است.  کتاب های فرعی نیز دارای قطع کوچک تر )رحلی بزرگ( از 

کتاب های اصلی هستند که همگی توسط ناشان برجستۀ داخلی 

منترش گردیده اند و هرنمند در این دسته از کتاب ها، اغلب حق نرش 

را واگذار منوده است.

۴. موزۀ استاد محمود فرشچیان، مجموعۀ فرهنگی تاریخی سعدآباد، 

موزۀ هرنهای معارص تهران، تاالر فرشچیان، موزه های آستان قدس 

رضوی، خزانۀ نقش و رنگ )دفینه( بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی، 

موزۀ هرنهای زیبا، موزه و مخزن هرنستان هرنهای زیبای اصفهان، 

موزۀ مجلس شورای اسالمی، موزۀ هرنهای ملی ایران، کاخ موزۀ 

صاحبقرانیه )حوض خانه(، مجموعۀ فرهنگی تاریخی نیاوران، کاخ 

موزۀ ملت)سفید( و موزۀ شهدای بنیاد شهید انقالب اسالمی.  

۵. عالقه مندان می توانند جهت مطالعۀ بیشرت و مفصل در خصوص 

طراحی و ساخت رضیح مطهر حرت امام رضا)ع(، به ویژه نامۀ 

تعویض رضیح مطهر امام رضا)ع( و دانشنامۀ رضوی كه در منابع 

پایانی این نوشتار درج شده اند، مراجعه منایند. 

interlaced-۶

منابع

- کمندلو و همکاران )۱39۱( شناسنامۀ فرش هفت شهر عشق، 

رضوی،  قدس  آستان  اسناد،  مرکز  و  موزه ها  کتابخانه ها،  سازمان 

معاونت امور موزه ها، ادارۀ پژوهش و معرفی آثار.

- روپوش رضیح مطهر حرت رضا)ع( )۱3۴۷، تیر(، هرن و مردم، 

ش۶9، ص ۲تا۴.

- رضائی نربد، امیر )۱39۶زیر چاپ( نگار جاویدان: زندگی و آثار 

استاد محمود فرشچیان؛ با تقریظ محمود فرشچیان و پیشگفتار سید 

حسین نرص، تهران: فرهنگرسای میردشتی.

امیرهوشنگ  با  گفت وگو   )۱39۱ بهمن   9( امیر  رضائی نربد،   -  

جزی زاده، اصفهان: کارگاه استاد جزی زاده.

محمود  با  ۱39۶(گفت وگو  اردیبهشت   ۱۰( امیر  رضائی نربد،   -

فرشچیان، نیوجرسی: منزل شخصی استاد فرشچیان.

محمود  با  ۱39۶(گفت وگو  اردیبهشت   ۱۱( امیر  رضائی نربد،   -

فرشچیان، نیوجرسی: منزل شخصی استاد فرشچیان.

- رضائی نربد، امیر )۱۱ اردیبهشت ۱39۶( گفت وگو با آیینه چیان، 

مشهد: دفرت کار استاد آینه چیان.

- ذاکری، محمدحسن )۱39۱( گوهر ناب در حریم آفتاب: شح 

مؤسسۀ  الحسین)ع(،  اباعبدالله  حرت  مطهر  رضیح  ساخت 

انتشاراتی امام عرص)عج(.

امام  مطهر  رضیح  تعویض  ویژه نامۀ  فرهنگی اجتامعی:  حرم،   -

رضا)ع( )۱3۷9( سال یازدهم، ش ۸۵.

- عامل زاده، بزرگ )۱39۰( دانشنامۀ رضوی، تهران: انتشارات شاهد با 

همکاری سازمان فرهنگی سیاحتی کوثر.

- فرشچیان، محمود )۱3۵۵( محمود فرشچیان، مجموعۀ هرن و 

هرنمندان، ش 3، ج۱، تهران: بنگاه ترجمه و نرش كتاب.

- فرشچیان، محمود )۱3۷۰( سیامی پهلوانان شیر اوژن در شاهنامه 

حکیم ابوالقاسم فردوسی، تهران: رسوش و نگار.

- فرشچیان، محمود )۱3۷۲( محمود فرشچیان، جلد3، تهران: نگار.

- فرشچیان، محمود )۱3۷۸( رباعی های خیام، به اهتامم و ترجمه 

حسین صادقی و خط غالمحسین امیرخانی، تهران: امیرخانی.

- فرشچیان، محمود)۱3۸۴( رباعی های خیام، به اهتامم و ترجمه 

حسین صادقی و خط غالمحسین امیرخانی، تهران: یساولی.

- فرشچیان، محمود )۱3۸۵( محمود فرشچیان: نقاشی های برگزیده، 

چ3، )مجموعۀ کتاب های ایران ما-3(، تهران: زرین و سیمین.

- فرشچیان، محمود )۱3۸۷( محمود فرشچیان، ج۵، تهران: خانۀ 

فرهنگ و هرن گویا. 

- فرشچیان، محمود )۱3۸9( محمود فرشچیان: برگزیدۀ آثار نقاشی، 

تهران: نگار.



- فرشچیان، محمود )۱39۱الف( طراحی های استاد محمود فرشچیان، 

تهران: خانه فرهنگ و هرن گویا.

- فرشچیان، محمود )۱39۱ب(  آثار استاد محمود فرشچیان، تهران: 

خانه فرهنگ و هرن گویا.

آثار  برگزیده  فرشچیان:  محمود  )۱39۱ج(  محمود  فرشچیان،   -

)۱3۵۴تا ۱3۸۰(، چ3، تهران: یساولی.

- فرشچیان، محمود )۱39۲(  آثار استاد محمود فرشچیان: نیایش نور، 

تهران: خانۀ فرهنگ و هرن گویا. 

موزه ها و مجموعه ها

اداره کل هرنهای سنتی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

گردشگری، تهران

اداره مخطوطات کتابخانه آستان قدس رضوی

تاالر فرشچیان، موزه های آستان قدس رضوی، مشهد مقدس

خزانۀ نقش و رنگ، بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی، تهران
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موزۀ هرنستان هرنهای زیبای اصفهان، اصفهان

موزۀ هرنهای معارص، تهران

موزۀ هرنهای ملی ایران، تهران
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چکیده

در کتابخانـۀ آسـتان قـدس رضـوی شـامری قـرآن و جـزوات پراکنـده نگهـداری 

می شـود که در سـال 13۴۸ش از فضای بین دو پوشـش سـقف کتابخانۀ سـابق در 

ضلـع جنوبـی بقعۀ مطهر پیدا شـد. این قرآن ها که شامرشـان حدود هزاروهفتصد 

جلد اسـت نسـخه های قدیمی و عمدتاً نفیسی از سـده های نخست هجری است. 

ده جلـد از ایـن مجموعـه بـه قرآنـی اختصـاص دارد کـه از سـوی شـخصی بـه نـام 

علی بن حیدربن اسـحاق جاللـی بـه سـال 50۴ق بـر حـرم امـام رضا)ع( وقف شـده 

اسـت. این نسـخه به قلم کوفی اولیه کتابت شـده و الواح مذهب نفیسـی در آغاز 

هـر جـزو دارد. ایـن مقالـه به معرفی این نسـخه می پـردازد. 

۱. با سپاس از لطف مسئوالن بخش مخطوطات کتابخانۀ آستان قدس

 *. هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد، گروه  معامری

msahragard@mshdiau.ac.ir

  مهدی صحراگرد* 

قرآن نویسی در سده های نخست}1{
قرآن وقفی علی بن حیدر جاللی1

مقدمه 

در سـال ۱3۴۸ق ضمن تعمیر و گسرتش فضاهای حرم، 

تعـدادی کیسـه حـاوی برگه هـا و پاره هایـی از قرآن هـای 

قدیمـی و چنـد نسـخۀ دیگـر در بیـن دو پوشـش سـقف 

سـال  در  پیش تـر،  اندکـی  گویـا  شـد.  کشـف  دارالسـالم 

۱3۴3ش، ایـن کیسـه ها را از چنیـن فضایـی در کتابخانـۀ 

سـابق واقـع در جنـوب بقعـه بـه این مـکان منتقـل کرده 

بودنـد کـه احمـد گلچین معانـی شح مخترص ایـن واقعه 

را در مقالـه ای بیـان کـرده اسـت )نـک: گلچیـن معانـی، 

 .)۴۸ :۱3۵۴

شـامری از قرآن هـای یـاد شـده بـه قلـم کوفـی اولیـه، 

کـه در ایـن نوشـتار کوفی دورۀ نخسـت می نامیم، کتابت 

شـده و از ویژگی هـای سـبک کتابـت و سـاختار نسـخه 

تدویـن  هجـری  سـوم  و  دوم  سـده های  در  برمی آیـد 

شـده اند. ده جلـد از آنهـا مربـوط بـه قرآنـی اسـت کـه 

در سـال ۵۰۴ق بـر حـرم امـام رضا)ع( وقف شـده اسـت. 

امـا  گمنـام  جاللـی،۱  علی بن حیدر بن اسـحاق  واقـف، 

نسـخۀ وقفـی بسـیار نفیـس اسـت کـه خصوصیـات خـط 

و تذهیبـش بـا برخـی از آثـار مشـهور دورۀ نخسـت قلـم 

کوفـی همچـون قرآن هـای منسـوب بـه امئـۀ اطهـار)ع( و 

حتـی قـرآن مشـهور آماجـور، وقـف آماجـور بـر مسـجد 
برابـری می کنـد.۲ دمشـق در ۲۶۲ق، 

در ایـن مقالـه ضمـن معرفـی ایـن نسـخه ویژگی هـای 

منحرصبه فـرد خـط و تذهیـب آن بررسـی و نکاتـی در 

بـاب شـیوۀ تدویـن و کتابـت ایـن قـرآن عرضـه خواهـد 

 . شد

1. ویژگی های تاریخی نسخه

اطالعـات مکتـوب مـا از تاریـخ ایـن قـرآن وقف نامـۀ 

آن اسـت کـه در آغـاز هـر جلـد بـه قلـم رقـاع شکسـته 

در شـش سـطر بـدون تزیینـات کتابـت شـده اسـت. مـن 

اسـت: وقف نامـه چنیـن 

»هذه الکراسـه وقف علی مشـهد موالنا االمام الشـهید 

ابی الحسـن علی بن رضـا موسـی الرضا علیه السـالم/ وقفـه 

القصبـه  املقیـم  الجاللـی  علی بن حیدربن اسـحق  الشـیخ 

سـبزوار دام توفیقـه وقفـا صحیحـا شعیـا موبـدا/ الیبـاع 

اللـه االرض و مـن  الـی ان یـرث  و الیوهـب و الیـورث 

علیهـا و هـو خیرالوارثیـن/ فمـن بدلـه بعدما سـمعه فامنا 

امثـه علی الدیـن یبدلونـه ان اللـه سـمیع علیـم تقبـل اللـه 

منـه و غفرلـه/ و لوالدیـه و لجمیـع املؤمنیـن و املؤمنـات 

برحمتـه و رَحمـه  اللـه مـن دعـا لکاتـب هـذه االسـیطر/ 

الحافـن«.  محمدبن علی بن محمـد الحسـن ]یـا املحسـن[ 

از من وقف نامه بر می آید واقف، علی بن حیدربن اسحاق 

شهرستان  یا  شهر  بزرگرتین  سبزوار،  قصبۀ  مقیم  جاللی، 

واقف گواه کرب سن  است. لقب شیخِ  بیهق،3بوده  والیت 

واپسین  در  است.  این شهر  در  و شاید جایگاه علمی اش 

سطر نام کاتِب وقف نامه، محمدبن علی بن محمد الحسن، 

یا املحسن، آمده که او نیز همچون واقف، گمنام و ناشناخته 

است. 

متـام کلـامت وقف نامـه، بـه جـز چهـار مـورد، بـدون 

نقطـه اسـت )تصویر ۱(. این سـنتی اسـت که در گذشـته 

در میـان دبیـران و برخـی کاتبـان رایـج بـود کـه مـن را 

نقطه گـذاری منی کردنـد مگـر اینکـه احتـامل اشـتباه در 

میـان باشـد.۴ از ایـن  رو نویسـندۀ وقف نامه نیـز احتامالً 

هرچنـد  اسـت.  بـوده  مطلـع  دبیـری  آداب  از  و  دبیـر 

عـده ای نقطه گـذاری در مـِن خوانا و قابل فهـم را رنجش 

بی فایـده و برخـی نیـز منسـوب کـردن مکتوب الیـه بـه 

)بدرالدیـن محمـد،  بـه نظـر می رسـد  جهـل دانسـته اند 

۱3۸۰: ۱۲( انگیـزۀ اصلـی ایـن قاعـده افزایـش رسعت در 

کتابـت بـوده اسـت زیـرا درج نقطه هـا بـه رصف زمـان 

قابـل مالحظـه ای نیازمند اسـت. یکی از حـروف نقطه دار 

ایـن مـن، کـه البتـه امـروزه مرسـوم نیسـت، حـرف »س« 

اسـت که زیرش در کلمۀ »الحسـن« در سـطر پایانی سـه 

نقطـه گذاشـته اند. این سـه نقطه جهت متایـز آن با »ش« 

است.

از رسگذشـت ایـن قرآن بعـد از وقف اطـالع خاصی در 

علی بن حیدر  وقفی  قرآن  وقف نامۀ  تصویر۱. 

م.۵۰۱۷،  شامرۀ  دوازدهم،  پارۀ  آغاز  در  حالقی 

کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضوی



دسـت نداریـم. تنهـا نکتـۀ حائز اهمیـت اینکـه هیچ یک 

از اجـزای بازمانـدۀ ایـن قـرآن ُمهـر متولیـان و یادداشـت 

عـرض دیـد نـدارد. بـا توجـه بـه اینکـه کهن تریـن ُمهـر 

وقـف آسـتان قـدس رضـوی مهـری اسـت بازوبنـدی بـا 

سـجع »وقـف کتابخانـۀ روضـۀ رضیـه رضویـه 9۷۲« کـه 

در قرآن هـای شـامرۀ 3۱۴، ۴۰۶، ۶9۱، ۸۶۶ رضب شـده 

اسـت )اسـامعیل پور، ۱3۷۰: 9۸( می تـوان دریافـت کـه 

خـارج کـردن ایـن نسـخه ها از کتابخانـه و انتقال شـان بـه 

فضـای بیـن دو پوشـش سـقف قرائت خانـۀ کتابخانه پیش 

از 9۷۲ق صـورت گرفتـه اسـت. 

تطابـق سـبک  عـدم  قـرآن،  ایـن  دربـارۀ  مهـم  سـؤال 

کتابـت و زمـان وقـف نسـخه اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه 

کـه  ایـران  در  کوفـی  قلـم  نخسـت  دورۀ  می دانیـم 

ویژگی هـای بین النهرینـی و کـم و بیـش عربـی دارد در 

اواخـر سـدۀ سـوم به پایان رسـید و ایرانیـان در دورۀ دوم 

سـبک های خـاص ایرانـی را بـه کار می بردند وقـف قرآنی 

ایرانیـان  بـه سـبک قدیـم کـه احتـامالً خواندنـش بـرای 

سـدۀ ششـم چندان آسـان نبوده بـه چه انگیـزه ای صورت 

گرفتـه اسـت؟ آیـا در آن زمان هم قدمت نسـخه  در میان 

ایرانیـان چنـان اهمیـت داشـته کـه واقـف آن را شایسـته 

اینکـه  یـا  امـام رضـا)ع( دانسـته اسـت  بـر مـزار  وقـف 

قاریـان سـدۀ ششـم آنقدر بـا کوفی دورۀ نخسـت مانوس 

به راحتـی  را  خطـی  چنیـن  می توانسـتند  کـه  بوده انـد 

قرائـت کننـد.   

