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چمن
حكايتارديبهشت
م یگويد...

* مدیر مسئول

علی ثابت نیا*

در توالی روزهای مك ّرر ،نغمهای نهفته است ،زمزمهای يا
صدايی آشنا .ترانهای از ِ
جنس ُرسنت.
آنجا كه هجوم آرام رنگها بر بسرت ِ
سفيد خاك چشم
میربايد ،هرن به کامل می رس��د و لحظ��های برای تغيري،
شكل میگريد.
تغيريی برای لحظهها و روزها و سالها؛ چرا كه تغيري
نيا ِز بودن است و بودن ،التزام تغيري.
دميدنِ نَفَس��ی تازه در كالبد هر وجود ،مژدهای است
برای رو ِز نو ،و پنجرهای است به افقِ اميد و شكفنت.
ِ
بهشت ارديبهشت،
تقارن آغازين روزهای فروردين و
ب��ا رشوع دورهای جديد از مديريت ،در آس��تانِ هميش��ه
بها ِر خورشيد خراسان را به نيكترين فال گرفته و از درگاه
پروردگار مدبّر و مح ّول ،بهرتين روزها را برای خادمني اين
بارگاه قدسی آرزومنديم.

تابلوی رنگ روغن نا متام ،هرنمند :کامل امللک ،تاریخ خلق :قرن  14هـ  .ق  .گنجینۀ کتابخانه و موزۀ ملی ملک.

بررسی اسناد کاشیکاری
حرم و اماکن مت ّربکۀ رضوی
از صفویه تا قاجاریه
اعظم نظرکرده*

چکیده:
ش��کوه و معامری هر بنا به تزیین و آرایش آن بس��تگی دارد .هرنهای واالی اس�لامی به
خصوص هرنهای تزیینی و کاربردی در احداث زیباترین بناهای مذهبی دارای ظرافت بسیاری
اس��ت .این تزیینات که شامل آجرکاری ،گچربی ،کاشیکاری ،من ّبتکاری ،آینهکاری و طالکاری
است ،در دوران مختلف تاریخی تغییرات زیادی یافته ،ا ّما همچنان در اوج درخشش و زیبایی
است .منونههایی از این تزیینات معامری که در نوع خود بینظیر است ،درحرم مط ّهر رضوی
به وفور یافت میش��ود .کاش��یکاری از جمله این تزیینات بینظیر اس��ت که در حرم مط ّهر
السالم) خودمنایی ویژهای میکند.
حرضت رضا(علیه ّ
بررس��ی پیشینۀ تاریخی و تش��کیالت اداری منظّم آس��تان قدس دربارۀ ساخت و تعمیر
کاشیکاریهای اماکن مت ّربکۀ رضوی از دورۀ صفویه تا قاجار ( ۱۳۴۴ – ۹۰۷هـ.ق) با استفاده
از اس��ناد ارزشمند موجود در آرش��یو مجموعۀ مدیریت اسناد سازمان کتابخانهها ،موزهها و
مرکز اسنادآستان قدس رضوی ،اندیشۀ تدوین پژوهشی براساس اسناد را شکل داد .این اسناد
که ش��امل ۹۳۰سند مربوط به کاش��ی و واژههای مرتبط با آن مثل کاشیتراش ،خشتکاشی،
کاشیس��از ،کاش��ی دوال ،کاشی گلتخت و کاشی مع ّرق اس��ت ،مورد بررسی قرارگرفت و در
قالب مقالۀ حارض به پژوهشگران عالقهمند به این حوزه تقدیم میگردد.
کلید واژگان :کاشیکاری ،اسناد ،آستان قدس رضوی ،مع ّرقتراشی ،کاشیگر ،کاشیساز.
* کارشناس منایه سازی اسناد
nazarkardeh87@yahoo.com

مقدّ مه :
کاش��یکاری بهرتی��ن وعالیترین ش��یوهای اس��ت که
ایرانیان ب��رای تزیین وآرایش س��اختامنها ابداع کردند و
بهح��دّی از این عنرصتزیین ،در ابنیۀ مذهبی و ش��خصی
ایران بعد از اس�لام اس��تفاده ش��ده اس��ت که کمرت بنای
رس��می را بدون آجرهای زیبای کاش��ی میتوان مشاهده
ک��رد .ترکی��ب کاش��یهای مختل��ف ازجمله کاش��یهای
مع�� ّرق ،اماکن مذهبی بهخصوص صح��ن عتیق حرم امام
السالم) را به شاهکاری هرنی تبدیل کرده است.
رضا(علیه ّ
درمجموعۀ اس��ناد آرش��یو مدیریت اس��ناد و مطبوعات
س��ازمان کتابخانهه��ا ،موزهها و مرکز اسنادآس��تان قدس
رضوی ۹۳۰ ،سند دربارۀ کاشی و کاشیکاری موجود است
ک��ه  ۳۸۲مورد آن در مورد کاش��یکاری ۸۵ ،س��ند دربارۀ
کاش��یتراش ۵ ،مورد کاشیتراش��ی۱۶ ،سند خشت کاشی،
 ۶۳مورد کاشیس��از۱ ،مورد کاشی دوال ۳۶ ،سندکاشیگر،
 ۵س��ند کاش��ی گلتخت ۶ ،مورد کاش��ی مع ّرق و  ۵مورد
کاشی هفترنگ است.
اس��تفاده از کاش��ی در قس��متهای مختل��ف ح��رم
رض��وی ،در دورۀ صفوی��ه ،جزو مصالح برتر اس��ت .حتّی
دور گنبد مط ّهر و س��اقۀ گنبد نیز زمانی از کاشی استفاده
1
ش��ده و نوع کاشی استفاده ش��ده نیز عمدتاً کاشی نره
و مع ّرق است(س��ازمان کتابخانهها ،سند  .)۳۲۶۴۰/۱هرن
کاش��یکاری قبل از ش��اه عباس صفوی برای مدّتی کوتاه،
پیرشفت و تکامل نداشت ،ولی از زمان وی تح ّرکی در این
خاص
ف��ن بهوجود آمد .یکی از دالیل این مس��أله ،تو ّجه ّ
السالم)
ش��اه عباس به پوشش مقربههای امئۀ اطهار(علیهم ّ
و مس��اجد با کاش��یهای زیبا و هفترنگ بوده اس��ت.
کاشیکار که با کاشیهای هفترنگی ،مع ّرق و زیرلعابی،
گوشههای قوسیشکل بین ایوانها و یا طاقهای رواقها
و ازارهه��ای صحنه��ا را با خوشذوق��ی هرنمندانۀ خود
تزیین میکن��د و رنگهای آبی فیروزهای ،الجوردی ،رسخ
تیره ،زرد کدر و سیاه منگنزی را با عشق در هم میآمیزد
و نقش بدیع میآفریند ،بیش��ک هرنمندی قابلتحس��ین
اس��ت (اس��ناد ب��ه ش�مارههای ، ۳۲۳۵۷/۴ ،۱۲۵۹۷/۱
 ۳۵۶۷۹/۳ ،۱۲۴۴۲/۷ ، ۳۵۹۷۲/۷و )۳۸۱۶۴/۱
در دورۀ افش��اریه استفاده از کاشی همچنان متداول
اس��ت ا ّما غالب مصالح بهکار برده شده ،گچ در گچکاری
و گچبری رواقهاست .بیشرت کاشیهای به کار برده شده
توسط استادان اصفهانی به
در عهد افش��اریه در صحنها ّ
عمل میآمد (سند .)۳۵۳۹۳/۵
یکی از بیشرتین کاشیهای استفاده شده در این دوره،
کاش��ی گلتخت است که در کشیک خانۀ خدّام کار شده
است (سند ( )۳۵۶۷۹/۳کش��یکخانه در تشکیالت اداری
محل تج ّمع و رس��یدگی به
آس��تان قدس در عرص صفویّ ،
امور مربوط به هرکشیک و محل انجام وظیفه و تعویض
کشیک ها درحرم رضوی بوده است).

در دورۀ قاجاری��ه عم��ده انجام تعمی��رات عالوه بر
کاش��یکاری ،گچکاری و گچربی ،آینهکاری نیز هس��ت که
در مکانهای مختلف از جمله رواقهای حرم مط ّهر بهکار
رفته اس��ت (سند  .)۲۲۸۴۶/۳ا ّما نوع کاشی استفاده شده
در دورۀ قاجاری��ه کمی متفاوت اس��ت؛ یکی از انواع این
کاشیها ،کاشی فیروزه است که در گنبد اللهوردیخان کار
شده است (سند .)۲۲۸۹۰/۲
در دورۀ قاجاری��ه تعمی��رات گلدس��تهها منحرص به
کاشیتراشی و کاشیکاری پایین منارهها میشود که عمدتاً
توس��ط کربالیی صادق دربان باش��ی ،که ناظر تعمیرات
ّ
ح��رم نیز بوده ،انجام گرفته اس��ت .یک��ی از تعمیرات به
تاریخ جامدی اال ّول س��ال ۱۲۵۴ﻫ.ق است که کاشیکاری
منارۀ جنب ای��وان طالی نادری ۵ ،توم��ان و  ۴۲۸۰دینار
هزینه در برداشته است (سند .)۱۲۴۴۲/۷
صح��ن آزادی (نو) به دس��تور فتحعلی ش��اه قاجار و
در زمان تولیت میرزا موس��ی خان فراهانی س��اخته شد.
کاش��یکاری آن در زمان سلطنت مح ّمدش��اه قاجار و به
شیوۀ صحن انقالب انجام گرفت .طالکاری صحن آزادی از
دورۀ حاجی علیاکرب خان قوام امللک ش��یرازی ،پرس حاج
ابراهیم کالنرت (اعتامد الدوله) و متولّی باشی آستان قدس
رضوی آغاز ش��د و در زمان میرزا مح ّمدحس��ین بن میرزا
فضل ا ...عضد امللک حسینی به پایان رسید .ساخت ایوان
صحن جدید به تاریخ شوال املکرم ۱۲۵۷ﻫ.ق با هزینۀ ۵۳
تومان و  ۵۴۵دینار آغاز ش��ده است(سند  .)۳۸۲۲۴/۱۰از
شواهد امر پیداست در رجب سال ۱۲۵۹ﻫ.ق ساخت این
ایوان به پایان رسیده که تعمیر سمت پایین پای مبارک به
کربالیی مح ّمدصادق دربانباشی سپرده شده است (سند
توسط کربالیی
 .)۳۸۵۴۵/۸مخارج کاش��یکاری این صحن ّ
حس��ن هراتی و عبداملؤمن حسینی ،مرشف تعمیرات ،در
س��ال ۱۲۶۳ﻫ.ق به مبلغ  ۲۵توم��ان و  ۵۰۰۹۲دینار تأیید
و تحویل کاش��یکاران شده است(س��ند  )۱۲۵۹۷/۱و در
س��ال  ۱۲۷۰ﻫ.ق هزینههای تعمیرات کاش��یکاری ایوان
این صحن به آقا اس�ماعیل معامرباشی تحویل شده است
(سند  .)۱۲۶۴۲/۱س��اخنت رسدر جهت این صحن به سال
۱۲۸۷ﻫ.ق ص��ورت گرفته که مقدار گ��چ کاربردی در آن
 ۱۶۰۰خروار بوده است (سند .)۱۴۴۵۷/۷
در دورۀ قاجاری��ه نی��ز تعمی��رات زی��ادی در رواق
دارالس��یاده به صورت کلّی و جزیی صورت گرفته اس��ت
که از آن جمله میتوان به کاشیکاری این رواق به دست
استاد مح ّمدتقی کاشیپز در رمضان سال ۱۲۶۰ﻫ.ق اشاره
کرد که عالوه ب��ر مر ّمت کاش��یکاریهای آن ،کتیبههای
رواق مزبور نیز تعمیر شده است (سند .)۳۸۵۴۵/۳
متام صحن مس��جد گوهرشاد پوش��یده ازکاشی مع ّرق
اس��ت ک��ه در جایی با آج��ر و در جای دیگر با س��نگ و
آج��ر آمیخته ش��ده اس��ت .در بعضی کتیبهها از کاش��ی
استفاده شده که مهارت هرنمندان را نشان میدهد .گنبد

 -1این کاش��ی در گذش��ته ازكاش��یگلی ساخته
میش��ده ولی اكنون از كاش��ی جسمی استفاده
میشود و بیشرت به پوشش گنبدها اختصاص دارد.
همچنین در مورد پوشش سطوحی كه به صورت
كار بنایی یا معقلی و گلچینی مورد نظر باشد از
این نوع کاش��ی استفاده میشود .قطر كاشی نره
 ، ۵عرض آن  ۵تا  ۶س��انتیمرت و طولآن سه برابر
عرض آن اس��ت .یک دوم كاش��ی نره را «گلوك»،
دو س��وم آن را «دوقدی» و متام آن را  -در صورت
بهكار بردن در كار گلچینی« -سه قدی» گویند.

مسجد با کاشی نرۀ فیروزهای رنگ کار شده است .ختایی،
(سند شامرۀ )۱۲۶۴۲/۱
طرح س��اقۀ گل و منوداری ازش��اخۀ درخت یا بوته یا گل
و برگ و غنچه اس��ت ،هامنطورکه اس��لیمی ،منوداری از
ط��رح درخت تجرید یافته اس��ت .نقوش گیاهی مس��جد
گوهرش��اد آمیخته به طرحهای ختایی و اسلیمی است که
دو اصل مهم زیباشناسی یعنی هامهنگی وتضاد را یکجا
آورده و ش��اهکار هرنی زیبایی را آفریده است .درمسجد
 .2دفرت حسابی که حسابهای پراکندۀ دیوانی
گوهرش��اد بیش�ترین تزیینات با کاش��یهای هفترنگ و
را در آن بنویسند (لغتنامۀ دهخدا)
مع ّرق دیده میش��ود .تزیینات کاشیکاری الجوردی گنبد،
 .3ف��رد نوعی از س��ند اس��ت ک��ه هزینه های
انس��ان را رو به ملکوت ب��رده و لذّت پرواز را القا میکند
مربوط به یک مکان خاص تنها در یک برگ سند
(سند.)۶۳۸۱۷/۴۰

لحاظ میشود.

ارزشهای اطّالعاتی اسناد:
دفات��ر «اوارج��ه» 2و «توجیه��ات» از جمل��ه مناب��ع
ارزشـمند دربارۀ وضعیت و تشکیالت آستان قدس رضوی،
در محدودۀ زمانی بین دورۀ شاه عباس ا ّول صفوی تا اواخر
دورۀ قاجار اس��ت .تنظیم این دفاتر به صورت س��ـاالنه و
طبق تقویم هجری قمری و موافق س��المنای ترکی است.
دوره و مجموع��ۀ کام��ل ه��ر دفرت که ب��ر روی فرد3های
جداگانه تهیه میش��ـده ،مع ّرف گردش مالی آستان قدس
در طول یک سـال شـمسی است .دفرت توجیهات دارای دو
بخش توجیهات و مق ّررات بوده است .در بخش توجیهات،
متامی هزینههای انجام ش��ـده ،اعم از حقوق و مستمری
کارکنان (وظیفه ،مواجب و مرس��وم) و هزینههای جاری
(ابتیاع ،اجرت ،انعام و )...مطابق صیغههای براتنویسی
ب��ه ترتیب حروف الفبا ثبت میش��د .ب��ا مراجعه به این
بخش میتوان با مش��ـاغل و مناصب آس��تان قدس ،نام و
تعداد کارکنان ،موقعیت و مقام هر فرد با تو ّجه به میزان
حقوق دریافتی وی ،نام بخشهای مختلف آستانه و نوع
و میزان هزینههای جاری آستان قدس آشنا شد ،همچنین
مح��ل تأمین اعتب��ار هزینهها نیز
ّ
چ��ون در این اس��ـناد،
آمده از طریق آنها میتوان به نام بس��ـیاری از موقوفات
آس��تان قدس و منابع درآمدی آن پی ب��رد .دریکی از این
دفاترتوجیه��ات آم��ده :در تاریخ ربی��ع اال ّول ۱۱۵۵ﻫ.ق
کاش��یکاریهای رواق توحیدخان��ه به علّت شکس��تگی
و کهنگ��ی ،احتیاج ب��ه تعویض و تعمیر پی��دا میکند که
توس��ط اس��تاد مح ّمدجعفر کاش��یتراش ،کاش��یهای آن
ّ
مر ّمت میشود (س��ند  .)۳۵۹۷۲/۷همچنین در ربیعاال ّول
۱۱۶۰ﻫ.ق نقاش��ی و تعمیر کتیبههای این رواق به مبلغ
توس��ط اس�ماعیل بیک نقاش به
 ۱۵۵نادری و  ۱۰۰دینار ّ
طرز زیبایی انجام گرفته است (سند .)۳۷۱۱۳/۲
از دیگر اسناد قابلتو ّجه درتعمیرات« ،استیفانامچهها»
هس��تند .اس��تیفانامچه قرارداد تعمیر و یا ساخت و ساز
در اماک��ن مت ّربک��ۀ رضوی بود که بین مع�ماران خارج از
آس��تان قدس با امنای تعمیرات تنظیم میش��د و معموالً
بهص��ورت مقاطع��هکاری انج��ام میگرف��ت .بیش�تر این
اس��تیفانامچهها در دورۀ افش��اریه تنظیم شده است .از
جمله ،اس��تیفانامچههای مربوط به تعمیرات کاشیکاری
صحن عتیق که حتامً باید به مهر استاد صالح معامرباشی
میرس��ید و اج��رت نص��ب کاش��یهای صح��ن عتیق به
مبل��غ ۱۲۹توم��ان و۱۸۶۶دینار و با کمک اس��تاد علینقی
مع�مار ب��وده اس��ت ،ای��ن تعمی��رات در دورۀ قاجار به
دس��ت مال مح ّمدتقی اصفهانی وکربالیی حس��ن درسال
۱۲۵۹ﻫ.ق دوب��اره انج��ام گرفته که اج��رت آن  ۸۲تومان
و۲۰۰۰دیناربوده است ( سند.)۳۸۵۴۵/۲
تعمیرات کاشیکاری صحن عتیق طی استیفانامچهای
به سال ۱۱۴۸ﻫ.ق به استاد صالح معامرباشی واگذار شده
و او نیز اس��تاد مح ّمدجعفر کاش��یتراش را مأمور این کار

کرده است (سند  .)۳۵۳۹۳/۵نکتۀ قابل تو ّجه در این سند
آن که خشتهای کاشی به کار برده شده در این زمان در
توسط استادان اصفهانی از جمله استاد بدیع
صحن عتیق ّ
کاشیکار به صورت دستی عمل آمده است که تعداد این
کاش��ی  ۹۴قالب بوده است .این تعمیرات در دورۀ قاجار
نی��ز کامبیش ادامه پیدا میکند و کاش��یکاریهای آن در
ذیقعدۀ ۱۲۵۷ﻫ.ق از قرار روزنامچه (دفرتی که درآن کلیۀ
محاسبات به صورت روزانه ثبت و نوشته میشود) به مهر
حاجی می��رزا عبدالوهاب به مبلغ  ۵تومان و  ۵۷۶۰دینار
انجام شده اس��ت (س��ند  ،)۳۸۲۲۴/۱۰همچنین در سال
۱۲۵۹ﻫ.ق مال مح ّمدتقی اصفهانی ،کاش��یکار زبردس��ت
اصفهانی ،برای تعمیرات این صحن به مش��هد فرا خوانده
شده و این کار را به زیبایی تا سال ۱۲۶۰ﻫ.ق ،با همکاری
کاشیکاران مشهدی انجام داده است (سند .)۳۸۵۴۵/۲
کاش��یکاری رواق دارالحفّاظ در سال ۱۱۵۴ﻫ.ق مورد
مر ّمت قرار گرفته و اس��تاد مح ّمدجعفر کاش��یتراش این
مهم را بر عهده گرفته است (سند .)۳۶۹۰۴/۲

(سند شامرۀ )۳۶۹۰۴/۲
نکت��ۀ قابلتو ّج��ه اینکه ب��ه علّت نب��ود موقوفهای
مس��تقل برای تأمی��ن هزینههای تعمی��رات حرم مط ّهر و
اماک��ن مت ّربکه ،پرداخت هزینهه��ای مربوط به تعمیرات
ح��رم از مح��ل تنخواه برخی مس��تغالت و ی��ا اجارهبهای
دکاکین موقوفه انجام گرفته است.

انج��ام تعمی��رات و کاش��یکاریهای ح��رم ،در قالب
روزنامچههای تعمیرات که به مهر و امضای متولّیباش��ی
آس��تان قدس ،ضابط کل اسناد ،مس��توفی ،رسرشتهدارکل،
ناظ��رکل ،نایبالتولی��ه و معامرباش��ی میرس��یده،
می�ّس�رّ ب��وده اس��ت .مانن��د تعمی��ر کاش��یکاریهای
رسدرب گنب��د اللهوردیخ��ان ب��ه مبل��غ  ۹۵توم��ان
و۲۱۰۰دینار(سند )۲۲۸۹۰/۲در رجب املرجب ۱۳۲۳ﻫ.ق
و تعمیر کاش��یهای ازارۀ مس��جد ریاض(مسجد زنانه) و
دارالس��یادۀ مبارکه درس��ال ۱۳۲۳ﻫ.ق ،به مبلغ ۲۴تومان
و ۷۷۵۰۰دینار.

(سند شامرۀ )۲۲۸۹۰/۲

انواع کاش��یهای نام برده ش��ده در اسناد مثل خشت
کاش��ی و خش��ت کاش��ی فیروزه درقالبه��ای کوچک و
بزرگ ( )۲۲۸۹۰/۲و کاش��ی س��نگیه وکاش��ی نره عمدتاً در
تعمیرگنبد من ّوره بهکار برده شده است (سند )۳۲۶۴۰/۱ا ّما
مع ّرقتراشی یکی از پرزحمتترین و هرنمندانهترین انواع
کاشیکاری است (سند  .)۳۷۰۵۳/۲۳در مجموعۀ حرم مط ّهر
رضوی که بیش�تر کاش��یکاریهای آن از نوع مع ّرقتراشی
اس��ت ،این هرن به س��بک بس��یار زیبایی پیاده شده است
(سند  .)۳۶۹۰۴/۲نقاش��یهای زیبای رواقهای دارالحفّاظ
(سند  ،)۳۵۱۱۸/۶دارالسیاده (سند  )۳۷۰۲۹/۸و دارالسعاده
(سند  )۴۲۶۶۲/۱و سایر قسمتهای اماکن نزدیک به روضۀ
الس�لام) به خصوص طاق باال رس
من�� ّورۀ حرضت رضا (علیه ّ
مبارک (س��ند  )۳۸۱۲۳/۳و شاهکارهای طرحهای خطایی،
اسلیمی و ترنجهای ایوانها و شمسههای شنجرف مسجد
باال رس مبارک به دستان هرنمند استادان نقاش سپرده شده
اس��ت؛ نقشهای ظریف و طرحهای منقّش و سبکهای
اس��تادانهای که عطر معرفت و معنویت را در فضای حرم
میپراکند (س��ند  .)۳۷۰۱۲/۳در دفرت توجیهات و مق ّررات
به ش�مارۀ ( ۳و )۳۲۶۲۹/۶به مش��هدی اس��تاد نوروز بن
استاد مح ّمدحس��ین کاش��یتراش به جهت امور مختلف
آس��تان قدس ازجمله تعمیرات درسال۱۰۵۳ﻫ.ق مواجب
پرداخت ش��ده اس��ت .در سندی به س��ال ۱۳۰۶ﻫ.ق که
مخارج تعمیرات گنبد و اطراف گنبد س��قاخانه و حرم به
تأیید امین کل آس��تانه میرزا ابوالقاسم بن سیدابوالحسن
خان موس��وی برآوردش��ده ،نام کاش��ی ن��ره هفترنگ،
کاش��ی نرۀ فیروزه ،کاش��ی چهاررنگ وکاشیپز آستانه که
بابت کاش��یهای ح��رم انعام دریافت کرده ،آمده اس��ت
(س��ند .)۱۳۰۴۰/۲۶فقط در دورۀ افشاریه نشانههایی از
کاش��ی گلتخت در اس��ناد آس��تان قدس وجود دارد و در
دورههای بعد نامی از این کاش��ی نیست (کاشی گلتخت
وکاشی هفترنگ در سال۱۱۵۸ﻫ.ق در سند)۳۵۶۷۹/۳
کاش��ی مع ّرق نیز در  ۶مورد آمده اس��ت؛ از جمله در
روزنامچهه��ای تعمی��رات و براته��ای پرداخت مواجب
کارکن��ان تعمی��رات بابت تعمیر مس��جد ب��االرس مبارک،
مسجد ریاض(مسجدزنانه) و صفّۀ شاه طهامسب درصحن
عتیق به س��ال ۱۳۱۳ﻫ.ق درس��ند۱۳۱۵۴/۹و سال ۱۳۰۵
ﻫ.ق در سند.۶۳۸۱۷/۴۰
نظ��م موج��ود در اس��ناد تعمی��رات از رسبرگ س��ند
ک��ه روزنامچه اس��ت یا دف�تر توجیهات و مق�� ّررات و یا
اس��تیفانامچه با تاری��خ روز و ماه و س��ال قمری و ترکی
توأمان ،این که کار به چه کس��انی س��پرده شده ،به تأیید
چه کسانی رس��یده و اجرت مشخّص هرکس و مصالح به
کاربرده ش��ده در انجام این امر ،نشان دهندۀ دقّت نظر
امنای آستانۀ مت ّربکۀ عرشدرجه درکلیۀ امورمربوط به این
مکان ملکوتی است.
مطابق اس��ـناد دورۀ قاجار ،کارکنان تعمیرات ش��ـامل

رییس ،معاون ،امین ،مبارش ،مش��ـیر ،مدیر ،مشـرف ،ناظر
و ناظم تعمیرات بوده اس��ت .عالوه بر این گروه متن ّوعی
ش��امل کارگران س��ـاده تا اس��تادان و صاحب��ان هرن مثل
معامرباش��ی ،معامر ،بنا ،کاشیکار ،گچکار ،آینهکار ،نقاش
و ...کارهای س��اختامن حرم را انجام میدادهاند (سازمان
کتابخانهها ...اسـناد  ۱۹۳۴۹ ،۱۷۵۱۱و .)۲۲۸۹۰
ش��خصی که وظیفۀ ط ّراحی کاشی و آماده سازی طرح
برای انجام کار را به عهده دارد ،یکی از صاحبان مش��اغل
کارب��ردی و مه��م در مجموعۀ حرم رضوی اس��ت که در
اسناد از وی نام برده شده است (سند .)۳۲۸۸۸/۴
پرداخ��ت اجرت به مش��اغل گوناگون دخی��ل در امر
تعمیرات ،س��اخت و نصب کاش��ی صورت گرفته اس��ت؛
مانن��د پرداخ��ت اجرت به اس��تاد نوروز کاش��یتراش در
سال۱۰۵۳ﻫ.ق به مبلغ  ۹۹۰۰دینار رایج عراقی و یا استاد
تقی کاشیپز در سال  ۱۲۵۹ﻫ.ق به مبلغ ۱۴تومان و ۵۹۰
دینار(سند)۳۲۶۲۹/۵
در زمینۀ ش��غل کاشیتراش��ی  ۸۵س��ند موجوداست؛
به طور مثال در س��ند ۳۱۷۸۲/۳۲استاد نوروز کاشیتراش
و اس��تاد جمش��ید کاشیتراش درس��ال ۱۰۳۷ﻫ.ق ازبابت
موقوفات ،وجوهی دریافت کردهاند.
درمورد ش��غل کاشیسازی  ۶۳مورد س��ند وجود دارد
که ازجمل��ه درس��ند ۱۲۸۸۸ /۱از مح ّمدعلی کاشیس��از

باب��ت کاش��یکاریهای صحنی��ن درس��ال۱۲۹۸ﻫ.ق و
درس��ند ۱۹۷۷۶/۱از عبدالکری��م بن مح ّمد ،کاشیس��از و
ف ّراش کشیک چهارم یادشده است.
در زمین��ۀ ش��غل مع ّرقتراش��ی اس��نادی همچ��ون
س��ند  ۳۵۷۱۷/۴در س��ال ۱۱۵۸ﻫ.ق و س��ند  ۳۶۸۵۵/۹از
مع ّرقت��راش ،اس��تاد جعفرکاش��یتراش و اس��تاد ابراهیم
روشنگر در سال  ۱۱۵۵ﻫ.ق موجود است.
همچنین در زمینۀ ش��غل کاشیگری  ۳۶مورد سند از
دورۀ صفویه تا قاجاریه موجود اس��ت؛ از جمله دریافت

وجوهات نقدی و جنسی از موقوفات باالخیابان من جمله
دکان کاش��یگری در س��ال ۱۰۹۴ﻫ.ق در س��ند۳۲۶۸۲/۶
و نی��ز پرداخت مواجب به کارکنان آس��تان قدس ازجمله
کاشیگر آستانه درسند.۳۸۱۳۴/۲
در م��ورد کاش��ی دوال ی��ک م��ورد مربوط به س��ال
۱۳۱۵ﻫ.ق ب��ه جهت حوضخانۀ باغ دارالتولیه (باغ آصف
الدوله) طی روزنامچ��ۀ تعمیرات به مهر مال مح ّمدمهدی
امین تعمیرات درسند ۱۳۱۷۴/۷موجود است.

( سند شامرۀ ) ۳۸۵۴۵/۲
(سند شامرۀ )۳۲۶۲۹/۶

رصف تعمیرات
رصف تعمیر صحن عتیق

سند شامرۀ ۳۸۵۴۵/۲
هو
رس رشـــــــته
معام�لات رسکار فی��ض
آثار سنه لویی ئیل
توجیهاتــــــــــــــــــــ
و مقرراتـــــــــــــــــــ
توجیهاتــــــــــــــــــــ
رصفـــــــــــــــــــــــــ

رصف تعمیر کاشی کاری صحن مقدس عتیق به توسط عالی حرضت مال محمد تقی اصفهانی و کربالیی
حسن و اطالع عالی جناب خالصة الساداه العظام ارشف الحاج حاجی میرزا عبدالوهاب از قرار روزنامچه
ممهوره به مهر عالی جناب معزی الیه به تاریخ  ۱۱شهر ربیع االولی  ۱۲۵۹لغایت سلخ شهر ذی قعده
الحرام  ۱۲۵۹که نزد ضابط ضبط است.
رایج خزانه

 ۱۳۰تومان و  ۱۲۴۰دینار

 ۲۸تومان و  ۴۴۵۰دینار

اجرت

 ۸۲تومان و  ۲۰۰۰دینار

گچ  ۲۸۰خروار

روزنامچه به تاریخ  ۱۱شهر
ربیع االول  ۱۲۵۹لغایت
 ۱۸شهر ربیع الثانی ۱۲۵۹

روزنامچه به تاریخ ۲۰
شهر ربیع الثانی ۱۲۵۹
لغایت سلخ جامدی
االولی ۱۲۵۹

روزنامچه به تاریخ
 ۴شهر جامدی االخر
 ۱۲۵۹لغایت  ۶شهر
رجب ۱۲۵۹

روزنامچه به تاریخ ۱۱
شهر رجب  ۱۲۵۹لغایت
 ۱۸شهر شعبان ۱۲۵۹

 ۸تومان و  ۳۵۴۰دینار

 ۱۵تومان و  ۱۷۲۰دینار

 ۱۴تومان و  ۸۳۴۰دینار

 ۱۱تومان و  ۹۷۷۰دینار

روزنامچه به تاریخ  ۲۰شهر روزنامچ��ه ب��ه تاریخ روزنامچ��ه ب��ه تاریخ ۲
شعبان  ۱۲۵۹لغایت سلخ  ۳ش��هر ش��وال  ۱۲۵۹ش��هر ذی قع��ده ۱۲۵۹
شهر رمضان املبارک  ۱۲۵۹لغایت  ۲۹شهر مزبور لغایت سلخ شهر مزبور
 ۱۹توم��ان و ۸۵۰
 ۱۴تومان و  ۵۹۰دینار
دینار

 ۸تومان و  ۷۶۹۰دینار

مصالح به توسط عالی حرضت استاد
تقی کاشی پز

 ۴۷تومان و  ۹۲۴۰دینار

خشت کاشی

حمیل و نیمه (؟)

 ۱۰۲۴قالب

 ۲۸تومان و  ۹۶۴۰دینار

قالب بزرگ

رصف تعمیر صحن مقدس و خان سلطانی به توسط
عالی حرضت ساللة الساداه آقا سید ابراهیم و اطالع
عالی جناب خالصة الساداه العظام ارشف الحاج حاجی
میرزا عبدالوهاب از قرار روزنامچه علی حده به مهر
مشارالیها که نزد ضابط ضبط است به تاریخ شهر
شعبان  ۱۲۶۰لغایت  ۲۰شهر شعبان  ۱۲۶۰از بابت
قیمت گچ و آجر و آهک به توسط خیر الحاج حاجی
قاسم آجر پز و غیره

قالب کوچک

 ۱۸تومان و  ۹۶۰۰دینار

حمی��ل فی��روزه و
غیره

به جهت خان سلطانی فی ۲۸
به جهت صحن مقدس
خروار کرس ده یک راتبه و غیره
 ۱۶خروار و  ۲۵من

 ۱۷خروار و  ۲۱۷من

 ۲۲تومان و  ۱۰۵۰دینار

گچ رسمی

گچ سفید
 ۱۹۲خروار و  ۶۰من
کر بال ی��ی
به توسط
حسن
حاجی قاسم
به توسط
آجر پز
آجر پز
 ۶۹خروار  ۴۰خروار
 ۸۲خروار
و  ۷۵من و  ۵۰من
و  ۳۵من
 ۵تومان و  ۲۹۵۰دینار رایج جدید
 ۱۷تومان و  ۶۵۰۰دینار

 ۴تومان و  ۴۵۵۰دینار

خشت و آهک

 ۶تومان و  ۶۴۰۰دینار

به توسط
آقا رجب
آجر پز

 ۵۹خروار
و  ۱۴۰من

ف��ی  ۴۵۰دین��ار
رایج

آهک
خشت
 ۲۷۶۰قالب فی  ۱تومان و  ۵۰۰۰دینار  ۵خروار و  ۵۰من فی  ۱۰۰۰دینار
به توسط
به توسط
ب��ه توس��ط حاج��ی به توس��ط کربالیی
آقا رجب
حاجی قاسم
حسن
قاسم
 ۳خروار
 ۳۵خروار
 ۵۰قالب
 ۲۷۱۰قالب
دو تومان و  ۲۰۰۰دینار
 ۴تومان و  ۱۴۰۰دینار

نیمه

 ۱۸۳عدد
 ۸۴۱قالب
فی  ۲تومان
فی  ۸۰۰دینار
و  ۵۰۰۰دینار
 ۲۴توم��ان و  ۴توم��ان و  ۱۴ ۵۷۵۰تومان و  ۴ ۱۰۰۰توم��ان و
 ۸۶۰۰دینار
دینار
دینار
 ۶۸۹۰دینار
 ۷۰۵۰قالب
فی  ۸۰۰دینار

وجــــــــــــــــــــوه

 ۶۷۱۰عدد
فی  ۵۰۰۰دینار

وجــــــــــــــــــــــوه

از ق��رار برات به تاریخ ش��هر ج�مادی الثانی  ۱۲۶۰حوال��ه عالی حرضت از قرار برات به تاریخ ش��هر رمضان املب��ارک  ۱۲۶۰حواله عالی حرضت کربالیی
علی دربان باشی از بابت خان سلطانی
کربالیی زین العابدین از بابت تنخواه مســـتغالت از سنه توشقان ئیل
 ۲۳۰تومان و  ۱۲۴۰دینار

 ۲۸تومان و  ۴۴۵۰دینار

سند شامرۀ 22890/41
رصفـــــــــــــــــــــــــ
تعمیرات رسکار فیض آثار حس��ب االطالع امناء تعمیرات از قرار روزنامجات ممهور به مهر مش��ـارالیهم و حکم تولیت جلیله عظمی که در نزد جناب فخامت
نصاب میرزا ابوالقاسـم ضابط کل اسـناد ضبط است.
 ۴۴۴تومان و  ۶۶۰۰دینار
از بابت تعمیرات عامرات دارالتولیه و اصطبل و طراحی باغ آصف الدوله برات جداگانه صادر شده است.
 ۱۵۸تومان و  ۵۷۵۰دینار
تعمیر کشیک خانه مبارکه خدام واال مقام
تعمیر کاشی کاری رسدرب گنبد اللهوردیخان
 ۶۴تومان و  ۷۲۵۰دینار
 ۹۵تومان و  ۲۱۰۰دینار
روزنامچه به تاریخ شهر روزنامچه به تاریخ شهر روزنامچه به تاریخ شهر روزنامچه به تاریخ شهر روزنامچ��ه ب��ه تاری��خ روزنامچ��ه ب��ه تاریخ ش��هر
مزبور
رجب املرجب  ۱۳۲۳شعبان املعظم ۱۳۲۳
مزبور
شعبان ۱۳۲۳
رجب ۱۳۲۳
 ۳۶تومان و  ۲۸۵۰دینار  ۳۸تومان و  ۴۷۵۰دینار  ۲۰تومان و  ۴۵۰۰دینار  ۳۹تومان و  ۸۲۵۰دینار  ۲۰تومان و  ۵۰۰دینار  ۴تومان و  ۸۵۰۰دینار
 ۴۵تومان و  ۱۰۰۰دینار
تعمیر بام حرم محرتم و غیره
تعمی��ر ب��ام صح��ن مق��دس عتیق تعمیر و رضبی پش��ت آب انبار و رساچه
 ۴۳تومان و  ۱۵۰۰دینار
روزنامچ��ه ب��ه تاری��خ ش��هر رجب ف��وق روزنامچ��ه ب��ه تاریخ ش��هر رجب
املرجب ۱۳۲۳
املرجب ۱۳۲۳
 ۲۲تومان و  ۳۰۰۰دینار
 ۲۲تومان و  ۸۰۰۰دینار
روزنامچه به تاریخ شهر روزنامچه به تاریخ شهر روزنامچه به تاریخ شهر
مزبور
شعبان املعظم ۱۳۲۳
رجب ۱۳۲۳
 ۲۱تومان و  ۱۲۵۰دینار  ۶تومان و  ۳۵۰۰دینار  ۱۵تومان و  ۶۷۵۰دینار
تعمی��رات ع�مارات دارالتولی��ه و اصطبل و طراحی ب��اغ آصف الدول��ه از قرار
 ۳۷تومان و  ۹۰۰۰دینار
روزنامچه به تاریخ شهر رجب املرجب ۱۳۲۳
 ۱۵۸تومان و  ۵۷۵۰دینار
تعمیر کاش��ی ازاره مس��جد ریاض و تعمی��رات متفرقه روزنامچه به تاریخ
شهر رجب املرجب ۱۳۲۳
دارالسیاره مبارکه روزنامچه به تاریخ
شهر رجب ۱۳۲۳
 ۱۳تومان و  ۱۲۵۰دینار
 ۲۴تومان و  ۷۷۵۰دینار
سنه ئیالن ئیل
 ۲۸۶تومان و  ۸۵۰دینار
 ۲۸۶تومان و  ۸۵۰دینار
مبلغ دویست و هشتاد و شش تومان و هشتصد و پنجاه دینار نقد رایج خزانه عامره است
[نصف ۱۴۳ ]:تومان و  ۴۲۵دینار [روی منت ]:به خرج آمد
تحریرا ً فی شهر ذی القعده الحرام سنه [ ۱۳۲۳ادامه پشت سند :سجع مهر بیضی شکل ] :اعتامد التولیه ۱۳۱۶

سند شامرۀ  ۱۲۶۴۲ص  ۱و ۲
صـــــــــــــــــــــــــــرف
تعمیر کاشیکاری ایوان مبارک صحن مقدس جدید به
توسط عالی حرضت مالاکرب علی و اطالع عالی جناب
خیرالحاج حاجی میرزا محمد و تصدیق عالی حرضت
آقا اسامعیل معامرباشی از قرار یک طغری روزنامچه
ممهور که در نزد ضابط ضبط است به تاریخ شنبه ۲۴
شهر رجب املرجب ۱۲۷۰
پنج تومان و دو هزار و  ۱۷دینار
اجرت عمله و بنا و غیره از قرار تفصیل روزنامچه
یک تومان و سه هزار و هشتصد و هشتاد و پنج دینار

سند شامرۀ ۱۲۴۴۲/۷
روزنامچـــــــــــــه
کاشی کاری مناره ایوان طال به توسط کربالیی صادق دربان باشی
به تاریخ شهر جامدی االولی ۱۲۵۴
سنه ایت ئیل

یک تومان و  ۸۰۱۷دینار
مصالح
 ۳تومان و چهار هزار دینار
وجه [سیاه] از بابت قیمت جوال و توبره میخ آهن و
زلفی و زنجیر و عالقه
 ۳۸۵۰دینار
رایج خزانه عامره

[سجع مهر مستطیل شکل]:
الراجی محمدصادق الرضوی ۱۲۶۸

دو تومان و نه هزار دینار

[س��جع مهر مستطیل ش��کل – ]:ذلک فضل الله یؤتیه
من یشاء و الله واسـع علیم ۱۲۷۰

 ۲۹خروار فی هر خروار  ۱۰۰۰دینار

[حاش��یه سمت راست سند[ ]:سجع مهر بیضی شکل]:
– عبده محمدمهدی الحسینی ؟

گچ خوش مالت
دو تومان و نه هزار دینار
سنه بارس ئیل
مبل��غ پنج تومان و دوازده ه��زار و هفده دینار رایج
خزانه است[ .نصف ۲ ]:تومان و  ۶۰۰۸دینار صح

[س��جع مه��ر بیض��ی [حاشیه سمت راست باالی
سند ]:صحیح است.
ش��کل – ]:عبده الراجی
احمد الحسـینی ؟
[حاشیه س��مت چپ سند]:
به نظر حقیر رسیده است.

صحیح است.

عالی ش��أن میرزا حس��ینعلی تحویلدار از بابت ابواب
جمعی خود برس��اند تحریرا ً فی لتاریخ شهر ذی قعده
الحرام ۱۲۷۰

ثبت رسرشته استیفاء شد

[سجع مهر مستطیل شکل – ]:بسم الله الرحمن الرحیم؟

ثبت رسرشتهدار شد

[پشت سند]:

[سجع مهر مربع شکل – ]:یا موسی ال تخف ۱۲۶۸

ثبت رسرشته وزارت شـد.

رسکار

[سجع مهر مربع شکل – ]:ابوالقاسم بن زین العابدین ؟

ثبت رسرشته داران شد

ثبت رسرشته نظارت شـد.

فی رایج به قرار  ۷۷۰دینار در هزار
فی رایج به قرار  ۷۷۰دینار در هزار
 ۵۰۰۰دینار
میخ جوش که از سابق بوده
به میزان عددی
 ۲۵سیر

ثبت رسرشته رسکار تولیت عظمی شد
[تحویل؟]
ثبت ضابط شـد.
ثبت رسرشته دفرت نائب التولیه عظمی شد.
ثبت شـد.
صح

اجرت و مصالح رایج محمد شاهی از قرار  ۵۲۰دینار
یوم دوشنبه ۱۵

یوم یکشنبه ۱۴

 ۵تومان و  ۴۲۸۰دینار
 ۱تومان و  ۹۲۰۰دینار

 ۳تومان و  ۶۹۰۰دینار
مصالح

رایج محمد شاهی

یوم شنبه ۲۰

بنا

بردست

بنا

بردست

عمله

بنا

بردست

عمله

۸۰۴۰
دینار

 ۱تومان
و  ۷۳۸۰دینار

 ۲نفر

 ۲نفر

 ۲نفر

 ۲نفر

 ۲نفر

 ۲نفر

 ۲نفر

 ۱نفر

ریسامن

سیم به جهت
پنجره کتابخانه

 ۲حلقه
 ۱۷۴۰دینار  ۵۰۰دینار  ۱۷۴۰دینار  ۵۰۰دینار  ۵۰۰دینار  ۱۸۰۰دینار  ۵۰۰دینار  ۲۵۰دینار  ۳۴۷دینار
مارش
یوم سه شنبه ۲۳
دوشنبه ۲۲
یکشنبه ۲۱
عمله  ۱۵۰دینار
بردست
بنا
عمله
بردست
بنا
بردست
بنا
ریسامن
نفر
 ۳نفر
 ۲نفر
 ۳نفر
 ۲نفر
 ۲نفر
 ۲نفر
 ۱۸۰۰دینار  ۵۰۰دینار  ۱۸۰۰دینار  ۷۵۰دینار  ۲۲۰دینار  ۱۸۰۰دینار  ۷۵۰دینار  ۲۳۰دینار
 ۱۷۰دینار
میخ گنجه
رسکار
رسکار
 ۱۵سیر
 ۲۵۰دینار
 ۲۵۰دینار
۶۲۶۰
دینار
ریسامن
یوم پنج شنبه ۲۵
یوم چهارشنبه ۲۴
 ۱۷۰دینار
رسکار
بردست
بنا
رسکار
بردست
بنا
 ۲نفر
 ۱نفر
 ۲۵۰دینار
 ۵۰۰دینار
 ۹۹۰دینار
 ۲۶۰دینار
 ۹۹۰دینار  ۲۵۰دینار
حاشیه سمت چپ باالی سند :رسید شده صحیح است سجع مهر عبدالوهاب حسینی
[بیضی شکل]:

 ۲۷۰دینار
ریسامن
 ۱۷۰دینار
ریسامن
 ۲حلقه
 ۳۴۷دینار
ریسامن
 ۱۷۰دینار

قرآن خطّی شامرۀ ۱۰۶
به خط عبدالقادر حسینی شیرازی
درموزۀ آستان قدس رضوی
مریمحبیبیقاینیبایگی

*

چکیده:

. 1سلطان ابراهیم قطبشاه(۱۵۸۰ – ۱۵۵۰م ).پادشاه گُلکُنده و برادر جمشید قطبشاه بود.
او در دوران حکومت جمش��ید در بیدَر و ویجانِگَر پناهنده بود و پس از مرگ وی ،در س��ال
 ۹۵۷ه.ق به گلکنده بازگشت و به حکومت رسید .او به تأمین امنیت داخلی و اصالح دستگاه
دیوانی پرداخت و توانست پادشاهیاش را ،بهرغم آشفتگیها و ناآرامیهای سیاسی در دکن،
استوار سازد .ابراهیم قطبشاه در طول حکومتش ،دو دوره جنگ با عادلشاهیان و نظامشاهیان
داش��ت :دورۀ ا ّول از س��ال  ۹۶۵ه.ق تا ۹۷۲ه.ق و دورۀ دوم از  ۹۷۲ه.ق تا  ۹۸۹ه.ق ،یعنی
تا پایان حکومت ابراهیم قطبشاه .در  ۹۷۲ه.ق ،با تدابیر مصطفیخان اردستانی ،از بزرگان
دربار قطبشاهی ،سلطان ابراهیم و دیگر حکومتهای مسلامن دکن متّحد شدند و رامراج،
حاکم هندوی ویجانگر را که پیشازاین مزاحمتهای فراوانی برای حکومتهای مسلامن ایجاد
میکرد ،در نربد تالیکوته شکست دادند(صادقیعلوی.)۱۳۹۲،

ت که در طو ل قرو ن و در مناطق
خاصی اس 
سیر تح ّول کتابت کالمالله مجید معموالً تابع س ّن 
ت ّ
مختلف دارای ویژگیهایی متامیز بوده است .دورۀ صفوی یکی از دورههای درخشان هرن ایرانی
است که اوج شکوفایی این هرن را میتوان در آن عهد مورد بررسی و مطالعه قرار داد .مطالعۀ
تاریخ این دوره نشان میدهد که ارتباط گسرتدۀ دو کشور هند وایران از نظر سیاسی ،اقتصادی
و مذهبی ،همچنین هرنمندان ایرانی که تحت حامیت سالطین آن قرار گرفته بودند ،تأثیر مه ّمی
بر هرن این دوره گذاشتهاند و موجب تلفیق نقشمایههای هندی این دو رسزمین شده که دارای
ریشههای مشرتک نیز بودهاند؛ چنانکه ُمذ ّهبان ایرانی که در دورۀ صفوی به هند مهاجرت کردند،
بنیانگذار مکتب نقاشی و تذهیب درهند شدند.
قرآن خطّی شامرۀ  ۱۰۶در موزۀ آستان قدس رضوی یکی از قرآنهای نفیس و منحرصبهفرد قرن
توسط
توسط میرعبدالقادر حسینی شیرازی کتابت و ّ
دهم هجری است که به خط ریحان خوشّ ،
ابراهیم قطبشاه ،1از سالطین قطبشاهی ،وقف آستان مقدّس رضوی شدهاست .اه ّمیت این
ق��رآن از نظر کتابت و کتابآرایی ،کاتب ،واقف ،نقش و رنگ متن ّوع و آرایههای تزیینی دقیق،
ظریف و پرکار آن است که باعث شده تا این اثر در این نوشتار مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.
در این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی و کتابخانهای به مع ّرفی و بررسی ویژگیهای این قرآن
نفیسپرداختهایم.
مطالعۀ ویژگیهای تزیینی این نسخۀ نفیس نشان میدهد با وجود اینکه هرن کتابت و کتابآرایی
در این دوره از هرن ایرانی نشأت گرفته است ا ّما با حضور هرنمند در دربار سالطین هند با عنارص
هرنی این رسزمین نیز تلفیق گشته و منجر به خلق سبکی نوین شده است.
کلید واژگان :آس��تان قدس رضوی ،نگارگری قرآن ،نگارگری ایران وهند ،عبدالقادر حس��ینی
شیرازی ،قطبشاهیان
* کارشناس موزه های آستان قدس رضوی
maryamhabibi.gh@gmail.com

مقدّمه
کتابخانۀ آس��تان ق��دس رض��وی یک��ی از قدیمیترین
مجموعههای نگهداری نسخ خطّی جهان اسالم در ایران است
که از نظر تعدّد نس��خ قرآنی کهن ،مذ ّهب و نفیس اه ّمیت
ف��راوان دارد .در حال حارض بیش از  ۱۷۰۰۰نس��خه قرآن و
جزوات قرآنی در این مجموعه نگهداری میشود که گزیدهای
از ای��ن قرآنها در موزۀ قرآن آس��تان قدس رضوی به منایش
درآمده است.
نخس��تین موزۀ قرآن آس��تان قدس رض��وی در آبان ماه
توسط اس��تاد احمد گلچین معانی با انتخاب
سال۱۳۴۶شّ .
دویست و چهارده قرآن نفیس از میان  ۴۵۰۰قرآن موجود در
کتابخانۀ آستان قدس رضوی در محل تاالر ترشیفات تشکیل
ش��د(گلچین معانی :۱۳۴۷ ،مقدّمه آ) .در س��ال ۱۳56ش .با
جابهجایی ساختامن کتابخانۀ آستان قدس ،این مجموعه به
مخزن منتقل ش��د .در س��ال ۱۳۶۴ش .با اختصاص ساختامن
مس��تقل برای موزۀ ق��رآن ،مکانی با عن��وان «گنجینۀ قرآن
ونفایس» بازگشایی شد.
مجموعۀ قرآنهای این گنجینه از منونههای منحرصبهفرد
توسط
و ارزشمند شاهکارهای هرن اسالمی در جهان است که ّ
زایرین و مؤمنان و همچنین س�لاطین و امرای شیعهمذهب
وق��ف روضۀ رض��وی ش��دهاند .در بین قرآنه��ای موقوفه،
توس��ط سالطین قطبش��اهی هند وقف
تعدادی از نس��خ ّ
گردیده که قرآن شامرۀ  ۱۰۶یکی از این نسخ نفیس است.
قطبشاهیان ،سلس��لهای ش��یعه در دکن و مشهور به
حکام تلنگ بودند .این سلس��له از سال  ۹۱۸تا ۱۰۹۸ه.ق در
مرشق دکن (گلکنده و حیدرآباد) فرمانروایی کردند .نس��ب
پادش��اهان آن به طایف��ۀ بهارلو ،از ترکامن��ان قراقوینلو می
رس��د(صادقیعلوی )۱۳۹۲،که برای آداب و رسوم ایرانیان و
زبان فارس��ی اه ّمیت فراوانی قایل بودند(کرمی.)۷۰ :۱۳۷۳،
سلطان قلی قطبش��اه نیز پیش از ورود به هند به مذهب
شیعه اعتقاد داشت ،ازاینرو ،بالفاصله بعد از اعالم استقالل،
مذهب ش��یعه را در قلمرو خویش رسمیت بخشید .دوران
حکومت ابراهیم قلی قطبشاه ،دورۀ شکوفایی نبوغ شیعی
در گلکنده بود(ضابط.)۱۰۰ :۱۳۷۷،
حکومت ش��یعی در دکن از لحاظ سیاس��ی ،مذهبی و
نظامی کامالً وابسته به حکومت شیعی صفوی ایران بود و در
دربارسالطین قطبشاهی تعداد زیادی از هرنمندان ایرانی که
در زمینۀ خوشنویسی ،نقاشی و تذهیب ف ّعالیت می منودند،
حضورداش��تند؛ این هرنمندان ،هرن ایرانی خود را با فرهنگ
رسزمین هند درآمیختند و آثار بدیعی خلق منوده ،به یادگار
گذاشتند.

