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رسآغاز...
مهدی سیم ریز

همه چیز از یُمن "لوالک" تو آغاز میشود...
ذرهها بستۀ نام تواند و کهکشانها قدمگاه معراج تو.
همۀ جویبارهای هســتی از کوهســار عظمت تو رسچشمه
میگیرنــد و به دریای معرفت تو میریزند .نســیم از البالی
گیسوان تو میگذرد تا طبیعت را بارور ِمهری الیتناهی کند و
همۀ ارکان آفرینش را به جنبش وا دارد.
ای خاتــم رســالت آدم ،ای عظمت طوفان نــوح ،ای هیبت
بتشــکن ابراهیم ،ای اعجاز دســتان موســی ،ای روح بلند
مسیحا ...
قــاب هرن گنجایش قامت تورا دارد و کدام رنگ خیال،
کدام ِ
مجال درک تو را؟!
کدام نقش ،ترســیم جامل توست وقتی متام نگاره های عامل،
خال لبی است که نقاش ازل بر ماه رخسارت نشانده است؟
کدام نام ،شایستۀ توست وقتی همه چیز از تو آغاز میشود
و درتو پایان میگیرد؟!
بگــذار از حوالی خیالت بگذریم ،بگذار نســیم ،بوی زلفان
پریشانت را بسرت رسنت شکوفهها کند...
ای مهربان ،آهسته قدم بردار،
کوچههای جهل برش هنوز تشنۀ خون پیشانی توست...

قرآن  -شامره ثبت  / 3053 :خط  :کوفی پیرآموز،
ابعاد  20×25 :سانتی مرت  /کاتب و مذهب  :عثامن وراق غزنوی
از کتاب شاهکار های هرنی در آستان قدس رضوی
(منتخب قرآن های نفیس از آغاز تا سده نهم هجری قمری)

مقدّمه:

همگامینقاشیهای
قهوهخانهای با ادب ّیات عامیانۀ
عرص قاجار

(مطالعۀ مضمونی و ساختاری نقاشیهای
قهوهخانهای متعلّق به موزۀ آستان قدس
رضوی با تصاویر کتاب طوفا ن البکاء)
مهنوش غفوریان مسعودزاده*  ،جواد علیمحمدی اردکانی**

چکیده
با تو ّجه به تاریخچۀ نقاشی قهوهخانهای که از مناسبات فرهنگی و هرنی عرص قاجار
تأثیر پذیرفته ،هدف این پژوهش ،جســتوجوی زیربناییترین منابع الهام نقاشان
قهوهخانــهای از لحــاظ فرمی و محتوایی در آفرینش آثار عاشــورایی اســت .مقالۀ
حارض به منظور بررسی و بازمنایی تأثیرپذیری این آثار از کتب چاپی مص ّور عامیانۀ
روزگار خود ،به روش میدانی و با برگزیدن سه اثر شاخص از آثار نقاشی قهوهخانهای
عاشــورایی موجود در موزۀ آستان قدس رضوی به عنوان منونه ،به مقایسۀ تطبیقی
ساختار و محتوای این آثار با تصاویر موجود در کتاب مذهبی طوفا ن البکاء پرداخته
است .در پایان چنین نتیجه گرفته شده که یکی از مهمترین منابع الهام نقاشان سبک
قهوهخانهای ،کتب مص ّور چاپ سنگی و ادب ّیات عامیانۀ عرص قاجار بوده است.
کلیدواژهها :نقاشی قهوهخانهای ،چاپ سنگی ،طوفا ن البکاء ،مضامین عاشورایی ،موزۀ
آستان قدس رضوی.
* کارشناس ارشد پژوهش هرن ،دانشگاه علم و فرهنگ تهران.
mehnoushghafourian@yahoo.com
** استادیار گروه نقاشی ،دانشگاه علم و فرهنگ تهران.
info@pars-art.com
این مقاله مستخرج است از :پایاننامۀ کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی و تحلیل نقاشیهای
خیالینگاری موجود در موزۀ آستان قدس رضوی».