2. خصوصیات صوری نسخه

2-1منت

ایـن قـرآن در قالـب ربعـه یـا چنـد پـاره تدویـن شـده 

کـه پـارۀ نخسـت آن جـزو اول و دوم و چنـد آیـه از جـزو 

سـوم را در برمی گیـرد. بـا توجـه بـه ایـن درمی یابیـم ایـن 

نسـخه در چهـارده جلـد، معـروف بـه نیم ُسـبعی، تنظیـم 

شـده اسـت. تنظیم هفت و چهـارده پارۀ قرآن هـای َربعه 

بسـیار  بین النهریـن  و  ایـران  در  نخسـت  سـده های  در 

رایـج بـود کـه منونه هایـی از آن در کتابخانۀ آسـتان قدس 
اسـت.۵ محفوظ 

پاره های موجود در حال حارض عبارت است از: 

تـا ۲۵9  الفاتحـه   ۱ آیـات  )م.۵۰۰۷(،  پـارۀ نخسـت 

بـرگ(  ۸۸( البقـره 

پـارۀ دوم )م.۵۰۱۰( ، آیـات ۲۶۰ البقـره تا ۶3 النسـاء 

برگ(  ۸9(

 ۱۶9 تـا  االنعـام   ۲۱ آیـات  )م.۵۰۱۱(،  چهـارم  پـارۀ 

بـرگ(  9۷( االعـراف 

پـارۀ ششـم )م.۵۰۰۶(، آیات ۶۱ یونـس تا 3۰ ابراهیم 

)۱۰۶ برگ(

پـارۀ هفتـم )م. ۵۰۰۲(، آیـات 3۱ ابراهیـم تـا آخـر 

سـورۀ کهـف )۱۱۱ بـرگ(

پـارۀ هشـتم )م.۵۰۰3(، آیات ۱ مریـم تا ۵۵ املؤمنون 

)9۶ برگ(

پـارۀ دهـم )م.۵۰۰۱(، آیـات ۴۲ القصـص تا ۲۰ سـباء 

برگ(  9۴(

پـارۀ یازدهـم )م.۵۰۰۰(، ۲۱ سـبا تـا ۵۵ الزمـر )۱۰۰ 

برگ(

پـارۀ دوازدهـم )م.۵۰۱۷(، آیـات ۵۶ الزمـر تـا آخـر 

الفتـح )۱۰3 بـرگ(

پـارۀ سـیزدهم، آیـات ۱ الحجـرات تـا آخـر التغابـن 

بـرگ(  ۱۰۰(

بدیـن ترتیـب پاره های سـوم، پنجـم، نهـم، و چهاردهم 

مفقـود شـده و احتـامالً در سـده های بعـد بـه جز سـبک 

قدیـم خـط یکـی از دالیلـی کـه موجب خـارج کـردن این 
قـرآن از کتابخانـه شـده، نقص اجـزای آن بوده اسـت.۶

2-2 ورق 

بـر  نخسـت  سـده های  سـنت  بـا  مطابـق  قـرآن  ایـن 

پوسـت کتابـت شـده اسـت. کتابـت بـر پوسـت مختـص 

خاورمیانـه، به خصـوص ایـران زمیـن و بین  النهریـن اسـت 

و در اوایـل اسـالم از آنجـا بـه دیگـر رسزمین های اسـالمی 

منتقـل شـد. پیـش از آن در مـرص از پاپیـروس یـا بَـردی، 

در هنـد از پوسـت دو درخـت بـه نـام کادی و تـاری، و 

در چیـن بـرش سـاقه های بامبـو و سـپس کاغـذ جهـت 

اعـراب رسزمیـن حجـاز هـم  اسـتفاده می شـد.۷  کتابـت 

بیشـرت بـر پوسـت درخـت خرمـا و گاه بر اسـتخوان کتف 

شـرت می نوشـتند. پوسـت دو رو دارد یکـی روی بیرونـی 

اسـت کـه بـه آن رخ و دیگـر روی درونـی )بـه سـمت 

گوشـت بـدن حیـوان( کـه بـدان لـش می گوینـد. هـر رو 

کیفیتـی مخصـوص دارد. طـرف رخ صاف تـر و کتابـت بـر 

آن راحت تـر اسـت امـا قـدرت جـذب مرکبش کمرت اسـت 

در نتیجـه بـه مـرور زمـان رنـگ مرکـب از دسـت می رود؛ 

امـا طـرف دیگـر، لـش، بـه سـبب بافـت ریـزی کـه دارد 

اگرچـه کتابـت بـر آن کمـی سـخت تر اسـت مرکـب بهـرت 

بـر آن می نشـیند و ماندگارتـر اسـت. بـه همیـن سـبب 

در بیشـرت قرآن هـای پوسـتی نوشـته های یـک طـرف ورق 

خواناتـر و سـامل تر اسـت. بـا ایـن حـال خـط هـردو طرف 

اکـر صفحـات ایـن نسـخه به طـرزی نـادر دسـت نخورده 

و سـامل باقـی مانـده اسـت.  

اجـزای موجـود ایـن قـرآن بیـن ۸۸ تـا ۱۱۱ بـرگ دارند 

کـه نشـان می دهـد کل قـرآن بـه طـور متوسـط حـدود 

۱۴۰۰ بـرگ داشـته اسـت. بـا توجـه بـه ابعـاد هـر بـرگ، 

۱۶×۲۴س.م، و بـدون در نظـر گرفـن بـرش اوراق، ایـن 

قرآن از دسـت کم ۵۴مرتمربع پوسـت تأمین شـده اسـت. 

عدم دسرتسـی به اصل نسـخه امکان بررسـی ضخامت 

ورق و نیـز روش صحافـی را میـرس منی کنـد. بـا ایـن حال 

بـا توجـه بـه الگـوی رایـج در قرآن هـای پوسـتی احتـامالً 

بـا بررسـی های  نیـز مطابـق  ایـن نسـخه  روش صحافـی 

فرانسـوا دروش )۱3۷9: ۱۸و۱9( از طریـق دوخـت میانی 

برگ هـای دوتایـِی تـا شـده بـر روی هـم صـورت گرفتـه؛ 

کامـالً  کاغـذی  نسـخه های  کراسـه بندی  بـا  کـه  روشـی 

اسـت.   متفاوت 

2-3 خط

نسـخه بـه قلـم کوفـی نخسـتین کتابـت شـده؛ سـبکی 

 :۱3۷9( نخسـتین  عباسـی  سـبک  دروش  فرانسـوا  کـه 

 ,whelan( و اسـتل ویلـن۸ گـروه یـک نامیـده اسـت )3۴

۱99۰: ۱۱9(. ایـن سـبک کـه پـس از سـبک معـروف بـه 

حجـازی پدیـد آمد طبق شـواهد و اطالعات منابع دسـت 

اول، ریشـه ای کـم و بیـش بین النهرینـی دارد و صورتـی 

تکامل یافتـه از سـبک های اصیـل عربـی در رسزمین حجاز 

اسـت. شـهرت ایـن قلـم به کوفـی به سـبب انتسـابش به 

شـهر کوفـه اسـت که زمانـی مرکـز خالفت مسـلمین بود. 

بـه نظـر می رسـد از آنجـا کـه بـه گواهـی برخـی مورخان 

قـرآن میـزان در زمـان عثامن در این شـهر کتابت و سـپس 

بـه مراکـز مهـم جهان اسـالم ارسـال شـد )تفکـری، ۱3۸۵: 

۵۶( ایـن قلـم در هـامن زمـان گسـرتش و شـهرت یافـت. 

بـه هـر روی جسـت وجوی محققـان دربـارۀ ریشـه ها و 

مناطـق گسـرتش ایـن سـبک همچنـان بـه نتیجـۀ روشـنی 

مبهـم  آن  تحـول  سـیر  زمانـی  تطبیـق  حتـی  و  نرسـیده 

اسـت. آنچـه مسـلم اسـت در سـه سـدۀ نخسـت هجـری 

ایـن سـبک، سـبک غالـب کتابت خاصـه در عـراق بوده و 

زمینه سـاز شـگل گیری سـبک های فرعـی همچـون کوفـی 

ایـن سـبک  رو  ایـن  از  بعـد شـد.  در سـده های  ایرانـی 

عمـده کـه از سـدۀ نخسـت تـا اواخـر سـدۀ سـوم هجری 

در جریـان بـود دوره ای مسـتقل در تاریـخ کتابـت دوران 

اسـالمی تلقی می شـود که بـدان دورۀ نخسـت قلم کوفی 

می گوییـم.

سـبک های  اسـت  کوشـیده   )۱3۷9( دروش  فرانسـوا 

سـبک  خـود  کـه  را  کوفـی  قلـم  نخسـت  دورۀ  کتابـت 

عباسـی نامیـده طبقه بنـدی و گروه بنـدی کنـد. او در این 

طبقه بنـدی بـر اسـاس تغییـرات جزئی حـروف گروه هایی 

تعییـن کـرده و آثـار را در هـر گـروه جـای داده اسـت. 

روش او در حـال حـارض مقبـول محققـان واقـع شـده از 

ایـن روی جهـت تسـهیل در توصیـف و بیـان ویژگی هـای 

خـط ایـن نسـخه از گروه بنـدی دروش بهـره می گیریـم.

ایـن قـرآن در هـر صفحـه نُـه سـطر دارد کـه در میـان 

قرآن هـای دورۀ نخسـت هـم در تعـداد سـطور و هـم در 

انـدازۀ کلـامت، متوسـط تلقـی می شـود. سـطح نوشـته، 

بـه طـور متوسـط ۱۰× ۱۷سـانتی مرت، متناسـب بـا انـدازۀ 

ورق اسـت. )تصویـر 3( دو صفحـۀ آغـاز و پایـان هر جلد 

تذهیـب و نوشـتاری زرین داشـته کـه در بیشـرت اجزا این 

دو صفحـه از دسـت رفتـه اسـت. در جلـد نخسـت، تنهـا 

صفحـۀ دوم افتتـاح حـاوی آیاتـی از سـورۀ فاتحـه بـه جا 
تصویر۲ . روش کراسه بندی در قرآن های دورۀ نخست، ماخذ تصویر: 

دروش، ۱3۷9: ۱9



مانـده کـه بـه قلـم کوفـی زریـن محـرر کتابـت شـده اسـت. 

)تصویـر ۴( آیـات پایانـی هر جلد نیـز در صفحاتی مذهب و 

بـه رنـگ زر محرَّر کتابت شـده اسـت. 

 خط این نسـخه مطابق با گروه D در طبقه بندی فرانسـوا 

دروش است و به تسامح با خصوصیات زیرگروه D.I هامهنگ 

اسـت. در این سـبک برگشـت بخش زیرین »الف« در حالت 

مفـرد طوالنـی اما قوس دار با نوکی به طرف باالسـت، شـاخک 

سـمت راست »ــعـ« نسبتاً عمود اسـت، انتهای »م« در جهت 

افقـی و ضخیـم اسـت، و »ن« آخـر دارای تاجی ضخیم اسـت 

و بـا انحنـای زیاد به بدنه متصل می شـود. همچنیـن »هـ« در 

حالـت وسـط از یـک میـل عمـودی، یـک نیم دایـره و معموالً 

یک چشـم تشکیل شـده است. 

تصویر ۴. صفحۀ دوم افتتاح حاوی آیات پایانی 

سورۀ فاتحه در قرآن وقفی علی بن حیدر جاللی، 

پارۀ نخست، شامره م.۵۰۰۷

وقفی  قرآن  متعارف  از صفحات  یکی   .3 تصویر 

نخست،  پارۀ  بقره،  سورۀ  از  آیاتی  علی بن حیدر، 

شامره م.۵۰۰۷

بـه طـور کلـی خـط این نسـخه بسـیار دقیـق و اصولی 

اسـت. هـر یک از حـروف مطابق با اندازه و شـکل معیار 

آن عـرص کتابـت شـده کـه در منونه هـای درخشـان سـدۀ 

سـوم ماننـد قرآن آماجـور می توان رساغ گرفـت. همچنین 

تناسـب انـدازه در متـام حـروف بـه درسـتی اجـرا شـده و 

ایـن امـر سـبب سـواد و بیـاض متناسـب و وحـدت کلـی 

انتشـار حـروف  ایـن،  بـر  اسـت. عـالوه  صفحـات شـده 

کشـیده در متـام صفحـه نیـز حسـاب شـده اسـت و در 

اکـر صفحـات ایـن حـروف رابطـه بـرصی مناسـبی دارنـد 

)تصویـر ۶(.

مطابـق بـا سـنت کتابـت دورۀ نخسـت کلـامت پایـان 

هـر سـطر در صـورت کمبـود جا دوپاره شـده و در سـطر 

بعـد ادامـه یافتـه اسـت. بـرای منونـه، در عبـارت »بسـم 

اللـه« آغـاز سـورۀ بقـره، »حیـم« در سـطر دوم کتابـت 

شـده اسـت. )تصویـر ۷( ایـن مسـئله بیـش از همـه بـه 

سـبب فاصله گـذاری بیـن حـروف هـر کلمه در ایـن دوره 

اسـت. چنانچـه بـا توجـه بـه ایـن قاعـده کاتـب بخواهـد 

متـام کلمـه را در پایـان سـطر جـا دهـد، سـواد و بیـاض 

سـطر و در نتیجـه رابطـه بـرصی سـطور در متـام صفحـه 

از دسـت مـی رود. 

ایـن سـبک طبق مطالعـات ریخت شناسـی احتـامالً در 

اوایـل سـدۀ سـوم رواج داشـته اسـت. هرچنـد فرانسـوا 

دروش بـه اسـتناد وقف نامـۀ چنـد نسـخه نتیجـه گرفتـه 

داشـته  رواج  هـم  چهـارم هجـری  سـدۀ  تـا  سـبک  ایـن 

)۱3۷9: 3۷( از آنجـا کـه وقف نامه هـا گاه ماننـد این قرآن 

ممکـن اسـت سـال ها پـس از تولید نسـخه کتابت شـوند، 

ایـن تواریـخ جهـت تعییـن حـدود زمانـی تولیـد نسـخه 

موثـق نیسـت. 

علی بن حیدر  وقفی  قرآن  خط  در  خاص  حروف  برخی  شکل  تصویر۵. 

جاللی

تصویر۶. انتشار متناسب حروف کشیده در سطور یک صفحه، قرآن وقفی 

علی بن حیدر، صفحۀ آغاز سورۀ فاطر، پارۀ یازدهم، شامره م. ۵۰۰۰

تصویر ۷. دوپاره شدن کلامت پایان سطر اول، دوم، چهارم، و پنجم در 

صفحۀ آغاز سورۀ بقره در قرآن وقفی علی بن حیدر، پارۀ نخست، شامره 

م.۵۰۰۷. 



2-۴ اعراب و اعجام

نخسـت  سـده های  قرآن هـای  در  اعجـام  و  اعـراب 

هجـری، به خصـوص قرآن هـای قلـم کوفـی، بسـیار متنوع 

اسـت بـه طـوری کـه در نسـخه های تولیـد شـده از سـدۀ 

کـم سـه شـیوۀ  اواخـر سـدۀ ششـم دسـت  تـا  نخسـت 

اصلـی و سـه شـیوۀ فرعـی )ترکیبـی از شـیوه های اصلـی( 

بـه کار رفتـه اسـت. عـالوه بـر ایـن مسـئله افـزودن برخی 

عالئـم در سـده های بعـد بـه برخـی قرآن هـا نیـز مسـئله 

را بـا ابهـام بیشـرتی مواجـه می کنـد. تـا بـه حـال دالیـل 

ایـن تنـوع را محققـان نتوانسـته اند توجیـه کننـد ولـی بـا 

توجـه بـه گسـرتدگی ایـن تنـوع در رسارس جهـان اسـالم 

می تـوان گفـت این مسـئله بـه مکاتب خطاطـی و مناطق 

نـدارد و  ارتباطـی  قرآنـی  تولیـد نسـخه های  جغرافیایـی 

ممکـن اسـت رصفـاً مرتبط بـا فرقه های مذهبی باشـد که 

بـه هـر روی نیازمنـد تحقیقـی اساسـی اسـت. 