توسط ابراهیم
 ۱۰هجری قمری کتابت و بنا بر وقفنامۀ آنّ ،
2
قلی قطبشاه(  ۹۸۸-۹۵۷ه.ق) ،یکی از پادشاهان گُلکُنده
هن��د در ماه ربیع اال ّول س��ال  ۹۷۰ه.ق وقف روضۀ رضوی
شده است.
این نسخه کامل بوده ،با سورۀ فاتحةالکتاب آغازو با سورۀ
مبارکۀ ناس ختم میش��ود .خط آن نیز ریحان جلی است که
با درجۀ عالی کتابت ش��ده اس��ت .دانگ قلم منت از ۱/۵تا۲
میلیمرت ،منت قرآن ۱۲س��طری ،نوع صفحهپردازی آن دفرتی،
طول نوشته ۳۳و عرض آن  ۱۹/۵سانتیمرت است.
کاغ��ذ این مصحف رشیف خانبالغ حنای��ی ،مرکّب منت
زر و الج��ورد ،تعداداوراق آن  ۳۳۹و ابع��اد آن ۳۶/۵× ۵۴/۵
سانتیمرت است.

 .2گُلکُنده شهر دژی باستانی که در  ۱۱کیلومرتی باخرت
ش��هر حیدرآباد و پنج کیلومرتی باخرت حیدرآباد کهنه،
واق��ع در ایالت آندرا پرادش ق��رار دارد .قلعۀ گلکنده
روزگاری از ش��هرهای مش��هور مرشق زمین و اطراف
آن از مراکز اصلی تولید و تجارت املاس و س��نگهای
گرانبه��ای هند به ش�مار میرفت .امل��اس کوه نور در
سال ۱۰۳۵ش .از همین ناحیه بهدست آمد .این املاس
توسط
در دورۀ حاکمیت قطبش��اهیان در این شهرّ ،
می��رزا مح ّمد میرجمله ،وزیر مش��هور ایرانی عبدالله
قطبشاه ،به شاهجهان پادش��اه گورکانی هند تقدیم
شد و در آنجا ماند و در سال ۱۱۱۷ش .به دست نادر شاه
رسید (سعیدالهی.)۱۳۸۹ ،

تزیینات و آرایهها
صفح��ۀ ا ّول و دوم ای��ن قرآن ،متام تذهیب و هر صفحه
دارای س��ه ج��دول با یک شمس��ۀ مد ّور در وس��ط اس��ت.
حاش��یهها م َذ ّهب و منقوش به نقوش اس��لیمی و ختایی با
حاشیهس��ازی نیمترنجی متقابل به زر و الجورد و پیشانی و
ذیل با کتیبههای ترنجی بوده ،منت نیز یک ترنج کوکبی است
که در دایرۀ میانی آن ،آیۀ “قل لنئ اجتمعت” به سفیداب بر
زمینۀ زر نوشته شده است ( .تصویر شامرۀ )۱

در صفحات س��ه وچهار ،س��ورۀ حمد در دو صفحه در
داخ��ل ترنج متّصل به دو رس ترنج متداخل ،بر زمینۀ الجورد،
به خط ثلث و با سفیداب کتابت شده است .هر دو صفحه
دارای حاش��یۀ نسبتاً پهن مذّهب منقوش به نقوش اسلیمی
ب��وده که رشفۀ پ��رکاری فاصلۀ تذهیب تا لب��ۀ صفحه را پر
کرده است .بین رشفهها نقوش ختایی حلکاری شده با رنگ
طالیی ،فضایی کامالً یکدس��ت را بهوجود آورده اس��ت .این
قرآن خطّی ش�مارۀ  ۱۰۶موجود در موزۀ آس��تان قدس ش��یوۀ رشفه از اواس��ط دورۀ تیموری در مکت��ب هرات در
رضوی
نسخ ادبی و تاریخی مرسوم شد وبیشرت در باالی کتیبههای
قرآن خطّی شامرۀ ۱۰۶یکی از نفایس موزۀ آستان قدس افتتاح قرار میگرفت ا ّما در این نسخه حاشیه کامالً پر شده
رضوی است که بهوسیلۀ عبدالقادر حسینیشیرازی ،در قرن است(فدایی( .)۱۳۹۲:۱۱،تصویر شامرۀ )۲

تصویر شامرۀ ()۱

به نقوش اسلیمی و ختایی کتابت شده است.
فالنامه در دو صفحۀ مذ ّهب ،درون دو لوح منقوش
به نقوش اس��لیمی و ختایی با کتیبههای مستطیلی شکل
کتابت شده اس��ت .اش��عار فالنامه به خط نستعلیق بر
روی زمینۀ الجورد و زر به سفیداب و زر تحریر شده ،رقم
کاتب نیز در خانۀ انتهایی این قسمت به زر بر روی زمینۀ
متفاوت آمده است ( .تصویر شامرۀ )۹

منونۀ
کتابت در
دو صفحۀ
آغاز هر
جزو

تصویر شامرۀ()۲

آغ��از س��ورۀ بقره(صفحۀ )۵با رس لوح م��زدوج تاجی
ش��کل با کتیبۀ قلمدانی ترن��جدار ،در زمینۀ الجورد و زر،
منقوش به نقوش اس��لیمی و ختایی و حاشیهای با نقوش
گل و برگ ختایی و اس��لیمی ماری تزیین شده است .منت
آن جدول بندی گردیده و در زمینه و فاصلۀ میان سطرها،
ی��ک در میان از زرپخته و خام و الجورد اس��تفاده ش��ده
است( .تصویر شامرۀ)۳

منونۀ کتابت
سایر
صفحات قرآن
تصویر شامره  .4منونۀ کتابت در صفحات مختلف نسخه

به غیر دو صفحۀ آغاز هر جزوه ،س��ایر صفحات قرآن
دارای حاشیۀ ابری با نقوش تزیینی و برگهای پیچ وخمدار
و عنارص ختایی مانند انواع گلهای برگ مویی ،الله عباسی
و شاه عباسی و اسلیمیهای ماری شکل است که در برخی
از صفحات ،قسمتهایی از نقوش در درون نقوش قلمدانی
محدود شدهاند .نقوش این صفحات با رنگ الجورد و مسی
روشن تزیین شده است( .تصویر شامرۀ )۵

تصویر شامرۀ( )6منونۀ رس سورههای مختلف

اغلب عالیم فواصل آیات به شکل دوایر توپر ز ّرین و
گلهای ششپر گوناگون در رنگهای متفاوت نقش شده
است (.تصویر شامرۀ)۷

تصویر شامرۀ()۷

هر ده آیه با پیروی از س�� ّنت تذهیب هندی بهوسیلۀ
ح��رف‹‹ع›› ( به نش��انۀ کلمۀ عرش) و تقس��یمبندیهای
کلّیتر به وس��یلۀ ترنجهای مذ ّهب و مزیّن در حواش��ی
صفحات مشخّص شده است (.تصویر شامرۀ )۸

تصویر شامرۀ ( )۹نام کاتب در انتهای فالنامه

وقفنام��ه در دو صفحه به خط نس��خ خفی در آخر
قرآن نوشته شده است( .تصویر شامرۀ )۱۰
تصویر شامرۀ()۳

تصویر شامره( . )5منونۀ تزیینات حاشیۀ صفحات

دو صفح��ۀ آغاز هر جزو ،مانند دو صفحۀ ابتدای س��ورۀ
بق��ره ،دارای تذهی��ب پرکار اس��ت .این صفحات نی��ز دارای
حاشیهسازی مذ ّهب به الجورد و زر پخته و خام و کتابت در
اقالم ز ّرین و الجورد با حس��ن تقارن و حسن مجاورت در دو
سطر مجدول بوده که بین سطرهای آن ،زراندازی شده است.
متام صفحات نیز دارای جداول متعدّد ز ّرین ،مشکی ،شنگرف
و الجوردند (.تصویر شامرۀ )۴

متام��ی رسس��ورهها به خط رق��اع جلی ،با س��فیداب
تحری��ردار برروی زمینۀ ز ّرین و درون نقوش قلمدانی با دو
رسترنج کتابت ش��ده است .رسس��ورهها در زمینۀ زرپوش،
م َذ ّه��ب به نق��وش گل و برگهای ختایی اس��ت که درون
جداول ز ّرین ،الجورد و شنگرفی قرار دارد(.تصویر شامرۀ )۶

منونۀ تصویر شامرۀ ()۸

ش�مارۀ حزب و جزو و نصف ج��زو و ...به خط ثلث
و به ش��نگرف یا مشکی در حاش��یۀ صفحات نوشته شده
اس��ت .دعای ختم قرآن به خط ریحان به س��فیداب و زر
درون دو لوح با کتیبههای ترنجیشکل مذ ّهب و منقوش

تصویر شامرۀ ()۱۰
تاریخ وقف و نام واقف در وقفنامه

بیرون جلد به صورت سوخت رضبی برجسته بر زمینۀ
طالیی اس��ت که در وس��ط هر لت یک ترنج بزرگ با دو
رسترنج کوچک رضب ش��ده است .حاشیهها نیز قابهای
کوچک دارند .زمینۀ جلد منقوش به نقوش اسلیمی رضبی
است و آیۀ «انه لقرآن الکریم »...در عطف آن رضب شده
است(.تصویرشامرۀ)۱۲

جلد
جلد قرآن ،بس��یار نفیس و ارزشمند و به صورت دورو
با تکنیک سوخت مع ّرق ،رسطبلهدار ز ّرین با چرم ساغری
بوده که همزمان ب��ا خود قرآن ،در قرن  ۱۰هجری قمری
س��اخته ش��ده اس��ت .درون جلد دارای تزیینات سوخت
تحری��ری و هر لت ش��امل منت و دو حاش��یه اس��ت .منت
در مرکز ش��امل یک ترن��ج و چهار ابرو ب��ر زمینۀ الجورد
اس��ت و اطراف ترنج ،نقوش اسلیمی رضبی زراندود شده
قرار دارد .حاش��یۀ ا ّول دارای  ۸کتیبه و  ۴رسگوشه است که یادداشتها و سجع مهر
این قرآن در س��الهای متف��اوت عرض دید دارد؛ برای
آیة الکرس��ی به خط ثلث در آن نوشته شده و حاشیۀ دوم
شامل ۲۶کتیبۀ کوچک با یک دایره در بین کتیبهها است .مثال تاریخهای -۱۲۸۶-۱۲۷۲-۱۲۷۰-۱۲۶۹-۱۱۹۶-۱۱۰۴
 ۱۳۱۱-۱۲۹۱ه��.ق را میتوان ب��ر روی برخی از صفحات
( تصویر شامرۀ )۱۱
آن مشاهده کرد.
پش��ت صفحۀ یک این مصحف نفیس ،نه یادداش��ت
عرض دید و در پایان پس از دعای ختم قرآن و دو صفحۀ
تفأل و دو صفحۀ یادداش��ت وقف ب��ا تاریخ ‹‹ غ ّره ربیع
اال ّول س��ال  ۹۷۰هج��ری›› و ن��ام واقف هامی��ون اعظم
ابراهیم قطبشاه مشاهد میشود .
اث��ر مهر ب��ر صفح��ات مختل��ف وجوددارد؛ پش��ت
صفحۀ ،۱اث��ردوازده مهر دیده میش��ود که دو مورد آن
مربوط به تاریخ ۱۰۷۲ه.ق اس��ت .در پایان قرآن دو مهر
در صفحۀ سورۀ اخالص و سه مهر در صفحۀ پایانی ،یکی
با تاریخ ۱۰۳۲ه.ق مشاهد میشود .سجع برخی از مهرها
شامل‹‹س��ید س��عید انصاری›› ‹‹عبدالراج��ی فضل الله››،
‹‹عبدالح��ی الرضوی››‹‹،مؤید الدوله››‹‹ ،متولّی باش��ی››،
‹‹العبد محمدالرحیم››و ...هستند( .تصویر شامرۀ )۱۳
تصویر شامرۀ ()۱۱

میر عبدالقادر حسینی شیرازی

در تذک��رۀ خ��ط و خطّ��ان آم��ده اس��ت ... ‹‹ :و میر
عبدالق��ادر حس��ینی علیهم الرحمه هم از خوشنویس��ان
ش��یرازند و اکرث خوشنویس��ان کرمان و ف��ارس و عراق که
ن��ام برآوردهاند ریزه خ��وار ایش��انند›› (اصفهانی:۱۳۶۹،
 .)۲۱۸میرعبدالق��ادر اهل ش��یراز ب��وده و در اواخر قرن
دهم هجری قمری برای خدمت به س�لاطین قطبشاهی
گولکون��دا ب��ه هندوس��تان مهاجرت کرده اس��ت .وی در
«گلکندۀ دکن» ،پایتخت س�لاطین قطبش��اهی ،اقامت
داش��ته و قرآنهای زیادی کتابت کرده که تعدادی نسخۀ
کامل از وی باقی مانده اس��ت .این نسخ نشان میهد که
پرکاری از ویژگیهای کتابت وی بوده است.
ب��ا تو ّجه ب��ه نس��خههای موجود ،وی ت��ا اوایل قرن
یازدهم به کتابت قرآن میپرداخته اس��ت .ش��یوۀ کار وی
در ابتدا نزدیک به ش��یوۀ تیموری و رنگ الجورد با مقدار
کم��ی رنگ طالی��ی رنگ غال��ب آثار وی بوده اس��ت .با
بررسی یکی از نس��خههای توپکاپی مشخّص میشود که
در فاصلۀ س��الهای ( ۹۷۰- ۹۸۵ه.ق) ت��اج الدّین حیدر
برای تذهیب و تزیین نسخهها با وی همکاری داشته و با
تو ّجه به ش��یوۀ تاج الدّین حیدر ،میتوان حدس زد که دو
توسط وی تذهیب
نسخه از نسخ آستان قدس رضوی نیز ّ
شده است(فدایی.)۱۱-۹ : ۱۳۹۲ ،
در مجموع��ۀ نارص خلیلی ،قرآن تک جلدی به ش�مارۀ
 ۲۴۸ QURوج��ود دارد ک��ه احتامالً در هند کتابت ش��ده
اس��ت .اگر چه تذهیب آن به ش��یوۀ هرنمن��دان ایرانی در
اواخر قرن دهم هجری اس��ت ولی دس��تخط آن کمی با
منونۀ موجود در آستان قدس رضوی متفاوت است و قوس
حروف‹‹ن›› و ‹‹ی›› در حالت آخر ،به ش��کلی مبالغهآمیز
امتداد یافته است(خلیلی( .)۱۹۶ :۱۳۸۱ ،تصویر شامرۀ )۱۴

بر اقالم سته به خط نس��تعلیق نیز مسلّط بود و منونهای
از کارهای وی را به خط نستعلیق در فالنامههای انتهای
نسخهها میتوان مشاهده کرد.
توسط وی در
چهار نس��خه از قرآنهای کتابت ش��ده ّ
گنجینۀ آس��تان قدس رض��وی ،چهار نس��خه در توپکاپی
مؤسس��ۀ نور لندن نگهداری
اس��تانبول و یک نس��خه در ّ
میشود .برخی از این قرآنها مهر قطبشاهیان را بر خود
دارد(خلیلی ۱۹۶ :۱۳۸۱ ،وگلچین معانی.)۱۹۰ :۱۳۴۷ ،
از نکات جالب تو ّجه ،مکاتبات و مراوداتی اس��ت که
بین عبدالقادر حس��ینی ش��یرازی با علیرضا عباسی 3بوده
اس��ت .در کتابخانۀ آس��تان ق��دس رض��وی مرقّعی چهار
صفح��های به خط نس��تعلیق با طالان��دازی و مذ ّهب با
حاش��یۀ حلکاری به خط علیرضا عباس��ی وجود دارد که
برای میر عبدالقادر حس��ینی ش��یرازی در مشهد به سال
۱۰۰۸ه.ق کتابت شده است ( .تصویر شامرۀ )۱۵

تصویر شامرۀ ()۱۵
قسمت انتهایی از صفحۀ چهارم مرقّع شامره 5803
موجود در کتابخانۀ آستان قدس رضوی
( آغداشلو)۸۵ :۱۳۹۱ ،
تصویر شامرۀ ()۱۴
قرآن تک جلدی به شامرۀ
 QUR248موج��ود در
مؤسسۀ نور لندن
ّ
محل کتابت :ایران یا هند،
تاری��خ کتابت :حدود ۹۸۳
 ۱۰۰۹ه.ق(خلیلی)۱۹۹ :۱۳۸۱ ،

تصویر شامرۀ ()12

تصویر شامرۀ ()۱۳

عبدالق��ادر عالوه

 .3علیرضا عباسی تربیزی ،از معروفترین خوشنویسان
دوۀره صفوی اس��ت که در خط ثلث نظیر نداش��ت .او
در خط ثلث و نسخ شاگرد مالّ عال بیک و در نستعلیق
شاگرد مح ّمدحسین تربیزی بوده است .عالوه بر مهارت
در نستعلیق و ثلث ،در انواع خطوط نسخ ،محقّق ،رقاع،
ریحان ،توقیع و تعلیق نیز اس��تادی کامل و ماهر بوده
اس��ت .علیرضا در دربار شاه عباس کبیر میزیسته و تا
سال ۱۰۳۸ه.ق حیات داشته است .گرانبهاترین اثری که
از او باقی است ،قرآن بزرگ کتابخانۀ آستان قدس رضوی
است .از آثار خط ثلث او در مشهد کتیبۀ گنبد حرم امام
السالم) در پوشش خارجی آن است که طالکاری
رضا (علیه ّ
شده ،منت این کتیبه که در چهار ترنج و به عربی نوشته
ش��ده ،حاکی از زیارت شاه عباس از حرم و تزیین آن به
دس��تور وی به س��ال  ۱۰۱۶-۱۰۱۰ه��.ق (۹۸۴-۹۷۸ش)
اس��ت .در داخل گنبد ،در منتهیالیه چه��ار دیوار حرم
که زیر طاق گنبد واقع ش��ده ،سورۀ جمعه به خط ثلث
علیرضا عباسی نوشته شده است .کتیبۀ طالی صندوق قرب
و رضیح مط ّهر شامل آیة الکرسی ،اشعار فارسی به خط
خاصه روی الواح طال با
نس��تعلیق و کتیبههای صلوات ّ
تاریخ  ۱۰۱۱ه.ق ،دو کتیبه در ایوانهای عباسی درضلع
غربی و رشقی صحن کهنه (انقالب) با تاریخ ۱۰۲۱ه.ق،
کتیبۀ گلوی گنبد خواجه ربیع با تاریخ ۱۰۲۴ه.ق و کتیبۀ
اندرون گنبد خواجه ربیع با تاریخ ۱۰۲۶ه.ق هنوز باقی
اس��ت که منونۀ بهرتین کتیبههای ثلث به خط علیرضا
عباسی است( هراتی.)۲۰۳.۲۰۶ :۱۳۸۷،

نتیجه:
سالطین قطبش��اهی به مذهب تش ّیع و به خصوص
الس�لام) ارادت ویژهای داش��تهاندو
ح�ضرت رض��ا (علیه ّ
السالم)
زمینها و موقفات زیادی بر بارگاه امام رضا (علیه ّ
وقف منودهاند .در میان نسخههای خطی کتابخانۀ آستان
توس��ط آنها وقف شده
قدس نس��خ زیادی وجود دارد که ّ
است.
عبدالقادر حسینی ش��یرازی در زمرۀ افرادی است که
به خدمت س�لاطین قطبشاهی درآمده و برخی از نسخ
قرآن��ی به خط وی ،ممهور به مهر قطبش��اهیان اس��ت.
قرآن ش�مارۀ  ۱۰۶پرکارتری��ن ونفیسترین اثر این هرنمند
اس��ت که در نهایت دقّت کتابت و تذهیب ش��ده است.
س��ود جسنت از رنگهای غنی و ش��فاف ،تزیینات فراوان،
اس��تفاده از ابره��ای پیچ��ان  ،پرکاری و اس��تفادۀ زیاد از منابع:
الجورد و زر از ویژگیهای بارز این قرآن است.
-۱اصفهان��ی ،میرزا حبی��ب .)۱۳۶۹( .تذکرۀ خط و خطّاطان ش��امل
ب��ا وجود آن که ب��ه احتامل زیاد این ق��رآن در هند خطّاطان ،نقاش��ان ،مذهّبان و قاطعان و جلدس��ازان ایرانی و عثامنی
کتابت شده اس��ت و تأثیرات نگارگری هند را میتوان در بانض�مام کالم امللوک .ترجم��ۀ رحیم چاوش اکربی .ته��ران .کتابخانۀ
تزیین��ات برخی از صفحات آن ب��ه خصوص در نقوش دو مستوفی.
صفحۀ آغاز س��ورۀ بقره و برخ��ی نقوش دیگر و همچنین -۲آغداش��لو ،آیدین ،حسینی ،مح ّمد مجتبی ،عرفانیان دالور ،مسعود.
اس��تفاده از رنگدانههای هن��دی را در تزیینات این قرآن ( .)۱۳۹۱ش��اهکارهای هرنی در آستان قدس رضوی :منتخب قطعات
مشاهده کرد ،ولی عنارص مکتب شیراز در این قرآن غالب نس��تعلیق .مرتجم بابک جهانی .مشهد .س��ازمان کتابخانهها ،موزهها
است.
مؤسسۀ آفرینشهای هرنی آستان
و مرکز اسناد آس��تان قدس رضویّ ،
اگ��ر چه ای��ن ق��رآن را عبدالقادر از ابتدا به س��فارش قدس رضوی.
ابراهیم قطبش��اه برای آس��تان مقدّس رض��وی در هند -۳خلیلی ،نارص .)۱۳۸۱(.مجموعه هرن اس�لامی .جسوم .دیوید جیمز،
کتاب��ت کرده ،با تو ّجه به اینکه خود ایرانی و اهل ش��یراز نبیل.ف.صفوت .مرتجم :پیام بهتاش .رس ویراس��تار انگلیسی :جولیان
بود و با تو ّجه به قراین در ایران نیز حضور داش��ته ،تأثیر رابی .ویراستار فارسی :نارص پورپیرار .کارنگ .تهران.
نگارگری هند را می توان در تزیینات آن مشاهده کرد.
-۴س��عیدالهی ،امیر .)۱۳۸۹(.روابط قطبش��اهیان هند با پادشاهان
هامن طور که نگارگری هند بس��یارنزدیک به نگارگری صفوی( ،)۱بازبینی شده در  ۷آذر ،۱۳۸۹
ای��ران ب��وده و اک�ثر نقاش��ان و مذ ّهبان آن دی��ار ایرانی از {}http://rasekhoon.net/article/show/16048
بودهاند ،نگارگری هند نیز در هرن کتاب آرایی مس��لامنان -۵صادق��ی علوی،محمود .)۱۳۹۲( .قطبش��اهیان .دانش��نامۀ جهان
تأثیر گذاش��ته و آن را دارای ظاهری زیبا و فریبنده کرده اسالم .تاریخ انتشار الکرتونیکی ،۱۳۹۲
است.
از {}http://www.encyclopaediaislamica.com

-۶ضابط ،حیدررضا .)۱۳۷۷(.تش��یع در ش��به قارۀ هند .پژوهشهای
اجتامعی اس�لامی (اندیش��ۀ حوزه) .ش�مارۀ  ۲۱(۱۲صفحه  -از  ۸۲تا
)۱۰۲
-۷فدای��ی ،مجی��د.)۱۳۹۲( .کاتالوگ فراخوان دوس��االنۀ تذهیبهای
قرآنی .مشهد .آفرینشهای هرنی آستان قدس رضوی.
-۸کرم��ی ،مجتب��ی .)۱۳۷۳( .نگاهی به تاریخ حیدرآب��اد دکن .تهران.
دفرت مطالعات سیاسی و بین املللی.
-۹گلچین معانی ،احمد .)۱۳۴۷(.راهنامی گنجینۀ قرآن .مشهد.آستان
قدس رضوی .ادارۀ کتابخانۀ آستان قدس رضوی.
-۱۰هراتی ،مح ّمد مهدی .)۱۳۸۷( .هرنپژوهی در برگزیدۀ قرآن کریم
ب��ه خط و کتابت علیرضا عباس��ی /تحقی��ق و رشح فنون و آرایههای
هرنی .تهران .فرهنگس��تان هرن .مش��هد .آس��تان ق��دس رضوی ،مرکز
آفرینشهای هرنی آستان قدس رضوی.

بررسیمفاهیممنادیندرخت،سبووقندیل
در محراب ز ّرینفام آستان قدس رضوی
با تو ّجه به آیات قرآن کریم
حبیب الله آیت اللهی*  ،حسین عابددوست **

چکیده :
محراب ،یکی از اجزای معامری اس�لامی و محل ارتباط انس��ان با خداس��ت .محرابها با
آرایههایی تزیین ش��دهاند ک��ه از نظر مفهوم ،هامهنگ با مکانی اس��ت که در آن ظهور
یافتهاند ،از این جهت معنایی قدسی را تداعی میکنند .تحلیل حارض در پی بررسی مفاهیم
الس�لام)
منادی��ن درخت ،س��بو و قندیل در مح��راب ز ّرینفام حرم حرضت امام رضا(علیه ّ
اس��ت .روش کار توصیفی – تحلیلی و روش گردآوری اطّالعات ،کتابخانهای اس��ت .بدین
سبب ابتدا به مع ّرفی این محراب میپردازد و سعی میکند مفاهیم منادین نقشمایههای
گیاهی ،سبو و قندیل را در باورهای مردم ایران و آیات قرآن کریم بررسی کند و چگونگی
ظهور این منادها را مطابق با اصول هرن اس�لامی در تزیینات محراب ز ّرینفام موجود در
آس��تان قدس رضوی با ن��ام «محراب پیش رو» بیان مناید .در این راس��تا به آیاتی از قرآن
کریم اش��اره دارد که کارکردهای قدس��ی این منادها را در تفکّر اس�لامی نشان میدهد و
چگونگی تشابه مفاهیم منادهای درخت ،آب و نور را در باور کهن ایران و آیات الهی بیان
میدارد .در نهایت ،مفاهیم تزیینات محراب را بر اس��اس آرای بورکهارت بررس��ی میکند
و از طریق مقایس��ۀ مفاهیم کهن این منادها در هرن ایران و مقایسۀ آن با مفاهیم قدسی
اسالمی ،تشابه این مفاهیم و چرایی حضور آنها در این مکان مقدّس را بیان میدارد .این
مقاله نش��ان میدهد آرایههای گیاهی تزیینی در محراب ز ّرینفام ،نشانههایی از درخت
زندگی ،مناد باروری و برکت و فراوانی اس��ت .س��بو مناد آب حیات و منشا زندگی است و
قندیل مناد نور پروردگار است .وحدت این اجزا در کنار نقشمایۀ اسلیمی و آیات الهی در
محراب ز ّرینفام ،منادی از وحدت عنارص اصلی حیات در ستایش پروردگار است .محراب
از آنجا که محل عبادت مؤمن اس��ت ،مرکز جوش��ش رضباهنگهای اصلی جهان طبیعت
بوده ،از این جهت قدسی است.
کلیدواژه  :مناد ،درخت ،سبو ،قندیل ،محراب ،آستان قدس رضوی
*  .دانشیار دانشکدۀ هرن ،دانشگاه شاهد تهران
**  .دانشجوی دکرتای تاریخ تطبیقی و تحلیلی هرن اسالمی ،دانشکدۀ هرن ،دانشگاه شاهد تهران
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مقدّ مه:
کاربرد محراب به عنوان یک مکان مقدّس ،جهتدهی
انسان مؤمن بهسوی قبله اس��ت .در واقع محراب انسان
را به س��مت یک مرک��ز ثقل که یک مکان مقدّس اس��ت
هدایت میکند .در مرکز این نقطه ،کعبه ،خانۀ خدا ،قرار
دارد ک��ه محل مترکز همۀ نیروها و اندیش��ههای عرفانی
و مهمترین محل ارتباط انس��ان مس��لامن با خداست؛ ا ّما
از طرف��ی محراب یک پناه و یک مکان امن برای انس��ان
مؤمن اس��ت که رابط��هاش را ب��ا جهان ملکوت��ی برقرار
میکند .از ای��ن جهت هر محراب به عنوان مکان مقدّس
میتواند یک مرکز تلقی ش��ود ،پ��س منادهایی که در این
مرکز ظه��ور مییابند میتوانند مرتبط ب��ا مفهوم منادین
این مکان مقدّس باش��ند .مح��راب ز ّرینفام حرم حرضت
الس�لام) ،معروف به مح��راب پیش رو ،یکی از
رضا (علیه ّ
بینظیرتری��ن منونههای هرن اس�لامی اس��ت که منادهای
درخ��ت زندگی و آب حیات و نور مقدّس را به زیبایی در
ترکیبی وحدتآمیز به تصویر کشیده است .این عنارص در
باور و فرهنگ ایرانیان ،از کهنترین ایّام حضور داش��ته و
از تقدّس زیادی برخوردار است.
روش تحقیق:
روش تحقی��ق توصیفی -تحلیل��ی و روش یافتاندوزی
کتابخانهای و به روش منتخوانی و اس��تفاده از فیشبرداری
اس��ت .روش تجزیه و تحلیل نیز کیفی اس��ت .در این مقاله
به حضور منادهای درخت ،آب و نور و مفاهیم آنها در قرآن
کریم و چگونگی ظهور آنها در محراب ز ّرینفام آستان قدس
رضوی اشاره میشود و در نهایت ،مفهوم فلسفی -دینی این
منادها تحلیل میگردد.
پیشینۀ تحقیق:
در زمینۀ منادشناس��ی آرایههای محرابهای ز ّرینفام
آستان قدس رضوی تا کنون تحقیقی صورت نگرفته است.
اطّالعات منترش ش��ده دربارۀ ای��ن محرابها ،یا توصیف
ظاه��ری آنها به ش��کل مخترص اس��ت ک��ه در هفتهنامۀ
اطّالعرسانی حرم آمده و یا تصاویری از این محرابهاست
که در س��ایت س��ازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکزاسناد
آستان قدس رضوی منترش ش��ده است .برخی از کتب به
بررس��ی محرابهای ایرانی پرداختهاند؛ ا ّما دیدگاه اصلی
مؤلّف در این کتابها ساختار معامری گونۀ محرابهای
ایران و مواد و مصالح آنهاس��ت؛ مانند کتاب س��یر تح ّول

مح��راب در مع�ماری اس�لامی از آغ��از تا حمل��ۀ مغول،

۱۳۷۵توسط انتشارات
نوش��تۀ علی سجادی ،که در س��ال
ّ
میراث فرهنگی به چاپ رس��ید .این اثر در س��ال ۱۳۷۴به
توسط علی سجادی در
عنوان پایاننامۀکارشناس��ی ارشدّ ،
دانشگاه تربیت مدرس ارایه شده است .پرفسور پوپ نیز
در بخش��ی از کتاب س��یری در هرن ایران به محرابهای
ایران��ی و مع ّرفی ش��یوههای تزیی��ن آنه��ا پرداخته و به
تصاویری از محرابها اش��اره کرده است .به نظر میرسد

به مقولۀ منادشناسی آرایههای تزیینی محرابهای ایرانی
و به ش��کل ویژه محرابهای آس��تان ق��دس رضوی کمرت
پرداخته شده است.
 -۱مفاهیم منادین درخت ،آب و سبو
درخت به سبب مثردهی و تأثیر بسزایی که در زندگی
برش از کهنترین ایّام داشته ،همواره مورد احرتام و تقدیس
قرار میگرفته اس��ت .باور وج��ود درخت زندگی که همۀ
موجودات اعم از انس��ان و حی��وان و حتّی دیگر گیاهان
از آن حی��ات میگیرن��د ،در اغلب کیشه��ا و مت ّدنهای
کهن وجود داش��ته اس��ت .باور وجود درخت کیهانی که
در مرکز جهان قرار دارد و رسچش��مۀ حیات اس��ت ،نوع
دیگ��ری از این نگاه احرتامآمیز ب��ه این خلقت خداوندی
اس��ت .آب نیز به س��بب اینکه از عنارص اصلی طبیعت و
جزو جداییناپذیر حیات اس��ت ،موجب شد این عنرص نیز
مورد س��تایش و اح�ترام برش قرار گیرد و هم��واره در کنار
درخ��ت مقدّس آبهای مقدّس نیز تص ّور ش��ود (دوبوکور،
 .)۱۳ :۱۳۸۷س��بو در ه�نر کهن ایران مناد آب اس��ت و به
همین جه��ت در آثار هرنی کهن ایرانی ،به عنوان مثال در
آثار مکشوفه از عیالم و املش ،سبویی که جریانهای آب از
آن رسازیر میشود و درختی در آن ریشه دارد ،مناد درخت
زندگی و آب حیات است (.)Mahboubian, 1977: 404
مفهوم اس��طورهای درخت زندگ��ی و درخت کیهانی
که در مرکز جهان قرار دارد و منش��ا آفرینش و رسچشمۀ
حیاتن��د ،در مت ّدنه��ای کهن به صورت ی��ک کهنالگو به
چش��م میخورد( کاظم پور .)۲۲-۱۲ ،۱۳۸۹ ،در باورهای
که��ن ایرانی میتوان حض��ور دو درخت زندگی و درخت
کیهان��ی را در یک مرکز مقدّس بیان ک��رد .این درخت با
آب حی��ات و آتش مرتبط اس��ت .در بندهش بخش  ۲بند
 ۲۵به آفرینش نخس��تین گیاه در مرکز زمین اش��اره شده
اس��ت که همۀ گیاهان به سبب آن آفریده شدند .این بند
اشاره به نیروی زایش و قدرتهای پنهان آفرینش در گیاه
دارد(فرنبغ دادگی.)۴۵ : ۱۳۸۵ ،
باورهای کهن ایرانی ،روایتی از مرکز مقدّس را مطرح
میکن��د که در میانۀ جهان و رسچش��مه و منبع آفرینش
است .در این مرکز ،نخستین گیاه (که تخمۀ همۀ گیاهان
را در ب��ردارد و آب و آتش در نزدیکی آن اس��ت) درخت
بس تخمه (درختی که نیروی همۀ گیاهان در اوس��ت) و
درخ��ت گوکرن یا هوم (دوردارندۀ م��رگ و زندگیبخش)
آفریده ش��د که همگی منش��ا آفرینش هستند .همۀ این
عنارص در دریای فراخکرد هس��تند و این نش��ان میدهد
ای��ن مرک��ز مرتبط با آبهای��ی مقدّس اس��ت که عنارص
زندگیبخ��ش در آن ق��رار دارد .از اینجاس��ت که میتوان
اه ّمی��ت آب حیاتبخ��ش و درخ��ت زندگیبخ��ش را در
مکانهای مق��دّس ایرانی مطرح کرد .ای��ن الگوی منادین
در آی��ات قرآن که حکمت اصلی هرن اس�لامی اس��ت به
چش��م میخورد و صورت نقشپردازی ش��دۀ این ارتباط

در محرابهای ز ّرینفام آس��تان ق��دس رضوی به تصویر
کش��یده ش��ده اس��ت؛ ا ّما تا کنون تحلیل منادی��ن بر این
نقشمایهها با تو ّجه به متون اسالمی انجام نشده است.
 -۲مفهوم درخت زندگ��ی و آب حیات و نور مقدّ س
در قرآن کریم
با کم��ی تأ ّمل در آیات قرآن کریم م��ی توان اه ّمیت
منادی��ن درخ��ت ،آب و نور را بیان ک��رد .در واقع در این
منت مذهبی اعتقاداتی که ایرانیان به آن باور داش��تهاند،
به زیبایی به تصویر کش��یده شدهاست :درخت که زندگی
میبخش��د ،آب نش��انۀ حیات و نور مناد تجلّی پروردگار.
خداون��د در قرآن این منادهای جهانی را مطرح کرده و به
آنها اه ّمیت داده است.
خداوند در س��ورۀ یس آی��ۀ  ۸۰ارتباط درخت و آتش
را به روشنی بیان میدارد .در این آیه چنین آمده است:
«اَلَّذی َج َع َل لَ ُک ْم ِم َن الشَّ َج ِر االَخْضرَ ِ نارا ً فَاِذا اَنْتُ ْم ِم ْن ُه
ت ُو ِقدُون»
همو که برایتان در درخت س��بز فام اخگر نهاد که از
آن آتش افروزید .در این آیه ترصیح ش��ده که خداوند در
درخت سبز آتش نهاد.
اشاره به ارتباط درخت و آتش در قرآن کریم در جای
دیگری نیز آمده است .در سورۀ قصص آیۀ  ۳۰رابطۀ آتش
و درخت باردیگر مطرح ش��ده است و رصاحتاً بیان شده
که از درخت ندایی بر آمد که ندای پروردگار است:
«فَلَماّ ا َتیها نُو ِد َی ِم ْن ِ
ش��اطی ِء الوا ِد االَیْ َمنِ ِفی الْبُ ْق َعة
املبارکَة ِم َن الشَّ َج َرة ا َ ْن یا ُموسی اِنِّی اَنَا اللّ ُه َر ُّب الْعاملین»
پس چون به آن [آتش] رس��ید ،از جانب راست وادی،
در آن جایگاه مبارک ،از آن درخت ندا آمد که :ای موسی!
منم من ،خداوند ،پروردگار جهانیان.
تیتوس بورکهارت معتقد است ،این آیه «شهادت خداوند
در روش��نایی کوه طور به ش��کل بیش��ۀ مش��تعل که ذات
اله��ی بدان هیأت بر موس��ی تجلّی کرد» را نش��ان می دهد
(بورکهارت.)۱۴۵:۱۳۸ ،
در س��ورۀ نور خداوند به روش��نی خودش را در قالب
متثیل به نور چراغدانی تش��بیه کرده اس��ت که بر درخت
زیت��ون قرار دارد .در ای��ن آیه رابطۀ درخت و نور و آتش
به زیبایی به تصویر کش��یده شده اس��ت .مناد قندیل نیز
جایگاه نور است و این نور تجلّی خداوند است:
الس�َم�اَ َو ِ
ات َو أْالَ ْر ِض َمث َُل نُو ِر ِه ک ِمشْ ��کاة ِفی َها
«اللَّ ُه نُو ُر َّ
َ
ِ
کب ُد ِّری
��اح الْ ِم ْصبَ ُ
ِم ْصبَ ٌ
اح فی ُز َجا َجة ال ُّز َجا َج��ة کأنَّ َها ک ْو ٌ
یوقَ ُد ِمن شَ �� َج َرة ُّمبَا َرکة زَیتُونَة لاَّ شرَ ْ ِقی��ة َولاَ َغ ْربِیة یکا ُد
زَیتُ َها ِ
یضی ُء َولَ ْو لَ ْم تمَ َْس ْس�� ُه نَا ٌر نُّ��و ٌر َعلَی نُو ٍر ی ْه ِدی اللَّ ُه
لِ ُنو ِر ِه َمن یشَ ا ُء َو یضرْ ُِب اللَّ ُه أْالَ ْمث ََال لِل َّن ِ
ِکل شَ ی ٍء
اس َواللَّ ُه ب ِّ
َعلِی ٌم» (نور)۳۵:
خدا نور آس�مانها و زمین اس��ت .مثل ن��ور او چون
چراغدانی اس��ت که در آن چراغی و آن چراغ در شیش��ه
است.آن شیشه گویی اخرتی درخشان است که از درخت

خجس��تۀ زیتونی که نه رشقی و نه غربی است ،افروخته
میشود.
در ق��رآن کری��م از درخت دیگری نام برده ش��ده که
مق��ام عرفانی باالیی دارد و از این جهت مقدّس اس��ت و
آن درخت سدرةاملنتهی اس��ت .این درخت درختی است
که پیامرب در بهش��ت مش��اهده کرد .در سورۀ نجم چنین
آمده است:
َوسی َن
َاب ق َ
« َو ُهو بِاالُفُق االَعلی .ث ُ َّم َدنَا فَتَدلَّی .فَکا َن ق َ
ا َو ا َدنَ��ی .فَاَوحی اِلی َع ِبد ِه َما ا َوحیَ .م��ا کذ ََب الفُؤا ُد َما
َرأی .اَفَتُام ُرونَ��ه َعلی َما یَریَ .و لَقَ��د َرءا ُه نزلة ا ُخریِ .عن َد
السدرة َما
ِس��درة امل ُنتهیِ .عندَها جنة املأوی .اِذ یَغشَ ��ی ِّ
رص َو َما طَغ��ی .لَقَد َرأی ِمن ِ
ءایات ربِّ ِه
یَغش��یَ .ما زَا َغ البَ ُ
الکربی»(نجم)۱۸ -۷ :
در حال��ی که او در افق اعلی بود .س��پس نزدیک آمد
و بس��یار نزدیک شد .تا به قدر دو کامن یا نزدیکتر شد.
آنگاه ب��ه بندهاش آنچ��ه را باید وحی کند ،وحی کرد .دل
آنچه را که دید دروغ نش��مرد .آیا در آنچه میبینید با او
ج��دال میکنی��د؟ و قطعاً بار دیگر هم اورا دیده اس��ت،
نزدیک س��درة املنتهی ،در هامنجا که جنةاملأوی اس��ت.
وقتی که درخت س��در را آنچه پوشیده بود ،پوشیده بود.
دیدهاش منحرف نگش��ت و درنگشت .ب هراستی که برخی
از آیات بزرگ پروردگارش را بدید.
در س��ورۀ واقعه نیز به این درخت بهشتی اشاره شده
است:
��اب ال َیمین ِ .فی س��د ٍر
« َو
اصح��اب ال َیمی��نِ َما ا َص َح ُ
ُ
َمخضُ ��ودَ .و طَل ٍح َمنضودَ .و ِظلٍ َممدُود .و ما ٍء مس��کوب.
و فاکهة کثیرة ال مقطوعة َو ال ممنوعة»(واقعه)۳۳-۲۷:
و ا ّم��ا اصحاب س��عادت .اصحاب س��عادت چه حالی
دارن��د؟ در زیر درخت س��در بیخ��ار و درخت موزی که
میو ه ای بر یکدیگر چیده ش��ده ،و س��ایهای دایم ،و آبی
همواره جاری ،و میوهای بسیار؛ که نه منقطع میگردد و
نه کس را از آن بازدارند.
در این آیات از درخت س��درة املنتهی یاد ش��ده است
که درختی بهشتی است .شهاب الدّین سهروردی در رسالۀ
عقل رسخ از این درخت به عنوان درختی که سیمرغ تخم
آن را پراکنده میکند نام برده که منشا همۀ میوه هاست.
تجسم درخت مشابه منونۀ کهن درخت زندگی و
این نوع ّ
یا بس تخمه در فرهنگ ایران است:
«پ��س پیر را گفتم درخت طوبی چه چیزس��ت و کجا
باش��د؟ گفت درخ��ت طوبی عظیم اس��ت هرکس��ی که
بهش��تی بود چون به بهشت رود آن درخت را در بهشت
بیند و در میان یازده کوه که رشح دادیم کوهی اس��ت او
در آن کوه اس��ت .گفتم آن را هی��چ میوه بود؟ گفت هر
میوهای که تو در جهان میبینی بر آن درخت باشد و این
میوهها که پیش تو اس��ت همه از مث ْر اوس��ت ،اگر نه آن
درخ��ت بودی ،هرگز پیش تو ن��ه میوه بودی و نه درخت

و ن��ه ریاحین و نه نب��ات .گفتم میوه و درخت و ریاحین
با او چه تعلّق دارد؟ گفت س��یمرغ آش��یانه بر رس طوبی
دارد .بامداد سیمرغ از آشیان خود به در آید و پر بر زمین
بازگس�تراند ،از اثر پر او میوه بر درخت پیدا شود و نبات
بر زمین» (سهروردی.)۵۹-۵۸ :۱۳۸۶ ،
ا ّما دربارۀ تقدّس آب و منش��ا حیات بودن آن در قرآن
اشاراتی وجود داردکه آب را منشا خلقت میداند .در آیۀ
 ۳۰سورۀ انبیا آمده است:
ِ
��موات و ِ
االرض کَانَتا َرتقاً
الس
«ا َ َولَم یَر الَّذی َن کَفَروا ا َ َّن َّ
فَ َفتَقن ُهام و َج َعلنا ِمن املا ِء ک َُّل شی ٍء َحی اَفَال یُؤ ِمنون»
آیا کس��انی که کفر ورزیدند ندانستند که آسامنها و
زمین هر دو به هم پیوس��ته بودن��د و ما آن دو را از هم
جدا ساختیم ،و هر چیز زندهای را از آب پدید آوردیم؟ آیا
ایامن منیآورند(انبیا.)۳۰:
در برخی از آیات قرآن به رابطۀ آب و درخت اش��اره
شده است به صورتی که درختان بهشتی بر آبهای جاری
قرار گرفتهاند .در سورۀ توبه آیۀ  ۷۲آمده است:
ات َج َّن ٍ
«و َع َد اللّ�� ُه الْ ُم ْؤ ِم ِنی�� َن َوالْ ُم ْؤ ِم َن ِ
��ات ت َ ْجرِی ِمن
ت َ ْح ِت َها األَنْ َها ُر خَالِ ِدی َن ِفی َها َو َم َس��اک َن طَی َبة ِفی َج َّن ِ
ات َع ْدنٍ
َو رِضْ َوا ٌن ِّم َن اللّ ِه أَکبرَ ُ َذلِک ُه َو الْ َف ْو ُز الْ َع ِظی ُم»
خداون��د به م��ردان و زن��ان باای�مان باغهایی وعده
داده اس��ت ک��ه از زیر{درخت��ان}آن نهرها جاری اس��ت
در آن جاودان��ه خواهن��د ب��ود و [نیز] رساهای��ی پاکیزه
در بهش��تهای جاودان [ب��ه آنان وعده داده اس��ت] و
خشنودی خداوند بزرگتر است ،این است هامن کامیابی
بزرگ(توبه.)۷۲:
از آنچ��ه تاکنون مطرح ش��د میتوان گف��ت در قرآن
کری��م رابطۀ درخت حیاتبخش ،آب حیات و آتش و نور
مق��دّس با یکدیگر مطرح ش��ده و خداون��د از این منادها
برای توصیف بهش��ت و نعمته��ای فراوان آن بهره برده
اس��ت .درخت که مایۀ حیات است و بهشتیان همه نوع
می��وهای از آن میخورند میوههایی که هرگز متام ش��دنی
نیست(اش��اره به حیاتبخش��ی درخت) ،در مرکز بهشت
ب��ر نهرهای جاری قرار دارد و نور خداوند بس��ان قندیلی
از ش��اخۀ زیتون آویخته اس��ت و اخگ��ر در قلب درخت
السالم) از طریق درخت
قرار دارد و وحی به موسی (علیه ّ
میرس��د و آب منشا همۀ موجودات اس��ت .این اشارات
نشان میدهد این منادها با مقولۀ نیایش و پرستش مرتبط
هستند و در فرهنگ اسالمی از تقدّس ویژهای برخوردارند
زیرا نیروهای دخیل در آفرینش پروردگارند.
 -۳بررسی منادهای درخت زندگی ،آب حیات و قندیل
مناد نور مقدّس در محراب ز ّرینفام آستانقدس رضوی
یک��ی از س��ه مح��راب کاش��ی ز ّرینفام موج��ود در
موزههای آستان قدس رضوی ،با نام محراب پیش رو است
ک��ه تاریخ آن به  ۶۱۲ه.ق برمیگردد و طبق کتیبۀ آن به