دربــار از برگزاری منایش تعزیه و ســاخنت تکیۀ دولت برای
اجرای آن نیز به محبوبیت و رونق این مراســم افزود و به
آن جنبۀ رسمی و عمومی بخشید.
اینگونــه بود که اعتقــادات مذهبی مــردم به صحنۀ
دیداری و شــنیداریِ منایش وارد شد و مورد استقبال اقشار
مختلــف جامعه قرار گرفت ،ضمن آنکه وجود موســیقی،
حرکت ،شــعرخوانی مذهبی و نوح هرسایــی نیز هیجان و
جاذبۀ ویژهای به این نوع منایش میبخشید.
جاذبۀ برصی صحنۀ منایش تعزیه در نقاشــیهایی که
با مضمون عاشورا تصویر شــدهاند ،جلوهگر است .در این
دوران ،نقشپردازیِ مذهبی مانند ترسیم شامیل معصومین
و بیــش از همه تصاویر مربوط به واقعۀ عاشــورا بر روی
پردههای بزرگ به شــیوۀ نقاشــی عامیانه رونق یافت .این
سبک از نقاشی ،به «نقاشی قهوهخانهای» 3شهرت دارد.
نکتۀ قابل تو ّجه ،تأثیرگذاری س ّنت نقاشیِ درباری قاجار
بر ســبک نقاشی قهوهخانهای است .بر این اساس ،پردههای
نقاشی عاشورایی که روایتگر این واقعۀ تأثرانگی ِز مذهبی در
ســاختار هرن عامیانهاند ،همزمان تحت تأثیر منایش تعزیه و
عنارص زیباشناسانه و تزیینیِ نقاشی درباری قاجار قرار دارند.
متأســفانه آثار چندانــی از نقاشــی قهوهخانهای دورۀ
قاجار که دارای تاریخ و رقم باشــند ،در دســت نیست .از
آنجــا که انگیزۀ اصلی این پژوهش پی بردن به منابع الهام
سبک نقاشــی قهوهخانهای با مضامین عاشورایی از لحاظ
ســاختار و محتــوا در دورۀ قاجار اســت ،بیتردید باید در
گام نخســت ،مجموعهای را جســتوجو کرد و برگزید که
اطّالعاتی درســت و دقیق در مورد این گــروه از آثار را در
اختیارمان قرار دهد.
پژوهش حارض ،موزۀ آستان قدس رضوی را به عنوان حوزۀ
مطالعاتی خود برگزیده اســت ،زیرا این موزه با تو ّجه به حال
و هــوای مذهبی حرم امام رضــا(ع) ،دارای گنجینهای غنی از
شامیل معصومین و نقاشیهای مذهبی و به ویژه نقاشیهای
قهوهخانهای عاشورایی است .اغلب این آثار اهدایی هستند و
شــاری از آنها به دورۀ قاجار تعلّق دارند .با تو ّجه به اینکه
تاکنون پژوهشی روی نقاشــیهای قهوهخانهای موزۀ آستان
قدس صورت نگرفته ،با انتخاب سه اثر شاخص از این مجموعه،
این آثار را مورد بازشناسی قرار خواهیم داد.