شـیوۀ اعـراب و اعجـام ایـن قـران در آغـاز مطابـق بـا 

شـیوۀ یحیـی و نـرص بـوده اسـت. ایـن شـیوه کـه دومین 

مرحلـه از مراحـل تکامـل اعـراب و اعجـام خـط عربـی 

اسـت در نیمـۀ دوم سـدۀ نخسـت و احتـامالً اوایـل سـدۀ 

دوم رواج یافـت و عبـارت اسـت از نقطه هـای قرمـز رنگ 

جهـت نشـان دادن حـرکات حـروف و خطوط نازک سـیاه 

جهـت منایـش نقطه هـا در حروف متشـابه. این شـیوه در 

تکمیـل شـیوۀ ابواالسـود بـه وجـود آمد. شـیوۀ ابواالسـود 

کـه نخسـتین مرحلـه از تکمیـل خـط عربـی جهـت رفـع 

مشـکل قرائـِت غیرعرب زبانـان بـه شـامر مـی رود، رصفـاً 

درج حـرکات حـرف آخـر کلـامت بـود )تفکـری، ۱3۸۵: 

۲۶۷-۲۷۰( زیـرا در زبـان عربـی عمدتاً حرکـت حرف آخر 

اسـت کـه جایـگاه کلمـه در جملـه و مفهـوم دقیـق آن 

را نشـان می دهـد. امـا پـس از رفـع ایـن مشـکل مسـئلۀ 

حـروف متشـابه مثل »ب«، »ت«، »یــ« و همچنین »س«، 

»ش« و... و اعجام گـذاری مطـرح شـد کـه یحیـی و نـرص، 

شـکل  بـه  نقطه هایـی  افـزودن  بـا  ابواالسـود،  شـاگردان 

خطـوط نـازک ایـن مشـکل را رفـع کردنـد. در قـرآن مورد 

نشـده و رصفـاً  نقطه گـذاری  از حـروف  بسـیاری  بحـث 

حـروف مبهمـی کـه ممکن اسـت خطـا در خوانـدن پیش 

آورد نقطه گـذاری شـده اسـت. گفتنـی اسـت بسـیاری از 

نقطه هـای اولیـه اکنـون پیدا نیسـت زیـرا این قـرآن را در 

سـده های بعـد، شـاید زمـان وقـف، بـا نقطه های گـرد به 

رنـگ سـیاه و به طـرزی ناشـیانه، نقطه گـذاری کرده اند تا 

خواندنـش آسـان شـود )تصویـر ۸( در نتیجـه نقطه هـای 

نـازک و ظریـف اولیـه در زیـر نقطه هـای گـرد درشـت 

متأخـر پنهـان شـده اسـت. دقـت در صفحـات آغازیـن 

کـه خطـی بـه زر دارد نشـان می دهـد نقطه هـای اولیـه 

چگونـه بـوده اسـت. )تصویـر 9( 

در ایـن قـرآن اغلـب کلـامت حرکت گـذاری شـده امـا 

مطابـق بـا شـیوۀ ابواالسـود این حـرکات رصفاً بـرای حرف 

آخـر واژه درج شـده  اسـت. بدیـن صـورت کـه حرکـت 

»فتحـه« بـا نقطـه ای قرمـز باالی حـرف آخر کلمـه، کرسه 

بـا نقطـه ای در زیـر حـرف، و ضمه بـا نقطه ای در سـمت 

چـپ حـرف نشـان داده شـده اسـت. در برخـی از دیگـر 

کلـامت حـروف میانـی نیـز عالمـت دارد کـه بـرای همـۀ 

حـروف صـدق منی کنـد، تنویـن نیـز بـا دو نقطـه طبـق 

همیـن قاعـده درج شـده اسـت.  

تصویر۸. نقطه گذاری ناشیانه در سده های متأخر 

قرار  کلامت  اطراف  در  سیاه  دوایر  به صورت  که 

پارۀ  علی بن حیدر،  وقفی  قرآن  است.  گرفته 

نخست، شامره م.۵۰۰۷

تصویر 9. حرکات و نقطه های اولیه نسخه در واژۀ 

پارۀ نخست، شامره  افتتاح  »انعمت« در صفحۀ 

م.۵۰۰۷

تذهیب

تذهیـب برخـالف خطاطـی در آغـاز اسـالم جایگاهـی 

در قرآن نویسـی نداشـت زیـرا تزییـن بـه حسـاب می  آمـد 

و در نظـر سـخت گیرانۀ برخـی فقهـا بـه معنـای ارساف و 

تجمل گرایـی تلقـی می شـد؛ امـا نیـاز قاریـان بـه عالمئـی 

کـه محاسـبۀ تعـداد آیـات قرائت شـده، یافن رسیـع آغاز 

سـوره و آیـات خـاص را آسـان تر کنـد زمینه را بـرای ورود 

تذهیـب بـه قـرآن بازکـرد و به تدریـج بـا تضعیـف نگرش 

تزیینـی تذهیـب  ضـد تجمـل در هرنهـای دینـی جنبـۀ 

در  شـد.  غنـی  آن  عنـارص  و  انـواع  مـرور  بـه  و  بیشـرت 

قرآن هـای قلـم کوفـی دورۀ نخسـت تذهیـب عمدتـاً در 

چنـد کاربـرد اصلی خالصه می شـود: لوح مسـتطیل بزرگ 

تـک صفحـه یـا دوصفحۀ آغاز قـرآن، رسسـوره ها، و عالئم 

فصـل و دسـته بندی آیـات. در قـرآِن مّدنظـر نیـز می  توان 

ایـن عنـارص را بـه منزلـۀ ارکان تذهیـب بررسـی کـرد. 

صفحـات آغـاز هر جـزو، لوح مسـتطیل بزرگی دارد که 

متـام آن بـه زر رنگ آمیزی و نقوشـش مطابـق با یک نظام 

هندسـی تنظیم شـده اسـت. اسـتفاده از نقوش هندسـی 

و انتظـام تزیینـات بـر مبنای اشـکال اصلی، سـنتی دیرینه 

در تذهیـب نسـخ خطـی اسـت کـه از سـده های نخسـت 

آغـاز شـد و تا اواخـر دورۀ میانـه ادامه یافت. 

یکـی از نـکات شـایان توجـه در تذهیب لـوح صفحات 

آغـاز، تناسـب اندازۀ مسـطر آن بـا صفحـات مکتوب بعد 

اسـت. ایـن امـر حاکـی از رابطـه بسـیار نزدیـک کاتـب و 

مذهـب اسـت بـه طـوری کـه بـا نظـر بـه سـنت وراقـی 

در سـده های نخسـت، کـه متـام مراحـل تولیـد نسـخه بـر 

عهـده یـک نفـر بـود، می تـوان نتیجـه گرفـت مذّهـب و 

خطـاط یـک نفـر بوده انـد. 

در کنـار ایـن لـوح نقـش یـک نشـان بیضی شـکل قـرار 

دارد کـه ابـرک نامیـده می شـود و یکـی از عنـارص لـوح 

صفحـات آغازیـن و رسسـورۀ قرآن هـا بـه شـامر مـی  رود. 

)تصویـر۱۰( در ایـن نسـخه ابـرک لوح از سـاقه های نازک 

مـو تشـکیل شـده اسـت کـه ریشـۀ کـم و بیـش ساسـانی 

دارد زیـرا منونـۀ آن را بـر روی برخـی ظـروف فلـزی عرص 

ساسـانی می تـوان دیـد. از منونه هـای متأخـر آن، تزیینات 

گچـی سـتون های مسـجد جامـع نایین اسـت. )تصویر۱۱( 

همیـن نشـان بـه رنـگ زر محـرر در کنار لوح رسسـوره ها 

اسـت. رسسـوره های قرآن هـای سـدۀ  رفتـه  کار  بـه  نیـز 

امـا  اسـت  قـاب  بـدون  عمدتـاً  دوم هجـری  و  نخسـت 

از سـدۀ سـوم گرداگـرد نـام سـوره را کـه اغلـب بـه قلـم 

زریـن اسـت، یـک قـاب سـاخته از نقـوش تزیینـی سـاده، 

به صـورت زنجیـره یـا واگیـره، در بـر گرفـت و به تدریـج 

همیـن نقـوش بـه صورت حواشـی متعـدد باریـک درآمد. 

در ایـن نسـخه تزیینـات دور کتیبۀ رسسـوره متنوع اسـت 

بـه طـوری کـه در رسسـورۀ بقـره )م. ۵۰۰۷( دور کتیبه  را 

یـک حاشـیۀ باریـک از یـک سـاقۀ شکسـته و برگ هـای 

کنگـری در بـر گرفتـه اسـت؛ هـامن نقشـی کـه گرداگـرد 

سـورۀ فاتحـه در صفحـات افتتـاح نسـخه نیز بـه کار رفته 

اسـت. امـا در رسسـورۀ عنکبـوت )م. ۵۰۰۱( زنجیـره ای 

از یـک نقـش s ماننـد نقـش بسـته اسـت. نکتـۀ شـایان 

توجـه اینکـه قاب مسـتطیل مانند رسسـوره های ایـن قرآن 

عمدتـا سـه ضلـع دارد و ضلع عرضی طـرف عطف را اجرا 

نکرده انـد. )تصویـر ۱۲و۱3(

آل  رسسوره  لوح  کنار  ابرک   .۱۰ تصویر 

عمران در قرآن وقفی علی بن حیدر، شامره 

م.۵۰۱۰

تزیینات گچی یکی  از  تصویر ۱۱. بخشی 

سدۀ  نایین،  جامع  مسجد  ستون های  از 

چهارم هجری، شباهت فرم نقوش گیاهی 

از  نشان  رسسوره ها  ابرک  با  ستون   این 

بن حیدر  قرآن وقفی علی  رابطه مذّهب 

با فرهنگ تصویری مرکز ایران دارد، عکس 

از نگارنده. 

تصویر ۱۲ و ۱3. دو منونه از رسسوره های  

قرآن وقفی علی بن حیدر، شامرۀ م.۵۰۰۱ و 

م.۵۰۰3 

تصویر ۱۰

تصویر ۱۲و۱3

تصویر ۱۱



در این قرآن مطابق با سـنتی بسـیار کهن، نشـان فصل 

آیات با سـه خط باریک روی هم به رنگ سـیاه مشـخص 

شـده اسـت. )تصویـر ۱۴( ایـن طـرز عالمت گـذاری کـه 

البتـه انـواع مختلفـی از نظـر شـکل و تعـداد عنـارص دارد 

سـنتی بسـیار کهن اسـت که ریشـه اش به قرآن های سبک 

حجـازی، احتـامالً نیمـۀ سـدۀ نخسـت هجـری، می رسـد. 

البتـه مشـخص نیسـت بـه چـه علـت نشـان فصـل بـرای 

همـۀ آیـات اجـرا نشـده و تنهـا در برخـی صفحـات ایـن 

نشـان به چشـم می خـورد. 

آیـات  ده تایـی  دسـته بندی  جهـت  کـه  َعـرش  نشـان   

شـکلی  عمدتـاً  خطـی  قرآن هـای  در  مـی رود  کار  بـه 

شمسـه مانند دارد کـه البتـه جزییاتـش در نـوع و تعـداد 

عنـارص و همچنیـن رنگ پـردازی بسـیار متنـوع اسـت. در 

ایـن قـرآن نشـان عرش، دایره ای زرین دوبخشـی اسـت که 

بخـش مرکـزی آن حـاوی یکـی از حـروف ابجـد )معـادل 

قـدر عـددی آیـه( بـه قلـم کوفـی و بخـش دوم، طوقـۀ 

عریـض بیرونـی بـا یـک نقـش تکـرار شـونده اسـت. همۀ 

نشـان ها درون سـطر، بعـد از آخریـن واژۀ آیۀ مـورد نظر 

قـرار گرفتـه اسـت. )تصویـر ۱۵( بـه طـور کلـی می تـوان 

چنیـن نتیجـه گرفـت کـه تذهیـب بـه کار رفتـه در ایـن 

قـرآن بیشـرت پای بنـد بـه سـنت های کهن تـر قرآن نـگاری 

اسـت تـا اینکـه حـاوی نوآوری هایـی باشـد کـه زمینه  سـاز 

پیرشفت هـای بعـدی تذهیـب قرآن هـای خطـی به شـامر 

مـی رود.

در  آیات  فصل  نشان   .۱۴ تصویر 

به  حیدر  بن  علی  وقفی  قرآن 

شکل سه خط نازک روی هم، پاره 

نخست، شامره م. ۵۰۰۷.

تصویر ۱۵. نشان عرش )ده آیت( 

در قرآن وقفی علی بن حیدر به 

شکل شمسه زرین در میان سطر. 

خامته

قـرآن وقفـی علی بن حیـدر جاللـی، نسـخه ای نفیس از 

قرآن هایی اسـت که احتامالً در نیمۀ نخسـت سـدۀ سـوم 

هجـری تولیـد و در سـدۀ ششـم بـر حـرم امـام رضـا)ع( 

وقـف شـده اسـت. از وقـف نسـخه ای بـا سـبک قدیم بر 

حـرم امـام رضا)ع( در اوایل سـدۀ ششـم هجـری می  توان 

دو نتیجـه گرفـت: یـا اینکـه ایـن قـرآن بـه سـبب قدمتش 

واجـد ارزشـی خـاص قلمـداد شـده و واقـف بـا ایـن کار 

خواسـته ارادت خـود را بـه امـام رضـا)ع( نشـان دهـد، 

یـا اینکـه قرائـت قرآن هـای سـبک قدیـم درسـدۀ ششـم 

همچنـان مرسـوم بوده اسـت. نقطه گذاری متأخر نسـخه، 

فرضیـۀ دوم را قـوت می بخشـد. 

از نظـر سـبکی در  ایـن قـرآن خطـی اصولـی دارد و 

گـروه D.I قـرار می گیـرد کـه گروهی بسـیار متنوع اسـت 

و احتـامالً در سـدۀ سـوم هجـری رواجی گسـرتده داشـته 

صفحـات  تذهیـب  هندسـی  تقسـیامت  رابطـۀ  اسـت. 

از  بـا مسـطر صفحـات مکتـوب حاکـی  آغازیـن نسـخه 

رابطـۀ بسـیار نزدیـک خطاط و مذهب اسـت کـه احتامل 

ایـن دو را پیـش می کشـد.  یکی بـودن 

پی نوشت

۱. شهرت او را در فهرست رقومی کتابخانه آستان قدس رضوی 

»حالقی« ثبت کرده اند که به نظر نادرست است زیرا اّوالً در تصویر 

۱ طرز کتابت این کلمه به »جاللی« نزدیک تر است؛ ثانیاً »حالق« 

به معنی »آرایشگر و رستراش« است، بنابراین این لقب که از شغلی 

نسبتاً دون پایه برمی آید با لقب »شیخِ« واقف متناسب نیست و 

ضمناً این طور القاب بدون »ی« نسبت در انتهای نام افراد ذکر 

می شود مانند »وراق« در آخر نام عثامن بن حسین

۱۰۶ :۲۰۰۶ ,Blair :۲ . برای اطالعات بیشرت دربارۀ این قرآن نک

همچنین آلین جورج تناسبات هندسی صفحات آن را در مقاله ای 

.۱۶-۱ :۲۰۰3 ,George :مفصل بررسی کرده است. نک

3. قصبه به معنی افضل یا بزرگرتین شهر هر والیت است. حمدالله 

حمدالله  است.  دانسته  بیهق  »شهرستاِن«  را  سبزوار  مستوفی 

مستوفی، ۱3۸۱: ۲۱3. 

از  نقل  )به  رقومه،  و  سامت الخط  بغدادی،  علی بن ابراهیم   .۴

بدرالدین محمدعزی،۱3۸۰، ۱۱و۱۲(

۵. برای منونه جزوات ش م ۶۱، م ۶، م.3۰۱3، م.۵۰۱۵، ۷۲ )گنجینه 

قرآن(

۶. البته ممکن است اجزای مفقوده در کتابخانه باشد اما به سبب 

نبود نام واقف یا عدم ضبط درست اطالعات نسخه فعالً از آنها 

اطالعی در دست نیست.

۷. برای اطالعات بیشرت نک: افشار، ۱39۰: 3۵-۲۵

8. Stelle Whelan
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چکیده

هدف این مقاله بررسی روش های تصویرسازی و انواع آن در اشعار برگزیدۀ هشت 

دوره کنگرۀ ملی رضوی از سال های ۱3۸۵ تا ۱39۲ است. بنا به اهمیت تصویر در 

شعر و اهمیت شعر آیینی در میان رسوالن شعری، بررسی این مسأله به صورت 

نقادانه در جهت قدرت بخشی بیشرت تصویر در شعر آیینی است. روش هایی که 

شاعران برای تصویرسازی استفاده کرده اند و در حوزۀ علم بیان گنجیده می شود 

شامل تشبیه، استعاره، کنایه و مجاز است. همچنین روش دیگری به نام تصویر 

چشمی، خارج از علم بیان مطرح شده است. اشعار رضوی به خصوص در مسابقات 

به کلیشه  و تکراری بودن متهم هستند. نتیجۀ این بررسی نشان می دهد گاه واژگان 

و تصویر تکراری است، گاه واژگان تکراری اما تصویر بکر است و گاه واژگان جدید، 

تصاویر کلیشه ای آفریده اند. تقریباً دو درصد از تصاویر شعری در هر دوره نو و 

خالقانه بوده است که بارقه های امیدی برای نسل بعدی شعر آیینی محسوب 

می شود. انتظار می رود مطالعه و دسته بندی این اشعار از تکرار تصویر در اشعار 

بعدی پیشگیری و حوزۀ خالقیت را مشخص کند.

کلیدواژه: کنگرۀ شعر رضوی، تصویرسازی، علم بیان، شعر آیینی

بررسی انواع و روش های تصویرسازی 
در اشعار برگزیدۀ  هشت دورۀ کنگرۀ ملی رضوی

 از سال های 13۸5 تا 1392
الهام مظفری ساغند*
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مقدمه
اشـعار برگزیـدۀ هشـت دورۀ کنگـرۀ ملـی شـعر رضوی 

بررسـی  شـعری  تصویرسـازی  لحـاظ  از   )۱39۲ )۱3۸۵تـا 

زیباسـازی  راهکارهـای  از  یکـی  تصویرسـازی  می شـود. 