توس��ط خان��وادۀ مح ّمد بن طاهر
دس��تور عزیزبن آدم و ّ
در کاش��ان ساخته شده است .این اثر ارزشمند منقوش به
نقوش برجس��تۀ اسلیمی و ختایی و کتیبههای برجسته به
خط ثلث و به رنگ الجورد اس��ت که آیاتی از سورههای
مائ��ده ،آل عمران ،االرساء ،املؤمنون ،بقره و فاتحة الکتاب
ب��ر روی آن کتیبه ش��ده اس��ت .تزیینات مح��راب دارای
برجستگی اس��ت که در آن گلهای اس��لیمی و ختایی و
رنگه��ای طالیی و قه��وهای بهکار رفته اس��ت (گنجینۀ
نفایس رضوی .)۹۲:۱۳۸۷ ،در بدنۀ محراب شش ستون به
کار رفته که باال یا پایین هر س��تون سبویی قرار دارد و در
مرکز محراب که قلب محراب است ،قندیلی آویخته است.
دور ت��ا دور محراب ،خط��وط کوفی و ثلث ،آیات الهی را
به تصویر کشیدهاند که همگی با آرایههای گیاهی تزیین
ش��دهاند .در تصویر ۱قندیل آویخت��ه در قلب محراب و
هش��ت س��بو در با ال و پایین هر ستون دیده میشود .به
نظر تیتوس بورکهارت قندیل یادآور مشکوة است که قرآن
از آن بدین بیان یاد میکند:
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یوقَ ُد ِمن شَ �� َج َرة ُّمبَا َرکة زَیتُونَة لاَّ شرَ ْقیة َولاَ َغ ْربِیة» ( نور:
)۳۵
در واق��ع محراب به علّت انع��کاس کالم خداوند در
مناز ،رمز حضور پروردگار محس��وب میش��ود و به همین
جهت رمزپ��ردازی قندیل یا مش��کوة و مصباح  ،منحرصا ً
فرع��ی و یا ب��ه عبارتی دیگ��ر عبادی اس��ت (بورکهارت،
.)۱۴۹:۱۳۸۱
پروی��ز اس��کندرپور در مقدّم��ۀ کت��اب اس��لیمی و
نشانها مینویسد" :باید تأکید کرد که نور در جهانبینی
هرنمندان ایرانی نقش کیمیایی داش��ته اس��ت .ایرانیان از
هرچه تاریکی و تیرگی نفرتی طبیعی داش��تهاند .پیروزی
نور بر تاریکی از خصایص اصلی دین ایرانیان بوده اس��ت
که خود جلوههای حق و نور اس��ت ،و نیز در س��ورۀ نور
آیۀ  ،۳۵نور جلوۀ حق است".
وی معتق��د اس��ت" :نور ا ّولی��ن منزل ب��روز و ظهور
اس��ت ،یعنی پی��ش از آن که خلقت��ی از آن احد و واحد
مش��اهده شود ،نور پدید آمد و آنچه ما را به رویت آیات
و نش��انههای هستی راهنام ش��د ،نور بود" (اسکندرپور،
.)۱۳۸۳
مهرداد بهار ستون را مناد درخت میداند :پس در این
محراب ش��ش ستون مناد شش درخت هستند که ریشه بر
س��بو -مناد آب  -دارند و بر فراز آنها نیز س��بویی است که
آیات الهی به نشانۀ برکت بر آن نازل می شود(کاظم پور،
()۹۳:۱۳۸۹تصویر ۱و)۲
من��اد درخت در مح��راب با آرایۀ دیگ��ری نیز حضور
یافته اس��ت .ای��ن آرایه نقشمایۀ ختایی اس��ت که زمینۀ
آیات الهی را تزیین کرده اس��ت .بار دیگر در این محراب

تصوی��ر .۱قندی��ل در مرکز محراب ز ّرینفام آس��تان
قدس رضوی و سبو در باال و پایین ستونهای محراب

تصویر .۲سبو در پایین ستون محراب ز ّرینفام آستان
قدس رضوی

آرایۀ ختایی که مناد گیاهی -درختی است و مفهوم برکت
و رش��د را در قل��ب خود دارد ،همراه ب��ا کالم الهی ظاهر
شده است (تصویر .)۳

تصویر  ۳کتیبۀ قرآنی به خط ثلث،
بر آرایۀ گیاهی ختایی مناد حیات،
محراب ز ّرین فام آستان قدس رضوی

مناد

منت قرآن کریم

محراب ز ّرین
فام رضوی
شش ستون و نقشمایۀ
ختایی مناد درخت زندگی

آب حیات

سورۀ توبه آیۀ ۷۲
سورۀ انبیا آیۀ ۳۰
اشاره به درخت بهشتی
و نهره��ای ج��اری و خلقت
همۀ موجودات از آب
( آب حیات بخش)

 ۱۰سبو مناد آب حیات

آتش

سورۀ یس آیۀ ۸۰
سورۀ قصص آیۀ ۳۰
سورۀ نور آیۀ ۳۵
اشاره به رابطۀ درخت و آتش
و آتش در قال��ب مناد قندیل
نشانۀ نور پروردگار

درخت زندگی

سورۀ نجم آیات ۱۸-۷
سورۀ واقعه آیات ۳۳ – ۲۷
اشاره به درخت
سدرةاملنتهی در بهشت

یک قندیل در مرکز محراب

آرایۀ تزیینی دیگر ،اس��لیمی است که بارزترین ظهور
آن در زی��ر قوس جناقی محراب اس��ت .تیتوس بورکهارت
معتقد اس��ت« ،اس��لیمی در کنار تکرار ب��ا وزن و آهنگ
بعضی کالمهای قرآن��ی ،تثبیتیافتگی ذهن بر موضوعی
دلخ��واه را منحل میکند .در اس��لیمی هرگونه اس��تذکار
صورت��ی فردی ،ب��ه علّت تداوم بافت��ی نامحدود منحل و
مضمحل میش��ود .تک��رار نقشمایههای واح��د ،حرکت
شعلهس��ان خطوط و برابری اشکال برجس��ته یا فرورفته
از لحاظ تزیینی که بهطور معکوس مش��ابه یکدیگرند ،آن
تأثیر را ق ّوت و اس��تحکام میبخش��ند .روان ،آن چنان که
ام��واج تابناک و فروزان و برگهای ل��رزان از وزش باد را
مینگرد ،از متعلّقات درونیش ،یعنی از اصنام ش��هوت و
ناب بود و
ه��وی میره��د و با اهتزاز در خ��ود ،درحالت ِ
وجود مستغرق میشود(».بورکهارت.)۱۴۶:۱۳۸۱ ،
پرویز اسکندرپور در مقدّمۀ کتاب اسلیمی و نشانها
درب��ارۀ آرایهه��ای ختایی و اس��لیمی پیچان مینویس��د:
"در هرن اس�لامی ،این نقوش درهم تنی��ده و پیچدرپیچ ،
تصویری اس��ت از آن عامل فلکی و نیز کوچک شدۀ شکلی
است از آن عامل بیانتها؛ هرنمند مسلامن آن عامل اکرب را در
ع��امل اصغر صفحۀ خویش صورتی دیگر داد و به واس��طۀ
دوایری که نظام چرخشی فلکی را در قاعدۀ خود دارد ،به
زمین کشید و این حرکت مداوم آسامنی را در صورتهای
زمینی و در وس��یعترین دایرهه��ای محاط بر زمین ،یعنی
مرک��ز حیات انس��انی تا خود زمین رس��م کرد"(اس��کندر
پور.)۱۳۸۳،
سپس خطوط اسلیمی و ختایی در عامل هرن اسالمی را
مناد حرکتی از خداوند به سوی روح آدمی و عروج روح به
خداوند میداند(هامن).
از نظر بورکه��ارت در کتابت متون مقدّس ،حروف به
آس��انی با اسلیمی و خصوصاً با نقش�مایۀ نباتی که بدین
گون��ه رمزگری آس��یایی درخ��ت جهان میگ��ردد ،ترکیب

میش��ود .برگهای ای��ن درخت با س��خنان کتاب مقدّس
تطبیق میکنند( هامن .)۱۵۱
آن چنان که مطرح شد بورکهارت هم معتقد است که
آرایۀ گیاهی به ش��کل ختایی که پس زمینۀ آیات الهی در
مح��راب را پر میکند ،منادی از درخ��ت زندگی و درخت
کیهانی جهانی کهن اس��ت ک��ه در میان ملل مختلف مناد
حیات و رویش است.
در این مقاله بر اس��اس آنچه ازآیات قرآن مطرح شد،
بر این نکته تأکید ش��ده که محراب به دلیل کارکردش که
مح��ل نیایش پروردگار اس��ت با مناده��ای تزیینی همراه
است که از نظر مفهوم منادین با مفهوم ستایش و نیایش و
تداوم حیات هامهنگ هستند .این منادها ،درخت زندگی
با نش��انۀ تصوی��ری ختایی ،آب حیات با نش��انۀ تصویری
س��بو و نور مقدّس با نش��انۀ تصویری قندیل است که در
کنار خطوط بیانتهای اس��لیمی و آیات الهی ،مجموعهای
قدسی را برای ارتباط منازگزار با پروردگار تشکیل میدهد.
این مجموعه به ش��کلی وحدتآمیز در محراب ز ّرینفام
آستان قدس رضوی به زیبایی مشهود است.
بورکه��ارت معتقد اس��ت خطوطی ک��ه در محرابها
برای خوشنویس��ی آیات الهی به کار م��یرود از دو وجه
عم��ودی و افقی برخوردارند" .جنب��ۀ ا ّول به حروف وقار
و حش��متی مذهب��ی میبخش��د و جنب��ۀ دوم ،موج��ب
میش��ود که آن حروف در کش��ش یا جریان��ی متّصل ،به
ه��م بپیوندند .خط��وط عمودی ب��ا ذات باقی موجودات
مطابق��ت دارد (و عمودی��ت ه��ر حرف مؤیّ��د خصلت
پایدار و ماندگار آن اس��ت) حال آنکه خطوط افقی ،نظیر
پ��ود ،بیانگر صیرورت یا مب ّین مادۀ پیوند دهندۀ اش��یا به
یکدیگر است" (بورکهارت.)۱۵۱ :۱۳۸۱،
به نظر وی "افریزهای کتیبهنویسی دور محراب ،هم
به جهت معنی و هم به لحاظ وزن و ش��کل مذهبیشان،
برای مؤمن یادآور ِ
ش��ط با ش��کوه و قدرمتن��د کالم قرآنی
است" (هامن).
درمحراب ز ّرینفام آس��تان قدس رض��وی ،آیات الهی
به خط ثلث نگاش��ته ش��ده که وجه عم��ودی خطوط از
نظ��ر برصی غال��ب و حایز اه ّمیت اس��ت و آن چنان که
بورکه��ارت معتقد اس��ت عمودی��ت این خط��وط مؤیّد
پایداری و ماندگاری کالم خداست.
در محراب ز ّرینفام آس��تان قدس رضوی آنچه بس��یار
حای��ز اه ّمیت اس��ت ،ترکی��ب وحدتآمیز و پیوس��ته و
هامهن��گ نقشمایههای منادین در کنار یکدیگر اس��ت.
نقشمایههای��ی ک��ه هر ی��ک ظاه��ری بیانته��ا دارند.
نقشه��ای ختایی بیانتها که به صورت س��اقههای پیچان
الب��هالی خطوط مق��دّس میچرخند .نقشمایۀ اس��لیمی
پیچان در قوس باالیی محراب،آیات الهی که به شکل پنج
ن��وار کتیبهگون در اندازههای بزرگ تا کوچک به س��مت
مرکز محراب تکرار میش��وند و این تک��رار مقدّس منادی

ش��یعی اس��ت و با مفهوم پنجتن مقدّس هامهنگ است.
ش��ش س��تون ایس��تا که با ده سبو مرتبط هس��تند و مناد
درخت زندگی و آب حیاتند که مرکز و نقطۀ ثقل آفرینش
مادی هس��تند و یک قندیل که در قلب محراب محکم و
استوار برای همیش��ه جاویدان گشته و مناد نور پروردگار
در قلب مؤمن اس��ت .در اینجا فلسفۀ عرفان اسالمی که
وحدت در کرثت اس��ت به زیبایی به تصویر کشیده شده
است  .کرثت آرایهها مناد کرثت موجودات است و وحدت
ترکیب��ی این عن��ارص مناد وحدت وجود ح��ول محور حق
است .این ترکیب منادها در دو منونه محراب دیگر آستان
قدس رضوی نیز دیده میشود.
در ای��ن مح��راب ترکیب منادهای جهان��ی و منادهای
اسالمی و مناد ش��یعی دیده میشود :درخت با نقشمایۀ
س��تون و آرایۀ ختایی ،آب با مناد س��بو و نور با نقشمایۀ
قندی��ل که منادهای جهانیاند و آرایۀ اس��لیمی و خطوط
ثلث که منادهای اسالمی هستند و تعداد تکرار کتیبهها و
دیگر نقشمایه ها که مناد شیعی هستند.
ج��دول تطبیقی درخت ،س��بو و ن��ور درفرهنگ ایران
باستان ،آیات الهی و محراب ز ّرین فام آستان قدس رضوی:

سبو و کتیبه به خط ثلث در محراب
ز ّرینفام آستان قدس رضوی معروف به
محراب پیش رو

یکی از سه محراب کاشی ز ّرینفام آستان قدس رضوی

سبو و کتیبه به خط ثلث در
محراب ز ّرینفام آستان قدس
رضوی معروف به محراب
پیش رو

نتیجهگیری:
درخ��ت زندگ��ی و آب حیات منادهایی هس��تند که با
مفهوم منش��ا حیات و رسچشمۀ زندگی و برکت و باروری
مرتبط اس��ت باورهای کهن ایرانی ای��ن دو عنرص مقدّس
را در مکانهای مقدّس به تصویر کش��یدهاند و درخت و
آبهای حیاتبخش را مرکز جهان و منشا زندگی توصیف
کردهان��د .از طرف��ی رابطۀ آتش و نور ب��ا درخت در باور
که��ن ایرانی دیده میش��ود .آیات ق��رآن رابطۀ درخت و
ن��ور ،درخت و آب حیات و آب به عنوان هس��تۀ آفرینش
موج��ودات را تأیید میکند .این حکم��ت عرفانی در هرن
دورۀ اسالمی و در محرابهای دورۀ اسالمی که منونههای
زیبای��ی از آن در آس��تان قدس رضوی وج��ود دارد ،جاری
اس��ت .در محراب ز ّرینفام آس��تان قدس رض��وی رابطۀ
ش��گفتانگیز این منادها مطابق با فلسفه و حکمت الهی
آن دیده میش��ود .درخت زندگی ب��ا آرایههای درختی و
گیاهی ظاهر ش��ده و به صورت نقشمای��ۀ ختایی زمینۀ
آیات الهی را تزیین میکند .ستونهای طرفین محراب نیز
مناد درخت زندگی هس��تند .آب حیات با مناد سبو یا جام
در پایین و باالی س��تونها ق��رار دارند و در قلب محراب
قندیل مناد نور پروردگار است .آرایههای اسلیمی با تکرار
بیانتها ،ابدیت را نش��ان میدهن��د و ترکیب آن در کنار
کتیبههای قرآنی که پنج بار (مناد ش��یعی ،عالمت پنج تن
مقدّس) تکرار میش��وند ،مناد وحدت در کرثت موجودات
اس��ت .این وحدت ح��ول محور الله در قل��ب محراب با
مناد قندیل نش��ان داده ش��ده اس��ت .در واقع در محراب
ز ّرینفام آس��تان قدس رضوی ،آرایهه��ای تزیینی محراب
از نظ��ر کارکرد این مکان که رهایی از خود و پیوس�تن به
رضباهنگهای نیایش موجودات برای رسیدن به پروردگار
اس��ت هامهن��گ اس��ت .درخت من��اد حی��ات و زندگی،
آب منش��ا آفرین��ش موجودات با مناد س��بو و نور مقدّس
همگی در یک مکان مقدّس جمع ش��دهاند تا در ظاهری
وحدتآمیز ،انسان را از عامل خاکی به عامل افالک بپیوندند.
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چکیده:
امپراطوران گورکانی هند از جمله حامیان مهم فرهنگ و هرن اس�لامی بودند که
رابطۀ تنگاتنگی در زمینههای مختلف سیاس��ی ،اجتامعی و فرهنگی با صفویان
برقرار کردند .ش��واهد تاریخی نش��ان میدهد امپراط��وران گورکانی هند ،ضمن
حامیت از فرهنگ و هرن ایرانی ،به مصحفنگاری نیز تو ّجه میکردند .برخی از
ش��اهان این سلسله آثاری را بر اماکن مختلف ایران وقف کردند که یکی از آنها
مصحفی اس��ت به خط زینالعابدین شیرازی که از س��وی جهانگیر بر حرم امام
السالم) وقف شده است .در گنجینۀ قرآن آستان قدس رضوی مصحفی
رضا (علیه ّ
دیگرنگهداری میش��ود که آن را بابر ،بنیانگذار سلس��لۀ گورکانیان هند ،به خط
ابداعی خویش کتابت کرده است .در این نوشتار پس از بررسی مخترص چگونگی
مصحف نگاری در دربار امپراطوران گورکانی ،ویژگیهای هرنی دو اثر یاد شده
نیز بررسی میشود.
* گروه معامری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد
mdsahragard@gmail.com

مقدّمه
سلس��لۀ گورکانی��ان هن��د از س��ال  ۹۳۲ه��.ق ت��ا
سال۱۲۷۳ه.ق در بخشی از شبه قارۀ هند حکومت کردند.
بابر ،بنیانگذار این سلسله ،از نوادگان تیمور گورکانی بود
و نسب مادرش نیز به چنگیز میرسید .به همین علّت این
سلس��له را به نام گورکانیان نامیدهاند .گورکانیان هامنند
تیموری��ان به فرهنگ و هرن بس��یار عالقهمند بودند و در
دوران حکومت س��یصد و چهل سالهشان بر رسزمین هند،
به حامیت از هرنمندان و ش��اعران زبانزد ش��دند .شهرت
آنان در این زمینه به حدّی رس��ید که بسیاری از هرنمندان
و ش��اعران ایران به هوای یافنت حامیای سخاومتند راهی
آن دی��ار ش��دند و فرهنگ و هرن ای��ران را در آن رسزمین
گس�ترش دادند .گورکانیان بیش از همه به فرهنگ و هرن
ای��ران عالقهمند بودند .مثالً هامیون که مدّتی را در ایران
گذراند ،به فارس��ی و ترکی ش��عر م��یرسود و در آموخنت
نس��تعلیق ه ّمت گامشت ،اکرب ش��اه به رغم نسب ترکی،
زب��ان فارس��ی را زبان رس��می دولتش اعالم ک��رد و زیب
النس��ا ،دخرت اورنگ زیب ،دیوان ش��عری به فارسی دارد.
روابط فرهنگی ایران عرص صفوی و گورکانیان هند بسیار
تنگاتنگ بود ا ّما به طور کلّی گسرتش فرهنگ و هرن ایران
در هند دو رسچش��مۀ کلّی داشت :یکی هرنمندانی که با
مهاجرت به هند ش��یوههای هرنی ای��ران را به آن منطقه
منتقل کردند و دیگری آثار هرنمندان مشهور ایرانی که به
شاهان و درباریان هند پیشکش یا فروخته میشد.
دربارۀ چگونگی روابط هرنمندان و ش��اعران ایرانی با
پادش��اهان این سلسله سخن بسیار رفته و موضوع روابط
ای��ران و هند در ای��ن دوره بارها مورد تأ ّم��ل قرار گرفته
اس��ت .ا ّما یکی از نکاتی که کمرت بدان پرداختهاند ،تو ّجه
به این نکته است که این رابطه همیشه یک سویه نبود و
فقط آثار هرنی از ایران به هند رسازیر منیش��د؛ بلکه گاه
پیش میآمد که امپراطوران و درباریان گورکانی نیز آثاری
را ب��ه قصد پیش��کش یا وقف بر مکانی مق��دّس به ایران
بفرس��تند .از آن جمله میت��وان از وقف مصحفی بر مزار
ش��یخ احمد جام از سوی اورنگ زیب و وقف مصحفی از
الس�لام) یاد کرد .اگرچه
جهانگی��ر بر حرم امام رضا (علیه ّ
ش�مار این آثار ناچیز اس��ت و بس��یاری از آنان اکنون در
دست نیس��ت ،همین اندک آثار به جا مانده نیز نشان از
کوشش آنان برای دوسویه کردن این روابط دارد.
در گنجینۀ قرآن آستان قدس رضوی مصحفی نفیس به
خط زینالعابدین ش��یرازی ،از خوشنویسان مهم قرن نهم
هجری نگهداری میش��ود که جهانگی��ر ،امپراطور مقتدر
الس�لام) وقف
گورکانی هند ،آن را بر حرم امام رضا(علیه ّ
کردهاست .این مصحف از نظر خط و تزیین ،از منونههای
کم نظیر قرن نهم هجری است و شناسایی ویژگیهای آن،
نکات شایان تو ّجهی از سبک کتابت و تذهیب نسخههای
قرآنی قرن نهم را روشن میکند.

در این مجموعه مصحفی دیگر نیز نگهداری میشود
که به خط ابداعی بابر ،بنیانگذار این سلس��له است و دو
ویژگ��ی متامی��ز دارد :یکی اینکه آن را بابر خود ش��خصاً
کتاب��ت کرده و دیگر اینکه خط به کار رفته در کتابت آن
خطی رمزی و ابداعی اس��ت؛ البته این اثر را شاه سلطان
السالم) وقف کرده
حس��ین صفوی بر حرم امام رضا(علیه ّ
است.
این نوش��تار ب��ه بررس��ی ویژگیهای ه�نری این دو
اث��ر مربوط اس��ت؛ ا ّم��ا پی��ش از آن مخترصا ً به س��ابقۀ
مصحفن��گاری در درب��ار امپراط��وران گورکان��ی هن��د
میپردازیم:
مروری بر سابقۀ مصحفنگاری در دربار امپراطوران
گورکانی هند
در سلس��لۀ گورکانیان هند ،در مجموع هفده نفر به
سلطنت رسیدند که شش نفر از آنان یعنی بابر ،هامیون،
اک�بر ،جهانگی��ر ،ش��اهجهان و اورنگزی��ب ،مقتدرترین
پادش��اهان این امپراطوری بودند .بنیانگذار این سلس��له
بابر اس��ت 1.نام اصلی او ظهیرالدّین مح ّم��د ،از نوادگان
تیم��ور بود .به همی��ن علّت عنوان اصلی این سلس��له با
نام گورکانی ش��ناخته میش��ود 2.گفتهان��د او خوشدل و
اه��ل فضل و ادب بود و در موس��یقی صاحب اس��تعداد
و در ش��اعری توان��ا .او ک��ه دانش��مندان و ش��اعران را
تربی��ت و تش��ویق میکرد ،خود نی��ز تألیفاتی دارد که از
جملۀ آن منظومهای اس��ت در کالم و فقه حنفی به زبان
ترکی ،رس��الهای در عروض ،و نیز کت��اب بابرنامه یا تزوک
بابری که دربارۀ زندگی خویش نگاش��ته اس��ت( 3علیشاه
رضوی ۷۵ :۱۳۸۷،و .)۷۶
بابر به خوشنویس��ی بس��یار عالقهمند بود .همو بود
ک��ه خطی مش��کلنویس اخرتاع ک��رد که به خ��ط بابری
مع��روف اس��ت .بدایونی در ای��ن باب گوی��د« :ازجمله
غرای��ب و اخرتاع��ات آن ش��اه مغفرتپن��اه خ��ط بابری
اس��ت که مصحفی بدان خط نوش��ته و ب��ه مکّه معظمه
فرس��تاد»(بدایونی۱۸۲۸ ،م .) ۳۴۳ :گویا این خط را فقط
خود بابر و میرعبدالحی مش��هدی میتوانستند بخوانند.
از همین رو در س��ال  ۱۰۰۴ه.ق کس��ی نب��ود که بتواند
ای��ن خ��ط را بخوان��د و بنویس��د(هروی .)۱۵ :۱۳۷۲ ،او
به جز نس��خهای ک��ه به این خط نوش��ت و میرعبدالحی
مش��هدی آن را به مکّه فرستاد ،نسخهای دیگر نیز نوشت
ک��ه اکنون ب��ه ش�مارۀ  ۵۰در گنجینۀ قرآن آس��تان قدس
رضوی موجود اس��ت و شاه س��لطان حسین صفوی آن را
السالم) وقف
در سال  ۱۰۰۹ه.ق به آستان امام رضا(علیه ّ
کرده اس��ت(تصویر .)۱مایل هروی نسخۀ مکّه را به خط
عبدالحی میداند (مایل )۱۵ :۱۳۷۲ ،که درس��ت منیمناید
زی��را با دقّت در گفتۀ بدایونی مش��خّص میش��ود هردو
مصحف را بابر نوشته است 4.بدایونی در این باره گوید:

 .1او در س��ال  ۸۸۸ه.ق به دنیا آمد و پس از  ۳۸سال
سلطنت در سال  ۹۳۷ه.ق در  ۴۹سالگی درگذشت.
 .2نسب بابر چنین اس��ت :بابر فرزند عمرشیخ میرزا،
فرزند ابوسعید ،فرزند سلطان مح ّمدمیرزا ،فرزند میران
شاه ،فرزند امیر تیمور گورکانی صاحبقران.
 .3این رساله در سال  ۹۹۷به دستور اکربشاه به فارسی
ترجمه شد.
 .4اصل منت بدایونی که در رشح حال عبدالحی آورده
چنین اس��ت« :چندگاهی صدر پادش��اه غف��ران پناه
هامیون بن بابر پادشاه و برادرش میر عبدالله قانونی
از جمله ندیامن خ��اص و اهل اختصاص بود .و هردو
ب��رادر به تقوی و طه��ارت و نظاف��ت متّصف بودند
میرعبدالحی خط بابری را که بابر پادشاه اخرتاع منوده
و مصحف بدان نوشته به مکّۀ معظّمه فرستاده و اثری
از آن خط امروز باقی نیس��ت ،خوب می دانس��ت».
(بدایونی۱۸۲۸ ،م)۳۴۳ :

تصویر  .۱صفحه ای از مصحف بابری .مصحفی که بابر
به خط اخرتاعی خویش نوشت ،محل نگهداری :گنجینۀ
قرآن آستان قدس رضوی ،مأخذ تصویر :گلچین معانی،
.۱۷۹ :۱۳۴۷

«چندگاهی صدر پادش��اه غفران پناه هامیون بن بابر
پادش��اه و ب��رادرش میر عبدالله قانون��ی از جمله ندیامن
خ��اص و اه��ل اختصاص ب��ود و هردو برادر ب��ه تقوی و
طه��ارت و نظافت متّصف بودند .میرعبدالحی خط بابری
را ک��ه بابر پادش��اه اخرتاع منوده و مصحف بدان نوش��ته
به مکّۀ معظّمه فرس��تاده و اث��ری از آن خط امروز باقی
نیست ،خوب میدانست( ».بدایونی)۳۴۳ ،
این اثر م ّدتها در کتابخانۀ آستان قدس رضوی محفوظ
بود و کس��ی از نوع خط و کاتب آن اطّالعی نداشت .حتّی
به گفتۀ احمد گلچین معانی چند مرتبه تصویری از صفحات
آن را ب��رای بررس��ی و کش��ف نوع خط مورد اس��تفادۀ آن
متخصصان غربی نیز ارسال کردند ا ّما
برای خطشناس��ان و
ّ
نتیجهای حاصل نش��د .در ضمن این بررسیها ،قاسم غنی
پیش از شناس��ایی کاتب و ن��وع خط آن ،مفتاح حروفش را
اس��تخراج کرد (تصویر  )۲ا ّما احمدگلچین معانی بر اساس
تصویر  .۲مفتاح حروف مصحف بابری .اس��تخراج از
قاسم غنی ،مأخذ تصویر :گلچین معانی.۶۲ :۱۳۴۴ ،

 .۵منت وقفنامۀ ش��اه سلطان حس��ین در این منبع
آمده است :گلچین معانی. ۱۸۱ :۱۳۴۷ ،
 .۶از جمل��ه اینکه در رقم یکی از قرآنهای این دوره
که اکنون در موزۀ بریتیش نگهداری میش��ود ،آمده
که هیبتالله حس��ینی این مصحف را به س��ال ۹۸۱
ه.ق در ش��هر الهور برای استفادۀ سلطان کتابت کرد
( .)1976:79 ,lingsاین مطلب گویای حامیت مستقیم
اکرب از مصحفنویسی است؛ نسخهای که مستقیامً از
س��وی اکرب برای استفادۀ ش��خصی سفارش داده شده
است .از سوی دیگر ،ویژگیهای این مصحف از نظر
نح��وۀ کتابت و تذهیب ،آن را به آثار ش��یراز در قرن
دهم بسیار شبیه کرده است .این مطلب نشاندهندۀ
نکتۀ بسیار با اه ّمیتی است و آن اینکه احتامالً در این
دوره مرکز هرنی یا کارگاهی به شیوۀ کارگاههای ایران
تحت حامیت اک�بر ف ّعالیت میکرد که میتوان آن را
شعبهای از شیراز به ش�مار آورد(بیانی.)۱۷۱ :۱۳۸۲ ،
همچنین نس��خهای دیگر به خط کوفی منس��وب به
عثامن ،سومین خلیفۀ راشدین در دست است که آن
نیز دستنوشتهای دارد که مصحف را به کتابخانۀ اکرب
منس��وب میکند .این نوشته به تاریخ  ۹۹۲ه.ق مهر
اکرب و قیمت هشت ارشفی دارد (بیانی)۱۷۲ :۱۳۸۲ ،
که گویای این نکته است که اکرب افزون بر اینکه خود
به کتابت مصحف میفرمود به خریداری نسخههای
کهن نیز مبادرت میورزید.

نق��ل قولهایی که در منابع مختلف درب��ارۀ خط ابداعی
بابر آمده این اثر را از او میداند که صحیح میمناید.
باب��ر مصح��ف محفوظ در آس��تان ق��دس را بر کاغذ
کش��میری نوشته و نام س��ورههای آن به زر ،فواصل آیات
زرنش��ان و نیز کتابت صفحه نخس��ت آن نیز به زر است.
هر صفحه هفده سطر دارد(معانی.)۱۷۸ :۱۳۴۷ ،
با دقّت در رس��مالخط این مصحف ،مشخّص است که
خ��ط آن دربردارندۀ حرکتهای افق��ی ،عمودی و مو ّرب
است و کلاّ ً در آن هیچ دوری مشاهده منیشود؛ ا ّما بهرغم
نظ��ر مایل هروی ک��ه خط آن را بر گرفت��ه از خط کوفی
و خطوط باس��تانی هند میدان��د (مایل )۱۵ :۱۳۷۲ ،هیچ
نش��انۀ مش��خّصی از خط کوفی در آن نیست ،فقط آنچه
س��بب شده در نظر نخست این رسمالخط به کوفی مباند،
این است که حرکتهای افقی و عمودی و مو ّرب ،ظاهری
مس��طّح به خ��ط داده و همین امر آن را به کوفی ش��بیه
کرده اس��ت .افزون بر این ،اعراب و اعجام این رسمالخط
به خط عربی ش��بیه اس��ت و از این حیث با آن اشرتاکاتی
دارد .ش��کل برخی از حروف به نقوش تزیینی شبیه است.
بهخصوص ش��کلی با نوک تیز که به رسوی با یک خط در
وسط شبیه اس��ت ،در متام کلامت به چشم میخورد .این
ش��کل گاه عمودی و گاه متامیل به چپ و راس��ت است

که به نظر میرس��د هر یک نشانهای از حرفی بهخصوص
باش��د .نس��خه فاقد تزیینات ویژه اس��ت .عالیم شامرندۀ
آیات نیز به شکل چند عالمت مخصوص با رنگی متفاوت
از منت در حاش��یۀ نسخه در بیرون جدول منت نوشته شده
است .همچنین عالیم فصل آیات نیز دایرههای گرد رنگی
ساده و فاقد تزیین است.
شاه سلطان حسین صفوی در سواد وقفنامه ،کتابت
الس�لام) منس��وب کرده
این مصحف را به امام رضا(علیه ّ
است .این انتساب از بیاطّالعی او از کیفیت خط بابری و
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خطوط ا ّولیۀ اسالمی حکایت میکند.
مهمترین خوش��نویس دربار بابر ،میرشیخ ا ّول کرمانی
بود که متام خطوط ششگانه را نیکو مینوشت .افزون بر
این ،بابر به خط میرعلی هروی (متوفّی ۹۵۱ه.ق) بسیار
عالقهمن��د بود .البته این دو نفر با ه��م در ارتباط بودند
زیرا میرعلی قطعاتی مینوش��ت در م��دح بابر و به هند
میفرستاد (شیمل .)۱۰۲ :۱۳۸۲ ،گامن میرود آنان پیشتر
در هرات – هنگامی که بابر برای وفات س��لطان حس��ین
بایقرا به هرات رفته بود -یکدیگر را مالقات کرده بودند و
این آشنایی سابقهای دیرینه داشت.
از دورۀ اک�بر و هامیون ،ش��واهدی روش��ن در زمینۀ
مصحف نگاری در دست نیست .فقط یادداشتهایی در
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چند اثر بر حامیت اکرب از مصحفنویسی ص ّحه میگذارد.
ش��واهدی مکتوب در کتب تاریخی نیز بر این گفته ص ّحه
میگ��ذارد از جمله اینکه در اکربنام��ه ابوالفضل یادآوری
میکند که اکرب کوش��ید خوشنویسان برجستۀ ایرانی را در
دربار خویش گردآورد .این نویسنده از هجده خوشنویس
یاد کرده که در دربار اکرب کار میکردند .یکی ازآنها سیدی
حس��ینی از اهالی مش��هد اس��ت که رسآمد همۀ شیوهها
بود .گویا او خوشنویس هفتقلمی بود و نستعلیق را در
هند تکامل بخشید .تقریباً متام فرمانهای نوشته شده در
هندوستان به قلم او بوده است (شیمل.)۱۰۳ :۱۳۸۲ ،
جهانگیر ،فرزند ارشد اکرب ،در سال ۱۰۱۴ه.ق در سیو
هفت سالگی بر تخت سلطنت نشست .نام اصلی او سلیم
ب��ود و در هن��گام تاجگذاری لقب جهانگی��ر را برای خود
برگزید .او نیز مانند پدر در آبادانی کشور سخت کوشید و
در س��ال ۱۰۳۶ه.ق در الهور به خاک سپرده شد (علیشاه
رضوی.)۸۶ :۱۳۸۷ ،
از دورۀ جهانگی��ر نی��ز اطّالعی از وض��ع کارگاه هرنی
دربار در زمینۀ قرآننگاری ،در دست نیست و آگاهیهای
کنونی بیش�تر منحرص به وقفنامهها و نوشتههایی است
که بر آثار خوشنویس��ان پیش از این دوران مربوط است.
از آن جمله مصحفی اس��ت به خط یاقوت مستعصمی که
به س��ال ۱۰۲۳ه.ق به کتابخانۀ جهانگیر راه یافته اس��ت.
گوی��ا جهانگیر نس��خههای ای��ن چنی��ن را ترجیح میداد
که به دیگران هدیه دهد زیرا در این نس��خه یادداش��ت
دیگری است که نش��ان میدهد شاه ،نسخۀ یاقوت را در

س��ال ۱۰۲۹ه.ق به خواجه حس��ن جویب��اری اهدا کرده
است(بیانی.)۱۷۲ :۱۳۸۲ ،
همچنین جهانگیر ،خود در تزوک جهانگیری از اهدای
نس��خهای دیگر به خط یاقوت مستعصمی به سیدمح ّمد
در س��ال ۱۰۲۷ه��.ق یاد کرده اس��ت .افزون ب��ر اینها او
مصحفی نفیس به خط زینالعابدین ش��یرازی را که تاریخ
الس�لام)
کتابتش  ۸۷۶ه.ق اس��ت بر حرم امام رضا (علیه ّ
وق��ف کرد .ای��ن امر با تو ّجه به مذهب تس�� ّنن ش��اهان
گورکانی هند بسیار شایان تو ّجه است و از احرتام و ارادت
الس�لام) قایل بودند،
ویژهای که آنان برای امام رضا(علیه ّ
حکایت میکند.
جهانگیر خاصه ش��یفتۀ خط نس��تعلیق ب��ود و در آن
طبعآزمایی میک��رد؛ ا ّما چنان که از آثارش پیداس��ت در
این خط مهارت چندانی نداش��ت .او با اشتیاق فراوان به
جمعآوری آثار استادان ایرانی میپرداخت و بیش از همه
ب��ه خط میرعلی هروی عالقهمند ب��ود .همو بود که پس
از قتل میرعامد به اش��ارت ش��اه عب��اس ،بانگ برآورد که
اگر ش��اه عباس میرعامد را به من بخشیده بود هم وزنش
مروارید میدادم .او به رش��یدا ،خواهرزادۀ میرعامد پناه
داد و بسیار نوازشش کرد(شیمل.)۱۰۴ :۱۳۸۲ ،
ش��اه جه��ان ،فرزند جهانگی��ر نیز در خط نس��تعلیق
طبعآزمایی میکرد؛ ولی ق��درت قلمش به حدی نبود که
به قول مهدی بیانی بتوان او را خوش��نویس به شامر آورد
(مه��دی بیان��ی :۱۳۶۳ ،ج .)۲۸۸ ،۲او نیز مانند پدرش به
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جمعآوری مصاحف خطی عالقهمند بود.
پرسان ش��اه جهان نیز به خوشنویسی بسیار عالقهمند
بودند .از میان آنان داراش��کوه به نستعلیق عالقهمند بود
و در آن طبع میآزمود .رشیدا ،خواهرزادۀ میرعامد ،استاد
نس��تعلیق او بود .داراش��کوه در خط نس��تعلیق بهرتین
خوش��نویس در میان پادشاهان گورکانی بود .او مصحفی
ب��رای مزار ولی خ��ود ،عبدالقادر جیالن��ی کتابت کرد که
هنوز در آن بقعه در بغداد نگهداری میش��ود( 8ش��یمل،
.)۱۰۴ :۱۳۸۲
ا ّما حامیت اصلی از مصحفنگاری و گس�ترش نهایی
اس�لام در دورۀ اورنگزی��ب پدید آم��د .اورنگزیب پرس
شاهجهان بود و در عهد پادشاهی همو بود که امپراطوری
گورکانی��ان به ح ّد کامل خود رس��ید (اخ�تر.)۱۹ :۱۳۵۷ ،
اورنگ زیب به سال  ۱۰۶۹ه.ق قدرت را در دست گرفت.
او خود به خط نس��خ عالقهمند بود و نسخههایی از قرآن
را به این خط نوشت .او در نستعلیق نیز شاگرد سیدعلی
تربی��زی حس��ینی جواهر رق��م (ف )۱۰۹۴بود ک��ه مانند
رش��یدا از شاگردان میرعامد به شامر میرفت .عالوه بر او
دیگرانی نیز در زمینه حامیت از قرآننگاری میکوشیدند
که تعدد موارد و اس��ناد به جامانده جزییات بیش�تری از
نحوۀ حامیت آنان به دست میدهد.
از نخس��تین آثار این دوره نس��خهای اس��ت که مادر

داراش��کوه ،برادر اورنگ زیب به س��ال ۱۰۶۹ه.ق – سال
به قدرت رس��یدن اورنگزیب -به داراش��کوه هدیه کرده
اس��ت .این نس��خه پس از ق��رآن هیبتالله حس��ینی به
لحاظ تاریخی دومین نس��خۀ شناخته شدهای است که در
امپراطوری گورکانی تهیّه ش��د (دیگر آث��ار در ایران تهیّه
ش��ده بود) .از آث��اری که اورنگ زیب خود مس��تقیامً در
ته ّی��ه یا وقف و اهدای آنها دخالت داش��ت چند مورد را
میتوان نام برد :یکی از آثار متعلّق به او نس��خهای است
به خ��ط ابراهیم س��لطان تیموری که به س��ال ۸۳۰ه.ق
کتاب��ت کرده و اکنون در موزۀ هرنی مرتوپولینت نگهداری
میش��ود(تصویر .)۶در این نس��خه نوش��ته بلندی است
که اورن��گ زیب به س��ال ۱۰۴۸ه.ق به ای��ن اثر افزوده
اس��ت .نس��خۀ دیگری نیز در دست اس��ت که پیشتر به
شاهزاده اعظم ش��اه و اورنگ زیب تعلّق داشته و اکنون
در کتابخانۀ س��االرجنگ نگهداری میش��ود .این نسخه را
حاجی عبدالصمد بن حاجی ارشف عطّار کتابت کرده و به
سال ۱۱۱۴ه.ق از سوی غیاثالدّین به اورنگزیب هدیه
شده است .افزون بر اینها به گواهی برخی از نویسندگان،
عبدالباقی حدّاد ،خوش��نویس برجس��تۀ خطوط ششگانۀ
ایران ،مصحفی سیپاره به همراه قطعاتی دیگر از خود به
اورنگ زیب اهدا کرده است .در این آثار مصحفی مربوط
به قرن نهم که عبدالباقی از پدر خویش به ارث برده بود
و نیز مصحفی کمنظیر به خط نس��تعلیق به تاریخ ۱۰۳۲
ه.ق وجود داشت(بیانی.)۱۷۳ :۱۳۸۲ ،
از آث��ار به جامان��ده از اورنگ زیب در خراس��ان نیز
میتوان از نس��خهای یاد کرد که اورنگزیب بر مزار شیخ
احمد جام وقف کرده اس��ت .این نس��خه ک��ه هم اکنون
نی��ز در مزار ش��یخ احمد جام نگهداری میش��ود در قرن
نهم کتابت ش��ده بود و دارای چند صفحۀ الحاقی به خط
مح ّمدبن الله قلی تربیزی به تاریخ ۱۱۷۸ه.ق است (صابر
مقدم.)۱۱۱ :۱۳۸۳ ،
میراث اورنگزی��ب به فرزندانش رس��ید .دخرتان او،
زینتالنس��اء و زیبالنس��اء حاف��ظ قرآن کری��م بودند.
پرسان��ش مح ّمدمعظّم ،مح ّمدس��لطان و مح ّمد کامبخش
کل قرآن را حف��ظ کردند؛ ا ّما در زمین��ۀ قرآننگاری،
نی��ز ّ
زیبالنس��اء مهمتری��ن نق��ش را ایف��ا ک��رد .او یک��ی از
شخصیتهای برجسته در زمینۀ حامیت از هرن و مذهب
و علوم به ش�مار میرود 9.مصحفی ب��ه خط این بانو در
مجموعۀ ن��ارص خلیلی وج��ود دارد .ترقیمۀ این مصحف
آس��یب دیده که تشخیص دقیق نام کاتب را دچار مشکل
میکند؛ ا ّما ش��واهد بر انتس��اب آن به زیب النساء ص ّحه
میگذارد .از جمله س��ه یادداش��ت که کتابت مصحف را
به زیبالنساء منس��وب میکند .مذ ّهب این مصحف نیز
احتامالً خواهر او ،زینتالنس��اء یا معلّم و استاد تذهیب
او ،موالنا مح ّمد س��عید اصفهانی متخلّص به ارشف بوده
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است.

 .۷مه��ر او بر دو مصحف به جامانده اس��ت .یکی از
آنها اثری اس��ت به تاری��خ کتابت  ۹۵۹ه.ق که اکنون
در مجموع��ۀ خلیل��ی نگه��داری میش��ود .ای��ن اثر
مصحف بس��یار زیبایی اس��ت که گویا به داراییهای
شاه طهامسب تعلّق داش��ته و در دورۀ بعد ،از سوی
یکی از شاهان یا شاهزادگان صفوی به شاه جهان اهدا
شده است .بر صفحاتی از این مصحف چندین مهر و
نوشته متعلّق به دورۀ شاه جهان و پس ازآن به چشم
می خورد که نش��ان دهندۀ تغییر محل نگهداری اثر
است .نام مح ّمدخان نیز در این اثر مشاهده میشود
که احتامالً هامن کس��ی اس��ت که بعدها در خدمت
زینتاملل��ک دخرت اورنگزی��ب بوده اس��ت(جیمز،
.)۱۷۶ :۱۳۸۱
 .۸پرس داراشکوه به نام سلیامن شکوه نیز خوشنویس
بود که زی��ر نظر میرمؤمن اکربآبادی مش��کینرقم از
اهالی آگرا تعلیم گرفت.
 .۹او درس��ال ۱۰۴۸ه.ق به دنیا آمد و عالوه بر حفظ
ق��رآن به تحصیل رصف و نحو و معانی و س��ایر علوم
ه ّم��ت گامرد .او خطوط نس��تعلیق و نس��خ را نیکو
مینوشت .مهدی بیانی رشیدا را استاد خط نستعلیق
او میدان��د (بیانی .)۳۹۳ :۱۳۶۳ ،ش��اعر نیز بود و در
ش��عر «مخفی» تخلّ��ص میکرد و دیوانی به فارس��ی
دارد(تق��دم .)۵۸۵ ،ع�� ّدهای وف��ات او را  ۱۱۱۲ه.ق
و برخ��ی دیگ��ر ۱۱۱۳ه��.ق میدانند .گوی��ا مرقّعی
ش��امل قطعات خوشنویس��ی و نگارگری از هرنمندان
ماوراءالنهر و ایرانی و هندی برای او تهیّه ش��ده است
(رحیمیفر.)۱۳ ،
 .۱۰مح ّمد س��عید ش��اگرد رش��یدا بود و ب��رادرزادۀ
مح ّمدباقر مجلسی به شامر میرود .او اندکی پس از
به قدرت رسیدن اورنگ زیب به هند رفت و به سمت
معلّم بزرگترین دخرت شاه گامرده شد.

 .۱۱ب��رای اطّالعات بیش�تر نک :مه��دی صحراگرد.
«ابراهیم س��لطان بانی مدرس��ه دارالصفای سلطانی
شیراز» ،گلستان هرن ،ش  ،۱۳صص۹۳-۹۰؛ فرانسیس
ریشارد« .نصیرالدین س��لطانی ،نصیرالدین مذهّب،
و کتابخانۀ ابراهیم س��لطان در شیراز» ،ترجمۀ سید
مح ّمد مرعش��ی ،در :نامۀ بهارس��تان ،ش ،۵س سوم،
،۱۳۸۳صص .۱۴۰-۱۳۱
 .۱۲ب��رای دیدن تصاویر آن نک :مه��دی صحراگرد،
مجیدفداییان ،و محس��ن عبادی .شاهکارهای هرنی
در آس��تان قدس رضوی :منتخب قرآنهای نفیس از
آغاز تا سدۀ نهم هجری ،صص .۲۱۷-۲۱۴
تصویر  .۴صفحۀ افتتاح مصحف وقفی جهانگیر ،کاتب
زین العابدین ش��یرازی ،تاریخ کتابت  ۸۷۶ه.ق ،محل
نگهداری :گنجینۀ قرآن آس��تان ق��دس رضوی ،مأخذ
تصویر :صحراگرد و دیگران.۲۱۷-۲۱۶ :۱۳۹۲ ،

مش��خّصات مصحف وقفی جهانگیر بر حرم امام رضا
السالم)
(علیه ّ
این مصحف را زینالعابدین شیرازی ،از خوشنویسان ف ّعال
در نیمۀ دوم قرن نهم در ش��یراز کتابت کرده اس��ت .در این
دوره ترکامنان بر شیراز مسلّط بودند و حامیتهای درباری از
تولید نسخههای چندپاره و نفیس به طرزی چشمگیر کاهش
یافته بود .زمانی این نکته بهرت مش��خّص میشود که بدانیم
تا حدود س��ال  ۸۳۸ه.ق ابراهیم س��لطان تیموری در شیراز
مفصل از هرنمندان و تولید آثار نفیس
با تشکیل یک کارگاه ّ
حامیت میکرد 11ا ّما در سال ۸۵۰ه.ق ،همزمان با درگذشت
ش��اهرخ تیموری ،حکومت فارس به دس��ت ترکامنان افتاد.
پیش از این هم یعنی در فاصلۀ بین وفات ابراهیم س��لطان
و درگذشت ش��اهرخ بس��یاری از هرنمندان شیراز به هدف
برخورداری از حامیت دربار به هرات کوچیده بودند .اگرچه
ترکامن��ان نیز در حامیت از تولیدات هرنی ش��هرت دارند،ا ّما
بیش�تر حامیتهای آنان در پایتختش��ان ،تربیز برقرار بود .با
این حال ف ّعالیتهای هرنی ش��یراز به سبب وجود بازرگانان
و متولی��ان با اندک تغییری در کیفیت و س��بک برقرار ماند.
زین العابدین ش��یرازی هرنمند این دوره است .از او اطّالعی
در دست نیست .نامش در تذکرههای خوشنویسی ذکر نشده
و همچنین آثار شناخته ش��دهاش به قدری نیست که بتوان
حدودی از چگونگی ف ّعالیت و حیاتش ترس��یم کرد .حتّی به
درس��تی منیدانیم پس از آموزش و کس��ب درجۀ استادی در
کجا ف ّعالیت میکرده است .از آنجا که این اثر «برسم خزانة ...
ابوالفتح  ...حسن بهادر خان» از امرای آق قویونلو ته ّیه شده
است ،میتوان حدس زد او در این دوره در تربیز بوده است.
سبک تذهیب اثر نیز به آثار ترکامنان شبیه است .البته نباید
فراموش کرد مشابه چنین تذهیبی در شیراز نیز کار میشده
اس��ت .اندازۀ کوچک و استفاده از قلمهای ریز اندام در این
اثر بر پایۀ ش��یوۀ تولید مصحفهای خطی در شیراز پس از
تیموریان است.
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مشخّصات کلّی اثر چنین است :
شامرۀثبت( ۱۳۷ :گنجینه قرآن)
اندازه ۲۶×۱۸ :سانتیمرت
خط :منت ریحان ز ّرین مح ّرر و ترجمۀ فارسی نسخ سیاه
کاتب :زینالعابدین بن مح ّمدکاتب شیرازی
تاریخ کتابت :جامدی اال ّول  ۸۷۶ه.ق
واقف :ابواملظفر نورالدّین مح ّمدجهانگیر
مشخّصات نس��خه :دوصفحۀ نخس��ت (فاتحةالکتاب)
مرصع با دو کتیبۀ ص��در و ذیل در هر صفحه به
مذ ّه��ب و ّ
رقاع س��فیداب؛ آغاز س��ورۀ بقره از صفحۀ سوم با رسلوحی
ظریف؛ دوصفحۀ پایانی نیز با حاشیه و کتیبههای صدر و ذیل
مرصع .متام صفحات مجدول اس��ت و رسسورهها
مذ ّهب و ّ
مذّهب .هر صفحه با احتس��اب ترجمه ،هجده س��طر دارد.
اندازۀ جدول ۱۵ /۲×۱۰سانتیمرت است(گلچین معانی:۱۳۴۷ ،
( .)۱۴۷تصویر)3

تصویر.۳
ترنجپایانیمصحف
وقفیجهانگیر،کاتب
زینالعابدینشیرازی،
تاریخ کتابت۸۷۶ه.ق،
محلنگهداری:
گنجینۀقرآنآستان
قدس رضوی،
مأخذتصویر:گلچین
معانی.۱۴۹ :۱۳۴۷ ،

افزودهه��ا :آغاز و پایان نس��خه دو ترن��ج دارد با منت
زی��ر :ترنج ا ّول« :هذا الکتاب الله املجید قد س��طر برس��م
خزان��ة العام��رة الس��طانیة خلیف��ة الله ف��ی االرضین آیة
الطل��ف و الرحم��ة للعاملین املؤید بعون امللک املس��تعان
ابوالفتح مظفرالس��لطنة والدنیا و الدین حس��ن بهادر خان
خلدالله خالفته و س��لطانه و نرص جن��وده و اعوانه» و در
ترنج دوم« :قداستسعد بتحریر هذا املصحف املنیف املتثال
االم��ر املطاع الرشیف العبد الفقی��ر املحتاج الی رحمة الله
امللک الغنی زین العابدین بن محمدالکاتب الش��یرازی فی
شهر جامدی االول سنة ست و سبعین و مثامنائه الهجریه».
(تصویر)4
در صفح��ات پایانی نیز چند عب��ارت و رضب مهر به
این رشح نقش بس��ته اس��ت« .۱ :زیارت ش��د» و زیر آن
رضب مهری بیضی به خط نس��تعلیق «س��عیداالنصاری»؛
 .۲در یک مهر مربّع به خط نستعلیق «وقف رسکار فیض
آثار حرضت ثامن االمئه س�لام الل��ه علیه»« .۳ ،بتاریخ ۲۹
صفر املظفر زیارت ش��د س��نه  ،»۱۲۸۹و زیر آن در مهری

مربع به خط طغرا «سلطانمح ّمد حاجب العتبه العلیه»؛
«.۴بتاریخ ش��هر رجب املرج��ب  ۱۲۸۷در عرض کتابخانه
مبارکه زیارت ش��د» و زی��ر آن رضب مهری مربّع به خط
نستعلیق «ابوالقاسم الحسینی»( .تصویر 5و)6
مالحظات:
الف .خط :منت قرآن به خط ریحان کتابت شده است.
مطابق رسم رایج نسخههای نفیس منت را با زرحل نوشته
و دور حروف را با رنگ س��یاهقلمگی��ری کردهاند .تحریر
(قل��مگیری) نوش��ته به مهارت زیادی نیازمند اس��ت زیرا
ه��م باید ظراف��ت کار یک نقاش را ب��ه کار گرفت و هم
دانش و مهارت یک خوش��نویس را؛ ب��ه همین علّت ،گاه
کاتبان خ��ود کار تحریر را انجام دادهاند .البته در این اثر
مش��خّص نش��ده که مح ّرر چه کسی اس��ت ولی به گامن
ف��راوان زی��ن العابدین این کار را انجام نداده اس��ت چرا
ک��ه اگر اینط��ور بود در رق��م بدان اش��اره میکرد .خط
ریحان منت ویژگیهایی خاص دارد که شایان تو ّجه است.
ا ّول ضخام��ت زیاد ح��روف در برابر اندازۀ آن اس��ت که

تصویر .۵
صفحۀ پایانی مصحف وقفی جهانگیر،
کاتب زین العابدین شیرازی،
تاریخ کتابت  ۸۷۶ه.ق ،محل نگهداری:
گنجینۀ قرآن آستان قدس رضوی،
مأخ��ذ تصوی��ر :صحراگ��رد و دیگران،
.۲۱۷-۲۱۶ :۱۳۹۲

علّت آن بیش�تر به سبب تحریر خط اس��ت چرا که رنگ
مش��کی دور ،کلامت را برجسته کرده است .بخشی دیگر
از این ویژگی به نحوۀ رعایت تناسبات از سوی کاتب نیز
مربوط اس��ت که کلامت را به نسبت اندازۀ حروف کمی
چاق نوش��ته اس��ت .البته این امر بیش�تر به سبک کاتب
مربوط اس��ت و بدان معنا نیست که خط خارج از اصول
و قاعده اس��ت .این ویژگی زمانی بهرت درک میش��ود که
خط ریحان این اثر را با مصحف معروف ابراهیم س��لطان
در همین مجموعه مقایسه کنیم .در کار ابراهیم سلطان،
کلامت ظرافت و کش��یدگی بیش�تری دارند .ویژگی دیگر
خ��ط آن کوتاهی حروف عمودی اس��ت .معموالً در خط
ریحان ،الفها بلندتر و کش��یدهتر از خط ثلث یا نس��خ
کتابت میشود .این کش��یدگی الفها ویژگی بارز ریحان
و محقّق اس��ت؛ زیرا در اص��ول این قلمها اندازۀ الف دو
نقطه بلندتر از الف در ثلث اس��ت .ا ّما در این اثر تناسب
اندازۀ حروف عمودی نسبت به اندازۀ قلم و دیگر حروف
مش��ابهت زیادی به ثلث دارد .اع��راب و عالیم ریحان را
با رنگ س��یاه نوش��تهاند .ش��اید بدان علّت که در ریحان
معموالً اعراب را با قلمی ظریفتر مینوشتند و در اینجا
برای اینکه وقت کمرتی رصف این کار شود با هامن قلمی
که ترجمه را نوش��تهاند منت را نیز اعرابگذاری کردهاند.
خط نس��خ ترجمه نیز هامنند منت استادانه است و سبکی
خاص دارد .کاتب در نوش�تن برخی از حروف گردش کمی
به کار برده و خط ،خش��ک و مسطّح شده است؛ مثالً در
نحوۀ نوشنت «د» متّصل .ترجمۀ منت بدون تو ّجه به قواعد
س��طر و سواد و بیاض مستقیامً زیر هر کلمۀ عربی نوشته
شده است.
ضامیم نس��خه بهخصوص رسس��ورهها را به قلم رقاع
رنگه نویسی کردهاند؛ گاه به سفیداب ،گاه به زنگار و گاه
به شنجرف و زر.
تذهیب و تزیینات :دو صفحۀ افتتاح نسخه به سورۀ
فاتحة الکتاب اختصاص دارد که در هر صفحه س��ه سطر
کتابت شده اس��ت .این صفحات مجلّلترین و پرکارترین
صفحات نسخه است .باال و پایین منت دو کتیبۀ بازوبندی
اس��ت که در آن نام س��وره و تعداد آیات را به رقاع سفید
نوش��تهاند .بخ��ش میانی هر صفحه س��ه ق��اب دارد که
بخش ب��اال به دو کتیبۀ یاد ش��ده با تزیینات اس��لیمی و
ختایی مربوط اس��ت و قاب میانی منت قرآن اس��ت .دور
این بخشها جدول پهنی اس��ت که درون آن ترنجهایی با
نق��وش ختایی بر زمینۀ اخرا نقش بس��ته و دور همۀ آنها
را کمندی نس��بتاً پهن با زمینۀ الجوردی و نقش واگیرهای
اس��لیمی و ختایی در ب��ر گرفته اس��ت .دور کمند را نیز
با رشفههای الجوردی تزیی��ن کردهاند .تزیینات زمینۀ هر
بخش ترکیبی از نقوش اسلیمی و ختایی است .اسلیمیها
ب��ه رنگ اخرا و گلها و س��اقههای ختای��ی با رنگهایی
متفاوت از سبز و زرد و الجوردی و سفید است .این سبک

تذهی��ب در قرن دهم با اندک تغییراتی به س��بک غالب
تذهیب نس��خههای خطی تبدیل ش��د .صفح��ات پایانی
نس��خه که دربردارندۀ معوذتین اس��ت نیز ترکیبی مشابه
دارد با این تفاوت که فاقد کمند و رشفه است .زمینۀ متام
بخشهای آن به جز منت الجوردی است.