از منظــر تح ّوالت فرهنگــی و اجتامعی ،عرص قاجار را
میتــوان یکی از مهمتریــن ادوار فرهنگی و تاریخی ایران
دانســت .ایــرانِ عرص قاجــار ،میان دو قطب «ســ ّنت» و
«تجدّد» در نوسان بود .تغییرات و دگرگونیهای اجتامعی
و سیاسی ،زمینهساز تح ّوالت فرهنگی شد و برقراری ارتباط
با کشــورهای اروپایی نیز تأثیرات فراوانی بر فرهنگ و هرن
ایران دورۀ قاجار گذاشت.
نقاشــی ایرانی نیز در این دوره شــاهد تح ّوالت سبکی
بســیار بود ،به گونــهای که چگونگی و چرایــیِ این جریان
پیوستۀ تغییر و دگرگونی در سالهای گذشته همواره موضوع
مطالعات تاریخنگاران و پژوهشگران هرن بوده است.
«نقاشــی دورۀ قاجــار را میتــوان در دو گــروه کلّی
ارشافــی و عامیانه مورد بررســی قرار داد؛ نقاشــی ارشافی
شــامل پیکرهنگاری دربــاری ،تصاویر نســخههای خطی،
نقاشــیهای روی کاشــی در تزیینــات کاخهــا و مانند آن
است و نقاشی عامیانه شامل نقاشی قهوهخانهای یا عنوان
جدید آن خیالینگاری ،تصویرسازی کتابهای چاپ سنگی،
نقاشــیهای کاشــیهای رسد ِر حاممها و اماکن عمومی و
نقاشیهای دیواری امامزادهها و مکانهای عمومی مشابه
است» (افشار مهاجر.)61 :1384 ،
در این بین ،نقاشــی قهوهخانهای به شدّت تحت تأثیر
جریانات فرهنگــی دوران خود ،همچون رواج کتب مص ّور
چاپ سنگی ،نقالی و روضهخوانی و دیگر تح ّوالت فرهنگـی
ـ اجتامعی بود؛ تح ّوالتی که به واسطۀ انقالب مرشوطه ،پی
در پی جامعۀ ایــران را با آزمونها و تجربههای نوظهوری
مواجه میساخت.
یکــی از ایــن جریانــات فرهنگــی ،آداب ســوگواری
امــام حســین (ع) و رونق روضهخوانــی در دورۀ قاجار و
شکلگیری منایش آیینیِ تعزیه بود« .روضهخوانی مجلسی
بود که در آن کتاب روضهالشهدای کاشفی خوانده میشد.
پس از روضهالشــهدا،كتابهای دیگــری در عرص قاجار با
1
موضوع مقاتل تألیف شد كه مهمترین آنها طوفانالبكاء
معروف به جوهری و ارسار الشــهاده 2اســت» (محجوب،
.)1235 :1387
روضهخوانــان روش کار خــود را مطابق فرهنگ زمانه
تغییــر داده و منبع روضههای خــود را نیز با هدف جلب
حداکرث رضایت مخاطبانشــان عــوض میكردند .پردههای پیشینۀ پژوهش
مربوط به روضهخوانی كه تصویرگر وقایع عاشــورا بودند،
چنانکــه گفتــه شــد ،هــدف اصلــی ایــن پژوهش،
در مكانهای عمومی نصب میشــد تا به اجرای پرشــورتر جســتوجوی منابــع الهــام نقاشــان قهوهخانــهای و نیز
مراسم و برانگیخنت احساسات مخاطبان كمك کند .حامیت مقایســه و تطبیــق این نقاشــیها از منظــر ویژگیهای

مضمونی و ســاختاری است .در این مسیر ،پژوهش حارض
از دســتاوردهای مطالعــات مرتبط پیش از خــود نیز بهره
گرفته است .رضوری است ضمن معرفی این منابع ،توضیح
کوتاهی در مورد هر یک ارایه شود:
1ـ مهدی مرادی شــورچه در مقالۀ «تأثیر تصاویر چاپ
سنگی بر نقاشی معارص ایران» ،در پی بازمنایی تأثیر تصاویر
چاپ ســنگی بر نقاشی و گرافیک معارص ایران بوده است.
وی ضمناً نشــان داده که چگونه هم نقاشــی قهوهخانهای
و هم نقاشــی نوگرای ایران از این تصاویر تأثیر پذیرفتهاند.
«در میان نقاشــیهای معارصی که به موضوعات مذهبی
پرداختــه و متأث ّــر از تصاویر چاپ ســنگی دورۀ قاجارند،
نقاشیهایی به چشــم میخورند که در وهلۀ ا ّول متأث ّر از
ترکیببندی این تصاویرند .در میان نقاشیهای قهوهخانهای
منونههایی از اینگونه به چشم میخورد» (مرادی شورچه،
 .)34 :1387به نظر میرسد آنچه برای نویسندۀ این مقاله
اه ّمیت داشته ،تنها مقایسۀ تطبیقی تصاویر با یکدیگر بوده
است .این مطالعه موردی نبوده و در آن شناسنامۀ دقیقی
از تصاویر ارایه نشده است.
2ـ خیزران اسامعی لزاده در مقالهای با عنوان «مطالعۀ
تطبیقی نقاشــیهای عاشــورایی حســن اســاعی لزاده با
مــن مقتل روضهالشــهدا» ،محتوا و مضامین نقاشــیهای
قهوهخانــهای عاشــورایی را مد نظر قــرار داده و به میزان
تأثیرپذیری نقاشــیهای قهوهخانهای حسن اسامعی لزاده
از کتاب روضهالشهدا ،اثر مالحسین کاشفی پرداخته است.
نویسنده در ادامه از بهرهگیری فراوان نقاش از سایر مقاتل
و داســتانهای رایــج میان مردم ســخن گفته ،ا ّمــا به نام
کتابهای عامیانهای که بین مردم رواج داشــتهاند و منشأ
ادبی و محتوایی نقاشیهای قهوهخانهای بودهاند ،اشارهای
نکرده است.
3ـ اولریش مارزلف در کتاب خود با عنوان تصویرسازی
داســتانی در کتابهای چاپ ســنگی فارســی ،به بررسی
کتابهای مص ّور چاپ ســنگی پرداخته و فهرستی از آنها
را به همراه فهرســت نقاشان این کتابها ارایه داده است.
به عقیدۀ وی« :کتابهای چاپ سنگی مص ّور به عامۀ مردم
نزدیکتــر بوده و از منظر اجتامعــی ،تصاویر این کتابها
با برخی از هرنهــای دیگر مانند گچکاریِ روایی در بناهای
عمومی ،کاشیکاریهای تصویری و یا نقاشی قهوهخانهای
مرتبط اســت» (مارزلــف .)14 :1390 ،وی بارها از طوفان
البــکاء جوهری به عنوان محبوبتریــن و مهمترین کتاب
چاپ سنگی مص ّور عرص قاجار (به استناد بیشرتین دفعات
چاپ) نام برده است (هامن14 :و .)44