شـاعر  می شـود.  محسـوب  شـعر  در  مضمون پـردازی  و 

می توانـد بـا روش های بیانی تصاویـری را در ذهن مخاطب 

تداعـی کنـد و خواننـده را بـا شـدت و ضعـف حاصـل از 

تبّحـر در شـاعری بـه کشـف نهایـی برسـاند. از آنجـا کـه 

کلیشـه ای بودن بـه خاطـر موضـوع واحـد این اشـعار، یکی 

از آسـیب هایی اسـت کـه همیشـه دربـارۀ اشـعار آیینـی 

مطـرح می شـود، بررسـی تنـوع و خالقیـت تصاویـر ایـن 

اشـعار حائـز اهمیـت اسـت، امـا تاکنـون تحقیقـی بـا ایـن 

عنـوان صـورت نگرفتـه و بحـث در زمینـۀ تصویرسـازی در 

ایـن اشـعار اولیـن پژوهـش محسـوب می شـود.

 بررسـی ایـن اشـعار بـا عنـوان »بررسـی آسیب شناسـانۀ 

در  صادقـی  سـبزه  توسـط  رضـوی«  شـعر  جشـنواره های 

سـطح واژگان، قوالـب شـعر و داوران جشـنواره صـورت 

گرفتـه کـه تنهـا پژوهـش علمـی در ایـن زمینـه اسـت. وی 

گرفتـاری شـاعران در دام کلیشـه و نبـود تنـوع در سـطح 

شـعر  آسـیب های  از  یکـی  را  شـعری  قوالـب  و  واژگان 

 .)۱۸۷  :۱39۲ صادقـی،  )سـبزه  می دانـد  جشـنواره 

امـروزه تصویـر در شـعر بسـیار اهمیـت یافتـه اسـت. 

دیگر اشـعار دیکته ای که مفهومی را با گزاره های گزارشـی، 

بـدون تصویر بـه مخاطب بقبوالنـد، طرفدار زیـادی ندارد. 

حتـی در بیان احساسـی ترین مضمون شـعری نیـز با احرتام 

بـه شـعور مخاطـب، تصویـر ارائـه می شـود و شـاعر عقب 

می نشـیند تـا احسـاس مخاطـب از طریـق ایـن تصویـر بـا 

مضمـون، همـراه شـود. اهمیـت تصویـر در شـعر به حدی 

اسـت کـه دیویـد دیچـز می گویـد: »کالمـی که فقـط افکار 

مجـرد را بـدون تصویر به کار گیرد، سـند علمی خواهد بود 

و ابداً شـعر نیسـت« )دیچز، ۱3۶۶: ۱۲(. همچنین شفیعی 

کدکنـی شـعر بی تصویـر را تنهـا رسوده می دانـد، حتی اگر 

مـوزون و مقفـی باشـد )شـفیعی کدکنـی، ۱3۷۵: ۱۴(. در 

قدیـم وزن و قافیـه و کالم را جوهـر شـعری می دانسـتند، 

اما پایۀ شـعر امروز بیشـرت بر مبنای تصویر اسـتوار اسـت. 

زیـرا تصویـر در هـرن چیـزی نهادیـن اسـت نـه ماننـد وزن، 

)عسـگری،  کناری انـد  و  پوسـت واره  کـه  ردیـف  و  قافیـه 

۱3۸۲: 3۷(. شمیسـا ایـن بخـش را بـا عنـوان شـعر حرفی و 

شـعر کنایی مطرح می کند. شـعر حرفی را شـعری می داند 

کـه بـا منطـق نر منطبق اسـت و جـز وزن عروضی نشـانۀ 

دیگـری از شـعر نـدارد و بایـد آن را نظـم نامیـد و شـعر 

کنایـی یـا غیرمسـتقیم یـا تصویـری را شـعری می دانـد کـه 

در آن تخیـل و تصویرپـردازی نقـش اول را دارد و شـاعر به 

جـای آنکـه حـرف بزنـد، نقاشـی می کنـد )شمیسـا، ۱3۷۴: 

3۶۶(. بنابرایـن از یـک سـو اهمیـت تصویرسـازی در شـعر 

و از سـوی دیگـر اهمیـت پیرشفـت شـعر آیینی بـا وظیفۀ 

خطیـر و ارجمنـدش، مـا را بـر آن داشـت تا بـا این پژوهش 

بـه پرکاربردتریـن و خاص تریـن مضامیـن به کار برده شـده 

در تصاویـر بپردازیـم. در نتیجه مرزهـای خالقیت این گونه 

اشـعار در تصویرآفرینـی کـه اهـم ویژگـی شـعر معـارص 

اسـت، از بیـرون کلیشـه ها تـا بی نهایـت خیـال شـاعران 

مشـخص می شـود.

از  اسـتفاده  بـا  و  کتابخانـه ای  به صـورت  تحقیـق  ایـن 

هشـت جلـد کتـاب اشـعار برگزیـدۀ گنکـرۀ ملـی شـعر 

رضـوی از میـان 3۷۲ قالـب شـعر صـورت گرفتـه اسـت که 

نشـان می دهـد روش هـای تصویرسـازی، مضامیـن تصاویـر 

و میـزان خالقیـت در تصاویـر هـر مضمـون چگونه اسـت.



1. روش های تصویرسازی در شعر 

بـا واژگان  ایجـاد تصویـر  بـرای  ابـزار خاصـی  شـاعران 

دارنـد. در علـم بیـان با ابزار مختلف نقاشـی در زبان آشـنا 

می شـویم )شمیسـا، ۱3۷۴: ۱۵(. از آنجـا کـه ارکان بیـان را 

تشـبیه، اسـتعاره، کنایه و مجاز تشـکیل می دهد، به صورت 

اجاملـی ایـن روش هـا و نحـوۀ بـه کارگیـری آن در اشـعار 

برگزیـدۀ کنگـرۀ رضـوی را توضیـح می دهیـم.

1-1 استعاره

شـاعر بـا آوردن مشـبه یـا مشـبه به به تنهایـی اسـتعاره 

می سـازد. در واقـع اسـتعاره تجسـم یـک چیـز به صـورت 

دیوید سـون،   .)۴۲  :۱3۸3 )ثروتیـان،  اسـت  دیگـر  چیـز 

فیلسـوف معـارص، در مقالـۀ معـروف »اسـتعاره چیسـت« 

اسـتعاره را مؤثـر بـر ذهـن در هـامن تأثیـری می دانـد کـه 

یـک تابلـو نقاشـی اثـر می گـذارد )موحـد، ۱3۸9: 3۴(. بـا 

این تعاریف اهمیت اسـتعاره به عنـوان روش تصویرآفرینی 

در شـعر آشـکار می شـود. در شـعر رضـوی مـورد بررسـی، 

بسـامد اسـتفاده از کلـامت کبوتـر، آهـو، انگـور و گنـدم 

بـه گونـه ای اسـت کـه ایـن مشـبه به ها را بـه سـمبل های 

قـراردادی۱ تبدیـل کـرده اسـت.

کفرت رسگشتۀ بام توییم

بی برو برگرد، غالم توییم

)کاظم زاده، ۱3۸۶: ۴۷(

گاه ایـن اسـتعارات با واژگان تکراری اسـت، اما تصویری 

بکـر می آفریند:

یک رورسی قرمز گلدار رسش بود

آهو بره ای که غزلش بال و پرش بود

)جعفری قهفرخی، ۱3۸۷: ۶۶(

سـمبل های  تکـراری،  واژگان  بـا  اسـتعارات  میـان  در 

قراردادی و تصاویر بکر از واژگان تکراری، دسـتۀ دیگری از 

اسـتعارات در اشـعار رضـوی به چشـم می آید کـه از لحاظ 

واژگان و تصویـر بکـر هسـتند:

نه انگورم، نه گندم، کفش باران خورده ای شاید

که زیر دست و  پا امشب به پای گریه افتادم

)یوسفی، ۱3۸9: ۱۲۲(

ایـن گونـه اسـتعارات کـه از لحـاظ تصویـر و واژه نـو 

داده انـد.  انجـام  به خوبـی  را  اسـتعاره  رسـالت  هسـتند، 

چنانچه رسـالت اسـتعاره »فرابردن« است؛ یعنی واژه ای که 

در آن جنبه هایـی از یـک شـیء بـه شـیء دیگـر فرابـرده یا 

منتقل می شـود )هاوکـس، ۱3۷۷: ۲۱(. این نوع اسـتعاره ها 

در اشـعار کنگـره تقریبـاً کمـرت از پنـج درصد اسـتعاره ها را 

البتـه بـا احتسـاب اضافه هـای اسـتعاری شـامل می شـوند:

اشک های پیر پیراهن مان ر......؟

شبیه شاخۀ تاکم به خاک افتاده

 )جعفری حسینی، ۱3۸۵: ۵۴(

2-1 تشبیه 

تشـبیه یکـی دیگـر از ابزارهـای تصویرسـازی در شـعر 

اسـت. البتـه قابـل ذکـر اسـت کـه رصف وجـود اسـتعاره 

بسـیاری  منی آیـد.  به وجـود  تصویـر  شـعر  در  تشـبیه  و 

شـده اند،  انباشـته  مجـاز  و  تشـبیه  از  کـه  شـعرهایی  از 

ممکـن اسـت شـعر تصویـری نباشـد )موحـد، ۱3۸۵: ۸۲(. 

در تعریـف مختـرصی می تـوان گفـت کـه تشـبیه باعـث 

هامننـدی بیـن دو چیـز، خواه ذهنی و خواه حسـی اسـت 

.)۴۲  :۱3۸3 )ثروتیـان، 

بسـامد تشـبیهات بکـر و تصاویـر بکر در اشـعار رضوی 

بیشـرت از اسـتعاره اسـت. تقریبـاً هفـت درصـد تشـبیهات، 

خالقانـه و پررنـگ بوده انـد. همچنین در مجموع اسـتفاده 

از تشـبیه )متـام انـواع تشـبیه( هـم بیـش از اسـتعاره بوده 

اسـت. منونه هایـی از تشـبیهات بدیـع شـاعران:

صدا پرانتز باز است بین گلدسته

و گل پرانتز بسته است عین گلدسته

 )کبیری، ۱3۸۵: ۱۱۰(

 خرمن مو روی چشم های تو یعنی

رجعت خورشید در مزارع گندم 

 )رضازاده، ۱39۱: ۶۴(

تصاویـر و واژگان  از تشـبیهات کامـالً  دسـته ای دیگـر 

تکـراری دارنـد. تکراری بـودن از عوامـل کم رنگـی و ضعف 

تشـبیه به شامر می آید )فرشـیدورد، ۱3۷۲: ۵۰۲( به همین 

دلیـل التـذاذ ادبی از آن تشـبیهات بسـیارناچیز اسـت.

مانند یک ستارۀ نورانی

در آسامن تیرۀ شب بودی

 )کردی، ۱3۸۵: ۱۱۲(

کویـرم مـن اگـر بـاران نباشـی و نبـاری بـر رس و رویـم

  بیابانـم اگـر تنهـام بگـذاری هـزاران سـال می مویـم

 )طلعت،۱39۰: ۶۰(

گاه واژگان تکراری و کلیشـه ای اسـت اما تصویر بدیعی 

سـاخته می شود:

.........................................................

که ریشه ریشه در آغوش خاک افتاده

 )قلندری، ۱3۸9: 9۲(

 درد انگور سیاهی است که دل می شکند

هر که انگور دلش را بتکاند عشق است

 )ساملی، ۱3۸9: ۵9(

3-1 کنایه

روش دیگر تصویرسـازی اسـتفاده از کنایه اسـت. معنی 

دوم هـر پیـام ظاهـراً حقیقـی، در فضایـی خـاص، کنایـه را 

به وجـود مـی آورد )ثروتیـان، ۱3۸3: ۴۲(، اغلـب کنایات در 

اشـعار رضـوی بـا  وسـائط انـدک قابل تشـخیص اند.

هر لقمۀ حرام شده سیر کردمان

و سفره های کفر منک گیر کردمان

 )موسوی، ۱3۸۵: ۱۴۲(

می رسم از راه، زردم زرد می دانی که نه؟

ساک در دست و دلی پردرد می دانی که نه؟

 )صالحی نسب، ۱3۸9:۶9(

مگر ناخن جویدن های شعرم را منی بینی؟

بیا همپای من، برخیز! بنشین! بی قرارم کن

 )محمد زاده، ۱3۸9: ۱۱۰(

»مادربزرگ گره می زند گوشۀ چارقدش را 

به پنجره فوالد

تا ضامن اشک هایش باشی«

)کرونی،۱3۸۷: ۷۰(

همچنیـن از کنایـات پرکاربـرد در ایـن اشـعار گـره بـه 

پنجـرۀ فـوالد زدن، بـه صـدا درآمـدن نقاره ها، پرچم سـفید 

بـاالی گنبـد افراشـن، النگو بخشـیدن، کبوتـر دانـه دادن، 

پابـوس و... اسـت.

گاه در اشـعار رضـوی کنایـات نوینـی دیـده می شـود. 

همچنـان کـه کنایه نیـز مانند دیگر زمینه هـای بیان، عرصۀ 

نـوآوری می تواند باشـد.



مسجد تهی و شهر پر از جنب و جوش شد 

حتی بهشت نیز خرید و فروش شد

 )موسوی، ۱3۸۵: ۱۴۱(

در این بیت تهی شـدن مسـجد و شـلوغی شـهر کنایه از 

مادی گرایـی مـردم و بی توجهـی بـه معنویـات اسـت کـه با 

تصویـری زیبا بیان شـده اسـت.

۴-1 مجاز

مجـاز یکـی از راه هـای تصویرسـازی در شـعر و بیـان 

تخیـل بـا زاویـۀ دیـد خـاص اسـت. مهم تریـن نـوع مجـاز، 

یعنـی اسـتعاره را توضیـح دادیم و باید گفـت از میان انواع 

مختلـف مجـاز، فقط اسـتعاره اسـت که تصویرسـاز، مصّور 

و مخیّـل اسـت و بحـث دربـارۀ انواع دیگرمجـاز مربوط به 

علـم معنی شناسـی اسـت )شمیسـا، ۱3۷۴ :۲۱(. پـس بـاب 

مجاز در دیگر مواردش جز اسـتعاره، راجع به تصویرسـازی 

می شود. بسـته 

 1-5تصویر چشمی

جـدا از روش هایـی کـه ذکـر شـد، گاه تصویـر در شـعر 

بـدون هیـچ یـک از ایـن ابزارهـا سـاخته می شـود، ماننـد 

سـعدی  و  فردوسـی  اشـعار  بعضـی  در  کـه  تصاویـری 

می بینیـم. در ایـن روش یـا تناسـب و مراعـات نظیـری بین 

چنـد واژه در بیـت وجـود دارد کـه ذهـن را بـه سـاخن 

تصویـری خـاص هدایـت می کنـد یـا بیـت تنهـا روایتگـر 

اسـت و بـه جای چشـم مخاطـب می بیند، از ایـن جهت ما 

تصویرسـازی بدون کاربرد فنون بیانی را »تصویر چشـمی« 

نامیده ایـم:

زل می زنم به عکس رضیحت در این اتاق

 با خاطرات روشن دیروز زنده ام

 )نیلوفر زارع، ۱3۸9: ۵۸(

آهسته می رود و نگاهش به پشت رس

دارد عبور می کند از خانۀ پدر

 )مریم زارع، ۱39۰: ۷۰(

ایـن منونـه را می تـوان در شـعر »سـه اپیـزود بـرای یـک 

عکـس« در هفتمیـن کنگـرۀ شـعر رضـوی مشـاهده کرد.

...بچه های محل ما بودند، همسفر، پارسال تا مشهد

توی مسجد دوباره جمع اند و بررسی می کنند راهش را

 )خالدین، ۱39۱: ۵۰-۵۱(

بـه  در شـعر  تصویرسـازی  معرفـی روش هـای  از  پـس 

بررسـی انواع تصاویر ارائه شـده در اشـعار برگزیدۀ هشـت 

دورۀ کنگـرۀ رضـوی می پردازیـم.

2. انواع تصویر در اشعار برگزیدۀ کنگره های رضوی

ایـن اشـعار تصاویـر بسـیاری را ترسـیم می کننـد. بنـا بـه 

موضـوع اشـعار می تـوان حـدس زد که بیشـرتین صحنه هایی 

کـه به تصویر کشـیده می شـوند از چنـد حال خارج نیسـتند. 

این تصاویر در کل متصّور مضامینی شامل بارگاه امام رضا)ع(، 

شـخص امام رضـا)ع(، شـعر و شـاعر، حاجتمنـدی و طبیعـت 

اسـت. هر کدام از این گزینه ها را با زیرشـاخه های مربوط به 

آن با ذکر شـاهدی از اشـعار کنگرۀ ملی رضوی بیان می کنیم. 

روشـن اسـت که این تقسیم بندی ها بر اسـاس مضمون ابیات 

صورت گرفته اسـت.