مأخذتصاویر:
مهدی صحراگرد ،مجیدفداییان ،و محس��ن عبادی .شاهکارهای هرنی در
آستان قدس رضوی :منتخب قرآنهای نفیس از آغاز تا سدۀ نهم هجری.
گلچین معانی ،احمد .)۱۳۴۷(.راهنامی گنجینۀ قرآن .مشهد .آستان قدس
رضوی.

کتاب نامه

اخرت ،نرسین .)۱۳۵۷( .اورنگ زی��ب و عرص او ،در :وحید ،ش ۲۴۰و ،۲۴۱
صص.۲۳-۱۹
بیانی ،مهدی )۱۳۶۳(.احوال و آثار خوشنویسان .تهران .علمی و فرهنگی.
بیانی ،منیژه .)۱۳۸۲(.کامل آراستگی .ترجمه :پیام بهتاش .تهران .کارنگ.
بدایونی۱۸۲۸ ( .م ) .منتخب التواریخ .کلکته.
بی نام« .)۱۳۰۷( .زنان مش��هور ،زیب النس��اء بیگ��م» .در :تقدم ،ش .۱۰
ص.۵۸۵
جیمز ،دیوید .)۱۳۸۱(.پس از تیمور ،ترجمه :پیام بهتاش .تهران .کارنگ.
رحیمی فر ،مهناز« .برخی از زنان خوشنویس» .در :موزهها ،صص.۱۶-۱۳
شیمل ،آن ماری .)۱۳۸۲(.خوشنویسی و فرهنگ اسالمی .ترجمه :اسدالله
آزاد .مشهد.آستان قدس رضوی.
صابر مقدم ،فرامرز .)۱۳۸۳( .مجموعۀ معامری آرامگاهی مزار شیخ احمد
جام .تهران .سنبله.
علیشاه رضوی ،س��ید هدایت« .)۱۳۸۷( .تاریخ سیاسی اجتامعی بابریان
هندوستان» .در :سخن تاریخ ،ش.۳صص .۹۳-۷۴
غروی ،مهدی« .)۱۳۴۹( .حمیده بانو بیگم همرس هامیون پادشاه و نوادۀ
احمد ژنده پیل» .در :یغام .ش . ۲۵۹صص.۴۲-۳۹
گلچین معانی ،احمد .)۱۳۴۷(.راهنامی گنجینۀ قرآن .مشهد .آستان قدس
رضوی.
__________( .فروردی��ن« .)۱۳۴۴نفایس کتابخانه آس��تان قدس رضوی:
مصحف بابری» .نامۀ آستان قدس .ش . ۲۰صص .۶۴- ۶۰
مایل هروی ،نجیب« .کتابی نه س��منزاری دالویز» .در :آن ماری ش��یمل.
هامن .صص.۲۲-۷
مبین ،ابوالحسن( .بهار « .)۱۳۸۷تذکرۀ هامیون و اکرب» .در :آیینۀ میراث .س
ششم .ش .۱صص .۳۲۹-۳۱۹
Lings, martin & safadi, yasin hamid. Quran (catalogue
of an exhibition of Quran manuscripts at the British
library,London, 1976.

تصویر .۶
جزییاتی از صفحۀ پایان
منت قرآن در مصحف وقفی
جهانگیر شامل رضب مهرها و
یادداشت های افزوده.

جایگاه وقف در کتابآرایی ایرانی:

تأثیر س ّنت « وقف»
در حفظ و توسعۀ کتابآرایی ایرانی
با تأ ّملی بر مصاحف کتابخانه
آستان قدس رضوی
کیانوشمعتقدی*

چکیده:
یکی از س�� ّنتهای ارزش��مند در تاریخ اجتامعی -مذهبی ایران ،از دیرباز تا به امروز ،س ّنت «وقف» نسخ خطّی،
س��اخت بناه��ا و آث��ار عاماملنفعه بوده اس��ت .این مهم در فاصلۀ س��دههای پنجم تا دهم هج��ری مورد تو ّجه
پادش��اهان ،درباریان ،علام و حتّی گاهی مردمان عادی بوده و با آغاز دورۀ صفوی و تثبیت مذهب ش��یعه در
ایران ،توسعۀ فراوانی یافت.
تأثیر س�� ّنت وقف بر حفظ مصاحف قرآنی (بهویژه در ایران) مسئلهای است بسیار حایز اه ّمیت ،آنچنان که از
میان منونههای فراوان مصاحف قرآنی وقفی ،مجموعۀ ارزش��مندی در کتابخانههای آس��تان قدس رضوی ،آستان
مقدّس قم ،شاهچراغ شیراز ،کاخ گلستان ،کتابخانۀ ملّی ،مرعشی قم ،موزۀ ملک و ...وجود دارد که در پی قرنها
به واس��طۀ هوش��مندی واقفین این آثار به بهرتین ش��کل ممکن حفظ و نگهداری گردیده اس��ت؛ ا ّما به تحقیق
میتوان مصاحف وقفی موجود در کتابخانۀ آستان قدس رضوی را که هم به لحاظ تعداد و هم به لحاظ تاریخی
و نسخهشناسی از اه ّمیت ویژهای برخوردارند ،مهمترین منبع و مرجع مصاحف وقفی در جهان اسالم دانست.
در ای��ن مقال عالوه بر مع ّرفی قدیمیترین مصاحف وقفی و واقفی��ن این مجموعه ،صفحات وقفنامهها را به
لحاظ ویژگیهای خوشنویس��ی و گرافیکی نیز مورد بررس��ی قرار خواهیم داد .گفتنی اس��ت حضور تعداد قابل
تو ّجهی از زنان واقف ،در میان واقفین نُس��خ کتابخانۀ آس��تان قدس و همچنین مصاحف وقفی با ترجمۀ فارسی
نکات جالب تو ّجه دیگری است که از نظر میگذرد.
واژگان کلیدی :وقف ،وقفنامه ،خوشنویسی ،مصاحف قرآنی ،زنان واقف ،کتابخانۀ آستان قدس رضوی
* پژوهشگر هرنهای ایرانی  -اسالمی
kianooshart@gmail.com

وقف 1از نظر اجتامعی از مظاهر خاص پیرشفت جامعۀ
دینی به ش�مار میآید و عالوه بر جنبۀ ایامن قلبی و ادای
فریضهای مذهبی ،فرصتی است تا آثار ارزشمند هر دوران
تا س��دههای بعد حفظ و ماندگار گردند .وقف در ایران را
میت��وان در قالب دو طبقهبندی اصلی مورد بررس��ی قرار
داد :ا ّول وقف نسخ خطّی و دیگر وقف بناهای عاماملنفعه
(مدرس��ه ،مس��جد ،بیامرس��تان ،کاروا نرسا ،آب انبار و.)...
واقفین دورۀ اس�لامی در ایران عموم��اً مردان بودند؛ ا ّما از
حدود سدۀ پنجم ﻫ.ق .منونههایی از وقفیات زنان نیکوکار
نیز در دست است.
یکی از مش��هورترین وقفنامهه��ای تاریخ کتابآرایی
ای��ران ،وقفنامۀ «ربع رش��یدی» اس��ت ،كه ب��ا خط خود
مؤس��س ربع رش��یدی ،نوشته شده
رش��یدالدّین فضلاللهّ ،
است .نسخۀ اصلی این وقفنامه اكنون در كتابخانۀ مركزی
2
تربیز نگهداری میشود.
بر مبنای فهرس��تی که «شیخ بهایی» در روزگار صفوی
از موقوفات شهر مشهد ارایه داده ،بخش عظیمی از واقفین
مردان بودند که در رأس همه «ش��اه عب��اس صفوی» قرار
داش��ت که مجموعۀ کمنظیری از مصاحف قرآنی را وقف
السالم) کرده بود.
کتابخانۀ حرم امام رضا (علیه ّ
در بررس��ی نس��خ خطّی ک��ه ب��ه لح��اظ کتابآرایی
(ش��یوههای خوشنویس��ی ،تذهیب و تجلی��د) از اه ّمیت
وی��ژهای برخوردارن��د ،صفحات ح��اوی مت��ون وقفنامه
همواره راهگشای شناخت هرچه بیشرت تاریخچه و سابقۀ
کتابت اینگونه آثار اس��ت .بررس��ی و تحلیل وقفنامهها،
طبقهبندی اجتامعی واقفان و تأ ّملی بر شیوۀ خوشنویسی
صفحات وقفنامهها ،همه و همه فرصتی را برای آشنایی
بیشرت با تاریخچۀ کتابآرایی ایران فراهم میکند.
گفتنی اس��ت در برخی م��وارد وقف اینگون��ه آثار با

انگیزههای سیاس��ی از سوی س�لاطین و فرمانروایان انجام
میپذیرفته است.
پر واضح اس��ت که شهر مشهد بهواس��طۀ وجود حرم
مط ّهر امام هش��تم ش��یعیان ،از دیرباز م��أوای ارادمتندان
الس�لام) بوده اس��ت .در
خاندان عصمت و طهارت (علیهم ّ
ای��ن رهگ��ذر و با تأس��یس قرائتخان��ه و کتابخانه و طی
قرنه��ا ،مجموع��های کمنظیر از مصاح��ف قرآنی در این
مجموع��ۀ آرامگاهی گردآوری ش��د و در هر دورۀ تاریخی،
به مدد عالقۀ بزرگان مذهبی و مملکتی ،مصاحفی چند نیز
ب��ه آن افزوده گردید .خوش��بختانه امروز با تکیه بر همین
صفحات وقفنام��ه ،ترقیامت و نقوش ُمهر موجود در این
نسخ ،میتوان اطّالعات ارزشمندی از روند تهیه و تولید این
آثار ،نام سفارشدهندگان ،هرنمندان (خوشنویس ،مذ ّهب،
مجلّد و صحاف) و واقفین این نفایس را شناسایی و بررسی
منود.

مع ّرفی واقفین و مصاحف وقفی کتابخانۀ آستان
قدس رضوی

قدیمیتری��ن مصحف وقف��ی کتابخانة آس��تان قدس
رضوی مش��هد ،ج��زوۀ قرآنی کوچکی اس��ت ک��ه کاتب و
واق��ف آن« ،کش��واد بن امالس» ،این مصح��ف کمنظیر را
در تاریخ 327ﻫ.ق .در ش��هر اصفهان کتابت منوده اس��ت
(ش�مارۀ ثبت  .)3013پس از این نس��خه ،ج��زوۀ قرآنی (با
شامرۀ ثبت  ،)3004به خط کوفی نزدیک به نسخ ا ّولیه و از
منونههای ممتاز قرآننگاری سدۀ چهارم ﻫ.ق .موجود است
که همواره با نام واقفش« ،ابنسیمجور» ،شناخته میشود و
السالم)
در تاریخ  383ﻫ.ق .وقف آستان حرضت رضا (علیه ّ
3
گردیده است.
واقف دیگر س��دۀ چهارم ﻫ.ق« .ابوالقاس��م منصور بن
مح ّم��د ب��ن کثیر» ،از رج��ال و دبیران مش��هور غزنویان و

 - 1وقف در ادبیّات فارس��ی به معنای « ایس��تادن و
پایندگی» است.
مفصل
 - 2در مقدّمۀ وقفنامۀ ربع رشیدی -كه بسيار ّ
است -رش��يدالدّين فضل الله ،شواهدي از احاديث و
آيات قرآن بيان كرده و اعامل «س��يئه و صالحه» را با
هم مقايسه منوده و بهرتين اعامل صالحه را «خريات
جاريه» يا «وقف» دانسته است و آن را ييك از بهرتين
اعامل شمرده و سپس عمل خويش را از نظر كيفيت
وك ّميت ،برتر از هر منونهای تا آن زمان در رسزمنيهای
اسالمی دانسته است.
 - 3نام کامل وی «ابوالقاس��م عل��ی بن نارص الدوله
ابی الحس��ن مح ّم��د ابراهیم بن س��یمجور»( متوفّی
387ﻫ.ق ).از امرای قهستان و رسدار معروف خراسان
بوده و در عهد «نوح بن منصور سامانی»(378ﻫ.ق).
حکومت خراسان را بر عهده داشته است.

منونههای وقفنامۀ مصحف سدههای چهارم و پنجم
ﻫ.ق .در کتابخانۀ آستان قدس رضوی

صاحب دیوان خراسان در عهد سلطان محمود غزنوی بوده
ک��ه جزوۀ قرآنی (با ش�مارۀ ثب��ت  )3282را در تاریخ 393
ﻫ.ق .وقف آستان منوده است.
در گنجینۀ کتابخانۀ آس��تان قدس رضوی ،پانزده جزوه
از قرآنی سیپاره (با شامرهای ثبت  3324و  )1501موجود
است ،که کاتب آن «ابوالربکات علی بن الحسین الحسینی»
بوده و بر اس��اس وقفنامهای که در صفحۀ آغازین نسخه
به دستخط «ابوعلی بن حسوله» 4نگاشته شده ،در تاریخ

وقفنامۀ قرآن به خط «مح ّمد بن عثامن» در
کتابخانۀ آستان قدس رضوی

وقفنامۀ منتخب  12سورۀ قرآن ،کاتب و واقف:
«ابراهیم سلطان» ،کتابخانۀ آستان قدس رضوی

وقفنامۀ قرآن دورۀ ایلخانی ،واقف« :علیخان
تالپر» ،کتابخانۀ آستان قدس رضوی

421ﻫ.ق .وقف آستان گردیده است.
بیش��ک ،یک��ی از مهمتری��ن مصاحف قرآن��ی تاریخ
کتابآرایی ایران ،قرآن س��یپاره به خط و تذهیب «عثامن
بن و ّراق غزنوی» است که در تاریخ 464ﻫ.ق .و به سفارش
«شیخ الرییس ابو جعفر مح ّمد بن احمد عبدوسی» کتابت
گردیده و در تاریخ  614ﻫ.ق .از سوی «علی بن الفضل بن
علی الحاجی البطرانی» وقف کتابخانۀ آستان قدس رضوی
گردیده اس��ت .در کنار این مصحف ،نسخۀ مشابه دیگری
توس��ط «مح ّمد
نیز وجود دارد که کار کتابت و تذهیب آن ّ
بن عثامن و ّراق غزنوی» (نوۀ عثامن و ّراق) انجام پذیرفته و
طبق وقفنامهاش ،از سوی «مح ّمدبن ابی دلف حلفوری»
ملقّ��ب به "رشف" وقف مس��جد جامع ش��هر «حلفور» ،از
توابع ش��هر طوس ش��ده و بعدها به کتابخانۀ آستان قدس
رضوی منتقل گردیده است.
در میان واقفین مش��هور سدۀ شش��م ﻫ.ق .با نامهایی
متعدّد از زنان و مردان واقف مواجه هستیم؛ از جمله «علی
بن اس��معیل بن ابی مس��عود» مصحف قرآن��ی زیبایی (با
ش�مارۀ ثبت  )56را در تاریخ  535ﻫ.ق .در حضور شاهدی
به نام «علی بن حمزه بن علی البزاز» وقف آس��تان منوده
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است.
با ورود به س��دۀ هفتم ﻫ.ق .و تغییرات اساسی در کار
کتابت (بهویژه رواج خط نس��خ) مصاحف بیشرتی تولید و
وقف آس��تان قدس رضوی گردید؛ برای منونه قرآنی به خط
کوفی دوران گذار موجود اس��ت که در صفحۀ نخس��ت آن
منت وقفنامۀ جالب تو ّجهی به چش��م میخورد؛ بر اساس
توسط «مح ّمد
این وقفنامه ،نسخه (با شامرۀ ثبت ّ )3266
بن محمود بن عیس��ی ادیب الطربی» در تاریخ  690ﻫ.ق.
وقف آستان گردیده است .همچنین قرآن مرتجمی (با شامرۀ
ثبت  )1732وجود دارد که کاتب و واقفش ش��خصی به نام
«سعد بن عبدالجبار بن احمد املکنی بابی الحرث» بوده و
به لحاظ س��بک کتابآرایی مشابه نسخۀ مشهور "راوندی"
در همین مجموعه است.
در میان مصاحف متعلّق ب��ه دورۀ ایلخانی ،که عمدتاً
قرآنهای نفیس��ی در قطع بزرگ بودهاند ،پنج منونۀ ممتاز
وقفی در کتابخانۀ مش��هد موجود اس��ت که ا ّولین نس��خه
توس��ط «حس��ین بن مح ّمد العارزی»
در تاریخ  730ﻫ.قّ .
(با ش�مارۀ ثبت  ،)4374دومین نسخه در تاریخ  736ﻫ.ق.
توس��ط «ش��یخ علی نویان ابن امیر علی» (با ش�مارۀ ثبت
ّ
توسط «صالح
 ،)3707سومین نس��خه در تاریخ  765ﻫ.قّ .
ب��ن مح ّمد بن عل��ی صانع یزدی» (با ش�مارۀ ثبت ،)3741
توس��ط کاتب اثر،
چهارمی��ن نس��خه در تاری��خ 778ﻫ.قّ .
«مرتضی بن مح ّمد بن احمد الحسینی السمنانی» (با شامرۀ
توس��ط
ثبت  )411و پنجمین مصحف در تاریخ 1236ﻫ.قّ .
«نورمح ّمد خان بن امیر مراد علیخان تالپر» (با شامرۀ ثبت
 )141وقف آستان قدس رضوی گردیده است.
ب��ا آغاز عهد تیموری ،کار تولی��د مصاحف نفیس بیش

از گذش��ته در ش��هرهای ایران رواج یافت و بسیاری از این
نفایس در کتابخانههایی که از س��وی ش��اهزادگان تیموری
و آق قویونلوها تأس��یس گردیده بود ،تهیه و س��پس وقف
مکانهای مذهبی گردید .در گنجینۀ آس��تان قدس رضوی
مصحفی (با شامرۀ ثبت  )255به خط خوشنویس برجستۀ
س��دۀ نهم ﻫ.ق«،.عبدالله مروارید» ،موجود اس��ت که در
توسط «میرزا نظام امللک ابن میرزا علی
تاریخ 1062ﻫ.قّ .
خان بیک» وقف آستان گردیده است.
ا ّما مصح��ف بیمانند این مجموع��ه ،منتخب دوازده
س��ورۀ قرآنی اس��ت ،که کار کتابت آن را «ابراهیم سلطان
بن ش��اهرخ» تیم��وری انج��ام داده و ش��خصاً آن را وقف
آس��تان امام هشتم شیعیان منوده اس��ت .این مصحف در
ابعاد بزرگ  80×64س��انتیمرت و در قالب مکتب شیراز در
تاریخ  827ﻫ.ق .کتابت و تذهیب گردیده است .در همین
راس��تا دو جزوۀ قرآنی نیز از همین دوران (مکتب هرات)
توسط «شیخم سوداگر» ،احتامالً از رسدارن تیموری ،وقف
ّ
کتابخانۀ آستان قدس رضوی گردیده است.
دیگر مصح��ف وقفی مه��م این مجموع��ه ،اثر یگانۀ
خوش��نویس برجس��تۀ ایرانی« ،عبدالله طب��اخ هروی» (با
ش�مارۀ ثبت  )153اس��ت که به س��فارش «رکن الس��لطنه
عالءالدوله بهادرخان» در تاریخ  845ﻫ.ق .به سه قلم نسخ،
محقّق و رقاع کتابت گردیده و در تاریخ 1040ﻫ.ق .از سوی
«اعتقادخان» ،فرزند غیاث الدّین مح ّمد رازی ،وقف آستان
گردیده است.
س��دۀ نهم هج��ری از دورهه��ای باش��کوه قرآننگاری
در قال��ب مکاتب ش��یراز ،ه��رات و تربیز ب��ود و در پرتو
حامیتهای ش��اهزادگان و امرای ایرانی مجموعهای عظیم
از مصاحف نفیس تهی��ه و وقف گردید .یکی از منونههای
نفی��س و مرتج��م این دوران ،قرآنی اس��ت ب��ه خط «زین
العابدین بن مح ّمد کاتب ش��یرازی» که به س��فارش خزانۀ
«ابوالفتح مظفرالدین حسن بهادرخان» در تاریخ  876ﻫ.ق.
توسط «ابواملظفر نورالدین جهانگیر» ،پادشاه
کتابت و بعدا ً ّ
گورکانی هند ،وقف آستان گردید.
الزم به ذکر اس��ت ،در فاصلۀ س��دههای نهم تا یازدهم
ﻫ.ق .تع��داد قابل تو ّجهی از هرنمندان خوش��نویس ،نقاش
و مذ ّه��ب در پی قدرت یافنت مغ��والن گورکانی هند -که
مس��لامن نیز بودند -به ش��به قارۀ هند مهاجرت کردند و
ب��ه همین س��بب مجموعۀ عظیم��ی از مصاح��ف قرآنی،
دیوان اش��عار فارسی و قطعات نس��تعلیق در شیوۀ هندو
ایران��ی تهیه و تولید ش��د و بس��یاری از نفیسترین آنها از
سوی پادش��اهان گورکانی وقف آس��تان مقدّس امام هشتم
السالم) گردید .یکی از زیباترین منونههای این قرآنها،
(علیه ّ
قرآن وقفی معروف به قرآن صد (با شامرۀ ثبت  )100بوده که
متامی صفحات آن دارای تذهیب پُرکار مکتب کشمیر است،
همچنین قرآنی (با ش�مارۀ ثبت  )106که «س��لطان ابراهیم
قطب شاه» ،پادشاه گلکنده دکن ،در تاریخ  970ﻫ.ق .وقف

توسط
آس��تان منود و نسخۀ دیگر (با ش�مارۀ ثبت )291که ّ
«س��لطان عبدالله قطبش��اه» در تاری��خ 1051ﻫ.ق .وقف
آستان قدس رضوی گردید.
عه��د صفوی عالوه بر اینکه عرص ش��کوفایی اقتصاد و
بازرگانی ایران بود ،با به رس��میت ش��ناخنت مذهب تشیّع،
فصلی نوین در شیوۀ تفکّر و زندگی ایرانیان رقم زد .از سوی
دیگر ،این دوران عرص رونق موقوفات در اشکال گوناگون،
ب��رای منونه در بناها و کتابخانههای ش��هرهای اردبیل ،قم،
اصفهان و مشهد به ش�مار میآید .پس از این دوران ،حرم
رضوی نیز به عنوان یک نهاد دولتی اه ّمیت ویژهای یافت.
از جمل��ه وقفنامهه��ای جال��ب تو ّج��ه ای��ن دوران،
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وقفنامۀ «س��لطان حس��ین صفوی» بر مصحف «بابری»
اس��ت ،که در آن ،بابر ،پادش��اه و مؤس��س سلسۀ گورکانی
هند ،خطی دش��وار را اخرتاع منود و نسخهای را به آن خط
نگاشت.
ش��اه طهامسب تغییرات اساس��ی در ادارۀ امور حرم و
موقوف��ات آن به وجود آورد و حرم به یک س��ازمان دولتی
تبدیل ش��د که ش��اه در رأس آن بر امور حرم نظارت عالیه
داش��ت و متولّی به عنوان نایب شاه امور حرم و موقوفات
را زی��ر نظ��ر او اداره می کرد .در همین راس��تا و در زمینۀ
وقف نس��خ خطّی ،روزگار «ش��اه عباس» یکی از دورههای
باشکوه به حس��اب میآید .شاه عباس در فاصلۀ سالهای
 1007ت��ا 1009ﻫ.ق .تعداد قاب��ل تو ّجهی مصحف نفیس،
ش��امل چندی��ن قرآن نفی��س و چند دستنوش��ته به خط
السالم)،
کوفی منس��وب به امئه از جمله حرضت علی(علیه ّ
السالم) ،امام
السالم) ،امام حس��ین (علیه ّ
امام حس��ن (علیه ّ
السالم)  ،امام کاظم
ه
(علی
صادق
امام
�لام)،
الس
ّ
سجاد (علیه ّ
السالم) وقف کتابخانۀ آستان
السالم) و امام رضا (علیه ّ
(علیه ّ
من��ود ،ک��ه وقفنامۀ کلیۀ این مصاحف ب��ه خط و امضای
«شیخ بهایی» است.
«ش��اه س��لیامن صفوی» قرآنی را در تاریخ 1090ﻫ.ق.
(با شامرۀ ثبت  )154و «سلطان حسین صفوی» سه نسخه
(ش�مارههای ثبت  773 ،134و  )50را در فاصلۀ س��الهای
 1110تا 1119ﻫ.ق .وقف کتابخانۀ حرم منودهاند.
در ادامه و در دورههای بعد نیز س�� ّنت وقف از سوی
ش��اهان سلس��لههای افش��اریه ،زندیه و قاجاریه همچون
گذش��ته پیگیری ش��د که البت��ه حجم آثار وقف��ی در عهد
قاجار بیش از دو دورۀ قبل بود و به طور مشخّص از سوی
«فتحعلی شاه» و فرزندانش مصاحف بسیار نفیسی وقف
کتابخانۀ آس��تان گردید؛ که برای منونه م��ی توان به قرآنی
(با شامرۀ ثبت  )108با تاریخ وقف 1233ﻫ.ق .اشاره منود.
دیگر واقفین این دوران عبارتند از:
بمیرزامؤیّدالدوله
مش��یرالدوله (1273ﻫ.ق ،).طهامس�� 
(1283ﻫ.ق ،).حم��زه می��رزا حش��متالدوله (1288ﻫ.ق،).
شمسالدوله(1284ﻫ.ق،).مؤیّدالدوله(1300ﻫ.ق،).رک نالدوله
(1301ﻫ.ق ).و معتمدالدوله فرزند عباس میرزا (1301ﻫ.ق.).

« - 4ابوعلی بن حس��وله» وزیر دانش��مند و شیعه،
دیوان رس��ایل مجدالدوله دیلمی بوده ،وی در س��ال
420ﻫ.ق .که س��لطان مح ّمد غزنوی بر ری مس��تولی
ش��د ،همراه سلطان محمود به غزنین رفت و سمت
دبیری یافت و در زمان س��لطان مسعود بار دیگر به
دیوان رسایل ری منسوب گردید.
 - 5کاتب این مصحف «ابوالقاس��م الحس��ن ...علی
الخطیب» بوده و این مصحف (با شامرۀ ثبت  )56را
ب��ه خط کوفی دوران گذار ،احتامالً در مناطق مرکزی
ایران(ری یا کاشان) کتابت منوده است.
 - 6برای مطالعۀ بیشرت رجوع کنید به:
احمد گلچني مع��اىن« ،مصحف بابرى» ،نامۀ آس��تان
قدس ،شامرۀ بيستم ،نوروز  ،1344ص60

بانوان واقف

 - 7دیگ��ر منونهه��ای قرآنهای مرتجم که از س��وی
زنان وقف گردیدهاند :کتابخانۀ آستان قم ( 4نسخه)،
موزۀ آس��تان قم (7نسخه) ،کتابخانۀ شاهچراغ شیراز
(2نسخه) و کتابخانۀ حیدریه نجف ( 1نسخه).
 - 8برای مطالعۀ بیش�تر دربارۀکاش��یهای ز ّرین فام
ح��رم مط ّهر رض��وی و تاریخچۀ ای��ن کتیبهها رجوع
کنید به :مقالۀ “شکوه کاشی ز ّرینفام در محرابهای
حرم مط ّهر رضوی” .مجلّۀ آس��تان هرن .ش�مارۀ 2و.3
زمستان1391

وقفنامۀ قرآن «الغ ترکان خاتون»،
کتابخانۀ آستان قدس رضوی

وقفنامۀ قرآن ،واقف« :عایشه الحوال»،
کتابخانۀ آستان قدس رضوی

از جمل��ه موضوع��ات جال��ب تو ّج��ه در بررس��ی
وقفنامههای مصحف نفیس کتابخانۀ آستان قدس رضوی،
موقوف��ات بانوان اس��ت که س��ابقهای طوالنی نیز داش��ته
اس��ت .از میان قرآنهای مرتجم وقفی در کتابخانۀ آس��تان
ق��دس رضوی 49 ،نس��خه را زنان وق��ف منودهاند 7.یکی از
قدیمیترین ج��زوات قرآنی وقفی این مجموعه ،متعلّق به
واقفۀ نیکوکار« ،حکیم ستی بنت الحسین» ،از اهالی سبزوار
بوده که در تاریخ «جامدی االخر س��نۀ س��بع و اربعامئه»
الس�لام) گردیده است .پس
وقف آس��تان امام هشتم (علیه ّ
از وی و تا اواس��ط سدۀ پنجم هجری ،تنها دو نسخۀ دیگر
از س��وی بانوان وقف کتابخانۀ آس��تان قدس رضوی ش��ده
اس��ت :ا ّولی ،جزوات قرآنی موقوف��ۀ «ام مح ّمد بنت حاتم
برات جعفر بن مح ّمد» ،در تاریخ 419ﻫ.ق( .با شامرۀ ثبت
 )4351و دیگ��ری جزوات قرآنی موقوفۀ «خدیجه بنت ابی
الحسن بن محمد دهقان» در تاریخ  478ﻫ.ق .که یک سده
بعد نیز به دلیلی نامعلوم دوباره از س��وی «فخر ستی بنت
امی��ر بن عم��ر الکوجکو» در تاری��خ  575ﻫ.ق .با رشایطی
خاص ،وقف هامنجا گردیده است.
با آغاز س��دۀ شش��م هج��ری و با توس��عۀ کتابآرایی وقفنامۀ قرآن ،کاتب و واقف« :زمرد ملک» ،کتابخانۀ آستان قدس رضوی
(بهوی��ژه در مکتب خراس��ان) ،تع��داد مصاحف نفیس که بنت عبدالله عبدالرحمن تاجر» اس��ت ک��ه جزوۀ قرآنی را
به لحاظ خوشنویس��ی ،تذهیب و ترکیب بندی ،باشکوهتر (با ش�مارۀ ثبت )61در تاریخ  554ﻫ.ق .وقف آستان منوده
از گذش��ته تهیه و تولید میگردید ،رش��د روزافزونی یافت .است .شیوۀ خوشنویسی این نسخه ،کوفی ایرانی و به لحاظ
در ای��ن میان زنان درباری نه تنها اقدام به وقف این نس��خ شکل حروف (مفردات) بسیار قابل تأ ّمل است.
کردن��د ،بلک��ه گاه خود ،کار کتابت ای��ن مصحف را نیز بر
یک��ی از مهمترین مصاحف مرتجم موجود در کتابخانۀ
عهده داشتند .یکی از بانوان واقف این سده «عایشه الحوال آس��تان قدس رضوی ،قرآنی (با ش�مارۀ ثبت  )2752به خط
نس��خ کهن با ترجمۀ فارسی اس��ت که از نظر زبانشناسی
منحرصبهف��رد و ش��اخصههای تذهیب س��لجوقی مکتب
خراسان را داراس��ت .واقفۀ این مصحف «بنت ابی القاسم
بن علی» است.
واقفۀ دیگر این دوران« ،ملکه الغ ترکان خاتون» ،دخرت
سلطان محمود بن مح ّمد بن بغراخان (از شهریاران سالجقه)
از جمله فرمانروایان خوارزم است .این مصحف ،قرآنی است
ده قس��متی ،که هفت مجلّد آن امروزه در کتابخانۀ آستان
قدس رضوی (با شامرۀ ثبت  )23نگهداری میگردد .در منت
وقفنامه ،نام وی به صورت «ملکه معظمه» و« افتخار آل
افراسیاب و سلجوق» آمده است.
یک��ی دیگر از بانوان نیک��وکار و هرنمند« ،ترکان زمرد
ملک بنت سلطان مح ّمد» بوده ،که واقف و کاتب جزوات
قرآنی (با ش�مارۀ ثبت  )4527اس��ت .وی دخرت «س��لطان
محمود» و خواهرزادۀ «س��لطان سنجر» سلجوقی است و
عالوه بر این قرآن ،نامش در کتیبههای ز ّرینفام زیر گنبد
الس�لام) با تاریخ  557-540ﻫ.ق.
حرم امام هش��تم (علیه ّ
8
نیز آمده است.
از دیگ��ر زن��ان واق��ف ک��ه منونهه��ای آثارش��ان در

وقفنامۀ قرآن ،واقف« :علی بن اسمعیل»
( 535ﻫ.ق ،).کتابخانۀ آستان قدس رضوی

کتابخان��ۀ آس��تان ق��دس رض��وی موجود اس��ت میتوان
ب��ه حاجیه من ّوره خانم هندی (1156ﻫ.قُ ،).حس��نِ زیبا
(1127ﻫ.ق ،).رشیف��ه بیگ��م (1201ﻫ.ق ،).بیب��ی بلوچ
(1211ﻫ.ق ،).طی��ب النس��اء (1212ﻫ.ق ،).زینب نس��اء
خان��م (1217ﻫ.ق ،).بیب��ی ج��ان خان��م (1220ﻫ.ق،).
موجود خانم (1223ﻫ.ق ،).حمیده خاتون (1248ﻫ.ق،).
خازنه الدول��ه (1253ﻫ.ق ،).گوهر خان��م (1258ﻫ.ق،).
دلش��اد میرزا (1261ﻫ.ق ،).ش��هربان خانم (1262ﻫ.ق،).
صاحب سلطان خانم (1274ﻫ.ق ،).حاجیه شاهزاده خانم
(1279ﻫ.ق ،).سیده معصومه بیگم (1281ﻫ.ق ،).تاج گل
خان��م (1284ﻫ.ق ،).همدم خان��م (1284ﻫ.ق ،).فاطمه
س��لطان (1285ﻫ.ق ،).شاهزاده نواب خانم (1303ﻫ.ق).
و حاجیه سلطان صفیه (1270ش ).اشاره کرد.

شیوۀ خوشنویسی وقفنام هها

صفحات حاوی متون وقفنامهها بیشرت در آغاز و پایان
مصاحف به چش��م میخورد و اصوالً از س��وی خوشنویس
(یا کاتب) نس��خه همزمان با کتابت اثر و یا بعدا ً از س��وی
صاحبان نس��خه و به خطّی نه چندان زیبا نگاش��ته ش��ده
است.
توس��ط خوش��نویس
نامه
ف
وق
منت
که
های��ی
ه
منون
در
ّ
کتابت گردیده ،منت با خطی هامهنگ با خط قرآن همچون
کوفی ،رقاع ،نس��خ ،محقّق و نس��تعلیق نوشته شده و در
پایان نام س��فارش دهنده و واقف نس��خه آمده است .این
نوع از وقفنامهها به لحاظ سطربندی و اندازۀ قط قلم نیز
در بسیاری موارد از شیوۀ کتابآرایی اثر پیروی میکرده و
در برخی موارد ،با تزییناتی همچون طالاندازی ،زرافشان و
حلکاری در پیرامون منت وقفنامه همراه بوده است .منونۀ
ممتاز آن ،وقفنامۀ منتخب دوازده س��وره از قرآن به خط
«ابراهیم سلطان تیموری» است.
ا ّما نوع دوم که بیش�ترین تع��داد را به خود اختصاص
میدهد ،بعد از کتابت اثر و گاهی با فاصلۀ چندین سده ،از
سوی صاحبان این مصحف وقف میگردیده .منت وقفنامه

با خطوطی همچون نس��خ ،نستعلیق و شکسته نستعلیق
نگاشته می شده و واقف عالوه بر نام خود ،رشایط وقف و
تاریخ وقف را نیز مینوش��ته و عموماً ممهور نیز میمنوده
است .بس��یاری از مصاحف کتابخانۀ آس��تان قدس رضوی
عالوه بر اینها ،یادداشتهایی مبنی بر "عرض دید و زیارت"
از س��وی بزرگان دینی و سالطین دورههای مختلف همراه
ب��ا نقش مهرهایی از آنها نیز دارند .همچنین مهر و امضای
تولیتهای وقت آستان 9و مهر بازدیدهای سالیانۀ کتابخانه
ک��ه تقریباً از عهد قاجار به بعد مرس��وم گردی��ده ،نیز در
بسیاری از این مصاحف به چشم میخورد.

منبع تصاویر

• ( .)1391ش��اهکارهای هرنی در آستان قدس رضوی(منتخب قرآن های
نفیس ازآغاز تا پایان عهد تیموری)

کتابنامه

•ـــــــ .)1391(.شاهکارهای هرنی در آستان قدس رضوی(منتخب قران
مؤسسۀ آفرینشهای
های نفیس از اغاز تا پایان عهد تیموری) .مش��هدّ .

هرنی آستان قدس رضوی.
• فکرت ،مح ّمد آصف( .بهمن  .)1363فهرس��ت نس��خ خطّی قرآنهای
مرتجم (کتابخانۀ مرکزی آس��تان قدس رضوی) .مش��هد .کتابخانۀ مرکزی
آستان قدس رضوی.
• مایل هروی ،نجیب .)1372( .کتابآرایی در متدّن اسالمی .مشهد .آستان
قدس رضوی.
•ــــــــــــــ  .)1380( .نقد و تصحیح متون .مشهد .به نرش.
• نیک پرور ،مح ّمد .)1351( .کتابخانههای استان خراسان(از آغاز تا عرص
حارض) .مشهد .انتشارات ادارۀ کل فرهنگ و هرن خراسان.
• ریشار ،فرانسیس .)1385( .کتاب ایرانی .ترجمه :ع .روحبخشان .میراث
مکتوب.
• لینگز ،مارتین .)1377( .هرن خط و تذهیب قرآنی .ترجمه :مهرداد قیومی
بید هندی .گروس

 - 9توليت ،عهدهدار انجام امور موقوفه است كه
از طرف واقف به اين س��مت گامشته شده و در
هر عرصى واقفان مراقبت از قرآنها را به متولّيان
جليلالشأن آستان قدس رضوى تفويض منودهاند.

درآمد
توسط اشخاص مختلف وقف
انی
و
ا
ر
ف
امالک
و
اشیا
دیرباز
از
ّ
آس��تان مقدّس حرضت علیبنموسیالرضا (علیه السالم) شده
است .در دورۀ قاجار حجم این موقوفات بهطور چشمگیری
افزایش یافت .شاهان ،شاهزادگان و صاحبمنصبان قاجاری
بیش�ترین سهم را در این موقوفات داشتند .از جمله اشیای
وقف ش��ده ،درهای ز ّرین ،سیمین و چوبین نفیسی است
که بر مجموعۀ آس��تانه نصب ش��د .بر روی این درها انواع
خط��وط هرنی ،نق��ش و نگاره��ای زیبا و مین��اکاری قابل
مشاهده است و اغلب مزیّن به آیات ،احادیث و اشعاری از
شعرای دورۀ قاجار هستند .در این مخترص به طور اجامل به
مع ّرفی تعدادی از این درها خواهیم پرداخت .البته درهای
ارزش��مند دیگری در دورۀ قاج��ار در مجموعۀ حرم مط ّهر
نصب شده که به دستور ن ّواب تولیت از طال و جواهرآالت
موجود در آستانه و یا با هزینۀ آستان قدس ساخته شدهاند،
که از بحث ما خارج اس��ت .مهمترین درهای نفیس وقفی
دورۀ قاجار به رشح زیر است.

درهای نفیس وقفی
حرم مط ّهر رضوی در دورۀ قاجار
سیدحسن حسینی*

چکیده:
ای��ن مقاله س��عی ب��ر آن دارد تا به ص��ورت مخترصدرهای طال ،نق��ره و چوبی
ارزش��مندی را ک��ه در دورۀ حکوم��ت قاج��ار در ایران ،بین س��الهای  ۱۲۱۰تا
توس��ط اش��خاص
۱۳۴۴ه��.ق ،در بقع��ۀ مط ّهر رضوی ،رواقها و صحنهای آن ّ
مختلف وقف ش��ده اس��ت ،مع ّرفی مناید و اطالعاتی در خصوص رسنوش��ت این
درها ،واقفین ،سال ساخت ،اندازه و ابعاد ،جنس درها ،برخی هرنهای بهکار رفته
در آن و همچنین مطالب مه ّمی که بر روی این درها مکتوب شده ،ارایه دهد.
کلیدواژه :آستان قدس رضوی ،در ،قاجار
* کارشناس ارشد تاریخ و پژوهشگر گروه تراجم و انساب بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی.
hoseyny.darrad@gmail.com

مرصع
در طالی ّ
ای��ن در به ط��ول  ۱۷۵و عرض  ۷۵س��انتیمرت از طالی
مرص��ع ب��ه جواه��رآالت گرانقیمت اس��ت که
خال��ص و ّ
فتحعلیش��اه قاجار (۱۲۵۰ – ۱۱۸۳ه.ق) ،دومین پادش��اه
سلسلۀ قاجار ،به ش��کرانۀ پیروزی برفتحخان افغان ،وزیر
محمودش��اه درانی ،در سال  ۱۲۳۳ه.ق تقدیم آستان قدس
کرد و میرزاعبداللهخان امینالدوله آن را از تهران به مشهد
آورد و میرزا هدایتالله مجتهد ( ۱۲۴۸ –۱۱۷۸ه.ق) آن را
در پای رضیح نصب منود (سپهر۳۲۳/۱ ،؛ احتشام کاویانیان،
 .)۱۶۸این در که در فتنۀ حس��نخان ساالر از جای کنده و
جواهرات آن غارت ش��ده بود ،در س��ال  ۱۲۶۸ه.ق مجدّدا ً
طالکوب و جواهرنشان شد و در تولیت میرزافضلالله وزیر
نظام ،به س��ال  ۱۲۷۰ه.ق بر روی بدنۀ رضیح نصب گردید
(فیض .)۳۰۲ ،در دورۀ پهلوی این در برای مشاهدۀ ز ّوار بر
دیوار جنوبرشقی بقعه نصب شد (احتشام کاویانی)۱۶۷ ،
ول��ی اکنون در قابی زیر ق ّبۀ مط ّهر ،ب��ر دیوار غربی بقعه
نصب است (پیامیش).
دو بیت نخستین اشعار روی در از این قرار است:
شه خلد آشیان فتحعلی شاه
که بادا روح او با روح توأم
دری از زر خالص پیشکش کرد
به سبط ارشف اوالد آدم
(احتشام کاویانیان)۱۶۹ ،

به س��ال  ۱۲۷۲ه.ق ساخته شد .بر روی آن آیاتی از جمله
«الل��ه نور الس��موات و االرض (»...ن��ور ) ۳۵:و احادیثی از
عل��ی بابها» و حدیث
پیام�بر از جمله« :انا مدینة العلم و ٌ
الس�لام) که فرمود « :م��ن زارنی کمن زار
ام��ام رضا( علیه ّ
رس��ولالله صلیالله علیه و آله » نوش��ته شده است .طبق
قصیدهای از مح ّمدعلی رسوش که بر روی در رقمی ش��ده،
ظاهرا ً زیورآالت آن به غارت رفته و نارصالدین ش��اه مجدّدا ً
دستور طالکاری آن را داده است:
شد به فرمان ملک آراسته این در به زر
نارصالدّینشاه غازی آفتاب داد و دین
زیور این در به غارت برد کافر نعمتی
دید پاداش عمل از شهریار جم نگین
داد فرمان تا بیارایند باز او را به زر
شهریار بیهامل و پادشاه بیقرین
(اعتامدالسلطنه)۳۶۰ - ۳۵۹ ،
این در ،در س��ال۱۳۰۳ش به هزینۀ حاجمح ّمد احتشام
کاویانیان و در س��ال ۱۳۴۲ش به ه ّمت آستان قدس رضوی
مر ّم��ت گردید و بر روی آن تلق نصب ش��د تا از س��اییده
ش��دن و ریزش ط�لا و نقرۀ آن جلوگیری ش��ود (احتش��ام
کاویانی��ان .)۱۷۳ ،از س��ال ۱۳۵۴ش در موزۀ آس��تان قدس
توسط
نگهداری میشود (پیامیش) و به جای آن ،د ِر طالیی ّ
فرح؛ همرس مح ّمدرضاش��اه پهلوی تقدیم و در محل نصب
گردید ،ک��ه  ۱۲کیلو طال و  ۹۵کیلو نقره در آن به کار رفته در مرصع تقدیمی فتحعلیشاه قاجار
بود (آس��تان قدس دیروز و امروز .)۱۲۱،در مذکور ،به سال
۱۳۶۰ش تجدید س��اخت ش��ده ،به آیات ،احادیث و اشعار
مزیّن گردید (پیامیش).