4ـ علــی بــوذری در کتاب چهل طوفان ،پس از بررســی
مفصــل چاپهای مصــ ّور طوفا ن البکاء فی مقاتل الشــهدا
ّ
به قلم محمدابراهیم ابــن محمدباقر جوهری ،در خصوص
اه ّمیت این اثر در دورۀ قاجار نوشته است« :تاکنون  56چاپ
سنگی و رسبی مص ّور و  12چاپ بدون تصویر طوفا ن البکاء
شناسایی شــده که این رکورد در میان کتابهای چاپی دورۀ
قاجار بیسابقه و بیرقیب است» (بوذری.)18 :1390 ،

نقاشی قهوهخانهای

نقاشی قهوهخانهای نوعی نقاشی روایی است كه در دورۀ
قاجار رواج یافته و تا بــه امروز نیز كامبیش ادامه دارد .این
نقاشــیها بر روی پردهها یا بومهایی در ابعاد بزرگ ترسیم
شــده و به موضوعات مذهبی ،مانند واقعۀ عاشــورا ،اشعار
حامسی شاهنامه و همچنین داســتانهای عامیانه و اشعار
تغزلی اختصاص داشتهاند .مضامین این تصاویر غالباً برگرفته
از ادبیّات عامیانۀ دوران خود بود ،به همین سبب ،این سبک
از نقاشی ،زیرمجموعهای از هرن عامیانه به شامر میآید.
از آنجا که اغلب مخاطبان این نقاشــیها مردم كوچه
و بازار ،عامی ،كمســواد و بیســواد بودند ،اماکن عمومی
همچــون قهوهخانههــا و تكایا ،محلهــای اصلی عرضه و
منایش نقاشــیهای این ســبک شناخته میشــد و به نظر
میرســد حامیان هرن مردمیِ نقاشــی قهوهخانهای نیز در
درجۀ ا ّول همین قهوهچیها و صاحبان قهوهخانهها بودند.
«از اواسط دورۀ قاجار به اینسو ،قهوهخانهها همچون یک
پدیدۀ اجتامعی در شــهرها به خصــوص در تهران و میان
مردم نقش و اعتبار یافت و شــاهنامهخوانی و قصهگویی
یکــی از برنامههــای فرهنگــی رایــج قهوهخانهها شــد»
(بلوکباشی.)87 :1375 ،
قهوهخانهها محل تجمــع قرشهای مختلف جامعه بود
و مســایل روز در آنها مورد بحث و بررسی قرار میگرفت.
نقاالن با روایت داستانهای حامسی شاهنامه و وقایع تاریخی
ـ مذهبی ،مردم را دور هم جمع میکردند .نقاشــان نیز این
روایتها را به تصویر میکشــیدند .نقاالن از روی پردههای
بزرگی کــه این نقاشــیهای روایی و قابل فهــم برای همۀ
اقشــار جامعه بر آنها نقش شده بود ،وقایع و داستانها را
برای مخاطبانشــان بازگو میکردند .در نتیجه «شاید بتوان
قهوهخانه را خاستگاه این نوع نقاشی دانست» (پاکباز:1384 ،
« .)201هنگامی که نقاشی پردهخوانی 4در ایران متداول شد،
قهوهخانهها در حقیقت به صورت کارگاه نقاشــی نقاشــان
درآمد» (فلــور )86 :1381 ،و «در نهاد قهوهخانه ،دو مکتب