1-2 تصویر امام رضا)ع(

از  بسـیاری  رضـوی  کنگره هـای  در  برگزیـده  شـاعران 

تصاویـر در اشعارشـان را بـه شـخص امام رضـا)ع(، با تلمیح 

بـه  داسـتان های مربـوط بـه ایشـان اختصـاص داده انـد. 

تصاویـری کـه شـکوهمندی و قـدرت امامت و شـفاعت یا 

مظلومیـت و غربـت را القـا می کنـد.

1-1-2 منقبت و ستایش

گاه مدایـح شـاعران متضمن سـیره و منش امـام رضا)ع( 

نیسـت و بـه ذکـر معجـزات و سـتایش در قالـب کلـامت 

فاخـر بسـنده می کننـد. ایـن مسـأله یکـی از دغدغه هـای 

برگزارکننـدگان جشـنواره اسـت. تدابیـری بایـد اندیشـیده 

شـود و  بـرای تحـّول در نظـام نظریه پردازی پیرامون شـعر 

رضـوی، بایـد هـر چـه بیشـرت و بهرت ابعـاد فرهنگ و سـیرۀ 

رضـوی بـرای شـاعران تبییـن شـود )اسـامعیل زاده ،۱39۲: 

۲۱(. در حوزۀ مورد بررسـی، اشـعار بسـیاری دیده می شود 

کـه بـه اخـالق و سـیرۀ امـام رضـا)ع( اشـاره نـدارد و تنهـا 

اسـت:  مدح 

ای آفتاب هشتمین ای دهر را ناموس

ای دست باران خیز تو در دست اقیانوس

 )احرامیانپور، ۱۷:۱3۸۵(

گلستان های عامل دست چینی از گل رویت

متام رسوها در سایه سار طاق ابرویت

 )جلوداریان، ۱3۸۶: 9۰(

ای جوهر شب شیوۀ چشامن سیاهت

خورشید خجالت زده از چهرۀ ماهت

ما نام شب و روز نهادیم به اوقات

با غایب و ظاهرشدن گاه به گاهت

 )چناری، ۱3۸۶: 9۲(

در میـان اشـعار برگزیـدۀ هشـت دوره کنگـرۀ رضـوی، 

تعـداد ابیـات مدحـی ای کـه اخـالق و سـیرۀ امـام رضـا)ع( 

را تصویـر کننـد در بعضـی از سـال ها، جـدای از ارائـۀ منای 

به جـز  مجمـوع  در  اسـت.  کـم  بسـیار  ایشـان،  شـفاعت 

مسـأله شـفاعت، مـدح و سـتایش امام رضـا)ع( در اشـعار 

تقریبـاً پانزده درصد از تصاویر شـعری را تشـکیل می دهد. 

ایـن مدایـح ویژگی هـای شـعر مدحـی را دارد و در بـاب 

اوزان و  قوافـی صالبـت و تفاخـر بیشـرتی را نسـبت بـه 

دیگـر مضامیـن القـا می کننـد. در بافـت کالم ایـن ابیـات 

واژگان مفّخـم، مطنطـن و اکـراً کلیشـه ای دیـده می شـود 

و همچنیـن از مصوت هـای بلنـد کمک گرفته شـده اسـت.

عمـوم ایـن مدایـح، تصویـری باشـکوه و باعظمـت از 

حـرت امـام رضـا)ع( ارائـه می دهـد، امـا در کنـار ایـن 

لحـن  بـا  ستایشـگری ها  از  دسـته ای  شـکوهمند،  مدایـح 

دوسـتانه و صمیمـی آنچنـان آمیختـه شـده اند کـه مـرز و 

حـّد ادب شعـی را نادیده گرفته انـد. در هر دوره، ابیاتی از 

ایـن قبیـل دیـده شـده اسـت که به ذکـر یک منونه بسـنده 

می کنیـم:

خواب دیده ام که زائرت شده ام از من آهسته دلربی کردی

من کنارت نشستم و تا صبح گفتگوها ز هر دری کردی

پس که غرق محبتت بودم ناگهان چادر از رسم افتاد

 چادرم را خودت رسم کردی و برایم برادری کردی...

 )کرباسی نجف آبادی، ۱39۱:۲۸(

2-1-2 تصویر مهاجرت امام رضا)ع( به ایران

یکـی دیگـر از تصاویـر شـعری دربـارۀ امـام رضـا)ع(، 

مهاجـرت ایشـان به ایران اسـت. ابیاتی با اسـتعاره، تشـبیه 

و کنایـه ایـن مهاجـرت را بیـان کرده انـد.

وقتی که اقیانوس با صد  شور می آمد

مظلوم سوی ساقی و انگور می آمد

 )پور محمدی، ۱39۲: ۸9(



آهسته می رود و نگاهش به پشت رس

دارد عبور می کند از خانۀ پدر

 )زارع،۱39۰: ۷۰(

ظاهـر  بالنده تـر  تعلیـل  حسـن  بـا  تصویـر  ایـن  گاه 

 : می شـود

می گذشـتی و بـاد می آمـد اصفهـان گریه کـرد در راهت

بعـد زاینده رود شـکل گرفت عطر پیراهن تو قمرص شـد

گام هایت کویر را بوسید، تو مسیرت همه قدمگاه است

بـه ابرکـوه عشـق پاشـیدی، رسوهایـش همـه تناور شـد

 )سلیامنی، ۱39۰: ۴۷(

قدم به خاک نهادی جوانه زد یعنی

در این دیار کهن سنگ ها عصب دارند

 )بدیع، ۱3۸۵: 39(

در ایـن بـاره امـام رضـا)ع( تصویـری مظلومانـه دارنـد، 

ولـی بـه نوعی تفاخر و خشـنودی ایرانیـان از این مهاجرت 

محسـوس اسـت. هـر چند بـه خاطـر براعت اسـتهاللی که 

بـرای مسـألۀ شـهادت ایشـان در ایـران در اشـعار وجـود 

دارد، گاه ایـن تفاخـر بـا دردمنـدی همـراه اسـت. چنانکـه 

تنـاوری  و  اصفهـان  گریه کـردن  می بینیـم  بـاال  ابیـات  در 

رسوهـای ابرکـوه در کنـار هـم بـرای ایـن مضمـون تصویـر 

شـده اند.

3-1-2 شهادت

پـس از مـدح و منقبـت، شـهادت بیشـرتین آمـار تصویر 

در بیـن تصاویـر ارائـه شـده دربـارۀ امـام رضـا)ع( را دارد. 

در تصویرسـازی های مربـوط بـه مضمـون شـهادت امـام 

رضـا)ع( واژگان انگـور، زهـر، حبّـه، تـاک و قـرص بیشـرتین 

کاربـرد را داشـته اسـت.

تو کشیدی به رس آن کاسۀ زهرآلوده

ایستادی تو و آن فرقه به خاک افتادند

 )حمزه ای، ۱3۸9: ۴3(

خورشـید یک خوشـه برداشـت، گویی ز رازی خرب داشت     

ایـن حبّـه طعمی دگر داشـت از خویـش دل می برید و...

 )باخرت، ۱3۸9: ۱۷(

انگورهای زهرآلوده در کام تو شهد عسل می شد

با خون تو آغشته می شد سم یادآور عهد ازل می شد

بال مالئک هی به هم می خورد طوری که حتی عرش می لرزید

دور تو می چرخید دنیا و سم ذره ذره در تو حل می شد

  )رضایی، ۱39۲: ۵۰(

گاه تصویـر سـاده و شـاعرانه ای از ایـن مضمون سـاخته 

می شـود، بـدون واژگان تکـراری؛ آنجـا کـه شـاعر پـس از 

مسـمومیت، امـام رضـا)ع( را این گونـه تصویـر می کنـد: 

در کوچه چندین دفعه از بی تابی و درد

مردی که بود از نسل کوه طور افتاد

 )جهانبخش، ۱3۸۸: ۵۲(

شـاعری بـا اسـتفاده از تصویر شـهادت امام رضـا)ع( به 

زیبایـی معانـی دیگـری را تصویر کرده اسـت:

اولیـن حبـه را کـه می خـوردی کفـر می رفـت تـا اذان بدهد

دست شیطان به تیغ زهرآگین فرق خورشید را نشان بدهد

دومین حبه زیر دندانت له شد و قطره قطره پایین رفت

که از آن میزبان بعید نبود شهد اگر طعم شوکران بدهد

قرص در لحظه ای بیابان شد، ماه افتاد و نیزه باران شد

پدرت نیزه ای به گردن کرد، تا رسش را به آسامن بدهد

 ) سجادی، ۱3۸۶: ۱۵(

در ایـن شـعر مصائب رسـیده بـه اجداد امام رضـا)ع( از 

حـرت علـی)ع( تـا پـدر بزرگـوار امام رضـا)ع( بـه زیبایی 

در دانه های انگور مسـموم به تصویر کشـیده شـده اسـت 

و خالقیـت در تصویـر این شـعر حتی با کلـامت و ترکیبات 

معمولـی منایان و قابل سـتایش اسـت. همچنیـن قابل ذکر 

اسـت کـه انگـور  و تـاک بـه دلیـل واسطه بودن شـان در 

شـهادت امام رضا)ع( تصویری شمگین و گریان در اشـعار 

دارد: رضوی 

تاک ها رس به زیر افکندند، سیل دردی عظیم در راه است

چقدر غصه می چکد نم نم، بی شک انگور هم پریشان بود

)زارع، ۱39۱ :۱۷(

۴-1-2 تصویر غربت امام رضا)ع(

غریبـی امـام رضـا)ع( به تنهایـی در بیتی تصویر نشـده 

اسـت و ترکیب »خراسـان شـام« در اشـعار نشـان می دهد 

کـه شـاعران در ایـن مضمـون اعتقـادی بـه ایجـاد تصویـر 

غریبـی امـام رضـا)ع( بـه نحـوه ای کـه بـرای عمـوم قائـل 

هسـتیم، ندارنـد. اگـر تصویـری از غربـت امام رضـا)ع( در 

اشـعار منـود داشـت، بـا تصاویـر دیگر طـرح شـکوهمند یا 

معنـوی همـراه شده اسـت و متفـاوت از تصویـر ذهنـی 

غریـب در ذهـن عـوام اسـت بـه عنـوان مثـال ایـن ابیات:

خود مانده ای غریب ولی گریه می کنی

عطر بقیع فاطمه تا می رسد به تو

 )آقایی، ۱3۸9: ۶۵(

هر شب کسی غریب می آید به صحن خویش

از بال های شهر گره باز می کند

 )گنجی گوهری، ۱3۸۷:۱۲(

بـرای حـرت  گریـه  تصویـر  ذکـر  بـا  غربـت  تصویـر 

زهرا)س( و شفابخشـی همراه اسـت و معنویت و شکوهی 

خـاص را القـا می کنـد. همچنیـن شـوق از ترشیـف امـام 

رضـا)ع( تصویر غربـت را تحت تأثیر خود قرار داده اسـت:

به یمن نام تو این شهر، در جهان امروز

شکوهمندتر از قامت دماوند است

)صفادل، ۱۲:۱39۲(

5-1-2 تصویر کرامات و صفات امام رضا)ع(

وقتـی مضمـون به ذکـر کرامـات و صفات امـام رضا)ع( 

متامیـل می شـود، صفـت تلمیـح کاربـرد بیشـرتی می یابـد. 

ذکـر کرامـات اکـراً بـا تلمیـح بـه داسـتان های نقـل شـده 

راجـع بـه امـام رضـا)ع( صـورت می گیـرد. ایـن بحـث در 

تصویـر و شفابخشـی نیـز جا دارد. اما اشـعاری کـه در آنها 

تلمیـح بنـا شـده و گویـای صفـت و ویژگـی اخالقـی امـام 

رضـا)ع( باشـد، هنـوز به نسـبت مـوارد دیگر، بسـیار کمرت 

از انصـاف برتـری معنایـی آن اسـت. تفـاوت ایـن مـورد بـا 

مدح و سـتایش در این پژوهش در این اسـت که در مدح، 

تصاویـر رصف سـتایش آفریـده می شـود بی آنکـه متضمن 

صفـت یـا کرامـت خاصـی از امـام رضـا)ع( باشـد، ولـی 

تصاویـر آفریـده شـده از صفات ایشـان، متضمـن صفت و 

سـیرۀ اخالقـی ایشـان اسـت و مابـه ازای تاریخـی آن را گاه 

می تـوان یافـت:

نزدیک بود خشم خداوندی، رگ رگ زمین بدرد آنگاه 

داس گرسنه در وسط آتش، پیدا کند جنازۀ گندم را

اما نه! دست های تو باال رفت، جغرافیای آب تکانی خورد 

آن وقت طبق نقشۀ تسبیحت، باران ترانه کرد ترنم را  



 )حیدری آل کثیر، ۱3۸۵: ۷۰(

بـاران  دعـای  اسـتجابت  بـه  کننـده  اشـاره  ابیـات  از 

امـام رضـا)ع( و نجـات ایـران از خشکسـالی کـه بگذریـم، 

منونه هـای دیگـری از ابیـات بـه صفـات و کرامـات دیگـر 

حرت اشـاره دارنـد و تصاویر زیبایـی می آفرینند، هرچند 

درصـد ایـن ابیـات کـم اسـت و تـالش بـر پـرورش ایـن نوع 

و  فـردی  مؤلفه هـای  اسـت.  شـاعران  شـعر  در  مضامیـن 

اجتامعـی فرهنـگ رضوی کـه می تواند مورد توجه شـاعران 

آیینـی قـرار گیرد تقـوا، تهذیب نفس، تواضع، حسـن خلق، 

حـق  در  مسـاعدت  سـخن چینی،  از  پرهیـز  راسـتگویی، 

مـردم، قدرشناسـی، انجـام دادن کارهـای خـود، بخشـش، 

قرض الحسـنه، نیکوکاری و اکرام ایتام اسـت )اسامعیل زاده، 

۱39۲: ۲۱تـا۴۶( گاه ایـن مـوارد محقـق می شـوند و تأکیـد 

بـر بیشـرت شـدن آن اسـت:

همیشه ازدحام دست ها بر سفره ات پیداست

هر آن کس دست ودل باز است مهامن بیشرت دارد

 )سیدی، ۱39۲: ۱۲(

2-2 تصاویر شعری از بارگاه امام رضا)ع(

تصویـر حـرم، گنبـد، گلدسـته، صحـن، خـادم، رضیـح، 

آینـه کاری، سـنگ های کـف بـارگاه مطهـر، سـقاخانه، در و 

پلـکان در توصیفـات شـعری رضوی بسـیار دیده می شـود. 

همچنین تشـبیه حرم به بهشـت از گذشـته تا کنون بسـیار 

صـورت گرفتـه و یکـی از تصاویـر کلیشـۀ مربـوط بـه آن 

محسـوب می شـود:

عکس بهشت بر تن هر کاشی از حرم

فردوس جلوه ای است ز نقاشی حرم

 )ابراهیمی، ۱3۸۵: ۱۵(

گنبـد و گلدسـته نیـز یکـی از تصویرهای شـعری رضوی 

اسـت. در چند شـعر گلدسته به دسـت دعای رو به آسامن 

تشـبیه شـده اسـت )علویـان،۱3۸۶: ۸۵(؛ )هرنـدی،۱39۱: 

۴۰(؛ )ابوترابـی، ۱3۸۶: 3۰(.

تصاویـر بدیعـی نیـز بـرای گنبـد و گلدسـته در اشـعار 

می شـود: دیـده 

که شکل گنبدتان مثل نون گردون است

و حد فاصل دو هفت وارون است

صدا پرانتز باز است بین گلدسته

و گل پرانتز بسته است عین گلدسته

 )کبیری، ۱3۸۵: ۱۱۰(

تصاویـر راجـع بـه صحـن و خادمـان متضمـن ازدحـام، 

از  اسـتفاده  بـا  گاه  و  هسـتند  حاجتمنـدی  و  اشـتیاق 

جلوه هـای طبیعـت ماننـد خورشـید و مـاه شـکوه را القـا 

می کننـد:

مهتاب رسگرم طواف بارگاه است و...