در طالی پایین پای مبارک
در پایین پ��ای مبارک ،که حرم را ب��ه گنبد حاتمخانی
مرتبط میکند ،د ِر طالی جواهرنشانی از وقفیات شاهعباس
ا ّول صف��وی نص��ب بود ،که در کش��مکشهای اواخر عهد
توس��ط نادرمیرزا افش��ار
افش��اریه ط�لا و جواه��رات آن ّ
(م۱۲۱۶:ه.ق) به یغام رفت (احتشام کاویانیان.)۱۷۰-۱۶۹/
ای��ن در ،به س��ال ۱۲۸۴ه��.ق (اعتامد الس��لطنه )۳۶۳/به
هزین��ۀ دوس��تعلیخان معیراملامل��ک (۱۲۹۰ – ۱۲۳۶
ه.ق) ،خزانهدار و وزیر مالیۀ عهد نارصی و خادم کش��یک
س��وم آس��تانه مطلاّ گردید .طول ای��ن در  ۲۸۵و عرض آن
 ۱۹۵س��انتیمرت اس��ت .بر روی آن اش��عاری در مدح امئۀ
الس�لام) و برخی احادیث نوشته شده است؛
اطهار(علیهم ّ
از جمله در یکی از ترنجها حدیث «والیة علیٍ حصنی فمن
دخل حصنی امن من عذابی» نگارش ش��ده است (احتشام
کاویانیان .)۱۷۰-۱۶۹ /این در اکنون در موزۀ مرکزی آستان
قدس نگهداری میشود (پیامیش).
در طالی مل ّمع پیش روی مبارک
دو بیت از قصیدۀ نوشته شده بر این در چنین است:
ای��ن در که طب��ق قصیدۀ من��درج ب��ر آن از وقفیات
به زر ناب ز بهر بقای شاهنشاه
نارصالدّینش��اه قاجار (۱۲۷۵- ۱۲۱۰ش) اس��ت ،به فرمان
گرفت خازن شاهنشه این مبارک در
او در زمان نیابت تولیت مح ّمدحس��ین عضدامللک قزوینی

(اعتامدالسلطنه)۳۶۵- ۳۶۴،
ستوده دوستعلیخان جهان دانش و دین
در ح��ال حارض ،تنها قس��مت باالی آن داخ��ل یک قاب
که هم فرشته خصالست و هم خجسته سیر
بر نقرۀ ترنج پش��ت در نوشته ش��ده «وقف و پیشکش شیشهای در هامن مکان ا ّولیه باقی مانده است و در مطالیی در
السالم) تاریخ  ۱۳۷۱ه.ق به جای در قبلی نصب شده است(پیامیش).
آستان عرش بنیان امام ضامن علیبنموسیالرضا (علیه ّ
منود عبد رق مملوک حرضت سیدالشهداء علیه آالف التحیة و انیسالدول��ه برای حفاظت از ای��ن در نایبالخدمهای تعیین
الثناء دوستعلیخان معیراملاملک» (احتشام کاویانیان )۱۷۱ ،منود(احتشام کاویانیان .)۱۸۰،وی یک سوم بازار زرگرهای مشهد
را که بین صحن عتیق و جدید قرار داشت ،خریداری و وقف بر
درهای دارالحفّاظ
در رواق دارالحفّ��اظ دو در از وقفی��ات دورۀ قاجار قرار روضهخوانی در اماکن مت ّربکۀ آستانه ،روشنایی و تنظیف درب
داشته است؛ یکی از آن دو ،د ِر نقرهای است که بین دارالحفّاظ نقرۀ مذکور منود (عطاردی.)۵۱ /۲،
 .۲در نقره بین دارالسیاده و راهرو سقاخانه ،با طول ۳۲۰
و دارالسیاده نصب بود .این در از وقفیات سلطا ن مرادمیرزا
حسامالسلطنه۱۲۹۹ -۱۲۳۳( ،ه.ق) فرزند عباسمیرزا قاجار و و عرض  ۲۰۰سانتیمرت که در سال ۱۳۰۷ه.ق به ه ّمت زبیده
حاکم خراس��ان بود ،که در سال ۱۲۸۹ه.ق ساخته شد .طول گروسی ملقّب به امین اقدس ،یکی از همرسان نارصالدینشاه
آن  ۲۹۰و عرض��ش  ۲۰۸س��انتیمرت و قصی��دهای از صبوری ،ساخته شد (خراسانی.)۶۵۴ ،
بر ترنجهای طالیی این در حدیث مدینة العلم و دو بیت
ملکالش��عرای آس��تان قدس بر آن درج ش��ده است .مطلع
زیر نوشته شده است:
قصیده چنین است:
به درگاه رضا در دولت شه نارصالدّین کرد
این در قدس از رواق کیست که ساید
این در را مهین بانوی عظمی نقره آگین
پاشنه بر نه رواق طارم اخرض (اعتامدالسلطنه)۳۷۰-۳۶۸ ،
بهر تاریخش یکی آمد از عرش و گفتا
توس��ط حس��ین پرورش تعمیر و طالکاری شده
این در ّ
از امین اقدس این درب مقدس یافت آیین
است(پیامیش).
(خراسانی)۶۵۴ ،
دیگری در نقرهای بین دارالحفّاظ و راهرو کش��یکخانه
با تبدیل راهرو س��قاخانه ب��ه رواق ،این در ،ورودی حرم
السالم) که به ه ّمت سلطانمرادمیرزا حسامالسلطنه ،در
(دار ّ
سال ۱۲۷۹ه.ق ساخته شد .قصیدهای از صبوری ،بر آن رقمی قرار گرفت (احتشام کاویانیان.)۱۸۰ ،
 .۳در نق��رهای دیگ��ری بی��ن دارالس��یاده و راهرو بین
شده که مطلع آن چنین است:
دارالس��عاده و ایوان طالی صحن نو وجود داشته که بانی آن
به بارگاه سپهر اشتباه سبط رسول
که ج��ن و انس ب��ه خ��اک درش بود محت��اج (اعتامد میرزافضل الله وزیر نظام بوده و در سال  ۱۲۷۰ه.ق ساخته
شده اس��ت .در دو ترنج لنگۀ چپ این در نوشته شده « قد
السلطنه)۳۷۱ ،
در س��ال ۱۳۵۲ش در مطلاّ ی تقدیمی حاجحسین اشرتی استس��عد مؤمتن الس��لطنة العلیه مقرب الحرضت الرضویه
در طالی ملمع تقدیمی نارصالدین شاه قاجار
ذویالریاس��تین میرزافضلالله املتولی ذوالشوکة البهیة وزیر
اصفهانی به جای آن نصب گردید (پیامیش).
نظام» «و باصابت سعایت تراب السلطان ابوالحسن الرشیف
درهای دارالسیاده
الحس��ینی رسکش��یک خامس س��نة  ۱۲۷۰قمری» (احتشام
در رواق دارالس��یاده نیز س��ه در از وقفیات دورۀ قاجار کاویانیان.)۱۸۳ /
وجود داشته است:
 .۱در نقره بین دارالسیاده و مسجد گوهرشاد ،که واقف درهای صحن عتیق
در ورودیهای صحن عتیق به مجموعه رواقهای حرم
آن فاطمه انیسالدوله ( ۱۳۱۴- ۱۲۵۸ه.ق) ،همرس س��وگلی
نارصالدینش��اه قاجار اس��ت .وی این در را سال  ۱۲۸۴ه.ق ،مط ّهر در دورۀ قاجار ،چهار در وقفی نفیس وجود داش��ته
زمانیکه با نارصالدینشاه برای زیارت به مشهد مرشف شده است:
ّ
 .۱در نق��ره بی��ن ای��وان ط�لای صحن عتی��ق و رواق
بود ،وقف کرد (خراس��انی۶۵۴ ،؛ احتشام کاویانیان .)۱۷۹ ،در
السالم) رقمی دارالش��کر ،با طول ۲۷۰و عرض  ۲۱۰سانتیمرت ،وقفی میرزا
ترنجهای آن آیات و احادیث امئۀ اطهار(علیهم ّ
شده و دور آن قصیدهای  ۲۳بیتی با خط نستعلیق و میناکاری ابراهیمخان مظفرالس��لطنه ،فرماندۀ فوج خمسه (زنجان)،
که در سال  ۱۲۷۴ه.ق ساخته شد(احتشام کاویانیان)۱۸۲ ،
نوشته شده ،که چند بیت از آن چنین است:
و ظاهرا ً هامن اس��ت که اعتامدالسلطنه از آن با عنوان د ِر
بانویی از بانوان حرضت با ف ّر او
کتابخانۀ مبارکه یاد میکند و بر آن آیةالکرسی و احادیثی به
کز پی طوف حرم زد خیمه در این کشورا
خط ثلث و نسخ نوشته شده بود .بر روی این در قصیدهای
عامل عفت انیسالدوله مریم رسشت
نیز نوشته شده بود ،که مطلع آن چنین است:
کز حیا بلقیس خوانندش بهعصمت هاجرا
زهی جاللت شاهی که جربئیل امین
سیم و زر افشاند از این در بر این عالی رواق
بر آستانۀ آن بندهای است بیمقدار (اعتامدالسلطنه)۳۷۳ ،
شوکت و فر و شکوه افزود و زیب و زیورا

در اواخر دورۀ پهلوی به جای آن ،در مطلاّ ی قلمکاری
شدهای نصب شد (آستان قدس دیروز و امروز )۱۲۱،که در
سال ۱۳۵۸ش .مر ّمت شده است(پیامیش).
 -۲در نق��رۀ ایوان طالی صحن عتیق به توحیدخانه ،به
طول  ۲۵۶و عرض  ۱۷۵سانتیمرت که حسنعلیخان امیرنظام
گروس��ی (۱۳۱۶ –۱۲۳۶ه��.ق) ،رسهن��گ ف��وج گروس در
س��ال ۱۲۷۱ه.ق آن را به آستانه تقدیم کرد و به خط خود
بر آن آیات ،احادیث و اش��عاری را نوشت(اعتامدالسلطنه،
 .)۳۷۵منابع دیگر ،سال ساخت آن را ۱۲۷۳ه.ق (خراسانی،
 )۶۵۵و ۱۲۷۴ه��.ق (احتش��ام کاویانی��ان )۱۸۳ ،نی��ز ثبت
کردهان��د .ماده تاریخ س��اخت آن « بحق حق که درین در
نشد کس��ی مأیوس» اس��ت ،که تاریخ ۱۲۷۳ه.ق را نشان
میده��د .همچنین بر روی آن به خط ثل��ث عبارت « قد
ت�شرف بتعمیر هذه البقع��ه املبارکه الرضوی��ه امیراالمراء
العظام معتمدالس��لطان جناب میرزامحمدخان سپهساالر
اعظم دولت علیۀ ایران ابن مرحوم امیرخان ش��هید رسدار
قاجار س��نة هزار و دویست و هشتاد و چهار» نوشته بوده
اس��ت (اعتامدالس��لطنه .)۳۷۶ ،به جای آن ،در اواخر دورۀ
پهلوی در طالیی نصب شد(آس��تان ق��دس دیروز و امروز،
 )۱۲۱که در تاریخ ۱۳۵۸ش مر ّمت شد(پیامیش).
 .۳در نق��رۀ بی��ن صحن کهن��ه و کفش��داری بزرگ که
از وقفی��ات میرزانرصاللهخ��ان مش��یرالدوله ،صدراعظ��م
مظفرالدینش��اه قاجار و صادرکنندۀ فرمان مرشوطیت بود
و در س��ال ۱۳۲۳ه.ق در زمان تولی��ت میرزاکاظم مجتهد
تربیزی ،داماد نارصالدینش��اه ساخته شد .ارتفاع آن  ۳۰۰و
عرض آن  ۲۲۰سانتی مرت است(احتشام کاویانیان.)۱۸۷ ،
 .۴در نقرهای بین صحن کهنه و کفش��داری کوچک که
توسط غالمرضاخان آصفالدوله
در حدود سال ۱۳۲۳ه.ق ّ
شاهسون ،استاندار خراسان ،ساخته شد؛ ا ّما درسال ۱۳۴۳ش
بین کفشداری و رواق دار االخالص نصب کردند .ارتفاع آن
 ۲۴۰و عرض آن  ۱۷۰سانتیمرت است(همو.)۱۸۹/

ساختههای دورۀ صفوی است (پیامیش).
در نق��رۀ بین توحیدخانه و گنبد اللهوردیخان به طول
 ۲۷۰و عرض  ۱۹۳س��انتیمرت ،به ه ّمت همرس سهامالدوله
ش��ادلو۱۲۸۲- ۱۲۰۶( ،ش) ،حاکم خراس��ان شاملی در عهد
نارصی ،در سال۱۳۲۰ه.ق (خراسانی )۶۵۵ ،و یا ۱۳۴۰ه.ق
(احتشام کاویانیان )۱۸۳ ،ساخته شد .به جای آن ،در اواخر
دورۀ پهل��وی در طالیی نصب شد(آس��تان ق��دس دیروز و
امروز )۱۲۱ /که در جریان توس��عۀ رواق ،این در برداش��ته
شده است (پیامیش).
درهای صحن نو (آزادی)
در صحن آزادی دو در وقفی نفیس از دورۀ قاجار رساغ داریم:
 )1در نقره بین راهرو دارالس��عاده و ایوان طالی صحن نو،
که وقفی میرزا ابوالقاسم معینامللک ،متولّی باشی بوده ،در
س��ال  ۱۲۸۸ه.ق ساخته و به آیات ،احادیث و اشعار مزیّن
شده است .ابیاتی از قصیدۀ مرقوم بر این در چنین است:
چو از مرحمت داد مرتولیت را
به میرزاابوالقاسم ذی املناقب
معین مبین مه ملک و ملّت
سلسل جلیل نبیل اطالب
حسینی نژادی حسن خلق زادی
کزو یافته تولیت جان به قالب
زسیم و زر خالص این وقف در را
به ایوان زر ساخت از سیم دائب (اعتامد السلطنه)۳۷۹- ۳۷۸،
به جای آن ،در طالیی در اواخر دورۀ پهلوی نصب ش��د
(آس��تان قدس دیروز و امروز )۱۲۱،که در س��ال ۱۳۹۹ه.ق
مر ّمت گردید (پیامیش).
 )2در نق��ره بین صحن نو و کفش��داری قاینیها که به
ه ّمت سیدمح ّمد یزدی ،رئیسالتجار تربت حیدریه در سال
 ۱۳۳۵ه.ق ساخته شد (خراسانی .)۶۵۶ ،اکنون به جای آن،
در چوبی نصب است (پیامیش).

درهای توحیدخانه
دری چوب��ی در رواق توحیدخان��ه قرار داش��ته که از منابع:
طری��ق آن از توحیدخان��ه داخ��ل حرم میش��دند .این در آستان قدس رضوی دیروز و امروز ،انتشارات آستان قدس؛
از چ��وب شمش��اد و به نق��ل اعتامدالس��لطنه از وقفیات احتش��امکاویانیان ،مح ّمد .)۱۳۵۴( .شمسالش��موس یا انیسالنفوس.
میرزامصطفیخ��ان مؤمتنالدول��ه( ۱۳۴۴ – ۱۲۶۴ه��.ق) مشهد .ادارۀ کل فرهنگ و هرن خراسان.
نایبالتولیۀ آستان قدس رضوی بود (اعتامدالسلطنه .)۳۵۸ ،اعتامدالس��لطنه ،مح ّمدحس��نخان .)۱۳۶۳ ( .مطلع الش��مس .تهران.
آیات س��ورۀ «نبأ» و «اعلی» و اش��عاری از دعبل خزاعی و فرهنگرسا.
السالم) حسینی ،سیدحسن .پیامیش ۱۲ ،دی ۱۳۹۲
خطبهای مش��تمل بر القاب و اس��امی امئه(علیهم ّ
توس��ط منبّتکارانی چون خراس��انی ،مالهاش��م .)۱۳۴۷( .منتخبالتواریخ .تهران .کتابفروش��ی
آن را زین��ت داده ب��ود .این در ّ
کاملالدّین کربالیی ،احمد کربالیی و شاهحس��ین س��اخته اسالمیه.
توسط علی بن احمد سیستانی و عطاردی ،عزیزالله .)۱۳۸۱( .فرهنگ خراسان .تهران .عطارد.
ش��د و کتابت خطوط آن ّ
(اعتامدالسلطنه،
گرفت
صورت
مح ّمد بن عبدالخالق قادری
فیض ،عباس .)۱۳۲۴(.بدر فروزان .قم .بنگاه چاپ
 .)۳۶۸ – ۳۶۶ای��ن در اکنون در موزۀ مرکزی آس��تان قدس لس��انال س��پهر ،مح ّمدتقی .)۱۳۷۷( .ناس��خ التواریخ .به اهتامم
رضوی نگهداری میش��ود و به نظر کارشناسان آن مرکز از جمشید کیانفر .تهران .اساطیر.

در پایین پای مبارک تقدیمی دوستعلی خان معیرامللک

شبیه میرزا اسمعیل نقاش ،مرکب و قلم فلزی روی کاغذ ،هرنمند :میرزا لطفعلی ،دوره قاجار .گنجینۀ کتابخانه و موزۀ ملی ملک.

سکوت در حاشیه امن رمان ...
شادی غفوریان

گفتگو با سعید تشکری

پیرامون داستان نویسی دینی،
با نگاه به رمان غریب قریب

( اولین رمان نگارش ش��ده با موضوع ساخت مضجع رشیف
رضوی به سفارش مؤسسه آفرینش های هرنی)
مهدی سیم ریز* ،شادی غفوریان*

سعید تشکری ،فارغالتّحصیل ادب ّیات منایشی ،عضو کانون ملّی منتقدان تئاتر ،عضو
کانون جهانی تئاتر  ITCAو فیلمنامهنویس آثاری همچون رسیال تلویزیونی «زمانه»
است .تشکری نویسندهای است که به گفتۀ خود سه بار متولّد شده؛ یکبار در سال
۱۳۴۲در قوچان ،یکبار در س��ال  ۱۳۴۸که پا به جهان تئاتر گذاشت و بار دیگر در
السالم) که متام آرزویش این شد
سال  ۱۳۷۰در مسجد گوهرشاد حرم امام رضا(علیه ّ
که روزی او را به این نام بخوانند« :خادمی که کارش کتابت این بارگاه قدسی بود».
تش��کری نامش با منایشنامهنویس��ی و تئات��ر پیوند خورده اس��ت؛ «وقت آمین»،
«رستگاری»« ،ش��هادتخوانی»« ،وقتی به ماه رسیدی»« ،باران را هیچکس ندید»،
«روش��نان»« ،به خورشید بگو»« ،آواز پر جربئیل«« ،س��من بویان»« ،حال شباب»،
«بشارت»« ،آبیهای زمین»« ،هفت دریا شبنمی»« ،قاف»« ،یوسف میآید»« ،وقت
آفتاب» و ...
ا ّما این روزها گویی از این پیوند که به بلندای یک عمر است ،دلخسته شده .دلیل
هرچه باش��د ،نویسندهای که س��الها ،در صحنۀ منایش نفس کشیده ،در روزهای
آخر اسفند« ،دلزده» از کمفروغی چرا ِغ صحنه و زبانهکشی حواشی تئاتر ،به وادی
بیحاشیهتری پناه آورده است :رمان!
ما نیز برآن شدیم تا در روزهای آخ ِر اسفند  ۱۳۹۲با او گفتگو کنیم ،ا ّما پیشرشط این
گفتگو ،سخن نگفنت از تئاتر بود!

پس به رساغ حاش��یۀ ام ن رمان رفتیم؛ جایی که س��عید تشکری ،به دور از هیاهوی
صحنه ،قلم زدن در تنهایی و سکوت را برگزیده است .تشکری در طی پنج سالی که
رمان نویسی را دنبال میکند ،سه جایزۀ کتاب سال در حوزۀ ادبیّات داستانی را به
کارنامۀ خود افزوده است.
رمانهای «پاریس پاریس»« ،والدت»« ،مفتون و فیروزه»« ،با ِر باران»« ،رژیستور»،
«گوش بزرگ ،چشم بزرگ»« ،غریب قریب»َ « ،هرایی»« ،آنکه گفت نه یا عزیزم چرا
نه منیگی» از جمله کارهای چاپ شده یا در درست چاپ اوست.
تش��کری بعد از هش��ت ماه بیامری عدم تکلّم ،برای نخستین بار در یک گفتگوی
تخصصی با آستان هرن در حوزۀ ادب ّیات داستانی رشکت کرده است .گفتگوی حارض
ّ
پیرامون ادبیّات دینی ،آسیبها و فرصتهای پیش روی آن شکل گرفته است .در این
مجال به تفاوت میان ادبیّات دینی ایران و جهان نیز پرداخته میشود.
ای کاش ،در روزهای آخر اسفند،
در نیمروز روشن،
بنفشهها را از سایههای رسد،
در روشنای باران و در آفتاب پاک،
جای دهند.

جناب آقای تش��کری ،لطفاً ابتدا در مورد داستاننویسی
با تو ّجه به ویژگیهای بومی – منطقهای مش��هد بفرمایید و
مشخّصاً به رمان «غریب قریب» بپردازید.
در میان افرادی ک��ه در یک فضای جغرافیایی و تاریخی
زندگی میکنند ،یکرسی نویس��نده نیز زیس��ت کردهاند که
هامن فضا را با دید دراماتیک ،داستانی و ادب ّیات میبینند .ا ّما
بزرگترین مشکلی که در ادب ّیات و اختصاصاً ادب ّیات مشهد به
نظر من میرسد ،این است که واقعاً داستان مشهدی نداریم.
وقتی میگوییم داستان مشهدی ،یعنی داستان خراسانی ،یعنی
داستان به سبک خراسانی .مثالً اگر بخواهید در مورد اصفهان
رمانی بخوانید ،بالفاصله دهها عنوان کتاب شامل رمان مدرن،
رمان تاریخی و رمان اجتامعی و ...پیدا میکنید .در مورد تربیز
هم رمانهای بس��یاری وجود دارد .شیراز هم همینطور ،در
مورد کردس��تان هم فراوان اس��ت .در واقع در مورد شهرهای
کهن–تاریخی و کهن– الگوی��ی ،بالفاصله میتوان رمانهای
بسیاری پیدا کرد .ما چه بخواهیم و چه نخواهیم این رمانها
را به آن شهرها سنجاق میکنیم و در ذهن میماند .مثالً وقتی
میگوییم ش��یخ بهایی ،یادمان میرود که این شخص لبنانی

اس��ت و ایرانی نیست ،بالفاصله میگوییم این فرد اصفهانی
است و کسی است که در اصفهان زاد و ولد کرده است .خیلی
چهرههای دیگر هم بدین صورت هستند.
ا ّما چرا در حوزۀ ادبیّات خراس��انی ،با داش�تن انسانهای
نامدار که در تاریخ کم نیستند ،این ات ّفاق منیافتد؟
یک اشکال اساسی که داریم و نقدش منیکنیم این است
که با آن که دارای ظرفیتهای مکتوب و شفاهی رسریز شده
هس��تیم ،یعنی وقتی حرف از خراس��ان و طوس و مشهد به
میان میآید ،مطلب و شخصیتها فراونند ،میگوییم فردوسی
متعلّقبهماست،طوسیوطربسیمتعلّقبهماست،نسبتمان
به این مشاهیر و داستانها بالتکلیف است .به عنوان خراسانی
نس��بت به این مشاهیر دارای چه متابولیسمی هستیم و چه
رفتاری نسبت به این کهن ادبیّامتان داریم؟ آیا کافی است که
رصفاً از اشعار فردوسی بخوانیم و بگوییم آرامگاه فردوسی در
مشهد اس��ت؟ گاه یادمان میرود که مهدی اخوان ثالث هم
متعلّق به این شهر و زبان خراسانی است .در واقع هیچ وقت
م��ا از مهدی اخوان ثالث و از کارکردهای ش��عری و زبانیاش
نگفتیم .یکرسی آدم در این شهر داشتهایم ،منیگویم االن هم
داریم ،میگویم داش��تهایم که اینها در ادب ّیات ایران جدا از
عقاید فکریشان در حوزۀ تکنیکی جهشهای بزرگی کردهاند.
نظر من این اس��ت که ما در  ۳۰س��ال اخی��ر در تربیت
نویسندگان بومی که بتوانند با تکنیکهای مشخّصۀ خراسانی،
ظرفیتهای این شهر را به جهت یک کهن–الگو بیرون بیاورند
و در س��ه محور تئاتر ،تلویزیون و به وی��ژه در حوزۀ ادبیّات،
بازتاب ملّی به آنها ببخشند ،کوتاهی کردهایم .این بزرگترین
دغدغۀ من است.
ب��رای رشوع ،م ّدتهای مدید با خ��ودم میگفتم که این
شکوه معامری حرم و این همه آدمی که در این مجموعه کار
کردهاند و حتامً هویت داشتهاند ،چرا وارد ادبیّات ما نشدهاند؟
روزی که من رمان «بار باران» را نوش��تم انگیزهام مع ّرفی
چهرۀ گوهرشاد بیگم بود و به این فکر میکردم که چه کسی
باید تصمیم بگیرد که این چهره را مع ّرفی کند.
برای مثال میگویم ،ما برای ادبیّاتی که میخواهیم در این
شهر به رساغش برویم و در موردش صحبت بکنیم چه مرجعی
داریم؟ بدون م ّنیت میگویم که مرجعامن چیست؟ وقتی ده
رمان مشهدی – خراسانی میخواهیم ،به چند نفر نام در این
زمینهمیرسیم؟
الس�لام) به مشهد میآیند و این همه
ه
رضا(علی
حرضت
ّ
اتّفاقات گوناگون میافتد و ما مدّعی این هستیم که دوست
داریم این اتّفاقات وارد ادبیّات ما بشوند ،ا ّما آیا واقعاً این ات ّفاق
افتاده است؟
توس��ط
که
رضوی
حرم
ان
ر
مببا
مس��ئلۀ
مورد
در
یا مث�لاً
ّ
روسها انجام ش��د ،من در حوزۀ ادب ّیات ،جز رمان دو جلدی
«رژیس��تور»که خودم نوشتم هیچ مطلب دیگری در این باره
پی��دا نک��ردم و نداریم .از این که هیچ مطلب��ی در این مورد
حل این نقیصه
نداریم ،اصالً منیتوانیم غرورمند باش��یم .در ّ

* کارشناس مرتجمی زبان انگلیسی /نویسنده و کارگردانmsimriz@yahoo.com .
* کارشناس ارشد مطالعات ترجمه دانشگاه شهید بهشتی تهرانshgh1983@yahoo.com .

م��ن دو مبحث را مط��رح میکنم .یکی اینک��ه ،یک جریان
پژوهشی بهوجود میآید و یکرسی نویسنده را جمع میکنند
و میگوین��د ما چنین اهدافی داریم و حاال میخواهیم برای
رسیدن به اهداف کار کنیم ،در این مرحله به یکرسی نویسندۀ
آثار خراسانی با پایۀ ملّی مراجعه میکنیم و آثار آنها را چاپ
میکنیم که این مسئله کار سخت افزاری است و ما تا بهحال
چنین موردی را نداشتهایم.
در م��دل دیگر ،میبینیم که نویس��ندهای تنها داریم که
بر اس��اس عالیق خودش مینویسد و حاال قصه از اینجا آغاز
میشود که این نویسندۀ تنها میخواهد آثار خودش را بدون
وابستگی اداری منترش کند .به کجا میتواند مراجعه کند؟
فاجعه از اینجا رشوع میش��ود که او تک و تنها ،خودم
را میگویم ،میرود و کتابهایش را در تهران منترش میکند
و مطرح میش��ود س��پس زمانی که ای��ن آدم بینیاز از طرح
موضوعی اس��ت ،میآیند و میخواهند از نقطۀ صفر رشوع
کنند و فراموش میکنند که این آدم با این ساختار فکری مسیری
را طی کرده اس��ت که در این مس��یر یکرسی هدفگذاریها
و س��لوکها و تکنیکها را برای بیان داستانهایش فرا گرفته
اس��ت .تازه در این هنگام میگویند که آیا شیوۀ داستانیاش
درست است؟
میدانی��د تفاوت تاریخ ب��ا ادب ّی��ات و درک این امر ،چه
چالشی را در این زمینه ایجاد میکند.
میش��ود اینط��ور مطرح کرد ک��ه چرا تاری��خ بیهقی و
سیاستنامه با همۀ تفاوتی که دارند ماندگارند؟ یا چرا تذکرة
االولی��ای عطّار ،با این که همه میدانند نویس��ندهاش عطّار
نیست بلکه او این اثر را بازنویسی کرده است ،چنان شگرف
خاصی کرده
است که به نام عطّار ختم می شود؟ عطّار چه کار ّ
است؟ این نرث خراسانی است که زاد و ولد کرده است و در این
اثر رشد کرده است و این اثر را شاخص کرده است و این هامن
دلیلی است که باعث ماندگاری نام بیهقی هم شده است ،نه
ب��ه دلیل محتوای تاریخ بیهقی بلکه به دلیل ش��یوۀ بیان اثر.
جالب تو ّجه این است که افراد مختلف که زندگینامۀ بیهقی
را نوشتند و یا تاریخ بیهقی را بازنویسی کردند ،هر دو طیف
چیزی برای گفنت نداشتند .چرا که در نفس بازنویسی ،ما کمرت
به خلاّ قیت برمیخوریم و هر چه هست تکرار است و تکرار.
یعنی چه که این اثر را مداوم بازنویسی میکنند؟
ح��اال در این عرص نویس��ندهای به نام س��عید تش��کری
میخواهد همین س��بک ،ساختار و همین ساحت را گسرتش
دهد .حاال به بخش دینیاش میرسیم که مفاهیمش چیست،
این که یک نویسندۀ بومی داشته باشیم که با نگاه ملّی از این
تکه از خراس��ان که تکهای از رسزمین بزرگ ایران است ،بیاید
پیش��نهاد نگارش رمان بدهد .مانند کارهایی که من در حوزۀ
ادبیّات منایشی کردم ،من پیشنهاد دادم ،پیشنهاد یعنی داشنت
تفاوت نگاه و قلم ،کاری که نویس��ندگان در جاهای مختلف
ایران ،یعنی هرکس در هرجایی که هس��ت؛ مثالً در اصفهان،
میتوانند انجام دهند.

ما مجموعه و منظومهای از ادب ّیات خرده فرهنگ داریم
که تبدیل ب��ه یک فرهنگ ملّی میش��ود ،تبدیل به یک تنۀ
درخت میشود .اینجا به واقع خاستگاه ا ّولیۀ من برای طرح
ادبیّات اقلیمی خودمان اس��ت .ا ّما باز هم چالشی بزرگ در
برابر این حرکت است .یعنی فاجعه از جایی رشوع میشود که
من روی مسایلی دست میگذارم که تا به حال نه تنها مطرح
نشدهاند بلکه حتّی شنیده نشدهاند .من با این چالش روبهرو
هستم که باید اثبات کنم که این مسایل اساساً وجود دارند .در
بخش پژوهشی خیلی وقتها به طیفی گسرتده از مضامین
و داس��تانها میرسیم .در مورد رمان «غریب قریب» هم به
همین صورت بود ،یعنی باید ثابت کنم که این داس��تانها و
مضامی��ن از کجا آمده و مال کجاس��ت؟ که به نظر من «این
مال کجاست» مال این نیست که نویسنده یک کشف بزرگ
کرده است.
در حقیقت م��ا در ارتباطات فرهنگی و ملّی خودمان آن
چیزی را تکرار میکنی��م که همه میگویند و این بزرگترین
اش��تباه ماس��ت .مث الً وقتی از مسجد گوهرش��اد میگوییم
میلیمرتی اندازه میگیریم که اینجایش چنین اس��ت و چنان
اس��ت ،ا ّما این مسجد یک داس��تان و یک قلمرو داستانی در
حوزۀ ادبیّات هم باید داش��ته باشد .این که چگونه گوهرشاد
بیگم ،گوهرش��اد میشود ،خیلی مهم است ،چگونه است که
قوامالدّین ش��یرازی میآید و این مسجد را میسازد؟ دالیلش
چیست؟ مسایلی که به ادبیّات مربوط میشود اینهاست .این
قلمرو داستانی معجزۀ قلم و شهود نویسنده است .چیزی که
او را از ادراکات عمومی و تکراری در مورد این مضامین مج ّزا
و متفاوت میسازد .رمان «بار باران» سه بار ،در سه جشنواره،
برگزیدۀ کتاب سال میشود .خوب معنایش مسیری است که
من طی کردهام و پاس��خ گرفتهام .اس��تقبال از این کتاب هم
گواهش است.
علّت انتخاب نرث شاعرانه برای رمانی مثل «غریب قریب»
چه بوده اس��ت؟ آیا ب��ه دلیل متفاوت بودن ن�ثر آن ،خطر
پسزدگی از س��وی مخاطبان که رصفاً رمانخوان هس��تند و
ممکن است از این نوع نرث فاصله داشته باشند ،وجود دارد؟
ا ّول باید موضعامن را در مورد این س��ؤال مشخّص کنیم
و به یک ش��فافیت در بحث برس��یم ،در دل این س��ؤال یک
اصل اثباتی است که هنوز اثبات نشده است ،چون من عضو
انستیتو جهانی نقد هم هستم کامالً متو ّجهام که پشت این
سؤال ،جوابی وجود دارد که من ا ّول باید آن را برای مخاطبان
باز کنم .این که این نرث شاعرانه است.
ا ّول این که مفهوم شاعرانگی در یک اثر چیست؟ بعد این
که مخاطب رمانخوان ممکن است لحن شاعرانه را پس بزند و
این مخاطبان رمانخوان چه کسانی هستند و ما با چه کسانی
روبهرو هستیم و سپس این مورد که پسزدگی این اثر چگونه
هنوز انجام نشده و چگونه است که آثار قبلی منِ نویسنده که
همین زبان شاعرانه را هم داشتهاند این ات ّفاق برایشان نیفتاده

است و به چاپ چندم هم رسیدهاند؟ اجازه بدهید در ابتدای
بحث این مسایل را حل کنیم و بعد رساغ پاسخگویی به سؤال
شام برویم.
در مورد ش��اعرانگی در یک اثر ،اسکار وایلد حرف جالبی
میزند که شاعرانگی یک اثر ،سوی ناپیدای اثر است .حاال اگر
بخواهیم با این تعریف جلو برویم باید بگوییم که شاعرانگی
در یک اثر چیس��ت؟ ما در ایران یک مش��کل اساسی داریم
که دوس��ت نداریم نویس��ندگانمان حرفهای��ی بزنند یا از
جنسهایی کار بکنند که متعلّق به آنجا نیست .همه دوست
دارند برای ادب ّیات غیر ایرانی س��اعتها حرف بزنند ولی در
برابر ادب ّیات ایرانی رس تعظیم فرود نیاورند .مثالً اگر بورخس
را میخوانند ،میگویند بورخس نویسندۀ یک کتابخانه است
و در ه��ر اثرش با ی��ک کتابخانه روبهرو هس��تید .وقتی که
میپرس��یم یعنی چه ،میگویند یعنی بورخس کتابخانۀ بابل
را مینویسد ،کتابخانۀ بابل مشتمل بر خردهداستانهاست یا
وقتی کتاب فرش��تگانش را مینویسد ما تعریف میکنیم که
توسط بورخس
فرشتگانی که داخل کتابخانۀ مقدّس هستند ّ
بیرون کشیده شدهاند.
خیلی خوب است که اینها را میگوییم ولی چرا در ایران
از این حرفها منیزنیم؟ یعنی منتقدانه صحبت کنیم ،ا ّول در
برابر هرن یک هرنمند تکریم کنیم و جایگاهش را تعریف کنیم،
س��پس به نقد از او بپردازیم .سالهاست که من در این مورد
بحث دارم و میگویم :شاعرانگی یعنی چه؟ این تهمت بزرگی
اس��ت که به یک اثر هرنی زده میش��ود ،برای تخریب آن یا
حتّ��ی تأییدش و از این دو حالت خارج نیس��ت ،ا ّما چه برای
تأیید باشد و چه برای تخریب ،میخواهم بگویم که معنایش
چیست؟
بیاییم از آن مفاهیمی که آدمها دارند دربارهاش صحبت
میکنند ،صحبت کنیم ،ما در جغرافیایی زندگی میکنیم که
پر از متثیل اس��ت ،پر از مثال است .وقتی میخواهیم درباب
یک موضوع در گفتگویی عادی با یکدیگر حرف بزنیم ،مثال
میزنیم .این مثالی که میزنیم بسیار شبیه به شعر است .حاال
ب��رای این که مثال را کامل کنیم میگوییم ،مثالًاز کس��ی که
اهل تهران است بپرس��ید که هوا چهطور است ،میگوید که
هوا خوب اس��ت .هیچوقت منیگوید امشب که شب رسدی
است ،شب ایاسی است ،یا امشب که شب گرمی است ،شب
متوزی اس��ت یا منیگوید هوا به این خوبی اس��ت و باد فرح
میآید؛ باد فرح یعنی بادی که از روی کوهستان میآید؛ یعنی
ما هنوز داریم این ادب ّیات را بهکار میبریم و در این رسزمین
باالخص در خراسان ،ما چه بخواهیم و چه نخواهیم شاعریم
یعنی شعور شعر داریم و زبان خراسانی و ادبیّات شفاهیمان
به شدّت شاعرانه است.
پس با این ش��اعرانگی ،در حقیقت اش��کال ب��ه من وارد
منیش��ود ،اشکال به نویس��ندگانی وارد میش��ود که در این
رسزمین مینویسند ا ّما غیبت شاعرانه دارند .مثل درست راه
رفنت در یک مسیر است یا وقتی که یک نفر درست رانندگی

میکند و تعداد آدمهای��ی که غلط رانندگی میکنند آنقدر
زیاد اس��ت که این آدمِ درست محکوم به این میشود که چرا
بلد نیس��ت رانندگی کند ،تعداد آدمهایی که ح��وزۀ زبان را
منیشناسند هم همینطور است.
اصوالً با چگونگی ادبیّاتی در این رسزمین رس و کار داریم؟
ادب ّیات ژورنالیستی؟ من که برای روزنامهها ،کتاب منینویسم،
برای کسانی هم که گاهی کتاب میخوانند منینویسم .برای
کسانی هم که از رس ات ّفاق کتاب میخوانند هم منینویسم،
حرفۀ من نویسندگی و کش��ف حوزۀ زبان است ،این که من
به زبانی برسم که این زبان خاص سعید تشکری باشد ،یعنی
کشف انجام شده است و من به عنوان یک کاشف اعتقاد دارم
که نویسنده باید کاشف رسزمین دنیای خودش باشد و وقتی
این کش��ف انجام میشود مضامینش هم حالت کشفگونه
دارد .این کش��ف و شهود و این شاعرانگی که به شدّت از آن
دف��اع میکنم ،از منظر انتخاب و تجربه و آگاهی به آن نگاه
میکنم و نه از منظر این که ش��عر است و زبانش نزدیک به
شاعرانه است ،حال پشتوانۀ من چیست؟ پشتوانۀ زبانی من در
خراسان چه زبانی است؟ برای مثال وقتی شام ادب ّیات فولکلور
ای��ن رسزمی��ن را میخوانید؛ یعنی وقت��ی میگویید «ما مرد
غَریبیم گُل پُمبه ،از راه رسیدیم گُل پُمبه ،هیچی که ندیدیم گُل
پُمبه ،یک کنجی خَزیدیم گُل پُمبه» یعنی چه؟ یعنی گل پنبه
در آمد ،س��بز شد و ما از راه رسیدیم ،این نفس زبان شاعرانۀ
خراسان است.
مثالً بازار رسشور مشهد ،برای این بازار کلّی ترانه ساختهاند.
یکی از این افراد مح ّمدتقی بهار یا ملک الشعرای بهار است.
چگونه است که این زبان و این حوزه را یک نفر کشف کرده
و این را تبدیل به دیالوگ کرده است و تبدیل به حوزهای کرده
اس��ت که در این حوزه قابل ملس شده تا مخاطب هم بتواند
بگوید چنین مضامینی در ادبیّامتان داریم.
جال��ب آن که ،بعد این محکومیت وارد میش��ود که این
زبان ش��اعرانه را جامعۀ رمانخوان ممکن است پس بزند ،در
حالی که من اصالً معتقد نیستم که جامعۀ رمانخوان وجود
دارد ،یعن��ی ما دیگر امروز منیتوانیم با تیراژ  ۵۰۰۰تا ۱۰۰۰۰
ت��ا صحبت بکنی��م و بگوییم از این مقدار تع��داد محدودی
رمانخوان هس��تند .ما تیراژ کتامبان مش��خّص کنندۀ جامعۀ
رمانخوانمان است ،گرچه من ادبیّات زرد هم تولید و تبلیغ
منیکنم.
این امر شاخصههای فرهنگی خود را دارد ،یعنی من برای
ادب ّیات ماندگار کار میکنم و اصوالً ماندگاری این ریسک را با
خودش دارد که نویسنده در بزنگاههایی حارض شود که در آن
بزنگاهها کس دیگری شجاعت حضور و ورود پیدا نکرده باشد.
از این جهت خوش��حامل و اصوالًاحساس شکست منیکنم و
احساس این را هم ندارم که دچار پَسزدگی در آثارم باشم .این
بحث هم وجود دارد که بعضیها میگویند ما آنطور نوشنت
برایامن راحتتر اس��ت ،ا ّما من اصالً ج��ور دیگری منیتوانم
بنویسم ،چون معتقدم پشت این نوشنت تربیتی صورت گرفته

است ،یک شاخصۀ نظاممند دانایی صورت گرفته است و این من اصالً احس��اس ناخوش��ایندی ندارم .ما کار حرفهای انجام
دانایی مانند این اس��ت که به یک پزش��ک بگویید این زبان میدهیم و باید خیلی مسایل گفته نشده را بیان کنیم.
پزش��کی تو خیلی خاص اس��ت و خیلی آدمها اصطالحاتی را
چهقدر یک رمان میتواند با مس��تندات تاریخی انطباق
ک��ه بهکار میبری متو ّجه منیش��وند و او در جواب میگوید
این مش��کل من نیست و مشکل آن افراد است ،آنها باید به داشته باشد؟ آیا وجود چنین انطباقی از «باید» هاست؟
هنگام رم��ان «والدت» م��ن تعریفی از این مس��تندات
این سطح برس��ند که سینوزیت یعنی چه یا میگرن چیست.
به عقیدۀ من در این مورد هم همینطور اس��ت .بنظرم بهرت تاریخی را برای دوستان در یک گفتگوی تلویزیونی گفتم که
است سؤاملان را به تخریب نزدیک نکنیم با این که میدانم این خیلی مسئله را بازگش��ایی کرد .وقتی در مورد زندگی بزرگان
سؤال را خیلیها ممکن است مطرح کنند و من از این چالشها دین کار میکنیم ،مسایل طرح شده باید با مستندات تاریخی
منطبق باشد .یعنی مستندات مقدّس هستند و به همین میزان
خوشم میآید و بابتش نگرانی ندارم.
معتقدم که نویسنده هم حق تخیل مقدّس دارد .حاال برایتان
مطرح کردن سؤال قبل تنها به این دلیل است که با اشاره مثال میزنم ،ببینید ما یک قبل و بعد ،در ادبیّات داریم که آن
قصه
به تهدیدهای احتاملی به فرصتهای بدیعی که ایجاد میشود قبل و بعد متعلّق به نویسنده است ،خود حال و اکنون ّ
بپردازیم .طرح چنین موضوعی همزمان معایب و مزایایی را و بزنگاه قضیه متعلّق به نویسنده نیست .من با گروهی که
دارد .حاال با صحبتهای ش�ما تقریباً این هدف محقّق شد ،با نام بازنویس��ی و بازآفرینی و کلامت این چنینی یک روایت
به استثنای اینکه شاید اینگونه تلقّی فرموید که مبادا شخص تاریخی را صدبار مینویسند و بعد اینور و آنورش میکنند
سؤال کننده در حقیقت نیتش این باشد که شام را به چالش که کمی درخش��ان بش��ود یا پاره پارهاش میکنند ،اصالً کاری
ندارم و اصالً طرف صحبتم این افراد نیستند ،با مخاطبانی است
منفیبکشاند.
نه ،برعکس .من اصالً چنی��ن دیدگاهی ندارم و با امنیت که میخواهند ادب ّیات و داستان بخوانند .برای مثال میگویم
کام��ل صحبت میکنم .ب��ه نظر من باید ای��ن دیالوگ انجام اگر شخصی از بزرگان دینی در این زمان و این مکان وارد این
ش��ود .باید بین نویسنده و ژورنالیست این ات ّفاق بیافتد تا در شهر شده است یا از این شهر عبور کرده است ،ریشۀ ص ّحت
امنی��ت کامل چالشها در بیاید ،نه اینکه رصفاً تأیید باش��د ،این مطلب کجاس��ت؟ یعنی ا ّول باید اثبات شود و بعد رساغ
بلکه روشنگری باشد .روشنگری هم جز صورت چالش صورت بعدش برویم ،اینکه شخصی گفته است و دیگری نوشته است
دیگری ندارد ،بزرگترین مشکل ما در این رسزمین ،به ویژه در و این مسئله مدام تکرار شده است تاریخ رصف است .به طور
مشهد این است که باور نداریم که نویسندگامنان ملّی هستند مث��ال اگر بخواهید در م��ورد تاریخ تیموریان کتابی بخوانید،
و همیشه دنبال آماتورها میگردیم ،آماتوریزم به شدّت تبلیغ تنها نس��خۀ معترب و قابل ذکر ،کتاب حافظ ابرو است ،جالب
و توزیع میشود ،تا مرحلهای که نویسنده به نقطهای میرسد تو ّجه است که در آن کتاب حافظ ابرو معتقد است که خانم
که از آماتوریزم جدا میشود از آن لحظه به بعد میل به ندیدن گوهرش��اد بیگم از رشوع ساخت مسجد گوهرشاد تا پایانش
نویسنده فراهم میشود ،دوست دارند تو نباشی و دیده هم اصالً به مشهد نیامده و در هرات ساکن بوده است ،حاال من
سؤال میکنم این با باور ما میخواند؟ یعنی اصالً امکان پذیر
نشوی.
من این فرصت را از خود گرفتم یعنی فرصت آماتوریزم را اس��ت یک معامری بزرگ با این ش��اکله ،به این بزرگی انجام
اصالً نداش��تم و آن فرصت دیده نشدن را هم از این دوستان بشود و گوهرشاد بیگم اصالً به مشهد نیامده باشد؟
اینها مستنداتی اس��ت که شام میگویید ،ما بر اسنادی
گرفتم و به آنها گفتم من با شام کاری ندارم ،یعنی من قبل از
آنهایی که حتّی کتابهایشان چاپ نشده است ،خیلی کتاب مترکز میکنیم که خیلی منیتوان در ص ّحتش��ان مطمنئ بود و
چاپ شده دارم که نارشانش مشهدی نیستند .اصالً هیچکدام ص ّحتشان تنها در کلّیات اثبات شده است .یعنی در جزییات،
از نارشان من مشهدی نیستند و در ضمن ،نارشان ات ّفاقی هم هامن مقداری که ما میتوانیم به این جزییات وفادار باش��یم
نیس��تند یعنی نارشانی نیس��تند که بگویم به صورت ات ّفاقی هامن مقدار هم میتوانیم وفادار نباشیم .چون این قبل و بعد
نارشی را انتخاب کردهام یا با رسمایۀ خودم کتابها چاپ شده است که آن جزییات را میسازد و ادب ّیات هم متعلّق به آن قبل
است .اینها نارشان قُلدری هستند که با شناسایی کامل رساغ و بعد است .حاال مثال درستتری میزنم :وقتی هارون الرشید
نویس��نده رفتهاند .پس من از این چالش هیچ وحشتی ندارم به طوس میآید ،میگویند که چهل نفر از س��ادات را گرفتند
و در ضمن اصالً هم احساس تخریب منیکنم .فقط احساس و خواستند بکشند ،ولی میگویند چون هر کدام از آنها آدم
میکنم که یک خانواده هس��تیم ک��ه این خانواده دو وظیفه بزرگی هستند ،اگر آنها را بکشیم ،بلوا بهپا میشود .پس رساغ
دارد ،نویس��نده باید بنویسد و طرف دیگر ویرتینی برای بیان این س��ادات را میگیرند و میبینند که اینها را به روس��تایی
آرا و افکار نویسنده باشد ،با پشتیبانی کامل و در ضمن زبان به نام «ازغد» بردهاند .به آن روس��تا میروند و یک چاه بزرگ
آن گروه از آدمهایی که میل به ندیدن این نویس��نده را دارند میکنند و این چهل سادات را در آن چاه رس م یبُرند ،گرگهای
بفهمند تا بتوانند از نویسنده پشتیبانی کاملی داشته باشند .دس��تآموزی داش��تند که کاس��ۀ رس آنها را به این گرگها

میدهند و کاری میکنند که هیچ اثری از آنها باقی مناند.
این ادب ّیات است ،این مسئله در هیچجا به این راحتی که
من بیان کردم ،ذکر نش��ده است و فقط هامن چهل ساداتش
توسط گرگها پاره پاره شدند.
وجود دارد ،چهل س��اداتی که ّ
حاال من به عنوان نویس��نده ،بخشهای��ی از رمان والدتم در
شناسایی این چهل سادات است که نه نامی دارند و نه نشانی.
من رساغ این نام و نش��انها میروم و نشانهگذاریها را پیدا
میکنم.
این اتّف��اق اگر در زمان هارون بوده اس��ت منیتواند با
سلسلة الذهب که در زمان مأمون بوده است یکی باشد.
هر سندی که به دس��ت ما میرسد ،قبل و بعدی دارد و
این قبل و بعد را ما بهوجود میآوریم ،ما که نویسنده هستیم
وقتی که این را بهوجود میآوریم ،خودش سند میشود.
یک مثال دیگر عرض میکنم و آن آمدن دعبل نزد حرضت
السالم) در طوس است ،به گفتۀ بسیاری از مو ّرخین،
رضا(علیه ّ
داستان دعبل و داس��تان فضیلابنعیاض در یک زمان ات ّفاق
افتاده است؛ ا ّما وقتی شام میروید و منشا تاریخی آن را پیدا
میکنید ،میبینید اینها خیلی با هم فاصله دارند .سطح تاریخ
ما در این فاصله خیلی مش��کل دارد .اینکه فضیلابن عیاض
یک روزی روزگاری یک دزد رسگردنه بوده اس��ت و ش��خصی
را میگیرد و آن شخص قرآن میخوانده و او تحت تأثیر قرآن
خواندن آن شخص توبه میکند ،که در تذکرة االولیا هم آمده
اس��ت ،یا داستانی که دعبل خزاعی لباس��ی را از حرضت به
عنوان هدیۀ ش��عرش (مدارس اآلیات) میگیرد و میرود ،در
راه راهزنان او را میگیرند و میخواهند لباسش را بگیرند و او
میگوید این لباس را از من نگیرید ،این لباس هدیه است و هر
چیز دیگری که بخواهید به شام میدهم ولی لباس را منیدهم،
راهزنان میپرسند لباس به چه کسی تعلّق دارد و او میگوید
السالم) و آنها میگویند تو باید ثابت کنی و
حرضت رضا(علیه ّ
او رشوع میکند به خواندن مدارس اآلیات؛ اینها جزو اسناد
ما هستند ،حال این اسناد واقعاً چهقدر اعتبار دارند؟ و چهقدر
توسط مو ّرخین درجه یک تأیید شدهاند ،مورد اختالف است.
ّ
میخواهم بگویم هامنقدر که این اس��ناد مقدّس هس��تند،
تخیل نویسنده هم مقدّس است ،پس ما با یک سند مشخّص
السالم) روبهرو
به نام سلسلةالذهب دربارۀ حرضت رضا(علیه ّ
هستیم که این سلسلةالذهب داستانهای بسیار متن ّوعی دارد.
در توزیع و در به س��فر رف�تن آن ،این که چگونه این حدیث
با آن نظام پلیسی مأمون که جلو همه چیز را بسته است به
توسط یک
س��فر رفته است؟ حاال به س��فر رفنت این حدیث ّ
تخیل مقدّس بیان میش��ود ،من اینطور جمعبندی میکنم
که نویس��نده حقوقی دارد ،حقوقش این اس��ت که بهوسیلۀ
ادب ّیات ،بحثهای مستند تاریخی را داستانی کند و به آنها
قابلیتهای گسرتش یافته در حوزۀ ادبیّات را بدهد .این کار را
در همه جای دنیا انجام میدهند.
اکن��ون کتاب بینوای��ان ویکتور هوگو مگر ج��زو ادب ّیات