از هرنهای کالمی و تجسمی یعنی سخنوری و نقاشی رشد و
بالندگی یافت» (بلوکباشی.)11 :1375 ،
بسیاری از تصاویر این نقاشیها ساده به نظر میرسند،
زیرا نقاشان این سبک اغلب كسانی بودند كه حرفهای غیر
از نقاشــی ،مانند گچبری و كاشیكاری داشتند .ویلیام فلور
در كتاب خود ،نقاشــی و نقاشــان دورۀ قاجار ،نقاشان آن
دوره را به ســه طبقه تقسیم کرده است« :نقاشان دربار در
عالیترین طبقه بودند و نقاشــان مستقل كه نقاشیهایی
برای فروش تدارك میدیدند در دومین طبقه قرار داشتند،
ســومین طبقه از نقاشــان نیز به عنوان پیشهوران صنعتی
عمل میكردند (بیشــر آنها شــاگردان نقاشان طبقۀ دوم
بودنــد) و طرحهــا و رســمهایی برای منســوجات (قالی،
قلمكار ،شال) یا صنعت كاشیپزی و نیز برای معامران تهیه
میمنودند .نقاشــان پردههای نقاالن و قهوهخانهها عموماً
در این شــاخه از هرن تجســمی متخصص بودنــد» (فلور،
.)17 :1381
هامنطور که گفته شــد ،تصاویر این نقاشــیها ساده
و برای همگان قابل فهم بود .نقاش اســامی شخصیتهای
داســتان را در كنار تصویر آنان مینگاشــت .وی تابلو را به
چندین قســمت تقســیم میکرد ،موضوع را در دورتادور
میکشــید و مضمــون و شــخصیت اصلی روایــت و اوج
داســتان را ـ که در مورد تابلوهایی با مضامین عاشــورایی،
به نربد ظهر عاشــورا اختصاص داشــت ـ در مركز تابلو قرار
میداد .در این نقاشیها بُعد زمان و مكان شكسته میشد.
به منظور منایش ایــن ویژگی ،چندین صحنه كه متعلّق به
زمانهــای مختلف از یک رخداد واحــد بودند ـ مثالً حتّی
صحنههای پس از عاشــورا ـ در یك پرده و در کنار یکدیگر
ترســیم میشــد .همچنین در این ســبک از نقاشی ،اصول
مربوط به آناتومی و پرســپكتیو رعایت منیشــد و چهرهها
چنان ترســیم میشــد كه زاییدۀ تخیل نقاش بود .منادها و
نشانههای مرتبط به موضوع نیز به صورت محسوس ترسیم
میشد تا تأثیری آنی و همراه با هیجانی خاص بر مخاطب
داشته باشد .وجه مشــرك آشکار این نگارهها ،تقابل قوای
اولیا و اشقیاست.
رنگهای غالب در پردههای مذهبی ،سبز ،قرمز و زرد
و پس از آنها آبی فیروزهای است .امام حسین(ع) در متام
تصاویر دستاری سبز بر رس دارد كه قسمتی از آن را به دور
گردن پیچیده اســت .ایشــان طفلی نیز در آغوش دارد كه
مناد حرضت علیاصغر(ع) است .به این ترتیب ،بیننده در
نخستین نگاه ،روایت نقاشی را درمییابد (تصویر .)1

از قدیمیترین دیوارنگاریها و كاشــیکاریهای سبك
قهوهخانهای میتوان به این سه اثر اشاره کرد:
1ـ دیوارنگارۀ امامزاده شاه زید در اصفهان« ،مربوط به
ســال 1097ﻫ .ق1685 / .م( 5».میرزایی مهر،)23 :1386 ،
(تصویر )2؛
2ـ كاشیكاریهای حسینیۀ مشیر شیراز« ،منسوب به آقا
بزرگ با موضوع واقعۀ كربال ،مربوط به ســال  1293ﻫ .ق/ .
 1876م( ».فلور( ،)83 :1381 ،تصویر )3؛
3ـ كاشیكاریهای رسد ِر حامم قدیمی مالیر« ،اثر میرزا
عبدالله نقاش با عنوان «جنگ رستم و دیو سپید» ،مربوط
به سال 1200ﻫ .ق( ».سیف( ،)164 :1376 ،تصویر .)4

تصویــر 1ـ واقعۀ عاشــورا ،اثر عبداللــه مص ّور،
نقاشــی رنگ و روغن ،اصفهان ،اواخر سدۀ 19و
اوایل سدۀ  20م ()277 ;1999 ,Robinson

تصویر 2ـ عاشورا ،دیوارنگارۀ امامزاده شا ه زید
اصفهان ،اواخر سدۀ 19م( .هامن)95 :
تصویر 3ـ عاشــورا ،کاشیکاری حسینیۀ مشیر
شیراز1876 ،م( .هامن)95 :