)اسفندیارپور، ۱39۱: ۷3(

آهـوان  صحـن،  کبوتـران  تصویرسـازی های  میـان  در 

طواف کننـده و ازدحـام صحـن مطهـر، تصاویـری بدیـع و 

جالـب نیـز دیـده می شـود که بـرای منونـه چند مـورد ذکر 

می شـود:

ریخت مرمر مرمر اشک بر این فاصله ها

این چنین صحن و رواقت همه مرمر شده است

 )محرابی، ۱3۸۵: ۱۴3(

خادمی گوشۀ پر خود را می کشد روی چادری مشکی

با صدایی شکسته می نالد: التامس دعا پرستوها

 )باقری، ۱3۸۵: 3۷(

در  حـرم  در  خادمـان  جـاروی  از  اخیـر  بیـت  تصویـر 

زیباتریـن  از  یکـی  کـه  اسـت  آمـده  دیگـری هـم  ابیـات 

اسـت: صـورت  ایـن  بـه  شـیء  ایـن  از  تصویرسـازی ها 

بال قوها منی رسد به رضیح، نذر ایوان توست شهپرشان

تا بروبند از غبار حرم، خوش به حال متام جاروها

 )نیکویی، ۱3۸۸: ۲3(

بـه  بـارگاه مطهـر در تصویرسـازی  همچنیـن پله هـای 

کار رفتـه اسـت. یکـی از مـواردی کـه از تصویـر پلکان حرم 

اسـتفاده کـرده اسـت، شـامرش امامـان شـیعه اسـت.

پیش قدمم ۱۲  تا شانه

هم دوش هم اند پلکانی از نور

... من روی همین پله خدایی شده ام

محمل بگشایید که مقصد اینجاست

 )صالحی نسب، ۱3۸۸: 39-۴9(

هشتمین پله بام باران است، غربت آسامن همین جاست

)حاصلی، ۱3۸۸: ۲۱(

طبـق آمـاری کـه از اشـعار برگزیـدۀ اولیـن کنگـرۀ ملـی 

شـعر رضـوی در سـال ۱3۸۵ گرفتـه شـده، ۷/۷% تصاویـر 

شـعر مربـوط بـه حـرم امـام رضـا)ع( بـوده اسـت. البتـه 

در دوره ای حداکـر تصویرسـازی از حـرم بـه ۱۸% رسـیده 

اسـت. درصدگیـری در ایـن باره نشـان می دهـد، راه درازی 

در اسـتفاده از مضامیـن و مفاهیـم عمیق رضـوی در پیش 

داریم.

تصاویـر خاصـی که در فضای بارگاه تصویر شـده اسـت 

زیبابخشـی خاصی دارند:

رسم داغ می شود آنقدر داغ که فکر می کنم

اگر این فرشته های مراقب

بال های رنگی شان را تکان ندهند

حرم آتش می گیرد

)ابوترابی، ۱3۸۶: 3۰(

بس که زیباست رضیحت عجبی نیست اگر

این همه آینه پرپر بزند دور و برش

 )مهرابی، ۱39۱: ۷۸(

سنگ را خادم صحن تو ورق خواهد زد

تا زمین باز ببوسد لب جاروها را

 )نظام آبادی، ۱3۸۵: ۱۵۰(

من حتم دارم گوشۀ صحن تو زانو زد

بغضی فلج که ایستاده روی پاهایش

)مهرابی، ۱39۲: 3۷(

بـا توجـه بـه ابیـات متصور بـارگاه امـام رضا)ع( بـه این 

نتیجـه می رسـیم کـه ایـن مـورد نیـز گاه ماننـد مـدح امـام 

رضـا)ع( شـکوهمند و گاه خودمانـی اسـت. عـالوه بـر آن 

گاه تصویـر عرفانـی اسـت و زائـران به سـامع کنندگان و به 

معـراج برنـدگان حرم تشـبیه می شـوند. تصاویـر مربوط به 

زائـران را نیـز ذیل بارگاه مبارک آورده  و از زیرمجموعه های 

بـارگاه امـام رضـا)ع( محسـوب کرده ایم:

کتاب نانوشته ای است

چروک گوشۀ چشم هایش،

خطوط مبهم پیشانی اش

)کرونی، ۱3۸۷و ۱3۸9: ۷۰و۱۱۰(

تصویـر سـاده و صمیمـی از زائـران نیـز در اشـعار دیده 

می شـود کـه در بـارگاه مقـدس قابـل رؤیت هسـتند و هر 

آنچـه در صحـن و حـرم باشـد نـزد شـاعران زیارت کننـده 

دربردارندۀ شـاعرانگی برای تصویرسـازی است. پرواز خیال 

شـاعر ایـن زائـران را بیرون حرم نیز به تصویر آورده اسـت:

یک مسافر که امید خود را

از شفای طبیبان گسسته

... بر لبش می شود جاری از دل

شش واژه های شکسته:

یا رضا! یا رضا! یا رضا جان

خسته ام خسته ام خسته خسته

 )احمدی، ۱39۲: ۲۲-۲۱(



عکس های قدیمی بازار دست بر سینه مردمی خوشحال

سند مشهدی شدن هاشان، همگی شور و داستان دارد

 )قیومی زاده، ۱3۸9: 9۵(

3-2 تصویرسازی راجع به شعر

در میـان تصاویـر آفریـده شـده در شـعرهای رضـوی، 

دسـته ای از ابیات تصویرهایی راجع به شـعر، شـعرخوانی، 

جشـنواره و شـاعر دارنـد. مضامیـن مشـرتکی کـه اسـتفاده 

عظمـت  بیـان  در  شـعر  ناتوانـی  از:  عبارت انـد  می شـود 

موضـوع و احسـاس شـاعر، آرزوی برگزیـده شـدن شـعر، 

اسـتمداد از امـام رضـا)ع( بـرای رسایـش شـعری درخـور و 

تـالش بـرای مقبـول شـدن شـعر در نظـر امـام رضـا)ع( و 

طلـب حاجـت.

راز دعاهای این شهر بر شانه های همین شعر

یک کوه آتشفشان شد در مرصع آخرم ریخت

)کشاورزی، ۱3۸۵: ۱۱۸(

پشت غزل شکست و قلم شد عصای او

هر جا که رفت، رفت قلم پا به پای او

)زارعی، ۱3۸۷: 9۴(

رمۀ شعر من از بوتۀ دست تو چرید

بز و بزغالۀ شعرم همه آهو شده است

)جان سلیامنی، ۱3۸9: ۶۱(

عجب غوغای پرشوری میان صحن آزادی

متام شاعران جمع اند و ایوان ارم باشد

از ایران مفتقر، بابا فغانی، نیر و عامن

کنار دست دعبل۲ کیست؟ باید محتشم باشد

)فاضلی، ۱39۱:۷۵(

آهـو،  بچـه  اشعارشـان  در  را  همچنیـن شـاعران خـود 

تکـه ای از آینـۀ حـرم، غبـاری بـر روی آینـه، کبوتـر صحـن، 

شـاخۀ تـاک، گره دخیـل بر پنجره فـوالد و شـیئی در بارگاه 

چهارمیـن  شـعر  چهل وسـه  بررسـی  بـا  کرده انـد.  تشـبیه 

آهـو  ۲۸مرتبـه،  کبوتـر  واژۀ  رضـوی،  شـعر  ملـی  کنگـرۀ 

۲۲مرتبـه، زائـر ۱۱مرتبـه و غریب ۱۰مرتبه در اشـعار تکرار 

شـده اسـت که نشـان دهندۀ افتادن شـاعران در دام کلیشه 

اسـت، البتـه نـه به خاطـر اسـتفاده از ایـن واژگان، بلکه به 

خاطـر عـدم خالقیـت در ارائـه تصاویـر بکـر و مضامین نو 

)سـبزه صادقـی، ۱39۲: ۱۸9(.

تنم می لرزد از صیادهای رسکش و رسمست

بچه آهوهـا شـبیه  اینجـا  آورده ام  پنـاه 

)رهنام، ۱3۸9: ۵۶(

در پناه نظر لطف تو آهو شده اند

شاعرانی که چریدند غزل خوانی را

)شاه زیدی، ۱39۲: 3۲(

البتـه گاه خالقیتـی در تصاویر با واژگان کلیشـه ای دیده 

می شـود و نشـان دهندۀ قـدرت تصویـر اسـت کـه وجـه 

متایـز و زیبایـی ابیـات محسـوب می شـود:

چه راحت قاطی جمع کبوترهاست گنجشکی

که هر سال از جنوب اما شکسته بال می آید

)خرسوی، ۱3۸9: ۴۷(

این ترک عاشق است که چندین سهند عشق

یک رشته کوه دل به بیابان می آورد

)طلعت، ۱3۸9 :۷9(

این گوشه کسی دفرتی آورده که پیشت بگذارد

تا از قلمت وام بگیرد دم شاعر شدنش را

)کوهبنانی نژاد، ۱39۲: ۷۱(

همچنین شـاعری با تصویرسـازی کنگرۀ شـعر رضوی که 

جای حضور هشـت شـاعر کالسـیک، خیام، مولـوی، حافظ، 

خواجـو، رودکـی، عطـار و سـعدی باید باشـد، بـرای تصویر 

شـاعر کنگره در آخـر می گوید:

هشت شاعر همه از برزخ آگاهی و شور

کم کم این کنگرۀ شعر تو کامل می شد

به رضیح خم ابروی شام زل زده است

شاعر کنگره در گودی محراب غزل

 )صفی جهانشاهی، ۱39۲: ۷۷(

در متـام تصاویـر راجـع بـه شـاعران، نوعـی کرنـش و 

تواضـع وجـود دارد و آنچـه باعـث افتخـار و شـأن معرفـی 

شـده، نظـر حـرت و موضـوع ارزشـمند شـعر اسـت. 

۴-3 تصاویر بیانگر حاجت

بسـیاری از تصاویر شعر بیانگر نیاز و حاجتمندی است. 

در ایـن گونـه اشـعار نیـز ماننـد متـام مـوارد قبلـی کلـامت 

کلیشـه ای و تصاویـر کلیشـه، کلـامت کلیشـه و تصاویـر 

خالقانـه و کلـامت و تصاویـر جدیـد حضـور دارد. کلـامت 

پرکاربـرد در ایـن مضمـون پنجره، پنجرۀ فـوالد، کبوتر، آهو، 

دخیـل، گـره، اشـک، گریـه، خـاک، نامـه و... هسـتند. آنچه 

در ایـن مضمـون نیـز از امـام رضا)ع( درخواسـت می شـود 

عبارت اسـت از شـفای مریض، حّل مشـکل، لیاقت عبادت 

و گاهـی تنهـا بیان نیازمندی بدون درخواسـتی واضح. البته 

گزینـۀ آخر با طیف وسـیع تری از خواننـدگان ارتباط برقرار 

می کنـد، ولـی عمق انتقال احسـاس در بیـان دقیق حاجت 

بیشـرت اسـت. مثال هایـی از بیـان حاجت بـا تصویر:

دیشب من و دو دست دعا پشت پنجره

بوی گالب و عطر خدا پشت پنجره

هی رشته رشته گریه به فوالد می تنید

انگشت های باور ما پشت پنجره

)مهتاب یغام، ۱3۸۷ :۸۸(

مادربزرگ گره می زند گوشۀ چارقدش را 

به پنجره فوالد

تا ضامن اشک هایش باشی

)کرونی، ۱3۸۷ و ۱3۸9: ص۷۰ و ۱۰۵(

همچنیـن دوخـن لبـاس در صحـن بـرای شـفایافن در 

اشـعار رضـوی تصویـر شـده اسـت:

آسـامن را گرفت در دسـتش، حرستش را به ماه سـوزن کرد

دوخت، هی دوخت عمر تلفش را، در مجالی که خود فراهم تا...

)تفقدی، ۱3۸۵: ۴۶(

گاه تصویرسـازی های متفاوتـی آفریـده می شـوند که به 

زیبایـی متضمن نیازمندی هسـتند:

بوته هـای متشـک پیرهنـش زیر باران اشـک تازه شـدند

قـرص می کـرد مـاه توی حـرم، پشـت پاهـای ناتوانش را

)اسحاق زاده، ۱39۲: ۴۴(

قطار در حرکت بود و مرد اندیشید

چگونه این همه غم را به سینه جا بدهد!

دو پای بی حرکت را نگاه کرده گریست

و گفت شاید عشقم به من دو پا بدهد

)مرتضی کردی، ۱3۸۶: ۷9(

... آبسن صد بغض پنهان بود و باز آن شب

این درد در پیراهن تسبیح می چرخید

) سید اصغر صالحی، ۱3۸۵: 9۴(

تصویـر نـذر کـردن بـرای حاجت روایـی در اشـعار اکـراً 

بـا کلمـۀ النگـو، گوشـواره، گردنبنـد یـا نامـه همراه اسـت:

نگاه کرده ای آیا که نذر چشامنت

به دست دخرتکی یک عدد گلوبند است

)خدابخش صفادل، ۱39۲: ۱۴(

... پستچی نامه را به دست گرفت روی متربش دوباره دقت 

کرد 

عکس آهوی بی نشانی داشت، در فراسوی دشت هایی دور

... ورقش چهار بار تا زده شد، در میان حصار یک پاکت 

نیمی از صفحه نانوشته، سفید و پر از قطره قطره منظور

)صغری سلامنی نژاد، ۱3۸۶: ۱۰۰و۱۰۱(

و  جامـه دران  شـوق،  اشـک  بـا  یافـن  شـفا  تصاویـر 

ترّبک جویـی دیگـران و... همـراه اسـت. در شـعری لحظـۀ 

شـفا یافـن کـودک بیـامر چونـان تصویـر شـده کـه انـگار 

می دهـد: نشـان  مخاطـب  بـه  دوربیـن 

حاال منای دیگری از صحنه پشت در

به رضیح خم ابروی شام زل زده است



یک حجم سبز می رود و دست می کشد

بر روی دست های هامن طفل روی رس

تصویر آخر است، مکان: بارگاه تو

با خنده های کودک و آن مادر و پدر

)شیام مظهری صفات، ۱3۸۶: 3۷(

تا شفا می دهی اش پیرهنش را مردم

با تو می رقصد و از جامه دران می گوید

)محمدتقی عزیزیان، ۱39۱: 3۰(

مضمـون  مبنـای  بـر  شـد  تقسـیم بندی  تاکنـون  آنچـه 

القـا  تصاویـر  از  کـه  حسـی  مجمـوع  در  بـود.  تصاویـر 

می شـود، شـکوه، دردمنـدی، غبطـه و آرزومنـدی، امنیت و 

حامیت شـدن و... اسـت. امـا دسـته ای از تصاویـر بـا فضای 

جغرافیایـی ساخته شـدند. بسـامد باالی این ابیـات ما را بر 

آن داشـت تا تقسـیم دیگری با این عنوان داشته باشـیم که 

به صـورت اجاملـی ذکـر خواهد شـد. 

۶. تصاویر جغرافیایی مکانی در شعر

بعضـی از تصاویـر در شـعر هسـتند کـه تنهـا بـا تصـّور 

فضـای جغرافیایـی درک می شـوند. اسـتفاده از ایـن نـوع 

تصویـر در مضامین بسـیاری بـه  کار رفته اسـت. این گزینه 

گسـرتۀ مضمـون وسـیع و متنوعـی دارد.

1-۶ مدح و ستایش امام رضا)ع(

رشتۀ تسبیحی از زمرد شد، کوه های حوالی ایران

صاف افتاده توی دست شام تا بخوانی غزل غزل باران

)قیومی زاده، ۱39۱: 93(

چنان تابیده ای به صورت پژمردۀ ایران

که حتی گوشۀ لبخند کرمان نور افتاده

)موحدی نیا، ۱3۸9: ۱۱۶(

2-۶ سفر زائران

پیچ و تاب جاده ها کردند کم کم رو به تو 

خستگی ها رو به من دارد، نگاهم رو به تو

)زهرا شعبانی، ۱39۲: ۲3(

شرتانی که به دامان کویر افتادند

به هوای تو به این پهنۀ پیر افتادند

)شهریار حمزه ای، ۱3۸9: ۴3(

زدم به جاده در این چند روز تعطیلی

که در کنار تو باشم سال تحویلی

)حمیدرضا محمودزادۀ زرندی، ۱39۲:۶۸(

3-۶ مشهد

مشهد گلی است رس سبد گل ها دیگر به رشت برنخواهم گشت

آدم که می رسد به گل نرگس از یاد وی برد گل شب بو را 

)آرش پورعلیزاده، ۱3۸۵ :۴3(

خراسان رس به هفتم آسامن عشق می ساید

که اینجا گنبد خورشید هشتم رس برآورده

)عبدالحسین انصاری، ۱39۲: ۴3(

اینجا: خرید، عکس، هتل، فیلم، شام، عطر

اینجا برای  ماندن با تو زبون شده

)علی اسدی، ۱3۸۶: ۴3(

هامن طـور کـه می بینیم مشـهد به خاطر وجـود مقدس 

امـام رضـا)ع( در جایی تصویر زیبا و شـکوهمند دارد و در 

جایـی بـا حضـور مسـافرانی کـه خالصانـه بـه قصـد زیارت 

نیامده انـد، تصویـر شـهری پـر ازدحـام و زبـون را می گیرد.

۴-۶ مهاجرت امام رضا)ع( به مشهد

روی نقشه هنوز پا برجاست ردپای شن روشن بر خاک

برصه، اهواز و بعد از آن هم فارس به گامنم که ماه آبان بود.