داستانی ماندگار جهان ادبیّات نیست؟ آیا واقعاً ظهور و سقوط
انقالب کبیر فرانسه و شخص ناپلئون در کتاب ویکتور هوگو
معتربتر اس��ت یا در کتابهای دیگری که نوشته شده است؟
هم��ه رساغ ویکتور هوگ��و میروند ،چرا رساغ��ش میروند؟
ن��ه به این دلیل که ای��ن آدم مو ّرخ بوده و نه به این دلیل که
ای��ن آدم وقایعنگار بوده اس��ت .در ادب ّیات انقالب خودمان
به گواه آثار منترش ش��ده میگویم -ما هیچ کتابی به ارزشلحظههای انقالب اثر محمود گالبد ّرهای نداریم و هیچ کتابی
هم مظلومیت این کتاب را ندارد .یعنی یک میل غریب برای
دیده نشدن کتاب لحظههای انقالب تا زمان مرگ این نویسنده
وجود دارد چنان که کتابش هم تجدید چاپ منیشود و وقتی
که او فوت میکن��د ،کتابش را تجدید چاپ میکنند ،آن هم
خیلی مظلومانه ،این مشکل ماس��ت .در حقیقت نویسنده
ی��ا باید در روی��دادی که اتّفاق میافتد رشک��ت کند ،این که
میگویم رشکت کند مثالً به صد یا دویست سال یا پانصد سال
قب��ل بازگردد و خودش را به عنوان یک فرد از آن مجموعه و
آن رویداد تاریخی حارض ببیند .وقتی در آنجا حارض باش��د
اس��ناد حکم مقدّس خودش��ان را دارن��د و او پیرامون تخیل
مقدّس حرکت میکند .مس��ئلۀ دیگر هم وجود دارد که چرا
ما به نویسندگان باورمند خودمان اعتقاد نداریم .منیدانم چرا
جامعه به مو ّرخین خودش اعتامد دارد ولی به نویسندگانش
اعتامد ندارد .این بزرگترین چالش ما نویسندگان است .یعنی
چرا من باید به این تاریخ اعتامد کنم در صورتی که مو ّرخین
ما سالهاس��ت در مورد حافظ با همدیگر بحث میکنند که
آیا این شعر متعلّق به اوست یا خیر .من میگویم اینها چرا
ای��ن حقوق را دارند و نویس��نده این حق را ن��دارد که در آن
روی��داد مورد بحث ،در کنار مو ّرخینی که از آن رویداد س��ند
ارایه کردهان��د ،او هم با ادبیّاتی که خلق میکند ،دیدگاهش
را ارایه کند؟ این به نظر من چالشی است که م ّدتهاست نه
تنها من بلکه همۀ جامعۀ ادبی با آن روبهرو است و کسی هم
پیدا نشده که این نقد را انجام بدهد که این طوماری که دربارۀ
فالن موضوع دارید تهیه میکنید ،خود این طومار ص ّحتش را از
کجا مشخّص میکنید؟
روزی روزگاری وقت��ی م��ن در مورد تذکرةاالولیا صحبت
میکردم باورش��ان منیش��د که این اثر بازنویس��ی است ،در
صورتی که بعدها ثابت شد که این اثر بازنویسی بوده است .یا
مثالًدر مورد فردوسی؛ فردوسی هم شاهنامه را بازنویسی کرده
اس��ت یعنی در حقیقت اینطور نیست که همۀ این اشعار
متعلّق به خودش باش��د و ما ش��اهنامههای مختلفی داریم.
کشورهای مختلف ،همین اسطورهها را دارند .در ایرلند ،هند
و در همهجا از این اسطورهها داریم ،زمانی که این حرفها را
میزدیم ،میگفتند که شام اقدام به ترور صاحبان بزرگ ادب ّیات
کردید؛ در صورتی که اینطور نیس��ت ،ادب ّیات در یک بده و
بستان مشارکتی قرار دارد.
این چیزی که دربارۀ «غریب قریب» میگویم دربارۀ همۀ

آثار دیگر من صادق اس��ت ،اگر یک نفر بخواهد دربارۀ سفر
السالم) از مدینه تا مرو یک رمان بخواند ،قبل
حرضت رضا(علیه ّ
از رمان «والدت» چه باید میخواند؟ یعنی این که بنشیند و با
لذّت یک رمان و یک داستان بخواند بدون هیچگونه تأثیرات
خاص .چگونه است که این برادر و خواهر ،حرضت معصومه
السالم) یکی به قم میرود
(سالماللهعلیها) و حرضت رضا(علیه ّ
و یکی به مرو میآید؟ این دو ش��اخه ش��دن که بعد نرصت
شاهچراغ در شیراز میماند ،کشتار عظیمی که انجام میشود
و این که کش��تار چگونه انجام میشود و یکی یکی خانوادۀ
الس�لام) را رس میبرند و در هر گوشهای از
حرضت رضا(علیه ّ
ایران مزاری از این خاندان برپا میش��ود ،ادبیّات سرتگی که از
مظلومیت این خاندان و وحشیگری یک قوم شکل میگیرد،
آیا این بزنگاه ادب ّیات نیس��ت؟ من این پرسش را در رمان «بار
باران» هم مطرح کردم که مس��جد گوهرشاد چگونه ساخته
ش��ده اس��ت؟ بنیادیترین معامری کهن این رسزمین چگونه
رسپا مانده اس��ت و اص�لاً چهطور بنای حرم رضوی این همه
سال از دسرتس همه چیز دور مانده است؟ جالب تو ّجه آن که
در همۀ دورههایی که مسجد گوهرشاد بوده و به عنوان یک
بنای کهنسال بوده است ،همیشه یادمان میرود که از خودمان
بپرسیم آن همه وقفنامه که گوهرشاد بیگم که یک زن مغول
بود ،جدا از مس��جد گوهرش��اد در این ش��هر گذاشت و اصالً
مکتبی به نام مکتب وقف را زنده کرد ،چگونه انجام شد؟ من
در این سه رمانم در مورد همین دغدغههایم بحث کردم .مثالً
در رمان «پاریس پاریس» در مورد کشف حجاب صحبت کردم،
این که اصالً کشف حجاب چگونه اتّفاق افتاد و قهرمان کشف
حجاب چه کسی بوده است؟ منیشود که مثالً یک مشت آدم
بدون هیچ دلیل و منطقی بروند و کشته بشوند .بعد وقتی این
رمان بیرون آمد همیشه میپرسند چگونه؟ و این چگونگی برای
همه مهم است .در رمان «غریب قریب» هم در حقیقت چون
نحوۀ فکری و رشوعش در اینجا زده شده است ،باز هم با این
عدم اعتامد روبهرو بودم ،یعنی خیلی ساده که این رمان قرار
السالم)
است در  ۶۰۰صفحه از بدو شهادت حرضت رضا(علیه ّ
که در اینجا مرقد رشیفشان است تا امروز مورد مطالعه قرار
بگیرد ،جالب اس��ت که من باید اثبات میکردم که میتوانم
ای��ن کار را انجام بدهم .بع��د به من گفتند که اثبات این امر
چگونه میتواند اتّفاق بیفتد؟ بیایید بخشهایی از این را برای
ما بنویسید تا ما دربارۀ کار شام داوری کنیم .خب این برای من
خیلی وحشتناک بود و این نکته وجود داشت که چه کسانی
میخواهند این مطلب را بخوانند و اینها چه کسانی هستند؟
ما داریم در مورد مسایلی صحبت میکنیم که اثباتش سخت
اس��ت ،مثالً اگر یک فیلم ساخته بودم از چند چهرۀ سینامیی
دعوت میکردیم تا فیلم ما را ببینند و نظر بدهند ،کسانی را
دعوت میکردیم که در س��ینامگر بودنشان شکی نداریم و از
کسانی استفاده میکردیم که سینام میدانند.
آدمی که سالها دارد مینویسد و رمانهایش چندبار کتاب
س��ال شده اس��ت ،تازه باید اثبات کند که میتواند در اینباره

چیزی بگوید .اش��کالی ن��دارد که افراد را ب��ه امتحان و آزمون
بکش��انیم ،اش��کال از آن جایی رشوع میشود که من احساس
میکنم که خب بعد از آن چه میشود؟ من ساعتها با دوستان
صحبت میکردم که من چهقدر میتوانم به ادبیّات ناب برسم و
چهقدر میتوانم این جنس ادب ّیات را گسرتش دهم .چون وقتی
این کتاب درمیآید دیگر وقت آن نیس��ت که بگویم من چه
دوران پرمشقّتی را گذراندهام ،بلکه بحث و داوری این خواهد
بود که این رمان چهقدر با رمانهای قبلی سعید تشکری مرتبط
است و در ادامۀ آنها حرکت میکند.
من دیدم که در بنای حرم در طول س��الیان سال رگههایی
از تخری��ب و ویرانی و دوباره رسپاش��دن وجود دارد ،پژوهش
داس��تان «غریب قریب» بدون اغراق ،هشت ماه و نیم طول
کشید .یعنی هشت ماه و نیم من به صورت متمرکز و خیلی
سخت مشغول بودم و سختتر از آن جهت که من با یک دورۀ
صدساله روبهرو نبودم ،بلکه با یک واقعۀ هزارساله روبهرو بودم؛
یعنی دورههای مختلف و حکومتهای مختلف .رمان باید هم
س��اختار اپیزودی خودش را حفظ میک��رد و در ضمن ،ات ّصا ِل
ادوار تاریخی هم لحاظ میشد .در عین این که من در حقیقت
جغرافیا داش��تم تاریخ هم داش��تم ،قهرمان م��ن یک قهرمان
س��اختامنی بود ،یک قهرمان معامری بود و در دل زندگی این
قهرمان مدام آدمهایی میآمدند و میرفتند ،خراب میکردند
یا درست میکردند یا میساختندش و یا دشمنی میکردند .پیدا
کردن یک زبان مش�ترک برای این که من این دورهها را بتوانم
رشح دهم س��خت بود .مثالً مغولها میآیند ،صفویه میآید،
افش��اریه و قاجاریه میآیند .یعنی حکومتهای مختلف در
اینجا میآیند و میروند .پس در حقیقت منیتوانستم یک زبان
کهنالگو را انتخاب کنم ،در ضمن این نکته هم وجود داشت
که مخاطب امروزی میخواهد این حقیقت را بخواند .پس من
باید یک پیوند را انتخاب کنم و در ضمن این نکته هم وجود
داشت که مخاطب امروزی میخواهد این رمان را بخواند .پس
من باید یک پیوند ارگانیک برای زبان نوشتاری پیدا میکردم .که
زبان آرکائیک ،هامن زبان مورد نظر ما بود .زبانی که هم میل
شاعرانگی در آن باشد و هم میل به مستندات تاریخی .هومر
در ایلیادش خیلی روی این زبان کار کرده و بعدها نویسندگان
قل��دری مانند بورخس آمدند .بورخس داس��تان جالبی از این
ارتباط دارد و میگوید که یک نفر پیش او میرود و میگوید که
من خیلی دوست دارم که در مورد رسزمین شام چیزی بنویسم،
بورخس میگوید که در مورد رسزمین من ننویس چون خودم
این کار را کردهام ،ب��رو و در مورد رسزمین خودت بنویس .آن
شخص پاسخ میدهد که رسزمین من چیزی برای نوشنت ندارد؛
ولی بورخس از رسزمین او برایش توضیح میدهد .آن ش��خص
منیدانسته اس��ت که بورخس نابینا است ،وقتی صحبتهای
بورخس متام میشود و دست وی را میگیرد آن هنگام متو ّجه
نابینا بودن بورخس میشود و میبینید که بورخس با وجود نابینا
بودن ،رسزمین او را بهرت از خودش میشناسد ولی با وجود این
همه شناخت وارد حوزۀ رسزمین او نشده است.

نویسندگان بزرگی که در این حوزه کار کردهاند ،در حوزۀ
بازشناسی اسطورهها ،کسانی بودهاند که ساحت اسطورهشکن
هم نداش��تهاند .چون بعضی ساحت اسطورهش��کن دارند با
میل به تخریب ،چون اسطوره مدام در زایش است میتوانیم
تخریبشهمبکنیم.
کوار عمل منیکند.
زبان آرکائیک ویژگیای دارد که پراکتی 
یعنی میل به عملگراییاش پایین است و ما اصوالً در ایران به
عنوان ادبیّات شهودی آن را تعریف میکنیم  .ادبیّات شهودی
چ��ه تعریفی دارد؟ ادبیّات ش��هودی میگوی��د ما با مخاطب
و درون��ش کار کردیم .با کنش درون��ی او کار داریم و با کنش
بیرونیاش کاری نداریم .یعنی هر چهقدر این ادب ّیات در میل
ش��هودیاش وسیعتر عمل کند ،بهرتین عمل و رفتار آن تزکیه
است .کاری که مثالً در کتابهای مقدّس ما به طور مشخّص در
َاقصص الق ََص َص لَ َعلّ ُهم یتَفَکرون» ما این
قرآن انجام میشود «ف ُ
قصهها را میگوییم که شام پند بگیرید ،یعنی ادب ّیات شهودی
زاده میشود ،ادبیّات شهودی میل طول ندارد ،میل عرض دارد.
یعنی در عرض ات ّفاق میافتد .دوستانی که در حقیقت این نوع
ادب ّیات را منیشناسند گامن میکنند و میگویند که قصه نباید
س��اکن باشد ،خب من همۀ اینها را بدون آن که کسی از من
بپرسد باید در «غریب قریب» پاسخ میدادم .یعنی پرسشهایی
را که در حقیقت بعدها کسی بخواهد بپرسد ،من باید در گام
ا ّول خودم به جوابش میرسیدم .من به عنوان نویسنده و آقای
سیمریز به عنوان منایندۀ مجموعهای که باید این کار را برایشان
انجام میدادیم .من فکر میکنم قبل از بیامری عدم تکلّمم که
هشت ماه طول کشید روزی بیست و پنج دقیقه فقط تلفنی
با آقای س��یمریز صحبت میکردم و این ارتباط خیلی ارتباط
پویایی بود ،امکان خطاپذیری و آزمون و خطا را نداشتیم .من
باید امتحان هم پس میدادم و در آزمون هم رشکت میکردم
ک��ه آیا صالحیت انجام این کار را دارم یا نه .میخواهم بگویم
که آمدم و فصلهای رمان خودم را خیلی صمیامنه اینطوری
برای مخاطب تعریف کردم که مثالً یک فصل فقط برای خود
الس�لام) نوشتم که به زبان ا ّولشخص است
حرضت رضا(علیه ّ
و حرضت ،داس��تان را از زبان خودش��ان میگویند .بعد ا ّولین
جمعی که به واقع به سمت مق ّدسسازی و حرمتسازی این
مکان میروند نوغانیان هس��تند .دورهای که در حقیقت زنان
نوغان آغازگرش هستند و بعد کلیددار میشوند در حقیقت از
ح��رم نگهداری میکنند .از اینجا ،آن قبل و بعد که در ابتدای
عرایضم ذکر کردم رشوع میشود .یعنی واقعه اینطور است که
یک فرد از سلسلۀ سامانیان میآید اینجا و این کار را میکند.
چرا این کار را میکند؟ این چرایش مال من است ،من باید به
این چرا با داس��تان پاسخ بدهم و این چرایی را من خلق کردم
و در تاریخ نیامده است ،در تاریخ آمده که شخصی ،چنان کار
را کرده و فالن چیز را س��اخته است ،رسداب را درست کرده یا
س��قف را مسقّف کرده است .خیلی جالب تو ّجه است که در
دورۀ قاجاریه ،سلطان وقت میگوید که همۀ دورههای تاریخی
به جز ما در حرم نش��انهای دارند ،ما چه نشانهای داریم؟ اگر

فردا دورۀ حکومتمان متام شود ،هیچ نشانی از قاجار در حرم
نیست .فردی را به حرم میفرستند تا ببیند چه چیزی کم دارد
و نش��انهای پیدا کند ،خب خود این موضوع بسیار دراماتیک
اس��ت ،فقط در تاریخ ذکر شده که قاجاریه آیینهکاری حرم را
انجام داده اس��ت ،ا ّما چگونه؟ خلق چگونگی با من نویسندۀ
ادب ّیات اس��ت .آن فرد بیچاره هم به حرم میآید و میگردد و
میبیند که در حرم همهچیز هس��ت و چی��زی الزم ندارد که
اضافه شود .شبی این آدم دلشکسته خوابی در حرم میبیند که
السالم) رفته است و به او میگوید
پیش خود حرضت رضا(علیه ّ
که من برای این موضوع جان خود را از دست خواهم داد ،به
م��ن کمک کن و او در خواب آبگینه یا آینه میبیند .میدانید
که در معامری دورۀ قاجاریه همۀ بناها آینهکاری بوده است
و آین��هکاری در حرم هم از دورۀ قاجاریه آغاز میش��ود و این
فرد مانند این که کش��ف بزرگی کرده است پیش شاه میرود
و میگوی��د پیدا کردم و همۀ آین��هکاران در این دوره به حرم
میروند و رشوع به آینهکاری حرم میکنند.
ببینید که این پژوهشها ه��ر دورهاش چهقدر زمان برده
اس��ت .یعنی چهقدر وق��ت برده تا من بتوانم به آن کش��ف
داس��تانی برس��م و بعد برای مخاطب جذّابی��ت ایجاد کنم و
ناگفتهها را بگویم .این خود چالشی است؛ که اینجا در گفتهها
ارصار دارند و مخاطب بر ناگفتهها ارصار دارد چون دارد ادبیّات
میخواند .حاال نویسنده میخواهد این گفتهها و ناگفتهها را
در ای��ن روند موازی به حرک��ت در بیاورد تا هم مدافع بخش
ادبیّات خودش باشد و هم مدافع مستندات.
در مورد مس��یر سیر داستانی در حوزۀ مضامین دینی در
ایران و مقایسهاش با ادب ّیات جهان چه نظری دارید؟
خدمتتان عرض کنم که اگر بیاییم خیلی صمیامنه ش��کل
زایش ادبیّ��ات دینی در ایران را تعریف کنی��م ،این که از چه
مرحلهای رشوع شده است ،نظرات متفاوتی وجود دارد .چون
عمر داستاننویس��ی ما به نقل از خیلیه��ا از زمان مرشوطه
اس��ت و خیلیها معتقدند از قبل مرشوطه است ،ولی در هر
صورت داستاننویسی مدرن ما از زمان مرشوطه رشوع میشود
و خیلیها هم جلوتر میآیند و میگویند مبدأ داستاننویسی
مدرن ما ،بوف کور است ولی در همۀ اینها یک مشکل اساسی
وجود دارد .زایش ادبیّات دینی در ایران از چه زمانی آغاز شده
است؟ این مستندات دینی که به آنها استناد میکنیم ،با چه
رویکردی و به چه دلیلی قابل استناد شدهاند؟ یعنی در گذشته
جمعی گردهم آمدهاند و این مس��تندات را دکرتین کردهاند،
س��ختافزاری کردهاند و از این لحظه ما میخواهیم ادبیّات
دینی در ایران به زایش برس��د .دقیقاً مانند اکنون میماند که
م��ا در ادب ّیات ایران اصالً ادب ّیات علمی نداریم ،ادب ّیات تخیلی
نداریم ،چند نفر آدم بر اساس ذوق و شوق خودشان دارند این
کار را در حوزۀ ادبیّات کودک و نوجوان انجام میدهند ،ولی در
حوزۀ بزرگساالن هیچکدام از این نوع ادبیّات را نداریم .ادبیّات
دینی ما همه در بزنگاه ات ّفاقی نویسندگان صورت گرفته است.

ی��ک نوع ادبیّات داریم که ادبیّات متع ّهد اس��ت ،ادب ّیات
متع ّهد یک قانون دارد ،این که آدمها هرزهنگاری نکنند و در جای
خودشان باشند ،زیبا باشند و خصایل انسانی را تبلیغ کنند .این
ادب ّیات متع ّهد است ،حال تع ّهد انواع مختلف دارد که میتواند با
رویکردهای فکری نویسنده و با آرایشان متفاوت باشد .ولی ذات
ادبیّات دینی و ات ّفاقش در ایران به چه کسی الصاق میشود؟
چه کس��ی بهوجود آورندهاش اس��ت و از چه زمانی آغاز شده
اس��ت؟ هر زمانی که رویدادی بزرگ در ایران ات ّفاق افتاده ،به
موازات آن ادبیّات بزرگی هم خلق شده است .چند کتاب خوب
ادبیّات داستانی ما متعلّق به چند دورۀ خوب این رسزمین است
که در این دورهها رویدادهای بزرگی ش��کل گرفتهاند .اگر این
رویداد بزرگ ماندگار شوند ،مانند انقالب اسالمی ،این ادب ّیات
هم به موازات آن رشد میکند ،ولی اگر مانند انقالب مرشوطه یا
مثل رویدادهای دیگر شهید شوند ،ادبیّات آن دوران هم حالت
موزهای پیدا کرده و دیگر ادامه پیدا منیکند .اگر شام به آثار و
آرای نویس��ندگانی که این ادب ّیات متع ّهد را بهوجود آوردهاند،
مراجعه کنید این گسستگی را میبینید؛ مثالً میرزاده عشقی یا
ملک الشعرای بهار و ...که اگر دیوانهایشان را ورق بزنید متو ّجه
تناقض و گسستگی در آثارشان میشوید .بهجز پروین اعتصامی،
بانوی بزرگ ادب ّیات ما که از ا ّول تا آخر بر یک قرار است و هیچ
تح ّولی جز در آرمانهای خودش و شعر آرمانی گفنت ندارد ،بقیۀ
افراد به صورت زیگزاک حرکت کردهاند .یعنی هم اثر معنوی
دارند و هم اثر متع ّهد و هم آثار به نرخ روز .کسی باور میکند
که دایی ملک الشعرای بهار که شاعر ،مو ّرخ و نویسنده بوده در
روزی که رضاشاه به مشهد میآید تا در هزارۀ فردوسی رشکت
کند به عنوان کس��ی که رهرب حزب دموک��رات بوده به هزارۀ
فردوسی در طوس میرود و در مدح او شعر میخواند؟ دلیلش
چه بوده اس��ت؛ این که میخواس��ته به حج برود .در ماجرای
کشف حجاب ،من در رمان «پاریس پاریس» عین این واقعه را
در شامیل داستانی رشح دادم که همه را مظنون میکند ،حتّی
ملک الشعرای بهار به شیخ احمد بهار میگوید که این چه کاری
بود که تو انجام دادی و او در جواب میگوید خواستم به حج
بروم و شاه باید اجازه میداد و تذکرۀ مرا امضا میکرد و جالب
تو ّجه این است که در دورانی که او به حج است ،واقعۀ کشف
حجاب ات ّفاق میافتد .وقتی برمیگردد او را در روستای طرق با
یک خر در طویلهای زندانی میکنند و او پوسیدن جنازۀ خر را
میبیند ،شاه دستور میدهد تا زمانی که جنازۀ خر به استخوان
تبدیل نشده است او را بیرون نیاورند و با این روش او را فرسوده
میکنند و از دل این فرسودگی و ترسی که ایجاد میشود ،ملک
الش��عرای بهار به سمت سیاست و وکالت میرود .به نظر من
اینها در حقیقت ادبیّات متع ّهد اس��ت که پر از رنگ و طرح
است؟ آدمهایش (نویسندگانش) هم رنگارنگاند و برخی این
راه را ادامه ندادهاند .ولی این ش��یوه در پروین اعتصامی ادامه
پیدا میکند .یعنی پروین اعتصامی از ا ّول تا آخر یک مدل شعر
میگوید ،یک مدل پندنامه میگوید ،ولی این به ادبیّات دینی
تعلّق ندارد و متعلّق به ادبیّات متع ّهد است .یعنی شعر پروین

اعتصامی شعر دینی نیست و شعر متع ّهد است .یا حتّی خود
ش��هریار هم همین طور است .اش��عار متع ّهدانهاش با اشعار
دینیاش خیلی تفاوت دارد .اشعار متع ّهدانه یا اشعار اقلیمیاش
خیلی بیشرت از اشعار دینی او است.
ا ّما ظهور انقالب و به ویژه س��الهای قبل از انقالب ،یعنی
۱۰س��ال قبل از آن که نس��وج فکری جامعه به سمت ادبیّات
متع ّهد جلو ب��رود ،بزنگاههایی برای نویس��ندگان ما بهوجود
میآورد که ادب ّیات دینی خلق میشود .جالب تو ّجه است که
کسانی که بهوجود آورندۀ این ادبیّات دینی هستند ،بازشناسی
منیشوند و ما آنها را منیشناسیم .ظاهرا ً همیشه نویسندگان
باید خودش��ان از خودش��ان بگویند که ما داریم چهکار انجام
میدهیم و هیچ پژوهش��کده یا مرکزی قرار نیست که اینها
را شناسایی کند .مانند مرحوم محمود گالبد ّرهای که در قصۀ
«ابوذر نجار» برای ا ّولین بار کهن الگویی مانند ابوذر را انتخاب
میکن��د و او را در کتاب ابوذر نجار ،معارصش میکند و یا در
کتاب صحرای رسد به واقع اسطورۀ کامل موسیقی مجلسی و
محفلی را تبدیل به موسیقی متع ّهد میکند.
پس زایش ادبیّات دینی ما از س��الهای قبل از انقالب آغاز
میشود که بعد خیلیها در این زمینه کار کردند ،مد ّرس صادقی
یا بیژن نجدی یکی از این افراد اس��ت که رشوع به بازنویسی
متون کهن میکند و از دل آنها داستانهایی مینویسد که این
قصۀ حرضت یوسف ،کامالً بزنگاههای مذهبی
داستانها مانند ّ
دارند .به نظر من این داس��تان با تو ّجه به اینکه این همه سال
توس��ط نویسندگان مختلف نوشته شده بود ،ا ّولین بار قبل از
ّ
انقالب به شکل یک کهن الگو نوشته شد.
ا ّما بعد از انقالب کامکان ادبیّات متع ّهد و دینی را توأمان
داریم .به نظر میرس��د اگر بخواهیم به ادب ّیات دینی مراجعه
کنیم بدون اغراق نام س��ید مهدی شجاعی یا علی مؤذنی در
رأس این افراد قرار میگیرد ،چون ا ّولین کسانی بودند که زندگی
الس�لام) را به ادبیّات تبدیل کردند.
پیامربان و امئۀ اطهار(علیه ّ
کاری که سید مهدی شجاعی انجام داد و دیگران انجام ندادند،
وابس��تگی بسیار به مستندات و در عین حال به نرث و ادب ّیات
بوده است .یعنی به غیر از دو کتابی که ایشان در مورد حرضت
زهرا (سالم اللهعلیها) و حرضت زینب (سالم اللهعلیها) نوشته
اس��ت و کتاب سقای آب و ادب ،ما منیتوانیم دیگر مانند این
سه کار را داشته باشیم ،کتاب پدر ،عشق ،پرس نیز که در مورد
الس�لام) نوشته ش��ده ،ممتاز است .به
حرضت علی اکرب(علیه ّ
نظر میرسد که ما در بروز نویسندگان دینی مان هنوز در یک
ترسا به رس میبریم .اینطور میمناید که نویسندگان دینی
خلو 
ما حتّی آنهایی که انتخاب میکنند که ادب ّیات دینی خلق کنند
از ادبیّات دینی رشوع میکنند و بعد به ادبیّات متع ّهد میرسند
یا بالعکسش از ادبیّات متع ّهد رشوع میکنند و به ادبیّات دینی
میرس��ند و بعد ب��از از این وادی میرون��د و در وادی دیگری
رشکت میکنند ،چرا این ات ّفاق میافتد؟ چون تعداد بازنویسها
و تعداد کس��انی که رونویس��ی میکنند آنقدر زیاد است که
اینها را هم با نویس��ندگان دینی در یک گروه قرار میدهند

و نویسندههای دینی از این ارتباط فرار میکنند .مجموعه آثار
علی مؤذنی خلق ادب ّیات داستانی از زندگی پیامربان است.
نویس��نده با کس��ی که در حقیقت ب ه واسطۀ نارش یا به
واس��طۀ قضایای دیگر اثری را خلق میکند ،متفاوت اس��ت.
خلق ی��ک اثر با تکرار ی��ک اثر خیلی متفاوت اس��ت .ما در
حقیقت نیازمند این هستیم که جاهایی وجود داشته باشد که
نویسندگان دینی را بدون کارهای سفارشی بخواهند زیرا کارهای
سفارشی یک بیامری دارند .سفارش یعنی پروژه ،یعنی این که
چند نفر در یک مناقصه رشکت بکنند و یک نفر برنده ش��ود
و رشوع ب��ه انجام آن کار کند .در صورتی که حوزۀ ادب ّیات این
نیست .حوزۀ ادب ّیات خاص است .شاکلۀ خاصی دارد؛ نویسنده
پیشنهاد میدهد ،نویسنده خالق است .سازمانی باید اثر خلق
شدۀ او را پشتیبانی کند ،پشتیبانی کردن از اثر به میزان خود اثر
مهم است .یعنی نویسنده احساس امنیت کند .احساس کند که
به مثابه زحمتی که میکشد از طرفی پشتیبانی هم میشود.
به نظر من ادبیّات دینی در ایران کامکان یک نهال اس��ت .ما
هنوز منیتوانیم خودمان را گول بزنیم ک��ه دارای یک ادبیّات
دینی سرتگ هستیم و خیاملان راحت باشد که نویسندگان زیادی
در این حوزه کار میکنند و آثار زیادی هم در این حوزه خلق
میش��ود .به نظر من اینطور نیست و ما با تعداد محدودی
نویس��ندۀ دینی روبهرو هستیم و باز هم میل داریم که آنها
را هم از دست بدهیم .اگر واقعاً از آنها پشیتبانی نشود این
ات ّفاق میافتد ،اگر از گروهی که به ظاهر نویسندهاند و شبح
نویسندگیدارند،بگذریم،تعدادکسانیکهبهواقعنویسندهاند
و ب��ه واقع دلدادگی حوزۀ ادبیّات ش��هودی و ادبیّات دینی را
دارند ،خیلی محدود است .محدودیت هم بدین صورت است
که س��ن و سال آنها نه در پیرسالی است و نه در جوانسالی،
بلکه در میانس��الی هس��تند .یعنی از جوانی رشوع کردند و
عمر خودش��ان را روی این کار گذاش��تند و در میانسالی قرار
دارند و اگر اینها پشتیبانی نشود و پشت اینها کسی نباشد،
بعد از این نویس��ندگان هم کسی نخواهد بود ،چون توزیع و
تبلی��غ وجود ندارد .هامنند مثالی که زدم در زمان مرشوطیت
همینط��ور بوده و آثار بزرگی خلق ش��ده ولی به دلیل عدم
پشتیبانی ،نویس��ندگان این حوزه را رها کردند و به حوزههای
دیگر پرداختند .مث الً تنها سند شاعرانهای که ما از مبباران حرم
در زمان روسها داریم شعر ملک الشعرای بهار است ،چرا این
شعر شناسایی منیشود و چرا تبدیل به یک ادبیّات منیشود؟
برای مثال اگر بخواهید دربارۀ فروش دخرتان قوچان به جرم
مالیات س��ندی پیدا کنید ،تنها سند موجود اپرتهای منایشی
میرزاده عش��قی اس��ت ،اس��ناد دیگری وجود ندارد و هر چه
هست اسناد مکتوب بین حاکم وقت قوچان و حکومت وقت
قاجاریه است .یا مثالً روستای فیروزه سمت کالت در یک شب
بین روسها و ایران تاخت زده میش��ود و حکومت وقت در
ایران ،کل روستای فیروزه را با سکنهاش به روسها میبخشد،
یعنی پیرشوی ۸۰کیلومرتی روسها در باجگیران انجام میشود
و این روستا به روسیه الحاق میگردد.

چ��ه ت��راژدی عظیمی در آن زمان به جه��ت دینی و ملّی
ات ّفاق افتاده اس��ت که رس و کلّۀ آرازخان پیدا میشود ،یعنی
هنوز رشته کوه کیسامر قوچان را به عنوان شاه سلطان ،خواهر
آرازخان ،میشناسند .آیا اینها در ادب ّیات ما گفته نشده است؟
آیا این ادبیّات دینی نیست ،آیا این ادبیّات ملّی نیست؟
نویسندگان میروند و این پژوهشها را انجام میدهند و
این پیشنهادها را میدهند ،کسی که این پیشنهاد را میدهد،
احس��اس میکند که در آن دوران با وجود این همه ات ّفاق چه
تراژدیهایی بهوجود آمده است ،چه کسی باید اینها را مطرح
کند ،چهقدر ما پیش��نهاد بدهیم و خسته نشویم؟ میخواهم
بگویم این خس��ته نشدن فقط متعلّق به نویسندگان است و
کسی از ما پشتیبانی منیکند .فقط وقتی ما محصولی را خلق
میکنیم ،اگر این محصول دیده بش��ود یعنی ما بهوس��یلۀ آن
محصول دیده بش��ویم بعد میگویند این ادبیّات دینی است.
در صورتی که ادب ّیات دینی پیشنهادات سازمان یافتهای نبوده
است .پیش��نهاداتی بوده است که در حقیقت نویسندگان با
شوق و ذوق و اندیشه خودشان این پیشنهادات را دادهاند.
مقایس��ه ادب ّیات ما در این حوزه با ادب ّیات جهان چگونه
است ؟
به نظر من آنها موفّقتر از ما هستند ،آنها یک مشکل
اساس��ی را که م��ا داریم حل کردهان��د .م ّوفقتر به این جهت
میگویم که ما خیلی از نویس��ندگان بزرگ دنی��ا را داریم که
کارهای بسیار بزرگی در حوزۀ ادب ّیات شهودی کردهاند .وقتی
آثار آنها را میخوانیم احساس میکنیم که چهقدر همه چیز
درس��ت چیدمان شده اس��ت ،علّتش این است که آنها تنها
نبودند و تکثیر ش��دند .آنها در حوزۀ جغرافیایی خودش��ان
وحدت نظر داش��تهاند ،وحدت نظرشان این بوده که اسطوره
و اقلیم مقدّسشان مشخّص بوده است و در کنار نویسندگان،
منتقدان بس��یار بزرگی وجود داشتهاند که از این نویسندگان
پشتیبانی میکردند؛ چیزی که ما در اینجا نداریم .یعنی پشتیبانِ
نویس��ندگانی که میگویم نهایتاً خودشان هستند و هیچکس
دیگری نیس��ت که بگوییم میتواند رشد نویسنده را به تأیید
جامعۀ ادبی و هرنی ما برساند؛ ولی آنها این کار را کردهاند.
میرچا الی��اده در کتاب مقدّس یا نامقدّس یا هانری کربن
وقتی میآیند در این حوزه صحبت میکنند ،تحت تأثیر آسیا
بهوی��ژه رشق و رشق دینی و ایران هس��تند ک��ه این حوزه در
دورههای بعد از آن به بورخس میرس��د .تصویر دوریانگری
اسکار وایلد ذاتاً یک ادب ّیات دینی است و تحت همین اثر است
که آثار نوجوانان را خلق میکند .همینطور هانس کریستین
اندرس��ون و حتّی مارک تواین که طنزنویس اس��ت .او که در
ابتدا فکاهینویس بوده است ،بعدها رویکرد خود را به سمت
رماننویسیبراینوجوانانتغییرمیدهد،مانندرمانهاکلربفین
و...
آثاری که ویکتور هوگو بعد از رمان بینوایان خلق میکند
همه ادب ّیات دینی هس��تند ،مانند گوژپشت نرتدام که در یک

لوکیشن دینی و فضای دینی ات ّفاق میافتد.
چرا این آدمها اینگونه هس��تند؟ به این دلیل که جامعۀ
ادبی از آنها پشتیبانی میکند و میل پشتیبانی دارد .به همین
خاطر آنها در رشد باالتری قرار دارند.
اگ��ر امروزه در مورد مکتب بوین��س آیرس ،مکتبی که در
آرژانتین به عنوان یک مکتب دینی مشهور است مطالعه کنید
خواهید دید که ارساییل خیلی کوش��یده تا این مکتب بوینس
آیرس را در اورشلیم بهوجود بیاورد ولی این ات ّفاق نیفتاده است
و این به علّت نامرشوع بودن تفکر خود اوست.
مارک��ز در آخرین کتابش به نام زن��دهام تا روایت کنم ،در
اصلیترین بحثش میگوید که من زادگاهم در کلمبیا است و
هامن به من هویت میدهد .میخواهم بگویم که ما فراموش
میکنیم که رمان صد س��ال تنهایی به عنوان ا ّولین اثری که از
مارکز جهانی میشود ،بنمایۀ دینی دارد.
مادراینجافریادم یزنیمولیآنهااینفریادراهممن یزنند.
چرا ما باید فریاد بزنیم؟ چون تنها هستیم .ما در رسزمینی که
مهد دینداری است ،تنها هستیم ولی آنها در رسزمین خودشان
با این که اص الً نگاه دینی ندارند ،تنها نیستند .یعنی محکومیت
ندارند ،ما در رسزمین خودمان یک خانوادهایم که در شاخههای
مختلف ادب ّیات تالش میکنیم ،ولی این شاخهها را از هم جدا
میکنیم ،یعنی میگوییم مث الً این نویسنده فقط اینگونه آثاری
مینویسد .آنها اینگونه نیستند و به موازات نویسندگانی که
با شاخههای مختلف رشد میکنند ،به همین میزان پژوهشگر و
منتقد و بازشناسایی آثار هم وجود دارد.
در رسزمین ما اگر یک منتقد ،دولتآبادی را کشف منیکرد،
آیا امروز دولت آبادی وجود داش��ت؟ یعنی اگر نقد دقیق که
این منتقد در آن زمان دربارۀ دولت آبادی نوش��ت ،نبود ،رمان
روستایی زاده منیشد ،اینها منونههای مشخّص نقد ادبی است
که در جامعۀ ما فقدانش وجود دارد ،در اینجا خود نویسندگان،
منتقدهمهستند.
در پیش�برد مضامین دینی ،کارکرد فض��ای ممیزی که در
جامعۀ ادبی ما وجود دارد را مثبت ارزیابی میکنید یا منفی؟
گاه برخ��ی اینگونه تلقّی میکنند که در ادب ّیات دنیا با همۀ
اتّفاقاتی که شام اشاره داشتید ،حداقل در دو یا سه دهۀ گذشته،
کمی عملکرد معکوس وجود داشته است ،یعنی دامئاً در آثار
مختلف ،مفاهیم دینی تخریب شده است ،که گاه نشانههای
این تخریب در شاخههای دیگر مانند تئاتر و سینام هم قابل
مشاهده است .این مقوله را چهطور ارزیابی میکنید؟
حقیقت این اس��ت که ما به نویسندگان اعتامد نداریم و
این عدم اعتامد ناشی از جامعه هم منیشود .این که جامعه به
نویسندگانش اعتامد دارد یا ندارد مسئله نیست .من منیدانم
که این عدم اعتامد از کجا ناش��ی میشود ،چرا به نویسندهای
ک��ه رویکردش نظاممند اس��ت و دلدادۀ ی��ک رسی مضامین
بزرگ اعتقادی اس��ت اعتامد نداری��م ،چرا به خلاّ قیت آنها با
دیدگاه ممیزی نگاه میکنیم؟ من در مورد اش��ارهای که ش�ما

دربارۀ ادبیّات میکنید،معتقدم حتّی آن مثالها هم مثالهای
اشتباهی است که به ما میرسد .نسوج بیامری در هر جامعهای
خودش را نشان میدهد و بروز دارد ،ولی چرا بخش مثبت آن
را منیبینیم؟ چرا وقتی میخواهیم مثال بزنیم ،مثالهای بد را
میگویی��م؟ به عقیدۀ من اگر ده تا مثال خ��وب دارد چرا این
مثالهای خوب را من یزنیم؟ مثالً خیلی از آدمها میگویند که
آثار پائولوکوئیلو آثار عرفانزدهای است که از روی آثار ما بهویژه
مولوی نوشته شده است ،من میگویم چه کسی این حرف را
گفته اس��ت خب اگر اینطور بوده چرا آثار ما قبالً این بروز و
ظهور را نداشته است؟
به عقیدۀ من اش��کال این قضیه از خودمان اس��ت که به
نویسندگانمان اعتامد نداریم ،وقتی در جامعۀ ادبی چیزی رشد
پیدا میکند و فراگیر میشود ،به این فراگیری با سوءظن نگاه
میکنیم ،با ذ ّرهبین نگاه میکنیم که این چرا فراگیر شده است؟
این چرای بزرگ در ادب ّیات ما امکان شهادت تدریجی و حتّی
خیلی رسیع نویسندگان ما را فراهم کرده است ،فکر میکنم ما
هیچوقت هیچ نویسندهای را منیتوانیم در محبس نگاه ممیزی
نگه داریم و معتقد باش��یم که او نویسندهای است که باید از
ما اطاعت کند ،نویسنده رشد میکند .ما همیشه این تجربه را
انجام دادهایم ،نویسندگان ما رشوع میکنند به کارکردن ،دوران
آماتوریزمشان که متام میشود و دوران حرفهایگریشان رشوع
میش��ود ،دارای نظریه میشوند .ا ّما از زمانی که دارای نظریه
میشوند ،نظریاتش��ان را تاب منیآوریم .چرا؟ چون به هامن
میزان رشد هرنمندانه ،دستگاه نظارتی ما رشد نکرده است .این
دس��تگاه خنثی باقی مانده است .نویسنده رشد کرده است و
سطحش باال آمده و حاال این چالش رشوع میشود.
به عقیدۀ من این دستگاه نظارتی هم مانند کار نویسندگی
کار تخیل و کار خلاّ قانهای اس��ت .برای همین تیراژ کتابهای
ما پایین آمده اس��ت .یعنی واقعاً جامعۀ کتابخوان ما کتاب
منیخوانن��د .ب��رای اینکه در توزیع کتاب کوش��ش منیکنیم.
مثالً در صدا و س��یامی خراس��ان در ط��رح مع ّرفی کتاب ،چه
کوششهایی انجام شده است یا روزنامههای شهری ما در این
زمینه چه کوششی انجام میدهند؟ کوشش این نیست که مثالً
من زنگ بزنم به فالن دوس��تم که در روزنامه اس��ت و بگویم
که کتاب من درآمده و او بپرس��د که کتاب دربارۀ چیس��ت و
من چهار خط میگویم و او هامنها را مینویس��د .در همین
روزنامههای شهری که میگویم کتابهایی تبلیغ میشود که به
نویسندگان این شهر تعلّق ندارد و بالعکس آن ،همین ات ّفاق در
اصفهان و تربیز هم میافتد .یعنی من در یک رسی از شهرها
مش��هورتر هستم تا ش��هر خودم ،خیلی از دوستان میگویند
ف��روش کتاب «والیت» و «بار باران» در قم و همدان بس��یار
سطحش باالست ،در همدان چهکار کردهاند؟ وقتی کتاب «بار
باران» در جشنوارۀ رضوی ا ّول میشود ،این کتاب را به همین
رشکتکنندگان پیشنهاد میدهند و اینگونه میگویند که اگر
میخواهید به زیارت مشهد در زمان والدت بروید ،حتامً در راه
این کتاب را بخوانید ،این یک هدیۀ فرهنگی است.

آیا این ات ّفاق در حوزۀ ادبیّات ما در ش��هر خودمان ات ّفاق
افتاده است؟ یعنی ما به کسی هدیۀ فرهنگی دادهایم؟
این مشکل وجود دارد و ژورنالیسم ما به مثابه مسئولین
فرهنگیمان به نویسندگان امکان رشد منیدهند ،امکان تبلیغ
منیدهن��د ،مگر ما چهقدر میتوانیم خودمان را تبلیغ کنیم و
خودمان از خودمان بگوییم.
تازه همین از خود گفنت هم بالیای زیادی با خودش دارد؛
در صورتی که این وظیفۀ هرنمند نیس��ت .مثالً دربارۀ من در
طول مدّت بیامریام و هش��ت ماه سکوتم مقاالت مختلفی
منترش میشد که این نویسنده اینطور یا آنطور است.
ولی کسی نپرسید سعید تشکری چه کرده است یا فقدان
س��عید تشکری در حوزۀ کارش چگونه است؟ متام مقاالت این
بوده که نویسندهای که در رشایط امروز باز هم دارد مینویسد.
این مشکل ماس��ت که به نویسندگان اعتامد نداریم ولی
آنطرف اعتامد دارند.
کریس��تین بوبن بهرتین آث��ار دینی را خلق کرده اس��ت،
منون��هاش «رفیق اعلی» از کتابهای اوس��ت .بوبنخوانی در
دورهای در ایران بسیار رشد میکند و همه کتابهای بوبن را
میخوانند .چرا؟ زبانش زبان بس��یار درستی است .بعد از آن
بوبننویسی آغاز میشود .هامنطور که کوئیلونویسی رشوع
میشود.
هر دورهای که ترجمههای یک نویسندۀ خارجی در ایران
با استقبال روبهرو شد به هامن میزان شبحهای نویسندگان ما
رشوع کردند به مانند آن اثر نوشنت؛ سیال ذهن رشوع میشود،
ویرجینیا وولف رشوع میشود ،مارکزنویسی رشوع میشود ولی
ما همیشه تنها هس��تیم ،ولی آنها در آن طرف تنها نیستند،
کریستین بوبن اصالً تنها نیست .من مثالهای زیادی در حوزۀ
ادبیّات مدرن دنیا میتوانم بزنم که اینها دارند کار خودشان
را انجام میدهند .پژوهشکده وجود دارد ،چون اعتامد وجود
دارد و تبلیغ اثر وجود دارد .یک س��اختار منسجم وجود دارد.
ب��ه عنوان آخر بحث میگویم و این مثال را م یزنم که بگویم
آیا ما هم این ساختار را داریم؟ میدانید نویسندگی در کشور
س��وئد چگونه آغاز میشود ،یک فرد به کتابخانۀ خیابان شهر
محلّی خودش مراجعه میکند و میگوید من داستانی نوشتهام،
کتابخانه موظّف اس��ت داس��تان او را در ده نسخه تایپ کند
و در قفسۀ کتابخانه بگذارد و آن کتاب را به اعضای کتابخانه
مع ّرفی کند .اعضای کتابخانه که این کتاب را میخوانند و نظر
میدهند ،اگر نظرات مثبت روی این کتاب داشتند ،این کتاب
در صد نس��خه در سطح کتابخانههای محلاّ ت آن شهر توزیع
میش��ود .یعنی ی��ک ات ّفاق جالب تو ّجه افتاده اس��ت؛ اینکه
مردم رشوع به شناخت نویسندگان آیندۀ خود میکنند .چون
برای مطالعه به کتابخانه میروند و نه برای کنکور و استفادۀ
رصف از سالن مطالعه .بعد از  ۲سال متام اعضای کتابخانههای
شهری این نویسنده را میشناسند و او دیگر نیازی به مع ّرفی
خودش ندارد ،و بعد از چاپ ا ّولین کتاب این فرد ،آن را در حوزۀ
کتابخانههای عمومی توزیع میکنند و کتاب ،مس��تقیم وارد

بازار کتاب منیش��ود ولی از زمانی که وارد بازار کتاب میشود
همه او را میشناسند .این سیر بسیار سادۀ تجربی ،اعتامد به
نویسنده،اعتامدبهکتابخانههایعمومیوپشتیبانیعمومیاز
نویسندگان تازهکار را اکنون همه کشورهای دنیا انجاممیدهند.
ا ّما ما اینجا چه داریم؟ نویسنده باید تالش کند و هر جور
که میتواند با رسمایۀ خودش یک اثر پیش��نهاد بدهد و بعد
دوس��تان میگویند نه این به نظر چیز خوبی نیس��ت و این
روند تکرار شود تا باالخره در یک ات ّفاق ،در این جشنوارهزدگی
وحشتناک ،که معموالً در جشنواره هرکس نزدیکتر به موضوع
باش��د و نه تکنیک ،ارزش هرنی کارش باالتر میرود و به نظر
میرسد که مش��کل همچنان باقی است ،گفنت اینها وظیفۀ
من یا نویسندگان نیست ،وظیفۀ منتقدان است ،یعنی منتقد
ادبی باید این مس��ایل و موضوعات و بحرانها را طرح کند و
چهرههای شاخص ادب ّیات را مع ّرفی کند.
واقعاً در ادب ّیات داستانی دچار بحران هستیم ،میل به حل
کردن این بحرانها هم وجود ندارد ،مانند این که میل به گوش
کردن این حرفها و استفاده از آنها وجود ندارد .تا جایی پیدا
بش��ود که این مکان حوزۀ توزیعش و حوزۀ نظارتیاش باشد،
ولی پشتیبانی هم باید باشد .مشکل ما فقط نظارت بر وظایف
و دقّت در این که چیزی از خط بیرون نرود است ،ما پشتیبانی
را فراموش میکنیم.
من با همۀ این رشایط مینویس��م و امید زیادی دارم که
روزی این مسئله حل بشود ،امیدوارم که برای دیده شدن به اثر
هر نویسندهای مراجعه کنیم و نه به اسمش که اکنون خالف
این مسئله وجود دارد؛ یعنی اگر یک نفر را دوست داریم آثارش
را خیلی اوقات مردم منیشناسند ،بلکه اسمش را طرح میکنند
و بعد فاجعه از آن جا رشوع میشود که از زمانی اسم این آدم
مطرح میشود که این آدم خسته است .اینقدر ما خستگی را
بر شانههای نویسندههایامن گذاشتهایم که وقتی میخواهیم
از او پش��تیبانی کنیم ،آنقدر خسته است که منیتواند چیزی
بنویسد.
جدی��دا ً آلیس مونرو جای��زۀ نوبل گرفته اس��ت ،در بازار
کتاب فروشیها که بروید همه االن مونروخوان شدهاند ،حتّی
قصههای ا ّولیه و چرکنویس او را هم چاپ میکنند .خب این
ّ
میل عظیمی که بهسوی کسی میرویم که جایزۀ نوبل گرفته
است برای چیس��ت؟ کتاب رویای مادرم دو سال قبل از نوبل
گرفنت در ایران چاپ شده است و هیچکس رساغش منیرفت در
حالی که تنها صدای زنانۀ ادب ّیات جهان بود و تنها نویسندهای
ب��ود که دخرت نویس بود یعن��ی از زاویۀ دید دخرتان به جهان
هستی نگاه میکرد.
به نظر میرس��د که ما کامکان با یک بحران بزرگ روبهرو
هستیم و این بحران آن است که میل به فرصتطلبی در جامعۀ
ادبی ما بیش�تر از میل به خرد ورزی است .کاش بیدار شویم،
چشمها را بشوییم و درست ببینیم .آمین.