تصویر 4ـ جنگ رســتم و دیو سپید ،اثر میرزا
عبدالله،کاشــیکاری رسد ِر حــام قدیمــی مالیر
1200ﻫ .ق( .سیف)164 :1376 ،

کارکــرد ایــن آثار ،ســبب رونــق و رواج این ســبک از
نقاشــی در دورۀ قاجار و بهخصوص اواخــر آنبود .نقاش
قهوهخانهای روایتها را از نقال یا روضهخوان میشــنید و
به تصویر میكشید .در مقابل ،نقاالن و روضهخوانان نیز به
یــاری این تصاویر ،رشح کاملتر و شــنیدنیتری را از ماجرا
روایت میکردند .نصب این نقاشیها در مكانهای عمومی،
نظیــر قهوهخانهها و تكایا و نیز بــه صورت دیوارنگاری در
بازارها و حاممها موجب میشــد این روایتها همواره در
خاطــر مردم باقی مبانند .اینگونه بود که عالوه بر نقالی و
روضهخوانی که بخشــی از حافظۀ شنیداری مردم این دوره
را تشــکیل میداد ،روایت عینی این وقایع نیز ثبت میشد
و رویداد مورد نظر ،چه از نوع حامســۀ ملی و چه از نوع
حامسۀ مذهبی ،در حافظۀ دیداری مخاطبان حك میگردید.
باید گفت سبک مســلّط نقاشی نیمۀ اول قاجار ،یعنی
ســبک درباری یا پیکرهنگاری درباری ،بر ســاختار تصویری
و زیباشناختی ســبک قهوهخانهای تأثیر داشته است« .این
نقاشیها دنبالۀ نقاشی مجلل و عالی دورۀ فتحعلیشاه قاجار
تصویر 5ـ شاهزادۀ قاجار ،اثر محمد حسن ،رنگ و
روغن روی بوم1830 ،م )95 ;1999 ,Robinson( .اســت ،یعنی نیمۀ اول قرن  13هجری قمری» (آغداشــلو،
« .)158 :1387عمده مشــخصات ســبک دربــاری عبارتند

زربفت و مرواریدنشــان ،رسیر ،تاج ،کاله ،ســاح که رسارس
نقشدار و فاخر هســتند»( 6پاکباز( ،)151 :1384 ،تصاویر
 5و  .)6همچنین تأثیر تصاویر نســخههای خطی از جمله
شــاهنامۀ داوری اثر لطفعلی صورتگر شیرازی ،در طرحها،
ساختار و رنگهای آثار مربوط به این سبک قابل مشاهده
است (تصویر .)7

ادب ّیات عامیانۀ فارسی در دورۀ قاجار

تصویر 7ـ شــاهنامۀ داوری ،اثر لطفعلی صورتگر شــیرازی1279 ،ﻫ .ق.
(آغداشلو)170 :1376 ،

رواج ،تكوین و تح ّول آداب ســوگواری مذهب تشــ ّیع،
مانند روضهخوانــی ،ذكر مصیبت و خصوصاً منایش تعزیه
که از اه ّمیت و محبوبیت قابل تو ّجهی در میان متام طبقات
اجتامعــی دورۀ قاجار برخــوردار بود ،این نقاشــیها را از
لحــاظ فرهنگی تحت تأثیر قرار داد .اغلب شــخصیتهای
نقاشــیهای عاشــورایی لباسهایــی بــه تن دارنــد که به
جامههای تعزیهگردانان شــباهت دارد .8نــوع روایتهای
موجود در تصاویر عاشورایی نیز از روایتهای تعزیه و آن
دســته از كتب چاپ ســنگی مص ّور دورۀ قاجار که به ذكر
مصیبــت اختصــاص دارند ،همچون طوفانالبــکاء و ارسار
الشهاده اقتباس شده است.
اوضاع اجتامعی ـ سیاســی و وقایع تاریخی عرص قاجار،
ماننــد جنگهــای داخلــی و خارجی ،انقــاب مرشوطه و
پیامدهای آن ،ارتباط با فرنگ و بحران ملّی ـ مذهبیِ مردم،
جامعه را به بیداری و آگاهی برای حفظ ارزشها ،سنتها
و هویت خود واداشــت .از آنجا كه تهاجم به هویت ملّی
ـ مذهبی ایرانیان همیشه با واكنش و مقاومت مردم همراه
بوده اســت ،رواج نقاشیهای مردمی با مضامین عاشورایی
و حامسی نیز نوعی مقابله و واكنش فرهنگی با بحرانهای
اجتامعی عرص قاجار به شامر میرفت.
7