 تصاویـر مربـوط بـه قدمگاه هـای امـام رضـا)ع( نیز در 

ایـن صحبـت جـای می گیرند:

و گردباد، قدمگاه را به سینه گرفت

که گرد و خاک نیشابور هم ادب دارند

)علیرضا بدیع، ۱3۸۵: 39(

در مجمـوع تصاویـر مربـوط بـه مهاجرت امـام رضا)ع( 

کـه در حـوزۀ جغرافیایـی مطـرح مـی شـود، بیانگـر احرتام 

گذاشـن و ارزش گـذاری خـاک زیـر قدم هـای امـام رضـا)ع( 

اسـت. هامن طـور کـه ایـن تقـدس را امـام جـواد)ع( چنین 

فرمودنـد: »هامنـا بیـن دو سـمت شـهر طـوس قطعـه ای 

می باشـد که از بهشـت گرفته شـده اسـت، هرکه داخل آن 

شـود و بـا معرفت زیارت کند، روز قیامـت از آتش در امان 

خواهـد بود« )عیـون اخبارالرضـا، ج۲: ۲۵۶(

5-۶ توصیف طبیعت

زمین مرده چراغی در میان توده شب ها

زمان ترسیده از آواز گرگ آلود شب ها

)امین امیری، ۱3۸۵: 33(

شب بود و روح طوس شبیه کبوتری

پابوس بازوان حرم آرمیده بود

)مهدی گنجی گوهری، ۱3۸۷:۱۱(

تصاویـر توصیف کننـدۀ طبیعت اکـراً براعت اسـتهاللی 

برای شـهادت هسـتند که از تصویر شـب اسـتفاده کرده اند 

و در مـواردی مهاجـرت امـام رضـا)ع( و مرقـد و بـارگاه 

ایشـان را با اسـتفاده از عنارص طبیعی، شکوهمند توصیف 

می کننـد.

نتیجه

رس و کارداشـن شـاعران، بـا بن مایـه و موضـوع واحـد 

را  کلیشـه  و  تکـرار  بـه  ابتـال  خطـر  آیینـی،  اشـعار  در 

متوجـه  کـه  هامن طـور  خطـر  ایـن  می دهـد.  افزایـش 

واژگان شـعری اسـت، در درجـۀ مهم تـر تصاویـر شـعری 

بیشـرتی  اهمیـت  شـعر  در  تصویـر  می شـود.  شـامل  را 

دارد تـا واژگان، زیـرا محـدودۀ خالقیـت در تصویرسـازی 

بیـش از خالقیـت بـا واژگان اسـت. چنانچـه شـاعران گاه با 

موفقیـت از واژگان سـاده، تصاویـر بکـر آفریده انـد. انـواع 

تصاویـر در اشـعار هشـت دورۀ کنگـرۀ ملی رضوی شـامل 

بـارگاه امـام رضـا)ع(، شـخص امام رضا)ع(، شـعر و شـاعر، 

حاجتمنـدی و طبییعـت اسـت کـه هرکدام زیرشـاخه هایی 

داشـت و مرزهای خالقیت هرکدام مشـخص شـد. از جمله 

روش هـای تصویرسـازی روش هـای علم بیان و عـالوه بر آن 

تصویـر چشـمی تشـخیص داده شـد. پـس بررسـی تصاویـر 

شـعر در اشـعار رضـوی بـه لحـاظ ترغیـب بـرای آفرینـش 

و پیرشفـت شـعر آیینـی و جلوگیـری از تکـرار تصاویـر بـه 

کار بـرده شـده، اهمیـت دارد. پژوهش هایـی از ایـن قبیـل 

یکی از راهکارهای مهم برای مسـأله باال رفن سـطح شـعر 

آیینی به خصوص اشـعار شکت کننده در جشـنواره اسـت.

پی نوشت

۱. سمبل های قراردادی به سبب تکرار، داللت آنها بر یکی دو مشبه، 

رصیح و روشن است و مانند استعاره فقط بر یک مشبه داللت 

دارند )شمیسا، بیان و معانی، ص۷۶(

۲. دعبل خزاعی )۲۴۶ ه(، از شاعران بزرگ و نام دار معارص امام 

رضا)ع(، در خراسان به محر امام رضا)ع( شفیاب شد و قصیدۀ 

تائیۀ خود را تقدیم آن حرت کرد، مورد لطف ایشان واقع شد و 

لباس پشمینه ای هدیه گرفت )طوسی، ۱3۸۸: 3۵9(.

منابع

)اشعار  هشتم  آسامن  )۱3۸۵تا۱39۲(  کرمان،  اسالمی  ارشاد   -

قرائت شده در هشت دوره کنگرۀ ملی رضوی، به کوشش حمید 

مظهری، کرمان: فانوس.

- اسامعیل زاده، محمد )۱39۲( »مبانی مؤلفه های تحول در نظام 

نظریه پردازی شعر رضوی و نقش صاحب نظرات و شاعران آیینی در 

توسعه و ترویج آن«، هشت مقاله رضوی؛ مجموعه مقاالت برگزیدۀ 

بخش علمی و پژوهشی هشتمین کنگرۀ ملی شعر رضوی، کرمان: 

فرهنگ معارص.

- بابویه، محمدبن علی )شیخ صدوق( )۱3۶۶( عیون اخبار الرضا)ع(، 

مشهد: بنیاد پژوهش های اسالمی.

- ثروتیان، بهروز )۱3۸۲( فن بیان در آفرینش خیال، تهران: امیرکبیر.

دیچز، دیوید)۱3۶۶( شیوه های نقد ادبی، غالمحسین یوسفی و 

محمدتقی صدقیانی، تهران: علمی.

- سبزه صادقی، حسین)۱39۲( »بررسی آسیب شناسانۀ جشنواره های 

شعر رضوی«، هشت مقاله رضوی؛ مجموعه مقاالت برگزیدۀ بخش 

علمی و پژوهشی هشتمین کنگرۀ ملی شعر رضوی، کرمان: فرهنگ 

معارص.

- شفیعی کدکنی، محمدرضا )۱3۷۵( موسیقی شعر، چ۷، تهران: آگاه.

شمیسا، سیروس )۱3۸3( بیان و معانی، چ ۸، تهران: فردوس.

- طوسی، محمدبن حسن )۱3۸۸( األمالی، ترجمۀ صادق حسن زاده، 

قم: اندیشۀ هادی.

- عسگری، میرزاآقا )۱3۸۲( هستی شناسی شعر، تهران: قصیده رسا.

- فرشیدورد، خرسو )۱3۸۲( دربارۀ ادبیات و نقد ادبی، ج۲، چ ۴، 

تهران: امیر کبیر.

- موحد، ضیاء )۱3۸9( دیروز و امروز شعر فارسی، تهران: هرمس.

- هاوکس، ترنس )۱3۷۷( استعاره، مرتجم: فرزانه طاهری، تهران: 

مرکز.



چکیده

از قرن ششم تاکنون بسیاری از شاعران ایرانی عشق و ارادت خود به امام رضا)ع( 

و آرزوی زیارت مرقد مطهر آن حرت را در قالب شعر بیان منوده اند. عالوه بر 

شاعران، قالی بافان از اّولین هرنمندان صنایع دستی بودند که با بافن قالی های 

نفیس و تقدیم آن به حرم امام رضا)ع( عالقه و عشق خویش را به آن امام هامم 

نشان دادند.

قالی شعر یا شعرقالی کاالی نفیسی است حاصل ترکیب احساس شاعران و هرن 

قالی بافان. این کاال عالوه بر زیبایی حیرت انگیز هرن قالی بافی، احساس، شور و 

اشتیاق شاعرانه را نشان می دهد.

این مقاله ضمن معرفی مخترص موزۀ فرش آستان قدس رضوی، فرش هایی از این 

موزه را بررسی می کند که اشعاری در مدح امام رضا)ع( دارند. 

معرفی فرش هایی نفیس 
با محتوای اشعاری در مدح امام رضا)ع(

موجود در موزۀ فرش آستان قدس رضوی
سیدمهدی سیدقطبی*

*. کارشناس تاالر مطبوعات آرشیوی سازمان کتابخانه ها موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی و 

کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی

mehdi.qotbi@gmail.com

مقدمه

ادبیـات فارسـی یکـی از عالی تریـن شـکل های ادبیـات 

مقـدس جهان اسـت و اشـعار شـاعران فارسـی غالبـاً ملهم 

از آیـات قـرآن کریـم و احادیـث نبـوی و روایات پیشـوایان 

عالی قـدر مکتـب نورانی تشـیع اسـت. بـزرگان دیـن، زبان 

شـعر را ماندگارتریـن و مؤثرتریـن روش بـرای ثبت و ضبط 

و انتقـال مفاهیـم عالـی دیـن می دانسـتند و در همیـن 

راسـتا مـدح و منقبت شـخصیت های معنـوی در ادبیات ما 

پیشـینه ای کهن دارد. در این میان، شمس الشـموس طوس، 

حـرت رضـا)ع( از موقعیـت ویـژه ای برخـوردار اسـت. از 

دیربـاز بسـیاری از شـاعران، عشـق و ارادت خـود بـه امـام 

رضـا)ع( و آرزوی زیـارت مرقد مطهر آن حرت را با شـعر 

بیـان منـوده، ایـن احسـاس مذهبی را مایۀ شـعر خـود قرار 

داده، روح و جـان خویـش را در قالـب الفـاظ و ترکیبـات 

مـوزون ریختـه و نثـار مفخـر خراسـان و ملجـأ و مـأوای 

شـیعیان منوده انـد.

از قـرن ششـم هجـری تاکنـون شـاعران زیـادی در مدح 

امـام رضـا)ع( شـعر سـاخته و کتاب هـا نوشـته اند. حکیـم 

سـنائی غزنـوی و خاقانـی شوانـی، شـعرای قـرن ششـم 

هجری، نخسـتین شـاعرانی هسـتند که از حرم خراسان نام 

بـرده و در مـدح حـرت رضـا)ع( شـعر رسوده انـد. 

بیـت  اهـل  شـاعران  دربـارۀ  حدیثـی  در  امام رضـا)ع( 

شـعری  مـا  سـتایش  در  مؤمنـی  »هیـچ  می فرماینـد: 

منی رسایـد مگـر اینکـه خـدای متعـال بـرای او در بهشـت، 

شـهری هفت مرتبه وسـیع تر از دنیا می سـازد و هر فرشـتۀ 

مقـرب و پیامـرب صاحـب کتابـی آن مؤمـن را در آن شـهر 

زیـارت می کنـد.« )عیون اخبـار الرّضا)ع(، شـیخ صدوق، ج 

۱، ص 9(

عـالوه بر شـاعران، برخی هرنمندان صنایع دسـتی نیز با 

سـاعت ها تـالش و به کارگیـری هرن خـود به تولیـد کاالهای 

هـرنی منحرصبه فـرد پرداختنـد و آن را عاشـقانه بـه حـرم 

مطهـر امـام رضا تقدیـم کردند.

قالی بافـان از اّولیـن هرنمنـدان صنایـع دسـتی بودند که 

بـا تـالش و صرب فراوان بـه بافن قالی های نفیـس پرداختند 

و بهرتیـن آنهـا را بـه نشـانۀ عالقه بـه امام رضـا)ع(، تقدیم 

حـرم آن حـرت منودند.

گاهـی ذوق و خالقیـت شـاعران بـا مهـارت و صبـوری 

زیـاد قالی بافـان ترکیـب می شـود و کاالیـی گران بهـا به نام 

قالی شـعر یـا شـعرقالی به دسـت می آید. ایـن کاال عالوه بر 

زیبایـی هـرن قالی بافـی، تأثیرگـذاری کالم شـاعرانه را نشـان 

می دهـد.

ایـن مقالـه ضمـن معرفـی مختـرص مـوزۀ فـرش آسـتان 

قـدس رضـوی، فرش هایـی از ایـن مـوزه را بررسـی کـرده 

بررسـی  بـا  دارد.  رضـا)ع(  امـام  مـدح  در  اشـعاری  کـه 

به عمل آمـده، اشـعار موجـود بـر روی این فرش هـا تا کنون 

در جایـی ذکـر نشـده اسـت.

موزۀ فرش

اّولیـن مـوزۀ آسـتان قـدس رضـوی در سـال ۱3۲۴ش در 

مجاورت مقربۀ شـیخ بهایی گشـایش یافت كه در آن عالوه 

بـر اشـیاء تاریخی، سـه تخته قالـی متعلق بـه دوره صفوی 

موجود بود. در سـال ۱3۵۶ش با سـاخت و راه اندازی موزۀ 

مرکـزی آسـتان قـدس رضـوی، تعـداد بیشـرتی از قالی های 

موجـود بـه منایـش درآمدنـد. افزایـش روز افـزون نـذورات 

و اهـداء قالـی بـه آسـتان قـدس رضـوی کـه موجـب غنای 

مخـازن شـده بـود، مسـئولین را بـر آن داشـت تـا در سـال 

۱3۷۷ش اّولیـن گنجینـۀ تخصصـی فـرش و منسـوجات در 

محـل سـاختامن گنجینه قـرآن ونفایـس راه اندازی شـود.

بـا عنایـت تولیـت فقیـد آسـتان قـدس رضـوی، حـرت 

آیت اللـه طبسـی)ره(، در سـال۱3۸3 احـداث سـاختامنی 

بزرگـرت و مناسـب تر بـرای مـوزۀ تخصصـی فـرش در جنـب 

مـوزۀ مرکـزی آغـاز و در آبـان مـاه ۱39۰، همزمـان بـا عید 

سـعید غدیـر خـم، راه اندازی شـد.



معرفـی فرش هایـی بـا محتـوای اشـعاری دربـارۀ امـام 

رضـا)ع(

1. قالی پرده ای محرابی ترنج دار

قدیمی تریـن قالی هـای مـوزۀ فـرش آسـتان قـدس رضوی 

کـه اشـعاری دربـاره امـام رضـا)ع( دارد، از نوع قالـی پرده ای 

اسـت. ایـن قالـی به عنـوان پـرده در ورودی اماکـن مذهبـی 

)تکایـا، حرم امام زادگان و...(، کاخ ها و منازل آویزان می شـود 

و عـالوه بـر حفـاظ، زینت بخـش مـکان مـورد اسـتفاده نیـز 

اسـت. قالـی پـرده ای به صـورت سـاده، شـکاف دار، یـک رو 

یـا دو رو و از نظـر طـرح و انـدازه بـه شـکل هایی مختلـف 

مطابـق محـل اسـتفاده تولید می شـوند.

از گذشـته اسـتفاده از قالی پرده ای در مبادی ورودی حرم 

مطهـر امـام رضـا)ع( نیـز به ویـژه در فصـول رسد بـه صورت 

گسـرتده رواج داشته است.

قالـی پـرده ای محرابـی ترنـج دار از نظر قدمت، نخسـتین 

اسـت.  امام رضـا)ع(  مـدح  در  اشـعاری  محتـوای  بـا  قالـی 

)تصویـر۱( ایـن قالـی را محمـد مینـاکار اصفهانـی بافتـه و 

محمدرضـا کار اصفهانـی در سـال ۱3۱۱ش وقـف حـرم امام 

رضـا)ع( منـوده اسـت.

تصویر ۱: قالی پرده ای محرابی ترنج دار

دو بیـت زیـر بـه خـط نسـتعلیق بـر بـاالی ایـن قالـی 

می کنـد. خودمنایـی 

از دیدۀ دل اگر رضا را بینی/ مرآت ِجامل ِکربیا را بینی

گـر پـردۀ اوهـام به یک سـو فکنی/ انـدر پِس ایـن پرده 

خـدا را بینی

صغیـر  محمدحسـین  رسودۀ  بـاال  شـعر  بیـت  دو 

درگذشـته  )متولـد ۱3رجـب ۱3۱۲ق/۱۲۷3ش؛  اصفهانـی 

۱39۰ق/۱3۵۱ش( شـاعر مدیحـه رسای ایرانـی اسـت کـه از 

سـنین هشـت یـا نه سـالگی شوع بـه رسودن اشـعاری در 

مـدح و مصیبـت »چهارده معصوم« منـود و به همین دلیل 

»صغیـر« تخلـص کـرد.

از اشـعار خـود در حـق  صغیـر اصفهانـی در بعضـی 

امامـان غلـو می کند. وی در ۷۸سـالگی درگذشـت. آرامگاه 

او در محـل حـرم رأس الرّضـا در فلکـۀ طوقچـی اصفهـان 

است.