بیوگرافی
سعید تشکری

نویسنده و کارگردان  -رمان نویس
متولّد سال  /۱۳۴۲قوچان
نویسنده و کارگردان
فارغ التحصیل ادبیّات منایشی
عضو کانون ملّی منتقدان تئاتر
عضو بین املللی کانون جهانی تئاتر ITCA
مد ّرس ادبیّات منایشی و داستاننویسی
نگاهی به تجربهها:
قاف /برگزیدۀ ا ّول مسابقات منایشنامهنویسی
نارش :حوزۀ هرنی۱۳۷۷ /
قاصدک /کارگردانی و اجرا /نارش :انتشارات مدرسه۱۳۷۹/
مادر /کارگردانی و اجرا/نارش  :انتشارات مدرسه۱۳۷۹ /
اهل اقاقیا /کارگردانی و اجرا/نارش :تئاتر مقاومت /کتاب
ا ّول /بنیاد حفظ و ن�شر آثار و ارزشهای دفاع مقدّس/
 / ۱۳۷۴چاپ دوم۱۳۸۴:
هفت دریا ش��بنمی /برندۀ نویس��ندۀ برتر از نخستین
جش��نوارۀ مناز و نیایش/نارش :دفرت تهیه و تدوین متون
مذهبی /مرکز هرنهای منایش��ی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی۱۳۷۵ /
عاش��قترین روزگار /کارگردان��ی و اجرا/ن��ارش :تئات��ر
مقاومت /کتاب دوم /بنیاد حفظ و نرش آثار و ارزشهای
دفاع مقدّس /۱۳۷۵ /چاپ دوم۱۳۸۴ :
آواز پر جربییل /کارگردانی و اجرا/نارش :تئاتر مقاومت/
کتاب چهارم /بنی��اد حفظ و نرش آثار و ارزشهای دفاع
مقدّس / ۱۳۷۶ /چاپ دوم۱۳۸۴:
آین��ه ،وقت آفتاب /نارش :تئاتر مقاومت /کتاب چهارم/
بنیاد حفظ و نرش آثار و ارزشهای دفاع مقدّس/۱۳۷۷ /
چاپ دوم۱۳۸۴:
وقت کوچ است /...نارش :حوزۀ هرنی  /۱۳۷۷ /برگزیدۀ
نخستین مس��ابقۀ منایشنامهنویسی مش��اهیر اسالم /
تهران۱۳۷۶ /
اینک هاویه /نارش :حوزۀ هرنی۱۳۷۷ /
به خورشید بگو /نارش :تئاتر مقاومت /کتاب پنجم /بنیاد
حفظ و نرش آثار و ارزشهای دفاع مقدّس /۱۳۷۸ /چاپ
دوم۱۳۸۴:

آینۀ چشامن /نارش:حوزۀ هرنی۱۳۷۹ /
آبیهای زمی��ن /نارش :چاپ ا ّول فصلنامۀ صحنه /چاپ
دوم ح��وزۀ ه�نری / ۱۳۷۹ /برگزی��دۀ ا ّول :مس��ابقات
منایشنامهنویسی محراب قلم۱۳۷۹
حال شباب /نارش :انتشارات نیستان۱۳۸۰ /
برفابههای بهاری /نارش :انتشارات منایش۱۳۸۰ /
وصل هزار مجنون /ن��ارش :چاپ ا ّول :فصلنامۀ صحنه/
چاپ دوم :انتشارات منایش۱۳۸۰ /
چاپ س��وم :تئاتر مل��ل / ۲۰۰۱ /ویژۀ جش��نوارۀ جادۀ
ابریشم/هندوستان
بشارت/نارش :انتشارات نیستان۱۳۸۳ /
اهل خراسان /فیلمنامه /برگزیدۀ جشنوارۀ فیلم و عکس
رضوی۱۳۸۴ /
بار ِ ب��اران /نارش :چاپ ا ّول ،انتش��ارات تربیت/۱۳۸۴ /
رمان /برندۀ رمان برتر از جشنوارۀ ادب ّیات داستانی شهید
غنی پور /۱۳۸۵ /برندۀ کتاب سال رضوی۱۳۸۸ /
دیدۀ بیدار /نارش :انتشارات منایش۱۳۸۵ /
رستگاری /کارگردانی و اجرا /نارش :مجلۀ صحنه۱۳۸۵ /
نوبت رویت /کارگردانی و اجرا/نارش :مجلۀ صحنه۱۳۸۶/
روشنان /کارگردانی و اجرا/نارش :ماهنامۀ نقش صحنه/
۱۳۸۷
وق��ت امین /منایش��نامه /برگزی��دۀ دومین جش��نوارۀ
منایشنامهنویسی مشاهیر اسالم /تهران۱۳۸۷/
نقش بندان /داستان /برگزیدۀ جشنوارۀ داستاننویسی
رضوی۱۳۸۷ /
آه و ماه /کارگردانی و اجرا/نارش :حوزۀ هرنی خراس��ان
رضوی۱۳۸۷ /
س��من بویان /نارش :انتش��ارات منای��ش/۱۳۸۷ /برگزیدۀ
ششمین جشنوارۀ تئاتر رضوی /بخش تولید متون۱۳۸۷/
دست هزار غریب /نارش :حوزۀ هرنی -سورۀ مهر۱۳۸۸ /
یوس��ف میآید /کارگردانی و اجرا/نارش :بنیاد حفظ و
نرش آثار دفاع مقدّس۱۳۸۸ /
ش��هادت خوانی /برگزیدۀ دومین جشنوارۀ کریمۀ اهل
بیت /ق��م /۱۳۸۸ /نارش :حوزۀ هرنی خراس��ان رضوی/
۱۳۸۸
ن��ام دیگ��رم س��تاره اس��ت /برگزی��دۀ مس��ابقات
منایشنامهنویسی زنان مش��اهیر /تهران /۱۳۸۸ /انتشار:
مجموع آثار /نیستان۱۳۸۹ /
وقتی زمی��ن دروغ میگوید /کارگردان��ی و اجرا/نارش:
نیستان/۱۳۸۹ /
تو آم��دی که اَرش��یا ش��دم /کارگردان��ی و اجرا/نارش:
مجموعه آثار جلد دوم /نیستان۱۳۹۱/
زندگی جای دیگری است /کارگردانی و اجرا
من و تو و  ...بس��تور /کارگردانی و اجرا/اعطای نش��ان
کل هرنهای منایشی صدای جمهوری اسالمی
عالی ادارۀ ّ
ایران ۱۳۹۱ /
مجموعه آثار منایش��ی [وقت خ��وب مصائب] (وقت
خوب مصائب  /نهانخانه  /هفت دریا ش��بنمی  /نقش
بندان  /سالخ) /برگزیدۀ تقدیر برتر از هفتمین جشنوارۀ
ادب ّیات منایشی جشنوارۀه فرهنگی هرنی امام رضا(علیه
السالم) /قزوین۱۳۹۱ /
ّ
اینجا کسی خواب نیست /داستان برگزیده و تقدیر ویژۀ
هیأت داوران از جش��نوارۀ ادبی هرنی  / ۸بنیاد ادب ّیات
داستانی ایرانیان  /تهران۱۳۹۱ /

گزیده ای از رمان
غریب،قریب

آثار منترش شده:
مجموعه آثار منایش��ی [وصل هزار مجنون] /انتشارات
نیستان۱۳۸۹ /
والدت /جلد ا ّول /رمان /انتشارات نیستان۱۳۸۹ /
پاریس-پاریس /رمان /انتشارات نیستان۱۳۸۹ /
با ِر باران  /رمان /انتشارات نیستان /چاپ و ویرایش دوم/
 / ۱۳۸۹برندۀ کتاب سال رضوی۱۳۹۰ /
س�لاخ /داس��تان  /برندۀ داس��تان برگزیدۀ ا ّول مسابقۀ
داستاننویسی رضوی۱۳۹۰/
مجموعه آثارمنایش��ی [وقتی زمی��ن دروغ میگوید] /
انتش��ارات نیستان/۱۳۹۱ /برندۀ بیست و دومین جایزۀ
کتاب فصل  /تهران /رسای اهل قلم۱۳۹۱ /
مؤسس��ۀ
/
منایش��نامه
وقت خوب مصائب  /مجموعه
ّ
آفرینشهای هرنی آستان قدس رضوی ۱۳۹۲ /
آثار تلویزیونی و سینامیی:
بهش��ت منتظر میماند /ش��بکۀ دو س��یامی جمهوری
اسالمی ایران۱۳۸۴ /
واقعه /مجموعۀ بیستو شش قسمتی /شبکۀ دو سیامی
جمهوری اسالمی ایران۱۳۸۵ /
ش��کر تلخ /مجموعۀ تلویزیونی سیزده قسمتی /شبکۀ
استان ایالم۱۳۸۶ /
رؤیت /فیلم داستانی  /نویسنده و کارگردان۱۳۸۷ /
مجموع��ۀ تلویزیونی گل آباد /س��یامی مرکز خراس��ان
رضوی۱۳۸۸ /
یوسف میآید /تله فیلم /نویسنده و کارگردان /سیامی
مرکز خراسان رضوی۱۳۸۸ /
مجموعه تلویزیونی محلّۀ سپیدار /نویسنده و مشاور/
۱۳۸۹
مجموعۀ تلویزیونی زمانه /نویسندۀ مشرتک  /شبکۀ سه
سیامی جمهوری اسالمی ایران۱۳۹۱ /
در دست انتشار:
مفتون و فیروزه/رمان /انتشارات نیستان
والدت /رمان /جلد دوم تا پنجم  /انتشارات نیستان
بار باران  /رمان  /کتاب دوم  /انتشارات نیستان
رژیستور/رمان /حوزۀ هرنی خراسان رضوی
چامه س��واران /رمان  /انتش��ارات حوزۀ هرنی خراسان
رضوی
چش��م بزرگ /رمان نوجوانان  /انتش��ارات
گوش بزرگ،
ِ
ِ
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مؤسسۀآفرینشهای هرنی آستان
غریب ،قریب  /رمان ّ /
قدس رضوی
َهرایی  /رمان  /بنیاد ملّی ادب ّیات داستانی
آن ک��ه گفت نه یا بگو ن��ه عزیزم! /رم��ان نوجوانان /
انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
زلف هندو /رمان /انتشارات نیستان
مجموعه آثار منایشی [روشنا]  /مجموعۀ منایشنامه /
بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدّس

فصلششم
خوارزمشاهی ها ...

سوم
صدای قلم و تیشه را می شنوی؟
صدای تراش خوردن سنگ!
این صدا ،صدای رضبههای آرام و محکم قلمِ من است.
منسنگتراشم.
کار من تزیین خانههای مردم بود و تراش��یدن سنگی که آنان واسطۀ زیبایی پایان کار
میخواستند .که با نگاهی ح ّظ بربند و به غمزهای فخر بفروشند که ثروت من در اشیای
زینتیخانهامپیداست.
و من حاال میبامل که ثروتم در هرن دستانم است که تقدیم تو میکنم.
حاال سفارش کاری دارم که برای من فریضه است.
برای من حکاکی شعر بر کتیبهای که قرار است در صحن بقعۀ موال نصب شود ،طواف
خانۀ خداست .یک حج کامل.
این روزها صبح و شبم با تو رشوع و خامته مییابد.
با راز و نیاز با تو.
سنگتراشی که تازه سنگ صبورش را یافت ه است.
با وضو میآیم.
گویی کتیبه ،حجراالسود است و آن را ملس میکنم.
گویی تیشه که بر قلم م یزنم ،کوه غمم را میشکنم.
سنگهای ریخته از کتیبه ،سنگی میشود که بر شیطانِ وجود م یزنم.
بر خاک ریخته از سنگ کتیبه مناز میگزارم.
رس بر خاک و تربت رضا.
اجرت من را س��لطانی میدهد که سفارش این کار با اوس��ت ،ا ّما اجرم را از موالیم،
صاحب این بقعه ،میخواهم.
نیت آنانی که سنگ بر سنگ ،خشت بر خشت گذاشتند و این بقعه و مسجد و حصار
و دیوار را باال آوردند ،خودشان میدانند و موال.
صاحب کار من مردمی بودند که هرنم را ،پیش��هام را ،برای دلخوش��ی این
ه��ر بار
ِ
دنیایشانمیخواستند؛
درب خانهاش.
نام صاحبخانهای بر ِ
گُلی بر طاقچۀ اطاقی.
پیچی بر ِ
سنگ آتشدانی.
حکّ کالمی بر کتیبۀ قرصی.
ا ّما کاش همۀ نیت و دلخوش��ی من بر س��اخت و س��از صحن و رسای موال ،رضایت
موالیم بود.
من اکنون به سفارش تو سلطان مح ّمد خوارزمشاه سنگ کتیبهای را میتراشم که شعر
مردی است که از جان رسوده است .ا ّما سلطان تو چه کردی؟ تو هم از جان سفارش
دادی .از دلت خواستهای و نیت تو ،نیت خادمان نوغانی این رساست؟
کاش مبانی.
کاش در دل موال و یاد مردم به نیکی مبانی.
سلطان خوارزمشاهی .من مزد کارم را نذر همین صحن میکنم .منیخواهم سهم من
در ساخت این کتیبه از مال تو باشد .میدانم که یادگار دستان من تا ابد ،تا روز محرش
برای من نور میفرستد.
نو ِر هامن که پذیرفتنش ،قدم زدن در رکابشِ ،
رشط وارد شدن به قلعۀ امن الهی است.
رشط رسیدن من به حق ،رضا جان.
سالم بر شام.

چهارم
نشستهام.
اینجا مقابل بقعۀ امام.
دو زانو و به احرتام .دستها را بر پاهایم گذاشتهام.
چشمهایم را میبندم.
به لحظهای همۀ این چند سال از نظرم میگذرد.
دوباره چشم باز میکنم.
نگاهم به سنگابه خیره میشود.
سنگابهای که چند سال است مقابل بقعۀ امام جا دادهاند.
چه شبها و روزها که رصف ساخنت این سنگابه شد .چه شب و روزهاست که سنگابه،
اینجا و میهامن این خانه است.
وقتی به نام سلطان مح ّمد خوارزمشاه سفارش دادند ،گامن منیکردی بعد از پایان کار
و گذاشنت آن در این رسا ،تو باز از این دیار بروی .ا ّما رفتی.
هامن بار ا ّول که آمدی ،توس غارتشده بود .شهابالدین غوری هر چه توانست آتش
زد و غارت کرد .مردم با هراس و وحشت به بقع ه و مسجد امام رضا میآمدند .چه
پناهگاه امنی .حتّی غوریان هم جرأت نیافتند به حریم امن تو آسیبی برسانند.
هر چه بود ،بهانهای شد برای حملۀ تو به توس.
سلطان مح ّمد خوارزمشاه با قشون و لشکر و سواران جنگی بر غوریان تاخت .مردم
این والیت چه ظلمها ندیدند .از شامیان ،هر که آمده و هر که رفته از خود یادگاری
در این والیت به جا گذاشته است.
بیشرت از آبادی ،یادگاری به خرابی.
بهخونریزی.
به غارت.
ا ّما آنچه همۀ این سالها به غارت نربدهاند ،نام و یاد و حضور موالست.
میبینی؟ این هامن سنگابهای است که به سفارش تو ساختیم.
منیدانم نیت تو چه بود؟
نذر آمدن و فتح
جلب اعتامد دوستداران موال.
یا ِ
ا ّما برای ما که می ساختیم بیشرت از آنکه نام تو و دستمزد تو باشد ،نام موال بود و مدد
از او ،و چه خوب ساختیم.
حاال سالهاست که این سنگابه با هر دستی که بر آن برای ساخنت وضو فرو میرود،
با هر نیتی که آب از آن برداشته میشود ،با هر بار پر و خالی شدن ،دل همۀ آنانی
که دستی بر ساختنش داشتند میلرزاند .صبح سحر و خروسخوان بهار ،تا صالت ظهر
تابستان ،تا برگریزان و خزانِ رنگی ،تا یخبندان و زمهریر زمستان.
من و ما هر صبح و هر ش��ام با س�لام به موال از دور ،یا ِد یادگاری میکنیم که هدیه
کردیم .به نام تو سلطان مح ّمد خوارزمشاه و به کام ما.
بار دوم آمدی که مبانی.
میدانم پس از این نیز چون من کس��انی را خواهی یافت تا به امر تو برای این رسا
چیزیبسازند.
امر ،امر شامس��ت سلطان خوارزمشاهی .ا ّما من و ما برای سلطان دینامن ،ابالحسن
میسازیم.
بنگر که تو ماندگارتر خواهی بود ،یا من و ما.
چشم بر هم میگذارم.
صدایی را می شنوم.
صدای فریاد شاهی که در قعر سالمهایی که به موالیم میدهند ،گم میشود.

یادنام

سید حسن حسینی *

در مقولۀ توليد آث��ار هرنی دينی ،از مهمترين دغدغههای
هرنمند ،دس��تيافنت به دستاميههای مس��تند و موث ّق در
پرداخ�تن به ش��خصيتها يا وقايع تاريخی اس��ت .يكی از
اين موارد ،شخصيت "پسنده" است كه در توليد آثار هرنی
دينی باالخص رضوی از آن الهام گرفته شده و در قالبهای
گوناگون به آن پرداخته میش��ود .با تو ّجه به استفادۀ اكرث
هرنمندان از داس��تان منتسب به پس��نده در مسري هجرت
السالم به مرو ،اسناد قابل رجوع و موث ّق
حرضت رضا عليه ّ
اين واقعه در مطلب ذيل ارایه شده است.

پسندۀ نیشابوری

پسنده ،از چهرههایی است که نام وی ضمن ماجراهای
الس�لام) در نیشابور وجود
ورود و حضور امام رضا (علیه ّ
دارد و ا ّولین بار ش��یخ صدوق (فوت ۳۸۱ه.ق) در عیون
اخبارالرضا ،تفصیل آن را بیان منوده است .وی در اینباره
مینویسد« :مح ّمد بن احمد بن اسحاق نیشابوری گوید:
از ج ّدهام خدیجه دخرت حمدان بن پسنده ش��نیدم وقتی
الس�لام) به نیشابور وارد شدند به الشاباذ،
امام رضا (علیه ّ
که در ناحیۀ غربی شهر است ،در خانۀ جدّم پسنده نزول
اجالل فرمودند و او را پس��نده گفتند برای اینکه حرضت
در میان مردم وی را انتخاب کرد و پس��نده کلمه فارس��ی
است و معنایش به عربی «مرضی» است ،که مراد شخص
مورد رضایت اس��ت .چون [حرضت] به خانۀ ما وارد شد،
نهال بادامی در گوش��های از خانه کاشت و آن نهال رویید
و در عرض یک س��ال درختی شد و مثر داد و مردم این را
فهمیدن��د و از بادام آن برای ش��فای بیامران میبردند»...
(ابن بابویه)۲۹۲/۲ ،
نویس��ندگان بع��دی ،همی��ن داس��تان را ب��ا تغییر و
تبدیلهایی ،تکرار منودهاند .برخی نویسندگان معارص ،از
جمله فریدون گرایلی در کتاب «نیشابور ش��هر فیروزه»،

پسنده را هامن شطیطه پنداش��تهاند (گرایلی۴۹ ،؛ پروانه
مهوالت��ی )۱۹۷-۱۹۶،در حال��ی ک��ه آنها دو ش��خصیت
جداگانه هس��تند .ش��طیطه زن��ی بود ک��ه در اوایل دورۀ
السالم) در نیشابور میزیست
امامت موسیالکاظم (علیه ّ
و در هامن زمان از دنیا رفت ،ولی پسنده نام مردی است،
الس�لام) در نیشابور (سال
که زمان حضور امام رضا (علیه ّ
 ۲۰۱ه.ق) زنده بوده است.
در بیش�تر نس��خههای خط��ی و چاپی کت��اب عیون
اخبارالرض��ا ،ب��ه زب��ان عرب��ی ،عب��ارت چنی��ن اس��ت:
«خدیج��ه بن��ت حم��دان ب��ن بس��نده قالت مل��ا دخل
السالم) بنس��ابور ن��زل محل��ۀ الغرب��ی ناحیه
الرضا(علیه ّ
تعرف بالش��اباد فی دار جدی بس��نده و امنا سمی بسنده
الس�لام) ارتضاه م��ن بین الناس و بس��نده
الن الرضا(علیه ّ
امن��ا هی کلمة فارس��یة معناه��ا مرضی( »...اب��ن بابویه،
 )۲۹۲/۲از سه کلمۀ « َجدّی»« ،ارتضاه» و «مرضی» معلوم
میگردد که ش��خص مورد نظر مرد بوده اس��ت ،البته در
پارهای نس��خههای خطی ازجمله نسخۀ خطی موجود در
کتابخانۀ آس��تان قدس کلم��ۀ «دار جدتی» آمده ،ولی در
همین نس��خه ،افع��ال به صورت مذکّر اس��ت .به عبارتی
اگر ف��رد مزبور مؤنّث ب��ود ،میباید به ج��ای «ارتضا ُه»،
«ارتضاه��ا» و به جای «مرض��ی»« ،مرضیة» بود که چنین
نش��ده و به صورت مذکر آمده است (همو ،نسخه خطی
شامرۀ ،۱۹۱۴۸کتابخانۀ آستان قدس رضوی ،تحریر ۱۰۶۱
ه.ق) و نش��ان میدهد در استنس��اخ این نس��خه اشتباه
صورت گرفته است.
در کت��اب «الثاق��ب ف��ی املناق��ب» اث��ر اب��ن حمزۀ
طوس��ی (فوت ۵۶۰ه.ق) عبارت مزبور چنین آمده است:
السالم) بنشابور نزل
«ملا دخل علی بن موس��یالرضا (علیه ّ
محل��ة قرقی ناحی��ه تعرف ب�لاد س��ناباد فی دار جدتی
پس��نده الن الرضا ارتضاه��ا بین الدور و بس��نده امنا هی
کلم��ة فارس��یة معناها مرض��ی( » ....ابن حمزه طوس��ی،
 )۴۹۶از آنجا که طوس��ی به لحاظ زمانی متأخّرتر اس��ت،
ب��ه احتامل زیاد مطلب را از ش��یخ صدوق گرفته ولی در
ضبط بس��یاری از واژهها دچار اشتباه شده است ،البته او
نیز معنای پس��نده را به عربی «مرضی» آورده اس��ت نه
«مرضیة» .سیدهاشم بحرانی (فوت  ۱۱۰۷ه.ق) در کتاب
«مدینةاملعاجز» هامن گفتۀ شیخ صدوق را تکرار کرده و
سه واژۀ مورد بحث را به صورت «جدّی ،ارتضاه و مرضی»
آورده است (بحرانی.)۱۳۰/۷ ،
عالمه مجلس��ی نیز عبارت را چنین ضبط منوده است:
السالم) نیس��ابور ن��زل محلة الغربی
«ملا دخل الرضا(علیه ّ
ناحیه تعرف بالشآباد فی دار جدتی پس��نده و امنا سمی
الس�لام) ارتضاه من بین الناس و
پس��نده الن الرضا (علیه ّ
پس��نده هی کلمة فارس��یة معناها مرضی» (مجلسی۴۹ ،
 )۱۲۱/هامنگونه که مشاهده میشود ،در این روایت نیز
دو واژه ب��ه صورت مذکّر (ارتضاه و مرضی) آمده که دلیل

* کارشناس ارشد تاریخ و پژوهشگر گروه تراجم و انساب بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی.
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بر غیر مؤنث بودن پس��نده اس��ت .مناب��ع بعدی هم که
از متون متقدّم مطلب را اقتباس کردهاند ،بیش�تر پسنده
را مؤنث نوش��تهاند در حالی که پس��نده صفت مفعولی
و کلمهای فارس��ی است به معنای پس��ندیده و مقبول و
حرف «ه» در آخر پسنده دلیل بر مؤنث بودن نیست ،ا ّما
همین حرف ،کاتبان و نس��خهبرداران را به اشتباه انداخته
که پس��نده را مؤنث دانسته و صورت مذکّر «جدّی» را به
شکل مؤنث «جدّتی» نوشتهاند.
عالوه بر این ،مؤنث بودن راوی ،یعنی خدیجه ،عامل
دیگ��ری بود که کاتبان را به اش��تباه انداخته اس��ت؛ چرا
ک��ه ابوالواس��ع مح ّمد بن احمد بن اس��حاق نیش��ابوری،
ای��ن حکای��ت را از ج�� ّدهاش خدیج��ه بنت حم��دان بن
پسنده روایت کرده است.
نکت��ۀ دیگر این که نس��ب افراد اغلب از س��وی پدر
حس��اب میش��ود ،مگر در م��واردی اس��تثنایی که فرزند
را ب��ه مادر نس��بت دهند .بر این اس��اس راوی (خدیجه)
دخرت حمدان و نوۀ بسنده (پس��نده) بوده است که پدر
حمدان محس��وب میش��ود ،نه مادرش .نتیجه اینکه فرد
السالم) در نیشابور که به «پسنده»
میزبان امام رضا (علیه ّ
مشهور شده ،مرد بوده اس��ت و آوردن پیشوند «بانو» با
آن صحیح نیس��ت و دیگر اینکه پسنده شخصیتی جدا از
بانو شطیطه است.
مزار منسوب به پس��نده در خیابانی به همین نام به
فاصلۀ  ۱۰۰مرتی ش�مال بقعۀ بانو شطیطه در غرب شهر
نیشابور واقع است .ساختامن بقعه به صورت چهارضلعی
ساده و فاقد قدمت است .مساحتی حدود چهل مرتمربع
دارد و به تازگی بازس��ازی شده است .داخل بقعه رضیح
فلزی کوچکی وجود دارد که فاقد تزیینات هرنی است.

منابع:

ابن بابویه(شیخ صدوق) )۱۳۷۲( .عیون اخبار الرضا .ترجمۀ حمیدرضا
مستفید و علیاکرب غفاری .تهران .نرش صدوق.
ابنحمزه طوسی ،ابیجعفر مح ّمد بن علی ۱۴۱۱( .ه.ق) .الثاقب فی
املناقب .تحقیق نبیل رضا علوان .بیروت .دارالزهراء.
پروانه مهوالتی ،مح ّمد .)۱۳۸۴( .از یمن تا نیشابور رشح احوال و آثار
و افکار فضل بن شاذان .بی جا .نرش اوقاف خراسان.
بحران��ی ،سیدهاش��م( .ب��ی تا) .مدین��ة املعاجز فی دالئ��ل اطهار و
معاجزهم .تهران .مکتبه املحمودی.
گرایلی ،فریدون .)۱۳۵۷( .نیشابور شهر فیروزه .مشهد .بینا.
مجلس��ی ،مح ّمدباقر ۱۴۰۳(.ه.ق) .بحاراالنوار .بی��روت .داراالحیاء
الرتاث العربی.

حامدمقدم رأفتی
ّ

مح ّمدصادق (۱۲۹۸ش .ـ ۱۳۷۱ش -).مشهد
هرنمند و معامر آستان قدس رضوی
مح ّمدص��ادق فرزند صفر،
در خانوادهای متدین چشم
به جهان گشود (حامدمقدم
رأفتی) .در س��ال ۱۳۱۲ش.
در سن  ۱۴سالگی ف ّعالیت
خ��ود را ب��ه عن��وان کارگر
سادۀ س��اختامنی در آستان
قدس آغاز ک��رد (یادواره،...
 )۴۷و از سال ۱۳۲۷ش .زیر
نظر استاد شکراللّه خوشدست ،از معامران برجستۀ آستان
قدس رض��وی ،ف ّعالیت خود را ادام��ه داد (الهامنیا) .وی
همچنین معامری س�� ّنتی اس�لامی را زیر نظر حاجمح ّمد
آفرن��ده ،حاجمح ّمدرض��ا معامر و حاجاحم��د بیوکی ،که
همگ��ی از مع�ماران ورزیده و بنام آس��تان قدس بودند،
فراگرفت و در سال ۱۳۴۳ش .رسامً به سمت معامر اماکن
مذهبی و آستان قدس رضوی انتخاب گردید(همو).
رأفت��ی ب��ه تبعیت از پیش��ینیان خود ،با اس��تفاده از
امکانات جدی��د ،ابداعاتی در معامری س�� ّنتی ایجاد کرد
و از طرحهایش در کارهای پیشس��اخته بهرۀ فراوان برد.
او استاد کارهای چهارگانۀ معامری اسالمی(مقرنسبندی،
رسمیس��ازی و یزدیبندی ،تاس��هبندی و گرهکش��ی) بود
(دیشیدی؛ اخالقی) .از بزرگترین و مهمترین آثار وی در
آستان قدس ،احداث صحن جمهوری اسالمی است که در
س��اخت آن از آغاز تا پایان عملیات سفتکاری و بخشی
از نازککاری حضور داش��ت .همچنی��ن در ضمن احداث
این صحن ،بر س��اخت رواقهای دارالرحمه (دارالقرآن)،
دارالهدایه ،دارالوالیه ،ایوان طال و گلدستههای آن نظارت
داشت (همو).
رواق داراالخالص منونهای از کارهای رسمیبندی توأم
با تاس��هبندی اوس��ت .رأفتی در مقرنسبن��دی ابداعاتی
داش��ت که مقرنسبندی جدولی مس��جد باالرس مبارک از
آن جمله اس��ت (عطاردی۳۵۱/۶ ،؛ دیش��یدی) .مقرنس و
معرقکاریهای گلدستۀ جنوبی برج هشتضلعی ساعت
صحن آزادی نیز از آثار اوست (الهامنیا).
رأفت��ی در تعوی��ض روک��ش ط�لای گنبد مط ّه��ر نیز
مش��ارکت داش��ت(حامدمقدم رأفت��ی) .از دیگر کارهای
ارزندۀ رأفتی ،ط ّراحی و اجرای بنای نقارخانه بوده اس��ت
(دیشیدی).
اس��تاد رأفتی در مراحل مختلف طرح توسعۀ اطراف
حرم رضوی تا س��ال ۱۳۷۰ش .افتخار خدمتگزاری داشت

و در جری��ان پیرشف��ت اماکن تازهس��از و تعمیرات ابنیۀ
آستان قدس در دهههای  ۱۳۵۰و ۱۳۶۰ش .رشکت داشت
(عط��اردی۳۵۲/۶ ،؛ ی��ادواره .)۴۹ ،...او مدّت��ی کوتاه در
توسط آس��تان قدس نیز همکاری
بازس��ازی ش��هر هویزه ّ
داش��ت .به علّت خدمات فراوانش پس از انقالب اسالمی
مفتخر به دریاف��ت حکم خادمی نیز گردید (حامد مقدم
رأفتی).
از ش��اگردان رأفتی در آس��تان قدس میتوان به حاج
ابوالقاس��م ملکی و مهندس محمود اخالقی اش��اره کرد و
از ش��اگردانی که تا حدودی در رش��تۀ کاربندیها مهارت
یافته اس��ت میتوان از آقای حسین شیخی ،از گچکاران و
مقرنسکاران آستان قدس نام برد (اخالقی).
رأفتی پس از  ۶۰سال خدمت در آستان قدس در هفتم
اردیبهشت س��ال ۱۳۷۱ش .بر اثر بیامری کبد درگذشت و
در پای پنجره فوالد صحن انقالب ،جایی که خود ساخته و
وصیت کرده بود ،دفن گردید (یادواره .)۴۹

منابع:

اخالقی ،محمود .مصاحبه.۱۳۸۴/۱۱/۰۹ .
الهامنیا ،مح ّمدعلی .مصاحبه.۱۳۸۴/۱۱/۰۹ .
حامدمقدّم رأفتی ،مح ّمدتقی .مصاحبه.۱۳۸۴/۱۱/۰۹ .
دیشیدی ،رضا .مصاحبه.
عطاردی ،عزیزاللّه )۱۳۸۱(.فرهنگ خراسان .تهران .عطارد.
«یادوارۀ سالگرد درگذشت روانش��اد استاد حاج مح ّمد صادق حامد
مقدّم رأفتی» .)۱۳۷۲( .مجلۀ حرم .شم .۷

عباس آفرنده

(۱۳۵۹ - ۱۳۰۴ش ).مشهد
از معامران و مهندسان برجستۀ مشهد در دورۀ پهلوی

مدّتی به عنوان دبیر رسم فنی و سپس به عنوان مهندس ناظر
در بانک س��اختامنی ،به مدّت شش سال مشغول شد و بعد
از آن در واحد س��اختامن آم��وزش و پرورش به ف ّعالیت خود
ادامه داد .همزمان در انستیتو تکنولوژی نیز تدریس میکرد
و مدّتی نیز عهدهدار معاونت شهرداری مشهد بود ،تا اینکه
ریاست ادارۀ نوسازی و توسعه و تعمیر مدرسههای خراسان
به او واگذار شد .از آنجا که او بسیار مسئوالنه عمل میکرد،
ت و ساز و بازسازی مدرسهها
توانست در این پست به ساخ 
ت و سازهای محکم
رس و س��امانی بخشد .از جملۀ این ساخ 
و ماندگار ،هرنس��تان فنی شهید بهشتی واقع در میدان دکرت
رشیعتی مشهد است(همو).
مهندس آفرنده تنها به خدمت در قسمت فنی -مهندسی
آم��وزش و پرورش اکتفا نکرد .او فردی خلاّ ق و پرکار بود .در
کنار مس��ئولیت اداری که داشت ،در دهها پروژۀ ساختامنی
و عمرانی نیز به عنوان ط ّراح و س��ازنده رشکت داشت که از
آن جمله میتوان ط ّراحی و نظارت ساختامنهای پرورشگاه
عمید صفوی ،کارخانۀ نخریسی مشهد ،کارخانۀ برق مرکزی
مشهد ،ش��یرخوارگاه ،بانک ملّی مرکزی و دارایی ،دبیرستان
ابنیمین ،بیامرس��تانهای قائم و آریای مش��هد ،س��اختامن
مرکزی ادارۀ اوقاف و اس��تادیوم ورزشی سعدآباد (تختی) را
نام برد (همو).
آفرنده با تو ّجه به ارادت و عالقۀ ویژهای که به س��اخت
و بازس��ازی مکانه��ای زیارت��ی و مذهبی داش��ت ،بهطور
افتخاری ط ّراحی و نظارت چندین حس��ینه و مس��جد را در
مش��هد عهدهدار ش��د .همچنین بازسازی و نوس��ازی ایوان
رشقی و غربی مسجد گوهرشاد ،ط ّراحی و نظارت ساختامن
موزه و مدرس��ههای علمیۀ میرزاجعفر و میرزاباقر ،ط ّراحی
و نظارت مس��جد کرامت و آذربایجانیها از دیگر کارهای او
است(همو).
از شاهکارهای ماندگار وی میتوان به ط ّراحی و محاسبۀ
فنی گنبد ایوان مقصورۀ مسجد گوهرشاد اشاره کرد .این گنبد
که در اثر گذشت زمان و زلزله ،صدمۀ فراوانی دیده بود ،در
س��ال ۱۳۳۹ش .تخریب و زیر نظر مهندس آفرنده با رعایت
ویژگیهای معامری گذشته در س��ال ۱۳۴۱ش .بازسازی شد
(قصابیان۱۰۰ ،؛ عطاردی.)۷۸ /۵ ،
مهندس عباس آفرنده رسانجام در سال ۱۳۵۹ش .دار فانی
را وداع گفت.

عب��اس آفرنده فرزن��د مح ّمد آفرنده ،در س��ال ۱۳۰۴ش.
در محلّ��ۀ پایینخیاب��ان مش��هد در خان��وادهای مذهب��ی
چش��م به جهان گش��ود .پدرش از معامران حرم مط ّهر امام
السالم) و مس��جد گوهرشاد بود .عباس تحصیالت
رضا(علیه ّ
متوسطه را در دبیرستان فیوضات مشهد به پایان برد و سپس
در رش��تۀ راه و س��اختامن دانش��کدۀ فنی  -مهندسی تهران
مشغول به تحصیل شد .او در سال  ۱۳۲۵جزو فارغالتحصیالن منابع:
ممتاز دانشگاه شد و با راهیابی به دانشکدۀ اورگن امریکا و قصابیان ،مح ّمدرضا .مس��جد گوهرش��اد پس از شش��صد سال .مجلّۀ
اخذ مدرک فوقلیسانس ،با کولهباری از دانش در طراحی و مشکوة .بهار  .۱۳۸۴ش .۸۶
ّ
عطاردی ،عزیز الله )۱۳۸۱(.فرهنگ خراسان .تهران .عطارد.
معامری به وطن بازگشت (کزالن طوسی.)۱۱ ،
مهن��دس آفرنده کار اجرای��ی را از رشکت برق منطقهای کزالن طوس��ی ،جواد .یادی از «مهندس آفرنده» بزرگمرد سازههای
در تهران آغاز کرد و پس از دو س��ال خدمت ،به مشهد آمد .قدیمی مشهد .روزنامۀ شهرآرا.۱۳۸۸/۱۱/۲۸ .

علیاکرب دبیرسهرابی

(۱۳۱۸ – ۱۲۵۱ش).
از واقفان برجستۀ آستان قدس رضوی

علیاکرب دبیرسهرابی ،فرزند
میرزامح ّمدخان وکیلالدوله
تربیزی( ،مس��توفی)۲۴۳ /۱ ،
از رجال معروف و برجس��تۀ
ای��ران در اواخ��ر س��لطنت
قاجاریه و اوایل دورۀ پهلوی
اس��ت .وی در سال ۱۲۵۱ش.
در تربی��ز چش��م ب��ه جهان
گش��ود .پدرش حا ج وکیل در
دربار مظفرالدین شاه قاجار
وزیر تحریرات و رسایل بود و امور مح ّمدعلیمیرزا ولیعهد در
تهران را نیز برعهده داشت (عاقلی.)۶۶۶/۲ ،
علیاک�بر زبان و ادب ّیات فارس��ی ،مقدّمات عربی و زبان
فرانس��ه را در تربیز آموخت و در منشیگری ،که حسن خط
و ن��گارش نامه بود ،رسآمد اقران گردی��د .او کارش را از دربار
مظفرالدینمیرزا ولیعهد در تربیز آغاز منود و سالیان متامدی
در زمرۀ منش��یان و نویسندگان دربار مشغول به کار بود .در
دوران ولیعهدی مح ّمدعلیمیرزا قاجار نیز سمت وزیر رسایل
بر عهدۀ او قرار داشت (هامنجا).
علیاکربدبیرسهرابیدردورۀمظفریلقب«دبیرالسلطان»
را دریافت کرد .او مردی ثرومتند ،فاضل و بخش��نده بود و در
جوانی با «اخرت امللوک» ،دخرت میرزاحس��نخان مش��ارامللک
ازدواج منود(عاقل��ی .)۲۶۶ /۲ ،وی از دوس��تداران خان��دان
عصمت و طهارت بود و چون فرزندی نداشت ،امالک زیادی
را در منطق��ۀ قوچان وقف آس��تان قدس رضوی منود و مق ّرر
السالم)
کرد درآمد آن رصف زایشگاه بیامرستان امام رضا(علیه ّ
شود.
با صدور فرمان مرشوطیت ،در سال ۱۲۸۵ش .دبیرالسلطان
از ته��ران به وکال��ت دورۀ ا ّول مجلس ش��ورای ملّی انتخاب
گردی��د .او ب��ا مرشوطهخواهان و آزادیطلب��ان میانۀ خوبی
نداشت و در قتل میرزا علیاصغرخان اتابک نیز دست داشت
(رائین ،حیدرخان عمواغلی۶۹ ،؛ همو ،فراموشخانه )۲۸۳/۲.در
مجلس چون از نزدیکان مح ّمدعلیشاه بود ،مورد بیاعتنایی
ق��رار گرفت و پس از مدّتی از منایندگی مجلس اس��تعفا داد
(نظری.)۳۵۵ ،
پس از انحالل مجلس و توپبندی آن در تیر ۱۲۸۷ش.در
زمرۀ نزدیکان و محارم مح ّمدعلیشاه قرار گرفت و در متامی
امور شاه با وی مشورت میکرد .هنگام اقامت مح ّمدعلیشاه
در باغش��اه ،از ارکان و بزرگان حکومت بود .پس از س��قوط
مح ّمدعلیش��اه ،مدّتی مخفی میزیس��ت و با درآمد امالک

وس��یعی که در آذربایجان و کردستان تهیه دیده بود ،زندگی
میکرد (عاقلی.)۶۶۶/۲ ،
درس��ال ۱۳۰۹ش .در دورۀ هشتم مجلس شورای ملّی با
کس��ب  ۹۰۳۹رأی و در س��ال  ،۱۳۱۱در دورۀ نهم با کس��ب
 ۶۵۰۴رأی از حوزۀ انتخابیۀ گروس به منایندگی مجلس انتخاب
شد .وی همچنین در دورۀ دهم مجلس شورای ملّی با کسب
 ۱۷۱۱۷رأی و در دورۀ یازدهم (۱۳۱۸ – ۱۳۱۴ش) با کس��ب
۱۲۱۲۱رأی از طرف مردم قوچان به منایندگی مجلس برگزیده
شد .او رسانجام در سال ۱۳۱۸ش .در تهران درگذشت (نظری،
 .)۳۵۶ - ۳۵۵جنازهاش به مشهد حمل و در صحن عتیق حرم
مط ّهر رضوی به خاک سپرده شد(پیامیش).
رقبات وقفی ایشان بر آستانه عبارتند از:
 .۱ششدانگ مزرعۀ هی هی
 .۲سه دانگ از ششدانگ مزرعۀ قراجوی
 .۳مزرعۀ نرصت آباد وصل به قراجوی
 .۴مزرعۀ بایر قاسم آباد وصل به بهمن آباد
 .۵مزرعۀ قاسم آباد معروف به دبیرآباد
 .۶شش دانگ مزرعۀ دولت آباد
 .۷یک سوم مزرعۀ قیطانی
 .۸دو دانگ مزرعۀ چاالکی
 .۹دو آسیاب آبی ،یکی از آنها معروف به احمدآباد است.
 .۱۰یک سوم مزرعۀ گاو حصار
 .۱۱قنات بایر عبدل آباد
 .۱۲قنات بایر عرشت آباد
 .۱۳قنات بایر محمدآباد
 .۱۴ششدانگ مزرعۀ قره جوب فرخان
 .۱۵قنات معروف به قره تپه
 .۱۶ششدانگ مزرعۀ سیدآباد
 .۱۷ششدانگ مزرعۀ لطیف آباد
 .۱۸مزرعۀ بایر بهمن آباد
 .۱۹ب��اغ بزرگ��ی در کنار ش��هر قوچان که اکن��ون در داخل
ش��هر قرار گرفته و تبدیل به بیامرس��تان شده است (احتشام
کاویانیان۳۹۵ ،؛ عطاردی۶۳- ۶۲ /۲ ،؛ مولوی.)۴۴۷ - ۴۳۵ /۵ ،
منابع:

احتش��ام کاویانیان ،مح ّمد .)۱۳۵۴(.شمس الشموس یا انیس النفوس.

مشهد .ادارۀ کل فرهنگ و هرن خراسان.
رائین ،اسامعیل .)۱۳۵۵(.حیدرخان عمواغلی .تهران .جاویدان.
همو .)۱۳۵۹(.فراموشخانه و فراماسونری در ایران .تهران .امیر کبیر.
عاقلی ،باقر .)۱۳۸۰(.رشح حال رجال سیاسی و نظامی معارص ایران.
تهران .نرشگفتار و علم.
عطاردی ،عزیزالله .)۱۳۸۱(.فرهنگ خراسان .تهران .عطارد.
مستوفی ،عبدالله .)۱۳۷۱(.رشح زندگانی من .تهران .زوار.
مولوی ،عبدالحمید(.بی تا) .پیش نویس موقوفات آستان قدس رضوی
(نسخۀ تایپی) .بینا.
نظری ،منوچهر .)۱۳۸۸(.رجال پارملانی ایران .تهران .فرهنگ معارص.

اه ّمیت تاریخ شفاهی
در مستند سازی تاریخ هرنی
اماکن مت ّربکۀ آستان قدس رضوی
ابوالفضل حسن آبادی*

چکیده:
تاریخ ش��فاهی اه ّمیت زیادی در مستندس��ازی تجربیات کاری دارد خصوصاً در زمینۀ هرن،
چرا که بسیاری از ویژگیهای کار هرنی را منیتوان در قالب اسناد مکتوب به تصویر کشید.
آرش��یو تاریخ شفاهی مدیریت امور اس��ناد و مطبوعات آستان قدس رضوی در بیش از یک
ده��ه ف ّعالیت خود تو ّجه ویژهای به آس��تان قدس رضوی و موضوعات مرتبط با آن داش��ته
است .یکی از این مباحث که جایگاه ویژهای در آستان قدس و علیالخصوص اماکن مت ّربکه
دارد مس��ألۀ هرن و هرنمندان اس��ت .مجموعۀ اماکن مت ّربکه که حاص��ل کار عالقهمندان و
ارادمتندان حرضت در دورههای مختلف تاریخی اس��ت ،م��وزهای بینظیر از انواع هرنهای
اس�لامی است که نظیر آن را کمرت میتوان پیدا منود .در آرشیو تاریخ شفاهی پروژهای برای
هرنمندان مش��هد و آس��تان قدس تعریف شده که در طی آن س��عی میگردد تا با مصاحبه
و مستندس��ازی میدانی ضمن ثبت اطّالعات ش��خصی آنها ،تجربیات کاریش��ان نیز جهت
نگهداری برای آیندگان به آرش��یو س��پرده شود .این پروژه که در چندسال گذشته ادامه پیدا
کرده ،تبدیل به یکی از منظمترین برنامههای تاریخ ش��فاهی در ایران در زمینۀ مصاحبه با
هرنمندان ش��ده اس��ت .در ادامه ،تعدادی از مصاحبهها که با معامران قدیمی آستان قدس
رضوی انجام ش��ده مورد بررس��ی قرار میگیرد .اطّالعاتی که از دادههای تاریخ شفاهی در
اینباره بهدست آمده در جای دیگری ثبت نشده است و در نهایت از یک مصاحبه مطالبی
به صورت گزینشی نقل میگردد.
* دکرتای تاریخ محلّی و مدیریت امور اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی

پروژۀ تاریخ شفاهی هرنمندان آستان قدس رضوی

منایی از تعمیر گنبد حرضت در سال ۱۳۵۷ش
( محل نگهداری :مدیریت امور اسناد و مطبوعات،
شامرۀ )۲۵۴۶

منایی از کارگاه کاش��یکاری شخصی اکرب عباس نژاد
در سال ۱۳۸۲ش
(محل نگهداری :مدیریت امور اسناد و مطبوعات،
شامرۀ )۲۳۳۳۰

گزیدهای از مصاحبه با اکربعباس نژاد

زمانی که ش�ما وارد کارگاه کاشیپزی شدید ،کارگاه در
پ��روژۀ در ح��ال انجام در آرش��یو تاریخ ش��فاهی به
لحاظ ماهیت اسالمی و ارتباط با یک مکان مذهبی حایز کجا قرار داشت؟
زمان��ی که ما وارد کارگاه ش��دیم کارگاه کاش��یپزی در
اه ّمیت است؛ زیرا آثار به جای مانده در حرم مط ّهر عالوه
ب��ر ارزش معامری ،نگاه دین��ی و آرمانگرایانه نیز دارد که مدرس��ۀ میرزا جعفر بود که طلاّ ب را از آن جا بیرون کرده
میتواند از راه تاریخ شفاهی منتقل گردد .رشح حال شیء بودند (س��ال۱۳۲۲ش ).ما هم رفتیم هامنجا به ش��اگردی
ی��ا بنا و معامری که به س��اخنت آن اقدام کرده داس��تانی وارد کار شدیم.
اس��ت که روایت آن از طریق تاریخ شفاهی ممکن است.
این پ��روژه میتواند منونهای کامل از به تصویر کش��یدن
درآن زمان چند نفر در کارگاه مشغول کار بودند؟
تجربی��ات کاری هرنمندان و عش��ق و عالقۀ آنها به بارگاه
تقریب��اً س��ه کارگاه کاشیس��ازی وجود داش��ت ،یکی
السالم) باشد که تجلّی آن در آثار هرنی هفترنگ س��ازی بود ،یکی هامن اس��تاد ما بود که کاشی
حرضت رضا(علیه ّ
ایشان به منایش در آمده است.
جس��می درس��ت میکرد ،یکی هم احمد بلندی بود که او
مهمتری��ن ارزشه��ای اطّالعات��ی مصاحبههای هرنی فوت کرده اس��ت -خدا بیامرزش ،-یعنی حاج یوس��ف هم
دربارۀ آستان قدس عبارتند از:
فوت کرده ،این س��ه تا کارگاه کاشیسازی در مدرسۀ میرزا
 مس��تند س��ازی تاریخ معامری اماکن مت ّربکۀ آستان جعفر بود .توی اتاقهای مدرسۀ میرزا جعفر آسیاب دستیقدس در دورۀ معارص
کار گذاش��ته بودند ،رنگها را با دس��ت میس��اییدند کنار
 اسامی معامران و کارگران در صد سالۀ اخیرکورهها هم آس��یا بود که سنگ س��لیس را با آسیای دستی
تخصصی مصاحبه میساییدند و برای خشت استفاده میشد.
 ارای��ۀ تجربی��ات کاری در زمین��ۀ ّشونده
 ارایۀ توضیحاتی دربارۀ هرنهای بهکار رفته در اماکندر مورد وسایل و ابزاری که در کارگاه استفاده میشد
مت ّربکه
توضیحاتی بفرمایید؟
 مع ّرف��ی ابزار و وس��ایل بهکار گرفته ش��دۀ معامریای��ن مصالح که م��ا اآلن کار میکنیم با آن مصالح هیچ
در گذشته
فرقی نکرده چه از لحاظ س��نگ ،چ��ه از لحاظ قلع ،چه از
 نق��ش مذهب و اعتق��ادات مذهبی در س��اخت و لح��اظ رسیش ،چ��ه از لحاظ جوهر ،آن زم��ان تا اآلن هیچسازهای اماکن مت ّربکه
فرقی نکرده ،تنها فرقی که کرده ،آن زمان که سنگ چخامق
 ارایۀ اطّالعاتی دربارۀ صاحبمنصبان اداری و مرتبط میآوردند الزم بود با پتک بش��کنند ،با آس��یاب دس��تی وبا مصاحبه شوندگان
به رضب ش��انۀ این بندههای خدا بس��ایند ،بعد ما بریزیم،
در مجموع دراین پروژه حدود  ۱۲۰س��اعت مصاحبه خش��ک کنیم ،بعد خشک ش��ده را با بلور ساییده بسایند،
با  ۳۶نفر از هرنمندان آس��تان قدس رضوی در زمینههای خش��ک کنند ،با گل رختش��ور مخلوط کنیم تا بشود این
مختلف مانند کاش��یکاری ،آیینهکاری ،خطّاطی ،معامری خش��ت جس��می ،خُب کاری که اآلن فرق کرده از دستگاه
و ...انجام شده است.
برقی استفاده میشود.
در ادام��ه گزی��دهای از مصاحبه با اکرب عب��اس نژاد،
از کاش��یکاران قدیمی آس��تان قدس بهطور خالصه آمده
در مورد خاطرات خودتان از دوران ش��اگردی و عالقه
اس��ت .وی متولّد س��ال ۱۳۰۶ش .در کرمان است که بعد به کار بفرمایید؟
از فوت مادر به همراه خانواده به مش��هد مهاجرت منود.
عالق��ه رشط ا ّول موفّقی��ت در کار ب��ود و هرکاری که
از س��ال  ۱۳۲۲وارد فنون معامری آستان قدس گردیده ،از اس��تادکاران میگفتند ،انجام میدادی��م؛ مثالً یادم میاد که
محرض اساتید معامری از جمله آقایان خوشدست ،آفرنده اس��تادم گفت :اکرب فردا شام از خانهتان بیا کوره ،آتش کن
و دیشیدی استفاده منود .عباس نژاد از معدود کاشیکاران آن زمان کندۀ ارس از کوه هزار مس��جد میآوردند .کندهها
باقیمانده از نس��ل قدیم در ایران اس��ت که هرن خود را را میخواس��ت بش��کند ،یک چوب یک چوب ،بشینی پای
بع��د از بازنشس��تگی در کارگاه قدیمیاش ادامه داد .وی ک��وره ،آتش کن��ی ،هروقت هم زیر کوره پر میش��د آتش
در خارج نیز هرن خود را گسرتش داده و در مالزی کارهای با س��یخ بکش��ی آب بزنی ،گفتم :خیلی خُب .اینها کوره را
باارزش��ی را در زمینۀ کاشیکاری اسالمی انجام داده است که چیدند همه چیز آماده ش��د ،ب��ه ما گفت فردا بیا آتش
(حسن آبادی.)۱۳۸۰،
کن ،گفتم :چش��م .اینها که رفتن��د از دم دروازۀ عیدگاه که
رد ش��دند به خانه نیامدم ،گفتم من میروم امشب خودم

تنهایی آتش کنم .آمدیم تا صب��ح دروازۀ عیدگاه در کارگاه
این بنده خدا کندهها را شکس��تیم و ک��وره را آتش کردیم.
صبح هم رفتیم رسکار آستانه .وقتی رفتیم آستانه گفت :مگر
ش�ما نرفتید عیدگاه؟ گفتم :چرا حاج آقا دیشب رفتم ،کوره
آتش کردم ،صبح هم از عیدگاه آمدم .همین آدم دس��ت زد
پشت رس ما گفت ،کسی که اسم ما را زنده کند تو هستی.
خدا بیامرزدش.
در مورد برخی از افرادی که در آستان قدس معامر بودند
یا دستی در این کار داشتند مانند حاج صادق معامر ،در مورد
خود آقای معامر ،از کدام شهر بودند؟ در مورد خصوصیات
اخالقی اگر با ایشان در ارتباط بودید و کارهایی که در حرم
انجام دادند توضیحاتی بفرمایید.
ح��اج صادق کارهایی در حرم انج��ام داد مثالً در همین
دارالوالیه ،که حاال نقش��هاش را مهندسها کشیدند ،کارهای
کلیاش دس��ت حاج صادق بود ،به خاطر ه�نرش ،از لحاظ
اینها کلش دس��ت او بوده ،کارهای داخل حرم آن زمان دست
آقای خوشدست بود ،معامر داماد حاج حبیب کاشی بود و
اصلیتش کاشی بود ،استاد شکرالله را منیدانم ،دوم اصلیتش
مال آنجا بود ،داماد حاج حبیب خدا بیامرز بود کارهای داخل
حرم آن زمان دست خوشدست و حاج حبیب و اینها بود.
به عنوان کسی که مدّت زیادی را با کاشی و کاشیکاری
گذراندی��د در م��ورد اه ّمی��ت کاش��ی در گذش��ته و حال،
توضیحاتیبفرمایید؟
کلّیت کاشیسازی در آن زمان و اآلن از زمین تا آسامن فرق
میکن��د .آن زمان که ما کار میکردیم یک قران میانداختیم
تو آخور گل ،میگفتیم هر کس این یک قران را پیدا کرد مال
خ��ودش ،این قدر هم ب��ه آن میدهم .از بس این گل را لگد
میکردند ،میرساندند .هامن طور که گفتم ،یک مقدار سنگ
سیاه را سنگکوب میکوبید و میداد ،میگفتیم جدا کن آقا
جان! این جسم را با دست میساییدند با سنگ آسیا به صورت
نرم .همه چیز فرق میکرد چه از لحاظ خش��ت و ش��نش و
چه از لحاظ خشت زدن آن ،چه از لحاظ کوره آتش کردنش،
زمین با آس�مان تا اآلن ف��رق دارد .آن زمان که بچه بودیم یا
وقتی خودم کاش��ی می پختم ،در صحن حرم هر جا که شام
میگویید ،دست میزنیم روی آن میگوییم این کاشی مربوط
به زمانی اس��ت که من خودم پختم.گذش��ته تا اآلن ،زمین تا
آسامن فرق دارد .برای اینکه آن زمان سعی میکردند از روی
عقیده ای که داشتند و از روی دیانتی که داشتند ،جنسی را که
متأسفانه یا به کنرتات میدهند یا
می پزند خوب باشد .حاال ّ
میگویند تو باید حتامً این قدر خشت بزنی ،این قدر خشت
بش��ویی یا این کار را بکنی ۳۰ .س��ال که من این کار را بکنم
خُب س��عی ا ّول را که دیگر منیکنم .این اس��ت که فرق ا ّول
تا اآلن از زمین تا آس�مان اس��ت .در گنبد مط ّهر را که خراب
می کردند ،زمان مهندس شهرس��تانی ،کاش��ی درآورده بودند

و میگفتند این مال  ۸۰۰س��ال قبل از این اس��ت .مال خود
گنبد مط ّهر ا ّول که کاشیکاری بوده -گنبد مط ّهر ا ّول که طال
نبود ،کاش��یکاری بود .سقف آن هم کمکم طال شد -ما نگاه
کردیم گفتیم مال  ۸۰۰سال پیش از این است ،خب این کاشی
ها چطور این همه س��ال مانده؟ چون آن ها س��عی و دقّت
میکردند تا کا ِر دست متیز داشته باشند.