تصویر 6ـ مراســم ســام نوروزی فتحعلیشــاه ،از :ترکیببندی متقارن و ایســتا بــا عنارص افقی و عمودی
نقاشی روی کاغذ ،حدود 1230ﻫ .ق ،برگرفته از و منحنــی ،ســایهپردازی مخترص در چهــره و جامه ،تلفیق
دیوارنگاره کار عبداللهخان (هامن)175 :
نقشمایههــای تزیینی و تصویــری و رنگگزینی محدود با
تســلط رنگهای گرم به خصوص قرمز .در این مکتب پیکر
انســان اه ّمیت اساسی دارد ولی به رغم بهرهگیری از اصول
برجســتهمنایی ،همواره شبیهسازی فدای میثاقهای زیبایی
استعاری و جالل و وقار ظاهری میشود :تزیینات ،جامگان

حسین قوللرآقاســی (1269ـ 1345ﻫ .ش ).فرزند استاد
علیرضــا قوللرآقاســی نقشانــداز روی كاشــی و پارچه ،و
محمــد مدبر (وفات  1346ﻫ .ش ).را پیشكســوتان نامدار
نقاشی قهوه خانه ای میدانند .فتحالله قوللرآقاسی ،عباس
بلوكیفــر (1303ـ  1388ﻫ .ش ،).حســین همدانی (متولد
 1305ﻫ .ق ).و حسن اسامعی لزاده (1303ـ  1385ﻫ .ش).
ادامهدهندگان این سبك بودهاند.

در تاریخ نقاشــی ایران همواره رابطۀ مستقیمی میان
منت و تصویر وجود داشته و تصویر در خدمت کتابآرایی
بوده اســت ،چنانکه تا اواخر دورۀ صفویه اصوالً نقاشی و
به اصطالح نگارگری ،موجودیت مســتقلی نداشته است .با
نگاهی دقیقتر ،حتّی نقاشیهای درباری عرص قاجار نیز از
لحاظ زیباییشناســی ،تحت تأثیر متون ادبی و اشعار دورۀ
خــود بودهاند 9.این امر در مورد نقاشــیهای قهوهخانهای
دوران قاجار نیز صدق میکند.
مهمتریــن اتفاق صنعتی و فرهنگی ایــن دوران ،ورود
صنعــت چاپ به ایران بود که نســخ خطــی و کتابآرایی
ســ ّنتی را از رونق انداخت .این صنعت توانست با چاپ و
نرش آثار مربوط به ادبیّات عامه ،به شــکوفایی و رونق این
شاخۀ ادبی بیفزاید.
از منظــر فرهنگ عامه نیــز ایــن دوران دارای جاذبۀ
خاصی اســت زیرا جامعۀ عرص قاجار آشکارا بین دو قطب
ســ ّنت و تجدّد رسگردان بود .از این رو ،ادب ّیات عامیانۀ این
دوره زبان گویای جامعهای اســت کــه از نظر فرهنگی در
حال گذار است.
در خصــوص ارتبــاط نقاشــی قهوهخانهای بــا ادبیّات
عامیانه ،الزم است ابتدا تعریفی از ادب ّیات عامیانه به دست
دهیم .از نظر ویلیامهاناویِ پرس که از پژوهشگران برجستۀ
فرهنگ عامیانۀ ایران است« ،ادبیّات عامیانه مجموعهای از
ادب ّیات منثور روایی است که یا برگرفته از افسانههای ملی
ایران اســت و یا به آن ســبک پدید آمده است» (مارزلف،
«.)95 :1387ادب ّیــات عامه به مفهوم ســنتی ،ادب ّیات عامۀ
مردم است .طبیعتاً اینگونه ادب ّیات دارای خصوصیتی روایی
ـ نقلی بوده و خصلتی شبهتاریخی دارد .همچنین از عنارص
غیر واقعی ،تخیلی و یا جادویـــی نیز بهره گرفته اســت»
(هامن.)98 :
نقاشــی قهوهخانهای نیز که ریشــه در همین شکل از
ادب ّیات دارد ،آشــکارا دارای خصلتی روایی و نقلی اســت،
چنانکــه هدف اصلی از پیدایش این ســبک از نقاشــی را