2. قالی پرده ای محرابی قندیلی 

ایـن قالـی را محمـد هرنمنـد کرمانـی در سـال ۱3۲۷ش 

وقـف حـرم مطهر منـود. )تصویـر۲( تنوع رنگ هـا در طرح 

و نحوۀ چیدمان اشـعار این قالی چشـم نواز اسـت. اشـعار 

بـر روی اضـالع سـه مسـتطیل قـرار دارنـد؛ یـک مسـتطیل 

نسـبتاً کوچـک که طول آن بـه اندازۀ عرض قالـی پرده ای و 

عـرض آن در حـدود یک پنجم طول قالی اسـت. بیت »قضا 

ز کینـه مأمـون منـود باخـربم/ در ایـن سـفر نبـود غیر مرگ 

در نظـرم« بـر روی طـول باالیی و مرصع »منی روم به سـفر 

مـن کـه برگـردم« بـر روی عرض های این مسـتطیل به خط 

نسـتعلیق بافته شـده است.

بقیـۀ اشـعار، یعنـی پنـج مـرصع باقی مانـده، بـر روی 

اضـالع دو مسـتطیل هم انـدازۀ قالـی قـرار دارد. طـول هـر 

کـدام از ایـن دو مسـتطیل حـدوداً چهارپنجـم طـول قالـی 

پـرده ای و عـرض آنهـا نصـف عـرض قالی اسـت. بیـت »به 

نیـل کسـی نـزد جامه در عـزای غریـب/ به غیر خاک سـیه 

نیسـت متکای غریب« بر روی طول سـمت راسـت و بیت 

»کنـد شـهید بـه تکلیـف دانۀ انگـور/ چه من بجیر مسـافر 

بـا ایـن سـفر کـردم« بـر روی طـول سـمت چـپ و مـرصع 

»مـرا بـه کشـور طـوس آن تبـاه کار غیـور« بـر روی عـرض 

پاییـن هـر مسـتطیل به خط نسـتعلیق بافته شـده اسـت. 

بـه هـر حـال سـه بیـت از چهـار بیت موجـود بـر روی این 

قالـی دوبـار تکـرار شـده اسـت. با حذف مـوارد تکـراری و 

نظـم محتوایـی، اشـعار ایـن قالی چنین اسـت:

)۱( قضـا ز کینـۀ مأمـون منـود باخربم/ در این سـفر نبود 

غیر مـرگ در نظرم

)۲( منـی روم بـه سـفر مـن که بـاز برگردم/ چـه من بجرب 

مسـافر با این سـفر کردم

)3( کنـد شـهید بـه تکلیـف دانـۀ انگـور/ مـرا به کشـور 

طـوس آن تبـاه کار غیـور   

)۴( بـه نیـل کسـی نـزد جامـه در عـزای غریـب/ به غیر 

خاک سـیه نیسـت متـکای غریب  

بیـت اّول از زبـان امـام رضـا)ع( اشـاره بـه شـهادت آن 

حـرت بـه علت دشـمنی و کینـۀ مأمون، خلیفۀ سـتمکار 

تصویر۲: قالی پرده ای محرابی قندیلیعباسـی در سـفر اجبـاری از مکـه به مـرو دارد و اینکه امام 



رضـا)ع( بـا علم به شـهادت قطعی به این مسـافرت رفتند.

بیـت دوم از زبـان امام رضا)ع( اشـارۀ مسـتقیم به سـفر 

بـدون بازگشـت امـام رضـا)ع( از مکه به مـرو دارد و تأکید 

می شـود کـه مأمون عباسـی بـا آوردن اجباری امـام به مقّر 

حکومتـی خویـش قصـد دارد مقـام علمـی و دینـی امـام 

را کنـرتل کنـد تـا از جانـب امـام و شـعیان ایشـان خطـری 

متوجـه او نگردد.

بیـت سـوم از زبـان امـام رضا)ع( به شـهادت آن حرت 

بـا فرمـان مأمـون عباسـی و خورانـدن دانه هـای زهرآگیـن 

انگـور در قریـۀ طوس)ایران( اشـاره دارد.

بیـت چهـارم اشـاره به شـهادت امـام رضـا)ع( در مکانی 

غریـب و دور از وطـن دارد و بـا وجـود اینکـه مشـهد و 

مدفـن آن حـرت در مکانـی غریـب و دورافتـاده اسـت 

امـا بـه زودی افـراد زیـادی بـرای زیـارت مشـهد آن حرت 

خواهنـد آمـد و ضمـن عـزاداری بـه جایـگاه و مقـام واالی 

ایشـان آگاهـی می یابنـد. 

تصویر3

3. قالی لچک ترنج برای پوشش رضیح مطهر

قالـی زیبـای لچک ترنج برای پوشـش رضیـح مطهر امام 

رضـا)ع( توسـط »ریحـان« و در سـال ۱3۵۱ش بافتـه شـده 

اسـت. )تصویـر3( امان اللـه رهـرب، اهداکننـدۀ ایـن فرش به 

آسـتان قدس رضوی اسـت. طرح و نقشـۀ قالی لچک ترنج 

متشـکل از گل هـای ختایـی و شاه عباسـی بـا قوس هـای 

حلزونـی به صـورت هامهنـگ در زمینه ای سـبز اسـت.

در حاشـیۀ پاییـن قالـی بیـت »ای حریم قدس تو رشـک 

گلسـتان جنـان/ ای در بگشـوده ات مشکل گشـای انـس و 

جـان«، در حاشـیۀچپ بیـت »صدتبـارک بـر چنیـن خـاک 

عبیرافشـان کـه هسـت/ هـم مطـاف خاکیـان هم مسـکن 

افالکیان«، در حاشـیۀ باال بیت »آشـنای درگـه یزدان غریب 

خـاک طـوس/ مرشـد جربئیـل دم مـوالی فردوس آسـتان« و 

در حاشـیۀ راسـت بیـت »آفتـاب مل یـزل آئینـه لطـف ازل/ 

بوالحسـن سـلطان دیـن شـاه مالئـک پاسـبان« همگـی بـه 

خـط نسـتعلیق بافته شـده اسـت.

در میـان اشـعار بـاال درون کتیبه هـای کوچکـرت عبـارات 

»وقـف رسپـوش«، »رضیـح حـرت رضـا«، »علیه الّسـالم«، 

»توسـط«، »رهرب«، »شـهر رضایی«، »اصفهـان«، »امان الله« 

بافته شـده اسـت.

بیـت »ای حریـم قـدس تو رشـک گلسـتان جنـان/ ای در 

بگشـوده ات مشکل گشـای انـس و جـان«، اشـاره بـه مقـام 

واالی حـرم مطهـر امام رضا)ع( میان شـیعیان و سـایر افراد 

خداجویـی دارد کـه بـرای حـل مشـکالت کوچـک و بـزرگ 

خـود بـه آن حریـم معنـوی و قدسـی رجـوع می مناینـد و 

امـام بـه آنهـا کمـک می کند.

کـه  عبیرافشـان  خـاک  چنیـن  بـر  »صدتبـارک  بیـت 

هسـت/ هـم مطـاف خاکیان هم مسـکن افالکیان«، اشـاره 

بـه جایـگاه حـرم مطهـر نـزد مالئـک مقـرب درگاه الهـی و 

بنـدگان خاص و شایسـته خداونـد دارد که در همۀ لحظات 

روزگار در آن مـکان قدسـی حارضنـد و از انـوار الهـی فیض 

می برنـد.

بیـت »آشـنای درگـه یـزدان طـوس خاک غریـب/ جربئیل 

مرشـد فـردوس دم موالیی آسـتان« اشـاره به حضـور مداوم 

جربئیـل، فرشـتۀ مقـرب درگاه خداونـد در حـرم مطهر امام 

رضـا)ع( دارد و اینکـه غربـت ایـن مـکان نـه تنهـا باعـث 

فراموشـی ایـن امـام هامم نـزد شـیعیان نخواهد شـد بلکه 

هـامره مقـام ایـن حـرم قدسـی نـزد جهانیـان روزافـزون 

گردید.  خواهـد 

بیـت »آفتـاب مل یزل آئینۀ لطف ازل/ بوالحسـن سـلطان 

دیـن شـاه مالئک پاسـبان« اشـاره به لطـف و عنایت خاص 

خداونـدی بـه حـرم مطهـر رضـوی از ازل تـا ابـد دارد و 

اینکـه تا همیشـۀ تاریـخ این بقعۀ منور، مشعشـع و برقرار 

خواهـد بود. 

۴. قالی هفت شهرعشق

مجموعـه  قالـی  نفیس تریـن  هفت شهرعشـق،  قالـی 

فرش هـای آسـتان قـدس رضوی اسـت. )تصویـر۴( این قالی 

در سـال ۱3۵3ش در ابعاد ۴۶۰×3۷۰سـانتی مرت بافته شـده 

و مزیـن بـه تصویر اماکن مذهبی هفت  شـهر مکه، مدینه، 

کربـال، نجـف، مشـهد، کاظمیـن و سامراسـت. همچنیـن 

تصاویـری از بناهـا و اماکـن مذهبی دیگر همچون مسـجد 

امام اصفهان و مقربۀ شـاعرانی چون سـعدی و فردوسی در 

آن بافته شـده اسـت. این قالی را اسـتاد محمود فرشـچیان 

طراحـی منـوده و حـاج مهـدی صفـدرزاده حقیقـی بافتـه 

و اهـدا کـرده اسـت. در میـان متـام قالی هـای موجـود در 

موزۀ آسـتان قـدس رضوی، این قالـی از نظر حجم محتوای 

شـعری دربـارۀ امـام رضـا)ع( در مقـام نخسـت قـرار دارد. 

در حاشـیۀ پاییـن قالـی هفت شـهر عشـق )کادر مشـکی(، 

9 بیـت شـعر در مـدح امـام رضـا)ع( در 9 شمسـه به خط 

نسـتعلیق شکسـته بـه شح زیر بافته شـده اسـت:

اشعار در وصف امام رضا )ع(

با نام جانفزای شهنشاه ارض طوس

هر صبح دم زنند مالئک به عرش کوس

هر بامداد گنبد شمس شموس را

ذرات آفتاب ز جان می زنند بوس

زرینه گنبدی که نظیرش نبود و نیست

در زیر گنبد این چرخ آبنوس

اول نهد به خاک رضا رس، شه سپهر

وآنگه كند به تخت طالیی خود جلوس

در]سال هزار و سیصد و پنجاه و سه[

این فرش از اصفهان شده تقدیم شاه طوس

هرکس زیارت شه طوسش نشد نصیب

یک عمر جای دارد، اگر می خورد فسوس

قرب امام هشتم سلطان دین رضا

حافظ چه خوش رسود: »از جان و دل ببوس«

شاها تویی که هیچ نرفتند ناامید

از درگهت مسیحی و بودایی و مجوس

جز درس مهر احمد و آلش طالئییا

دیگر مرا ز بر نبود درسی از دروس

در خـارج از نقشـۀ قالـی)کادر سـبز(، در پاییـن آن حـد 

فاصـل نـوار مشـکی و قرمـز رنـگ، ۱۲ بیت شـعر در مدح 



امام رضـا)ع( و نیـز معرفـی دسـت انـدکاران بافـت قالی به 

خـط نسـتعلیق بـه شح زیر بافته شـده اسـت:

این فرش ز آستانۀ سلطان دین بود

شاهنشهی که پایۀ عرش برین بود

شاهی که هست قبلۀ هشتم، به ارض طوس

شاهی که حکمران سام و زمین بود

مرحوم حاج »مهدی استاد«، کرده وقف

تا فرش آستان امام مبین بود

فرزند او که »زاده صفدر، یدالله« است

دارد لقب »حقیقی«، مردی امین بود

تقدیم آستان رضا کرد، از خلوص

 این فرش را که بوسه گه زائرین بود

»محمود«، آنکه »فرشچیان« است شهرتش

کرده است رهربی، که بر او آفرین بود

طرحش بود ز »جعفر« نقاش »رشتیان«

استاد کاملی که چو نقاش چین بود

»باالمجان« که بافته این فرش را زنی است

 که انگشرتی عفت و دین را نگین بود

چو »شادمان مویدی«، از پنج ظریف

بر نقش این بدیع هرن، نقطه چین بود

»انصاری حبیب«، کشیده است چله اش

در پود و تار آن همه حبل املتین بود

این فرش شد به پای ز ارصار »دامئی

اصغر« که حج اکرب او این چنین بود

تاریخ آن رسود »طالئی« به مرصاعی

این فرش ز آستان سلطان دین بود

5. فرش صیرفیان

ایـن فـرش را محمـد صیرفیـان بـا شـعری از بانو حکمت 

حکمـی در سـال ۱3۷۷ش طراحـی و تولیـد و سـپس وقـف 

حـرم رضـوی کرده اسـت. )تصویر۵( ویژگی بـارز این فرش، 

تأکیـد طـراح بـر جنبـۀ شـعری موجود بـر فرش و اسـتفاده 

از همـۀ امکانـات هـرن قالی بافی بـرای تأثیرگذاری شـعر بر 

بیننده اسـت.

اشعار این فرش به شح زیر است:

پروانه وار گرد رضیح تو پر زنم

اشکم چو شمع ریزد و جان شر زنم

ای هشتمین امام به حق، یار شیعیان

از شوق دیدن تو، به کوه و کمر زنم

سبط پیمربی تو و فرزند حیدری

در مدح دودمان تو بانگ سحر زنم

شاهان تاج دار، گدایان درگهت

وامانده من به فر سپاهت رضر زنم

از راه لطف، در بگشودی به روی من

اینک سزد که طعنه به شمس و قمر زنم

جن و ملک به درگه و بار تو خادم اند

من، ناتوان چگونه توانم که در زنم

با زهر کین، چو گشت امام رضا شهید

در مامتش به شیون و زاری به رس زنم

شکر و سپاس حق که به یاد رضا دمی

در سوگ او نشسته و فریاد برزنم

شاید قبول درگهش افتد سالم من

شیطان منوده دور، چو رمی جمر زنم

از بهر غربتش که غریب است این چنین

تصویر۴، قالی هفت شهر عشق

از دیده خون فشانده و رس بر حجر زنم

گردی شفیع من، تو اگر روز رستخیز

حاشا که دم ز سختی نار سقر زنم

از »حکمت« خداست که گشته نصیب من

بر این بهشت و روضۀ رضوان نظر زنم

تصویر۵، فرش صیرفیان



۶. قالی درگه  ضامن آهو

قالـی نفیـس درگـه  ضامن آهـو را اعظـم دهاقانـی در 

ابعاد ۱۴۰ ×۲۱۰سـانتی مرت به سـال ۱3۸۶ خورشـیدی بافته 

اسـت. )تصویـر۶( نرصاللـه صفـدرزاده حقیقـی ایـن فـرش 

را طراحـی و در اواخـر بهمـن ۱3۸۷بـه آسـتان قـدس اهـدا 

منـوده اسـت. در بـاالی ایـن قالـی، در دو سـطر، دو بیـت 

شـعر از صغیـر اصفهانـی بـه خـط نسـتعلیق در مـدح و 

منقبـت امـام رضـا)ع( بـه شح زیـر بافتـه شـده اسـت:

قدم به صدق و ارادت در این مکان بگذار

که خفته است خدا را در این حرم ناموس

شهنشهی که نوازد ز لطف آهو را

کجا ز درگه لطفش کسی رود مأیوس

سخن پایانی

مـدح و سـتایش امـام رضـا)ع( نـه تنهـا از زبان شـاعران 

شـیعه و سـنی در ادبیّـات متعالـی ایرانیـان متجلی اسـت، 

انحـاء مختلـف سـعی  بـه  امـام هـامم  آن  بلکـه محبـان 

منوده انـد تـا بـا به کارگیـری هـرن و همـت خویـش در خلق 

آثـار هـرنی و نفیس، عالقه و ارادت خالصانۀ خود را نشـان 

دهنـد. در ایـن میـان قالی بافـان بـا توجـه بـه جلوه منایـی 

قالـی در فرهنـگ ایـران و جهـان و اشـعار رضـوی شـاعران 

ایـن مـرز و بـوم، به خلق قالی شـعر یـا شـعرقالی پرداختند 

کـه هـدف اصلـی از تولیـد ایـن قالی هـا رصفـاً توجـه بـه 

جایـگاه قدسـی و معنـوی امـام رضـا)ع( و حـرم مطهـر آن 

اسـت. حرت 

منابع 

- حبیبی، عزیزالله)۱3۵۱( یادبودنامه در فقدان استاد محمد حسین 

صغیراصفهانی/ اثر شعرای معارص اصفهان.- اصفهان

- شیخ صدوق)۱39۱( عیون اخبار الرضا، مرتجم: احمد بانپور، مهدی 

مافی نژاد، مشهد: راز توکل

- یاوری حسین و دیگران )۱39۴( بررسی فرش های دوره صفویه و 

قاجاریه )در موزۀ آستان قدس رضوی(، تهران: سایه بان هرن

- صمدی، حبیب الله راهنامی موزه آستان قدس رضوی، مشهد: 

آستان قدس رضوی

تصویر۶: قالی درگه ضامن آهو