استاد شکر الله خوشدست به همراه تعدادی
از معامران برجستۀ آستان قدس رضوی در
کارگاه کاشی آستان قدس رضوی در سال
۱۳۳۴ش.
(محل نگهداری :مدیریت امور اسناد و
مطبوعات ،شامرۀ )۲۵۸۰۸

کارگاه کاشیکاری واقع در ضلع جنوبی صحن
نو (آزادی فعلی)
(محل نگهداری :مدیریت امور اسناد و
مطبوعات ،شامرۀ )۲۵۸۷۶

شکرالله خوشدست به همراه گروهی از
معامران آستان قدس رضوی در حال تعمیر و
بازسازی ایوان عباسی
(محل نگهداری :مدیریت امور اسناد و
مطبوعات ،شامرۀ )۲۵۷۷۴

سـیاه و سـفید

منایی از صحن جدید (آزادی فعلی) و سقاخانه

صحن جدید (آزادی فعلی) در سال  ۱۲۳۳هجری به فرمان
فتحعلی شاه قاجار به مبلغ ده هزار تومان احداث گردید.
چون قاجارها در ابتدای حکومت بر ایران صاحب س��بک
مع�ماری خاصی از خود نبودن��د ،صحن جدید را هامنند
الگوی صحن عتیق (انقالب فعلی) به سبک معامری صفوی
بنا منودند .کاشی کاری این صحن در زمان مح ّمدشاه قاجار
انجام ش��د و سقاخانهای نیز هامنند س��قاخانۀ نادری در
وس��ط آن ساختند .این س��قاخانه  -چون به هنگام ورود
و خ��روج زایران از درب رشقی این صحن به هنگام عرض
سالم و ادای احرتام بین زایران و گنبد مط ّهر و ایوان طالی
پایین پای مبارک حایل می گردید و تو ّجه مستقیم زایران به
حرضت را می کاست  -در اواخر دورۀ قاجار تخریب گردید
و حوض بزرگ به جای س��قاخانۀ موجود در آن به دستور
بالتولیۀ آستان قدس ساخته شد.
اسدی نای 

مهدی حسامی دوغائی* ،مهدی سیدی فرخد**

نگاهیبهآرشیوتصاویر
ادارۀ امور اسناد و مطبوعات
کتابخانۀ آستانقدسرضوی

شامرۀ عکس ۸۰۹۹ :
عنوان :منایی از صحن جدید ( آزادی فعلی ) و سقاخانه
تاریخ عکس  ۱۲۸۳ :هـ .ق.
عکاس  :آقا رضا عکاسباش��ی ،عکاس مخصوص نارصالدین
شاه در هنگام سفر به شهر مشهد

تاریخچۀ نقارهخانۀ حرم امام رضا (ع)

گنبد طالی حرم رضوی

گنبد طالی حرم رضوی در زمان شاه طهامسب صفوی (ح ۹۳۰ :تا ۹۸۴هـ) بر روی گنبد اصلی ا ّولیه ساخته
شد و ا ّولین ابتکار از این نوع در جامعۀ اسالمی بود ،چون پیش از آن هیچ بنای دیگری فلز پوش نشده بود،
پوشش این گنبد مطلاّ (آب طال) است .ساقۀ گنبد هم بین سال های  ۱۰۱۰تا  ۱۰۱۶هـ .ق .به امر شاه عباس
توسط علیرضا عباسی نوشته شد (که اکنون
صفوی با خشتهای مسی مطلاّ پوشیده شد و کتیبۀ آن ّ
هم مشهود است) .در سال  ۱۳۵۳خورشیدی ساقۀ گنبد مر ّمت گردیده است.
شامرۀ اموالی۷۷۸۰ :
عنوان :منای گنبد حرم مط ّهر امام رضا (ع) در سال  ۱۳۰۹قمری
تاریخ عکس ۳۰۹ :هـ .ق .برابر با  ۱۲۷۱ش.
عکاس  :عبدالله قاجار
* کارشناس مسئول مخزن اسناد  ،مدیریت امور اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی
hesami.mehdi@yahoo.com
** محقق تاریخ و فرهنگ خراسان
mehdiseyedi-ir@yahoo.com

نقاره در اصل نام نوعی ساز است ا ّما چون مهمترین ساز در
میان سازهای بادی و کوبهای نقاره خانه است ،به کل سازهای
مزبور و همنوازی آنها نیز نقاره زنی گفته می شود .نقاره یا
نوبت عموماً در درگاه شاهان و سالطین نواخته می شده،
از دورۀ تیموریان (س��دۀ نهم هجری) در حرم حرضت رضا
(ع) نقاره زنی رواج یافته است ،چون نقاره به هنگام شادی
نواخته میش��ده ،اکنون هم در ایام س��وگواری (مانند ماه
های محرم و صفر) در حرم حرضت نقاره زده منی شود .در
بقی��ۀ ایام نیز روزی دوبار ،پیش از طلوع و غروب آفتاب،
نقاره نواخته می شود .همچنین در ایام جشنهای مذهبی
و اعیاد و والدت امئه ،نقاره زده می شود .محل نقاره خانه
در حرم حرضت رضا(ع) تغییر می یافته ،ا ّما اکنون مکان آن
بر روی ایوان رشقی صحن عتیق (انقالب) است.
شامرۀ دستیابی ۸۱۲۸ :
عن��وان  :منای س��قاخانه و ایوان نق��اره خانه صحن عتیق
(انقالب فعلی) حرم امام رضا (ع) در دورۀ قاجار
تاریخ عکس  ۱۳۰۹ :هـ .ق.
عکاس  :عبدالله قاجار

تاریخچۀ ساعت در حرم رضوی:

از سدۀ یازده هجری (زمان صفویه) در حرم حرضت رضا(علیه
السالم) ساعت وجود داشته است .در سال  ۱۰۹۳قمری یکی
ّ
از وزرای خراس��ان به نام «سعدالدین مح ّمد» امالکی را در
بیرون دروازۀ پایین خیابان مشهد ِ
وقف ا ُجرت «کوکسازی و
صداپردازی» ساعت صحن حرم مط ّهر کرده است ( بیست
وقفنامه  ،ص .)۲۰۵
س��اعت مزبور ظاهرا ً باالی ای��وان غربی صحن عتیق قرار
داش��ته ،چون اکنون هم اصلیترین س��اعت حرم در هامن
محل قرار دارد.
شامرۀ عکس ۷۵۲۰ :
عنوان :ایوان ساعت ،واقع در ضلع غربی صحن عتیق (انقالب
فعلی) حرم امام رضا(ع) ،با دورمنای یکی از گنبدهای مدرسۀ
دودر ،مقربۀ امیر قیاس الدین ملک ش��اه (مشهور به مسجد
شاه۷۲،تن فعلی) ،نیز بناهای شهر مشهد در حدود چهار باغ.

صحن عتیق ( انقالب فعلی)

مراسم سالم ابوالفتح میرزا مؤید الدولۀ قاجار ،والی
خراسان و متولّی باشی آستان قدس رضوی در صحن
عتیق ( کهنه ،انقالب فعلی) داخل و جلو ایوان طالی
نادری (صفّه امیرعلیشیرنوایی)
توس��ط امیر علیشیر نوایی (  ۸۴۴تا  ۹۰۶هـ)
ایوان طال ّ
وزیر و مشاور سلطان حسین بایقرای تیموری ( ح۸۷۴ :
توسط نادرشاه افشار ( ح  ۱۱۳۹تا
تا  ۹۱۱هـ) احداث و ّ
 ۱۱۶۰هـ) در حدود س��ال  ۱۱۴۵هـ .ق .طالکاری شده
اس��ت .بخش ا ّولیۀ صحن عتیق (یک چهارم گوش��ۀ
جنوب غربی) به اهتامم امیرعلیش��یر و بقیۀ آن به
امر شاه عباس اول صفوی ( ۹۹۵تا ۱۰۳۸هـ) احداث،
توسط نوۀ او ،شاه عباس دوم (  ۱۰۵۲تا  ۱۰۷۷هـ)
و ّ
کاشی کاری شده است.
تاریخ عکس  ۱۳۱۱ :هـ .ق.
عکاس  :عبدالله قاجار

گلدستۀ مجاور گنبد طال:

این گلدسته ظاهرا ً هامن است که یکی از والیان خراسان به
نام «سوری بن معتز» در زمان سلطنت مسعود غزنوی (۴۲۱
تا  ۴۳۲هـ) احداث کرده است (به روایت ابوالفضل بیهقی).
پس از آن عالءالدین مح ّمد هندو (وزیر ایلخانان در س��دۀ
هشتم هجری) نیز گلدس��تهای برای حرم ساخته ،که شاید
همین گلدسته باشد .ا ّما اغلب منابع ،احداث گلدستۀ مجاور
گنبد را (به صورت موجود) به ش��اهرخ تیموری (ح  ۸۰۷تا
۸۵۰هـ) و یا امیرعلیشیر نوایی (وزیر سلطان حسین بایقرا،
در نیمۀ دوم سدۀ نهم هجری) نسبت داده اند .طالکاری این
گلدسته در سال ۱۱۴۵هجری به امر نادرشاه صورت گرفته،
توسط
که با احداث و طالکاری گلدستۀ پشت ایوان عباسی ّ
نادر هم زمان بوده است.
شامرۀ عکس  ۷۷۳۲ :و ۷۷۵۸
عنوان :تعمیر و بازسازی گلدستۀ طالی ایوان نادری حرم
السالم) در دورۀ قاجار
امام رضا(علیه ّ
تاریخ عکس  ۱۲۸۳ :هـ .ق.
عکاس  :آقارضا عکاسباشی ،عکاس مخصوص نارصالدین شاه
در دورۀ قاجار

عنوان :صحن عتیق و ایوان ساعت در روز عاشورا
عکاس  :عبدالله قاجار
تاریخ عکس ۱۳۰۹ :هـ .ق.
شامرۀ دستیابی ۷۸۱۲ :

شبستان

گزیدهای از داستانهای جشنوارۀ ملّی داستان نویسی رضوی (کبوترحرم)

عکس از :شادی آفرین آرش (جشنواره ملی عکس خانه دوست)

میفهمی که لیال!

اثر شایستۀ تقدیر در نهمین جشنوارۀ داستاننویسی کبوتر حرم
مرضیه فعلهگری

بابا میگوید« :میفهمی که لیال؟»
آن موقع هم که توی بالکنِ آن خانه ایستاده بودیم همین را گفت .من آرنجهایم
را تکیه داده بودم به نردهها و داشتم گوشه کنا ِر گنبد و گلدسته را نگاه میکردم که
آن دو هتل برایامن باقی گذاشته بود.
بابا گفت« :زندگی سخت شده ،خیلی سخت».
بعد هم آن جمله را گفت .راست ایستاده بود کنارم ،کمتر پیش آمده بود آنقدر
غریب ببینمش .دود ،کج و کوله از سیگار توی دستش جدا میشد و میرفت ِ
پشت
رسش.
وقت��ی بار و بندیلمان را بس��تیم و به هر زحمتی بود خود را از دس��ت نق و
نوق ب ّچهها رها کردیم ،خودمان را توی یک شهر بزرگ ،تنها دیدیم؛ با اینکه کمتر
مس��افرت میکنیم ولی این یکی با همۀ آنها فرق میکند .تا رس��یدیم بابا تاکسی
گرفت و آدرس را داد دس��ت رانن��ده؛ از آنهایی که نزدیک حرماند و یک طبقه یا
بخش��ی از آن را اجاره میدهند ب��ه زایران .یک کوچه بود ت��وی خیابان امام رضا،
نزدیکیهای فلک��ۀ آب؛ این را بعدها که پیاده میرفت��م حرم و میآمدم فهمیدم.

نپرسیدیم چرا آن خانه ،نه زایررسا یا هتلی جایی .فکر کنم یکبار بابا گفت تا عزمش
را جزم کرده بیاییم مشهد ،یکی از مشرتیها که زنش تابلوفرش میبافد برایش ،این
آدرس را نوش��ته روی کاغذ و داده دس��تش ،بابا گفته چیزی که زیاد اس��ت هتل و
مهامنرسا ،مشرتی گفته« :اگر بروی هرچه هتل است از چشمت میافتد ،تو فقط
برو».
تا بابا شب آمد خانه و گفت« :به دمل افتاده باید برویم پابوس ».و به مامان نگاه
کرد که نگاهش منیکرد «زن و شوهری».
مامان که انگار منتظر این حرف بود رسیع و بدون تو ّجه به ذوقزدگی بابا (حاال
که به آن وقت فکر میکنم میبینم شاید ساختگی بوده) به من گفت« :لیال! ...ببین
مهری کجاست؟ بدون شام نخوابد ها!»
بابا گفت« :زن! ...گفتم داریم میرویم مشهد ...دو تایی ،من و تو».
مامان گفت« :من بدون لیال جایی منیروم».
ش��صتم خربدار شد که این مسافرت زمین تا آس�مان با بقیه توفیر دارد .مامان
همیشه میگفت« :توی متام این سالها حرست دو چیز به دمل مانده؛ درد دل کردن

با خواهرم و قدمزدن با شوهرم ،دوتایی ،بدون مزاحم».
وقتی پشت پا به این فرصت پیش آمده میزد ،مطمنئ بودم چیزی هست ،و بود؛
ا ّما منیدانستم دقیقاً چی.
صاحبخانهمان پیرزنی بود که «مخدّره خانم» صدایش میکردند .با عروس و
پرسش زندگی میکرد .خانهشان بزرگ نبود ،یک ساختامن کوچک دوطبقه .خودشان
پایی��ن بودند و باال را گذاش��ته بودند ب��رای اجاره .مخدّره خان��م میگفت« :چاله
چولههای زندگی هرطوری هست پر میشود ،ببین تو برای زندگی چکار کردهای».
روز ا ّول ،رس��یده نرسیده جاگیر شدیم و رفتیم حرم .آنوقت بود که دمل گرفت.
مهری و هدیه و مریم جلو چش��مم بودند که داشتند مظلومانه نگاهم میکردند.
چیزی منیگفتند ولی میدانستم دلش��ان مثل سیر و رسکه میجوشد .مهری چون
کوچکتر از این حرفهاس��ت که پی به حرفهای نگفتۀ ما بربد ،فقط میدانست
داریم میرویم جایی ،حاال کجا؟ منیدانست .تازه چهار سالش متام شده .شاید هامن
دکرت رفنت را باور کرد آن لحظه ،حاال که دیده خربی ازمان نش��ده کلّی دمغ ش��ده
و دارد بهانه میگیرد .هدیه امس��ال میرود کالس پنجم ،بهش گفتیم میرویم قم

رسی به عمو مرتضی بزنیم ،یک شب بیشتر منیمانیم ،تو مبان
مدرسه داری طفلکی حتّی نپرسید مگر تو نداری؟ میدانستم
که میداند ،این را دودوی چش��مهایش میگفت .مریم ولی
بزرگ آن دو تاست .ماشاءالله خامنی شده برای خودش ،دوم
راهنامیی اس��ت .من که نباش��م دمل به مریم قرص است که
هوایش��ان را دارد .همی��ن که وارد صحن رضوی ش��دم ،دمل
هوایش��ان را کرد ،ولی از طرفی همینکه میتوانستم آزاد و
رها برای خودم باشم لذّت میبردم .نبودند که مامان غ ّرشان
را رسم بزند که چرا حواسم بهشان نیست ،چرا مهری این کار
را ک��رد ،چرا مریم گوش به حرف منیدهد ،هدیه چرا اینقدر
رس به هواست؟
تا توی حرم بودیم ،همه چیز خوب بود .توی رواق ،مامان
حتّ��ی از توی کیفش لقمه برای م��ن گرفت و یکی هم برای
بابا .داد که من بدهم بهش .خودش نتوانست بخورد ،حالش
بههم خورد .من و بابا ترس��یدیم .توی حرم چهقدر دعا کردم
برای مامان برای بابا ،برای ب ّچهها .تا رسیدیم خانه و هرکسی
گوشهای افتاد ،غریبهگی رشوع شد.
غروب که ش��د عروس مخدّره خان��م صدایم کرد و کرتی
قوری را داد دس��تم ،گفت« :میدانم هن��وز جای خودتان را
پیدا نکردهاید».
عط��ر چای رفت زیر دماغ��م و انگار که دنیا را بهم داده
رس کیف آمدم .بعد گفت« :اس��تکان نعلبکیها که
باش��ندِ ،
میدانی کجاست؟»
تازه ی��ادم آمد که اصالً تو ّجهی به آش��پزخانه نکردهایم.
داشتم خودم را جمعوجور میکردم که از پلّهها بکشم باال که
صدایم کرد« :فضولی نباشد ها».
ماندم چه میخواهد بگوید .گفت« :اگر مزاج حاجخانم
بههم ریخته ،بگو یک رس بیاید پایین».
چیزی نگفتم ،گفت« :مخدّرهخانم کارش همین است».
و چشمکی بهم زد که ناخواسته لبخندی تحویلش دادم.
اصالً خوشم نیامد ،توی هامن نگاه ا ّول ،جیک و پوکمان
را درآوردهاند .حتامً اینهم یکجور کاسبی است دیگر .منتظر
میمانند کسی بیاید و هرطوری هست چیزی ازش م یکَنند.
گفتم نکند پول این چای را هم ازمان بگیرند .کمی گذش��ت
عروس صدایم کرد و یک بسته زنجبیل داد بهم گفت« :بریز
توی چای مادرت ،رنگ و رو منانده براش».
فردایش هم رفتیم حرم،کار دیگری نداشتیم بکنیم .مامان
را گذاشتیم صحن انقالب روبهروی سقاخانۀ طال ،نشست روی
فرشهای پهنشده کنار دیگر زنها .گفتیم هامنجا باشد تا
برگردیم .منیدانم شنید یا نشنید ،چادرش را کشیده بود روی
صورت��ش و منیدیدیمش .رفتیم ب��ازار .کلّی چیزمیز گرفتیم،
هرچه میگفتم ،بابا «نه» منیگفت .دمل پیش مهری و هدیه و
مریم بود .بابا گفت« :بگرد چیزی هم برای ع ّم هات پیدا کن».
گفتم« :چی مثالً؟»
گفت« :هرچی ...فقط پیدا کن».
جلوتر که رفتیم ،جلو یک مغازۀ پارچهفروشی پا کُند کرد،

گفت« :ببین لیالجان ...اینها کدامشان خوب است؟»
دس��ت کش��ید روی توپهای پارچه که روی هم چیده
بودند .گفتم« :ولی». ...
پیش��انیاش پر از گره بود ،گفت« :ولی ن��دارد ...یکی را
انتخاب کن دیگر».
عمه فرخنده هفتاد س��ال را ش��یرین رد کرده به دردش
منیخورد ،آن پارچهها هم مجلسی بود و مامان هم که اصالً
از این چیزها خوش��ش منیآید .پارچهها را باال پایین کردم و
دست گذاش��تم روی گیپور آبی آسامنی .به فروشنده گفت:
«چهار مرت ِببرُ ».
گفتم« :سه مرت بس است».
گفت« :سه مرت ...پارچههای چادریتان کجاست؟»
س��عی کردم به خودم بقبوالنم که ن��ه ،اینطور که فکر
میکنی نیس��ت .بابا دلش هوس زیارت کرده ،دس��ت زن و
دخرتش را گرفته و هر طوری هست مدیرمان را راضی کرده،
وسط ماه ،تا بیاییم اینجا ،تا خلوت کنیم .پیش خودش فکر
ک��رده بیاید ک��دورت این حرف و حدیثه��ا را از دل مامان
بش��وید ،بگوید د ِر دروازه را میشود بس��ت ،د ِر دهان مردم
را هرگز .بابا س��وار قطار درجه یکامن ک��رده که خانم جان!
آشتیِ آشتی .نگذاشته مامان پخت و پز کند و هر بار بردهمان
رس��توران ،س��فرهخانه و کلّی از خاطرات بازار و سفرهایش
برای�مان گفته که یعنی خانم عزیز ،فرخنده خواهرم اس��ت
دیگر ،چکارش کنم ،او کیست که زیر پای من بنشیند .خیلی
سعی کردم ،هر بار خودم را دلداری میدادم که این فکرهای
باطل چیس��ت که میکنی؟! خب ع ّمه ای��ن طرف آن طرف
بنشیند هی بگوید «اجاق کور» تا خسته شود ،آنقدر دنبال
بیوههای پرسزا بگردد تا نا برایش مناند .نگاهم که به بس��تۀ
گیپور و چادر س��فید میافتاد ،دمل ُهری میریخت .میگفتم
بابا مامان را نیاورده آش��تی کنند بلک��ه آورده راضیاش کند،
راضی به . ...روزی چند بار زنگ میزدیم خانه رساغ ب ّچهها را
میگرفتیم ولی دل نداشتیم باهاشان حرف بزنیم .من با ع ّمه
حرف میزدم تا میگفتم مواظبش��ان باش لحن صدایش را
عوض میکرد که ب ّچه جان! فکر میکنی تو را کی بزرگ کرده؟
چندباری هم مریم زنگ میزد و رساغ میگرفت.
آن ش��ب نرفتیم بیرون غذا بخوری��م ،مخدّرهخانم بابا و
پ�سرش را که یک جوان الغر س��بزه بود فرس��تاد پی کاری و
عجیب که بابا هم بدونِ ِ
حرف پیش نشس��ت ترک موتور و
رفتند که رفتند .شب که شد پیک آمد د ِر خانه با چهار پرس
جوجهکباب و کلّی مخلّفات .گفت« :حساب شده».
عروس مخدّرهخانم (اس��مش چی ب��ود؟ مگر بابا حواس
برایم گذاشت!) را صدا کردم و دو تا را دادم به او .زیراندازمان
را په��ن کردیم کف بالکن و نشس��تیم هامنجا ش��امامن را
خوردی��م .مامان تازه رس حرف آمده بود .لقمه پش��ت لقمه
میگرفت« :بدک هم نیست».
گفتم« :آره ...خوشمزه است».
خندی��د ،با قاش��ق پالس��تیکی زد روی دس��تم« :آنجا را

میگویم».
و گوش��ۀ گنبد و گلدسته را نش��انم داد« :کاش آن دو تا
نبودند».
دو تا هتلِ بدقواره جل ِو دیدمان را گرفته بودند .مامان از
خاطرات مج ّردیاش گف��ت ،که با پدر و مادرش آمده بودند
کراس��ت رفته بودند زای��ررسای حرضت .میگفت با این
وی 
ک��ه دو طبقه بیشتر نبود ولی راحت میش��د ح��رم را دید،
هوس میکردی دس��ت دراز کنی و کبوترهای حرم را بگیری
توی دستت .بعد گفت« :ببینم هنوز هم زایررسایی که رفتیم
هست؟»
گفت��م« :مامان م��ن! غذایت را بخور .م��ن که راهنامی
گردشگری جنابعالی نیستم .از پایینیها میپرسم».
گفت« :نپرس ،فکر میکنند میخواهیم برویم .آدمهای
خوب یاند».
غذایم متام ش��ده ب��ود ،گفتم« :ش��اید! ...ولی فضولند و
عجیب غریب».
چش��م ریز ک��رد و رسش را تکان داد یعن��ی چرا؟ گفتم:
«میگفت حال مامانت خوب نیست .میگفت مخدّرهخانم
دکرت خانگی است».
مامان گفت« :تو چیزی بهشان گفتهای؟ ...از زندگیمان».
رس جمع دو بار عروسشان را دیدهام و یکبار
گفتم« :من ِ
هم مخدّرهخانم را .چون فضولند حتّی اسمم را هم نگفتهام».
مام��ان پاهای��ش را دراز کرد و ازم خواس��ت رس بگذارم
روی پاهایش .خوشم آمد .دست میبرد بین موهایم و حرف
میزد برایم .گفتم« :بعدازظهر مخدّره خانم آمد توی حیاط،
من از اینجا نگاهش میکردم .با دس��ت گنجشکهای روی
دیوار را صدا کرد ،آنها هم آمدند دور و برش ،برایشان برنج
و خردهنان میریخت و حرف م��یزد .باور میکنی واقعاً با
دست صدایشان کرد و آنها هم بالفاصله آمدند».
آن شب بابا و پرس مخدّرهخانم دیر وقت آمدند ،تا بیایند،
با مامان از هر دری حرف زدیم .حالش خوب خوب بود ،کاش
وقت��ی بابا بود هم همینطوری میش��د ،رسحال و قرباق .از
آن روز بود که مس��افرمتان یک طور دیگری شد ،صبحش بابا
مرا کش��اند بازار و ش��بش هم فهمیدم که حا ِل ِ
خوش مامان
مال نبو ِد بابا نیس��ت ،همهچیز به آن وقتی مربوط میش��د
که توی حرم تنهایش گذاش��تیم .مام��ان گفت ما که رفتهایم
چند رکعت مناز خوانده ،کمی هم مفاتیح .بعد هم زیارتنامه
«الس�لام علیک» را نگفته بوده و
دس��ت گرفته .هنوز ا ّولین ّ
دلش میخواسته هرچه زودتر خدا اجلش را برساند که دیگر
تح ّمل این زندگی را ندارد ،که یکی گفته« :فک ِر این چیزها هم
معصیت است».
برگشته ،زن کناریاش بوده .مامان گفته« :با منی؟»
زن رسش را از روی مفاتیح یا همچون چیزی برداش��ته و
گفته« :مشیت هرچه باشد هامن میشود .خلق خدا نباید با
این حرفها خودش را کوچک کنند».
بعد گفته« :تو مگر صالحسنجی؟ بسپارش به خدا ...هو

الغیب و الشَّ هاده».
عالِ ُم ِ
یک جمل��ه از کتاب توی دس��تش را آرام ب��رای خودش
خوانده و دوباره گفته« :تصمیمِ شوهرت را میگویم».
«السالم
مامان خواسته تو ّجهی بهش نکند و او هم بخواند ّ
علیک یا ،»...زبانش نچرخیده ،حتّی نتوانس��ته بگوید« :شام
دیگر کی هس��تی؟ مسایل ما به شام »...نشده بگوید« :اصالً
ش��وهرم را از کجا میشناس��ی؟» ،آمده به زبانش« :مگر من
زنش نیستم؟»
نه اش��ک میآمده توی چشمهایش ،نه کلمه به زبانش.
زن س��مت مامان چرخیده ،پیر بوده ،شاید شصت ،شصت و
پنج .گفته« :او یک پرس میخواهد ،خوب بهش بده».
خن��ده آمده به لبهای مامان ،تل��خ ،خیلی تلخ .پیرزن
گفته« :مگر نیامدهای اینجا برای همین؟»
مامان ت��ازه فهمیده که واقعاً آمده زی��ارت ،نیامده یک
مسافرت که شوهرش آورده تا دلش را به دست بیاورد ،آمده
نشس��ته توی صحن و چشم دوخته به حرضت .پیرزن گفته:
«حواست هست آمدهای کجا؟ او دارد تو را میبیند».
بعد آهی کشیده« :تو حتّی چشمهایت را به روی حرضت
هم بستهای». ...
مامان رفته س��قاخانۀ طال و یک پیاله آب خورده و کاش
بیشتر میخورده ،یک آرامش��ی بهش دست داده که نهتنها
کینهای از شوهرش نداشته ،که هرچه به خودش فشار آورده
دیده دلش با همه صاف اس��ت ،هامن ده دقیقه -یک ربعی
که آنجا بوده ،دلش روش��ن بوده ،زمزمههای مردم را واض ِح
واضح میش��نیده ،ب��ال زدن کبوترها از توی گوش��ش بیرون
منیآمده ،رس بلند کرده تا ببیند.
وقتی رس��یده خانه ،مخدّره خانم آم��ده در را باز کرده،
مامان که تا آن موقع تو ّجهی به خانه و صاحبش نکرده ،دیده
پیرزن توی ح��رم هامن مخدّرهخانم اس��ت ،اینهمه مدّت
اینجا توی یک خانه بودهان��د و او ندیده بودهاش .بغضش
ترکیده.
بعد گفت« :راس��تش وقتی بو بردم ک��ه میخواهد مرا
بیاورد مشهد ،نتوانستم بگویم نه ،با اینکه میدانستم چرا.
م یفهمی دخرتم؟»
من باید بفهمم ،من باید همه چیز را بفهمم و حواس��م
به همه چیز باش��د ،حتّی به ع ّمه که ه��ر روز از قد و باالی
ترشیدههای فامیل برای بابا بهبه و چهچه میکند .ا ّما کسی
آیا مرا میبیند؟ مثل وقتی ش��ده بودم که توی شلوغی حرم،
کسی کسی را منیشناسد .دمل میخواست همهچیز مثل قبل
شود ،مثل وقتی که یک خانواده بودیم ،یک خانوادۀ واقعی.
من نباید بگذارم این ات ّفاقها بیفتد ،ا ّما مگر میتوانم؟
از بازار آمدیم حرم ،مامان را پیدا نکردیم ،نگران شدیم و
افتادیم دنبالش .بعد بابا به من گفت به گوش��ی مامان زنگ
بزنم.
روز سوم ،بعد از حرم ،طرفهای ظهر با مامان رفتیم پایین
تا مخدّرهخانم نگاهی به دلش بکند .عروس مخدّرهخانم میوه

برایم آورد ،پیرزن گفت« :دخرت نعمت است .من پن ج تا پرس
دارم .سال تا سال رساغم را منیگیرند .همین یکی فقط برایم
مانده».
و بع��د گفت« :تو که چهار ش��کم زایی��دهای ،منیدانی
حاملهای؟ این حال و روزت مال ب ّچه است».
و دس��تش را گردان��د و یکج��ا نگه داش��ت و انگار که
بخواهد نش��انش بدهد« :ایناهاش ،این ب ّچهاست .چهل روز
را رد کرده».
وقتی رفتم باال بابا توی بالکن بود .رفتم کنارش .خواستم
بگویم»...« :
دس��تش را باال برد .گف��ت« :وقتی م��ا میآمدیم اینجا
اینقدر هتل نبود .یکهو سبز شدند».
س��یگاری روشن کرد ،گفت« :ولی هر کاری کنند باز هم

گنبد پیداست».
پک محکمی به سیگارش زد« :وقتی پیداست ،ولو کم ،ولو
یک ذ ّره ...پس هست .پس باید نگاهش کرد».
نتوانستم چیزی بگویم .دستهایم را گذاشتم روی نرده و
به سمتی که او نگاه میکرد ،نگاه کردم.
بابا گفت« :زندگی سخت شده ،خیلی سخت».
گفت« :میفهمی که لیال؟»
نگاهش کردم ،چشمهایش رسخ بود ،رسخ رسخ.
حاال هم این جملهها را میگوید .س��ه م��اه از آن ماجرا
گذشته ،یک کلمه هم از من و مامان نپرسیده که ب ّچه ،پرس
اس��ت یا دخ�تر .ع ّمه فرخنده هم دیگر کمت��ر این طرفها
آفتابی میش��ود .مام��ان هم رسزن��ده ،دارد برای م��ا و بابا
خانهداری میکند ،بدون اینکه هوس کند برود سونوگرافی.

رتبۀ سوم در بخش داستان کوتاه ،نهمین جشنوارۀ
داستاننویسی کبوتر حرم
حامد امامی ،از گرمسار

مدام تکان میخ��ورد .برخالف چند لحظه پیش که آنقدر
بیحرکتبودکهشککردمشایدخفهشده.دوستدارمفکرکنم
اینیعنیهیجانیکهمخصوصاینجاست.حرفهایامنرازدهایم
وچیزهاییگفتهایم،یعنیمنگفتهامواوتنهانگاهکردهاست.به
مننه،بهجاییدیگر.مدامنگاهشراازچشمهایمدزدیدهاست.
اینشایدبهرتینراهبرایدلکندناست.منیدانممیفهمدمعنی
حرفهایم را و میتواند برایم چیزی بخواهد یا نه؛ ا ّما دوست دارم
که به همین دمل را خوش کنم .لیال خیلی وقت است که دارد زنگ
م یزند .جوابش را میدهم:
 هوای اینجا گرفته است .یه جوریه .چشم رو چشم منیتونمبذارم .دیشب اصالً نخوابیدم .مبیرم الهی .ب ّچه شده مثل یه تیکه
گوشت و استخون .جون تو تنش منونده.
نباشمالهی... باش��ی الهی ...راس��ته که اونجا آدم فکر میکنه خدا بهرتحرفشرومیشنوه؟نه؟دعامیکنیبرامونبیمعرفت؟
 این حرفا چیه لیال؟ با این حرفا به هم میریزم.شوخیمیکنمبیجنبه.هواچهطوره؟خیلیگرمه؟ آره خیل��ی .رشجیه .ب��رو خونه یه مقدار بخواب لیال جان.اینطوری از پا در میای.
 منیتونم تنهاش بذارم .شب تا صبح صدبار از خواب میپرهو رساغ منو میگیره.
 خیلی جاتون خالیه .اومدنه مثل مس��افری بودم که دار وندارش رو بردن و ولش کردن به امون خدا.
 اینقدر فکر و خیال ما رو نکن .مراقب خودت باش .هنوزنرفتی داخل؟ مگه با کاروان منیری اونجا؟
 نه.خواستم تنها باشم ...گوشی ...یه لحظه گوشی...دیگر منیتوانم جلوتر بروم .نگاهم را به اطراف میچرخانم.
اینجاپیداکردنایرانیسختنیست.شایدازعربهابیشرتباشند.
کسیراپیدامیکنم.ازظاهرشب هراحتیمیشودفهمیدکهایرانی
است .صدایم را به او میرسانم و خیلی زود مسیرمان با هم یکی
میشود.لیالرامعطّلمنیگذارم:
 من بعدا ًباهات متاس میگیرم لیال جان.رشجی هوا ،بیرون میماند .هوای خنک با عطری که خیلی
آش��نا نیس��ت حامل را عوض میکند .خوب یا بدش را درس��ت
منیفهمم .اینجا فقط نور است و ستون .نیمی سفید ،نیمی سبز.
البهالی ستونها گاهی خالی خالی است و گاهی با یگ گروه که
قرآن میخوانند و رس تکان میدهند ،پر میشود .قدمها میروند
تا برسند .روی برق سنگها و البهالی صف ستونها .مسجد انگار
انتها ندارد .کف پاها البد روی برق سنگها ،رسد و گرم میشوند.

عکس از :علی حسینیان نسب(جشنواره ملی عکس خانه دوست)

عکس از :سلیامن گلی

سبز ،سفید ،خاکسرتی

من ا ّما فقط نگاهم به دنبال متام شدن ستونهاست و گوشم به
صدای الستیک ویلچر که روی مرمرها ناله میکند .زیر پیراهنم
قلبی تند م یزند .از آقایی که مرا جلو میبرد میخواهم که راه
خودش را برود و میگویم که دیگر خودم میروم ا ّما دلش قرار
منیگیردومیگوید:اونجلوبری،سختتمیشه.سعیمایناست
که حالیش کنم به این سختیها عادت دارم ا ّما او خیلی زود به
م��ن میفهامند که باید بگذارم او هم کار خودش را بکند .کمی
راحت میشوم و دیگر معذّب نیستم .جلوتر که میرویم بیشرت
با هم حرف م یزنیم و از زیر زبانم میکشد که این پاها را کجا
جا گذاشتهام .به جاهای شلوغتر که میرسیم ،صفهای پراکندۀ
مناز و رشطهها سخت میگذارند که حرکت کنیم .به سختی جلو
میرویم و بین اش��تیاق و دلهره معلّق میشویم .هر چه پیش
میرویم ،جمعیت بیشرت میشود .نگاهی به دور و برم میاندازم
و دکمۀ وسط پیراهنم را باز میکنم و دستم را میبرم داخل .برق
داخل چشمهای من و همۀ جمعیتی که پیش میرویم دارد از
نور لوسرتهای آن جلو سبز میشود که چشمهای دیگری از الی
پیراهنمروشنمیشود.میخواهماینجارانشانشبدهم.
 ایول! بابا دمت گرم .چهطوری آوردیش تا اینجا؟ خودم هم منیدونم .من رو با این وضعیت میبینن ،خیلیمنیگردن .خواست خدا بود.
 از تهران آوردیش؟ من مشهدیام .با کاروان مشهدم .آره از ایران اومده. قسمت رو میبینی؟ این که باید َجلد آقا باشه .چرا آوردیشاینجا؟ببیننمیگیرنش.مراقبباش.
 جلد آقاس��ت ولی ش��اه پر نداره .منیتونست تا حرم بره.خونگیه .جلد پنجرۀ رو به حرم خومنونه .جاش هم پشت همون
پنجرهاست.
آستینمرابهشقیقهاممیکشمومنیگذارمعرقرویپیشانیم
بیش�تر سرُ بخورد  .به س��ختی صدایم را از آشوب گلویم بیرون
میآورم :مال پرسمه.
میرسیم بهصفهای منظّم .به فرشهای سبز.صفبهصف
جایامن را باز میکنیم تا برسیم به آن جلو .انگار وقت تنگ است
و همه چیز دارد متام میشود .انگار همه دارند میروند و تو جا
میمانی .کبوتر زیر پیراهن چرخی م یزند و تقلاّ میکند .جایی
میایس��تیم و من باید به لیال زنگ بزنم .گوشی را به زحمت از
جیبم بیرون میکشم .دکمۀ سبز را دوبار فشار میدهم و روی
صفحه ،عکس رضا ظاهر میشود .دوبار بوق میخورد و دمل پر
م یزندتامشهد:
 لیال باورت میشه .من یه قدمی قرب پیغمربم .لیال منیدونمبایدچکارکنم.
قط��رهای سرُ میخورد روی گونههایم .بیاختیار .جوری که
منیتوانم به لیال بگویم پشت در خانۀ حرضت زهرا ایستادهای.
سعیمیکنملیالحاملرانفهمدا ّمامنیتوانم:
االنبایدرضامنرومیآورد.جاشخالیه.جاتونخالیه.اینجاآدم خیلی احساس تنهایی میکنه .مدینه یه جور عجیبیه .منیشه
گفت .منیشه نوشت .فرض کن پشت پنجره فوالد بخوای حالت

رو برای یکی پشت تلفن تعریف کنی ...یه آقایی زحمت کشید
من رو تا داخل آورد.
 خدا خیرش بده .خیامل راحت ش��د .با ش��یراز متاس گرفتم.میگن لیست انتظار کبد خیلی شلوغه .بعیده تا پنج شیش ماه
دیگهخربیبشه.
 تا اون موقع که رضا از دس��ت میره .بیامرستانهای دیگهچی؟
فرقیمنیکنه. ای کاش یه مدّت تح ّمل میکرد ،سفر مکّه رو رد میکردیم.خیلی دوس��ت داشت بیاد .از اون روزی که اسم نوشتیم ،به کل
مدرسه پز داده بود که دارم حاجی میشم .من هم نباید میاومدم
وقتی شام دو تا نیومدید.
 تو اینجا میموندی که چی بشه؟ نگران نباش من هستم.رضا خوب بشه هر سه تامون یه سفر دیگه میریم .فکر کنم این
ماه باید یکی دو تومن پول قبض موبایل بدیم .اینقدر زنگ نزن.
 کِی حرم بودی لیال؟ دیروز.اینجامثلحرمامامرضانیست،ولیانگارآشناست.آدم فکرمیکنه یه عمر اینجا بوده .مثل چیزایی که توی خواب میبینی و
توی بیداری برات آشناست .دمل بدجور تنگ مشهده.
 راستی کبوتر رضا رو چکارش کردی؟اینجاست.زیرپیرهنم.جدیمیگی؟نگیرنش! آوردمش زیارت .جای رضا .میبرمش بقیع و ولش میکنم.اونجادیگهتویآسمونه.پرمنیخواد...
کبوتر تقلاّ میکند .بوی آشنایی میپیچد توی رسم ،میان این
همه بوی ناآشنا و تند .سعی میکنم آرامش کنم .صدای رضا توی
گوشم میپیچد که میگوید :بابا! بابا! پشت پنجره یه کبوتره .بیا
بگیرش و من که دستانم را دور کبوتر حلقهمیکنم .انگار میلی به
پریدن ندارد .رضا فکر میکند که کبوتر حرم است .سعی میکنم
خیالش را راحت کنم که زیر شکمش را رنگ کردهاند و شاهپرش
هم زخمی شده .میگویم که کبوتر خانگی است .رضا خیالش
راحت میش��ود .زخم بال کبوتر را میبندی��م و چند روزی به
دنبال صاحبش میگردیم .کسی پیدا منیشود .شاهپر شکستهاش
را که قیچی میکنیم ،میش��ود جلد رس و ص��ورت رضا و دلیل
خوشحالیهای از آن به بعد.
ستون حنانه برای لحظهای تنها میشود .زیر سقفی که انگار
آسامن است و دریا .مرد دشداشهپوشی صف را خالی میکند و جا
برای ویلچر باز میشود و لحظهای بعد هر دو چسبیده به ستون،
گونه خیس میکنیم .مرد خداحافظی میکند و میرود .انگار من
را به جایی که باید رسانده ،خیالش راحت میشود .سمت راست
صورتم را روی س��تون میگذارم و چش��م میدوزم به قفل آویز
نقرهای که روی در مش ّبک رنگ و رو رفتۀ انتهای ردیف ،آویزان
است .نگاه همه پشت در مانده است .شانه از ستون برمیدارم.
چرخ ویلچر را با دستهایم میچرخانم و جلو میروم .خودم را
میرسانم به جلو در خانۀ پیغمرب .هامنجا میایستم و زل م یزنم
به س��یاهی داخل خانه .دیگر نه صدای داد و بیداد رشطهها را

متو ّجه میشوم و نه تنه زدنهای مردم را .دست میگذارم روی
سینهام و چیزهایی میگویم .رشطه چهرهاش را در هم میکشد.
به لحظۀ جدا شدنم از لیال و رضا برمیگردم که پرستار با نوک
انگشتهایش روی دست رضا زد و سوزن رسم را فرو کرد داخل
بدن��ش .کمی خودش را جمع کرد .انگار درد زیادی برایش نبود.
دست از دست رضا جدا کردم .بلیطها و پاسپورتهای لیال و رضا
را گذاشتم کنار تخت .دل کندن برایم سخت بود .االن هم هامن
حس را دارم .کمی جلو میروم و خیره میمانم به کلامت کوفی
روی در خانه .ب ّچهای ش��دهام که میخواهد رس روی شانههای
پدرش بگذارد و زار زار گریه کند .پر از صدا هستم .از سالها پیش
تا حاال .پر از سالم هستم و صلوات از مشهد به مدینه از مدینه به
مشهد .منیدانم که حرف خودم را کجای این نجواها بزنم .کبوتر
زیرپیراهنمتقلاّ میکند.نگاهمأمورسبزپوشانگاربهبرجستگی
زیر پیراهنم اس��ت .رشطۀ س��بزپوش چهره درهم میکشد و با
چوبدس��تیاش اشاره میکندَ :ح ِّرک َح ِّرک و میفهمم که باید
حرکتکنم.
از مسجد خارج میش��وم .دوباره رشجی هوا میریزد روی
صورتم.میافتمرویخطهایکفبینالحرمینومیرومتابرسم
پشت دیوار بقیع .گوشی را درآورم و دوباره مشهد را میگیرم .لیال
آرام اس��ت .من برایش از اینجا میگویم و او از آنجا .آنقدرادامه
میدهیمکهلیالجیغیمیکشد:نفسمنیکشه...نفسمنیکشه.
هر چه صدایش میکنم جواب منیدهد .میفهمم که پرستارها
او را پس م یزنند و میریزند داخل اتاق .کس��ی میگوید کیسۀ
اکسیژن .صدای خط روی دستگاه صاف میشود .این را به سختی
میفهمم .دوباره به هم میریزد و تلفن قطع میش��ود .دوباره
ش�مارۀ لیال را میگیرم .جواب منیدهد .چند بار دیگر هم .رضا
میآید و میرود البد .حامل به هم میریزد .از آن وقتهایی است
که اگر لیال هم اینجا بود مرا منیشناخت.
منیفهمم چهطور و چه کسی کمکم کرد تا پلّهها را باال بیایم.
به خودم که میآیم ،پشت پنجرههای آجری بقیع هستم .وقتش
است .دکمۀ پیراهنم را باز میکنم و کبوتر رضا را درمیآورم .دیگر
نشانی از زخم بالهایش نیست .انگار باالی باال هستیم و دنیا زیر
پایامن میچرخد .باالتر ،آسامن است و خورشید و گنبد سبز که
میدرخشد .لیال هنوز جواب منیدهد .به حرف میآیم .صدایم را
میشود از چند مرتی شنید :آقاجان زیارت رضا رو از من قبول کن.
خودت شفاش رو بده .به خیر بگذره ،خادم پرست میکنمش...
کبوتر را از الی پیراهنم درمیآورم و رسش را میبوسم و حرف
آخر را م یزنم« :خوش به حالت» و میگذارمش بین سوراخهای
دیوار .کبوتر آرام میپرد آن س��مت دیوار و مستقیم رو به جلو
میرود .ش��اید میداند که باید کجا برود .میرود قاطی دس��تۀ
کبوترهای کنار قرب چهار امام .رنگش با بقیۀ خاکس�تریها فرق
میکند.میروندپشتتپه.دکمۀسبزرادوبارم یزنم،ا ّمابیفایده
است .کبوترها از پشت تپه بلند میشوند .نور آفتاب که از پشت
تپههای بقیع رسک میکشد ،چشمم را م یزند .تالش میکنم که
رنگ کبوترها را تشخیص دهم ولی منیتوانم .کبوترها به آسامن
میروند و دور گنبد خرضا چرخی م یزنند و در تیزی نور آفتاب
گم میشوند .گوشی داخل دستم زنگ میخورد.