میتوان بازگویی داستانها و روایتهای آشنای تودۀ مردم
به زبان تصویر دانست.
در خصوص رابطۀ مستقیم ادب ّیات عامه و تصویرپردازی
دورۀ قاجار میتوان مشــخصاً به موضوعاتی اشاره کرد که
در هــر دوی این شــاخهها مورد تو ّجه و اســتقبال فراوان
نویســندگان ،نگارگران و نیز مخاطبان آنها بودهاست .در
این خصوص ابتدا به بررســی موضوعــیِ منابع ادب عامۀ
عــر قاجار میپردازیم و برای پــی بردن به اه ّمیت کتب
عامیانــه در عرص قاجــار و محبوبیت آنهــا ،یک منونه از
فهرستهای آن دوره را مع ّرفی میکنیم.
در فهرســتهایی که در مــورد کتب چاپی عرص قاجار
تهیه شــده« ،همچون فهرســت کتابهــای چاپی حاجی
موســی ،منابع ذیل مدخــل «ادب ّیات عامــه» بدین ترتیب
تقسیمبندی شدهاند:
 کتب احادیث و اخبار و(...از منابع فارســی  30عنوانو از منابع عربی  14عنوان)؛
 کتب ادعیه و ...که خود به دو دسته تقسیم میشوند:الــف .ادعیه (14عنــوان) ،ب .مصیبتنامهها که عمدتاً به
رشح ماجــرای مصیبتبار امام حســین(ع) و یاران وی در
کربال پرداختهاند ( 18عنوان)؛
 دیوانهای شعر (  32عنوان)؛ قصص و حکایات ( 11عنوان)؛ بچهخوانیها (قصهها و داستانهای کودکان).بــه اســتثنای بخــش دوم (کتــب ادعیه و )...و ســوم
(دیوانها) ،آثار بخشهای دیگر فهرست را میتوان عمدتاً
جزو آثار روایی ـ نقلی به شامر آورد» (هامن.)103 :
بــا تو ّجــه به ایــن نوع تقســیمبندی فهرســتها و با
نگاهی به فهرســت بلندبــاالی مصیبتنامههای این عرص،
چنیــن برمیآید که عامۀ مردم ایــن روزگار به واقعۀ کربال
توجهــی ویژه داشــتهاند« .بســیاری از این آثــار که تحت
عنوان قصه یا حکایت دستهبندی شدهاند ،با مسایل جدّی
هویت ملّی ایرانیان رسوکار دارند؛ درســت به هامن ترتیب
که مصیبتنامهها به موضوعــات مربوط به هویت دینی
شیعیان پرداختهاند» (هامن.)112 :
نکتــۀ دیگری که باید در پایان این بخش به آن اشــاره
کنیــم ،ارتباط عنرص «خیال» با ادبیّــات و هرن مردمی این
دوره اســت .با وجود آنکه عنرص خیال در شعر عوام عرص
قاجار تحت تأثیر شــاهنامه قرار دارد ،10شاهد تفاوتهای
فراوانی میان خصوصیات شعر این دوره با س ّنت شعر فارسی
هســتیم  .11یکــی از خصوصیات اشــعار عامیانه ،خصلت
منایشی آن است؛ ویژگیای که شعر این روزگار را به تعزیه،

2ـ آب برداشــن حرضت عباس(ع) از فرات و شــهادت
آن حرضت؛
3ـ شهادت حرضت علیاكرب(ع) (تصویر )8؛
4ـ آمــدن زعفــر جنــی و منصــور ملك به یــاری امام
حسین(ع) و مأیوس برگشنت ایشان (تصویر )9؛
5ـ طیاالرض امام حســین(ع) از كربال به هند و نجات
دادن سلطان قیس از دم شیر؛
6ـ حضور ذوالجناح در قتلگاه.

تختحوضی و نقالی شــبیه میکند .اینگونه اشــعار «منت
ثابت و نوشــته ندارد و بســیاری از آنها جنبۀ بدیههگویی
داشــته و به عبــارت دیگر به طور دائــم از محیط اطراف
خــود الهام میگیرنــد» (محجــوب .)45 :1387 ،در نتیجه،
عنارص تصویری و خیالی آن نیز بســیار ساده و الهامگرفته
از فرهنگ مردمی است .جالب تو ّجه اینجاست که ویژگی
اصلی تصاویر کتب عامیانۀ این عرص نیز ســادگی ،روایی و
قابل درک بودن آنهاست .این سادگی و برخورداری از وجه
منایشی ،با منت این کتابها بیارتباط نیست.
طوفــا ن البکاء یکــی از معتربترین کتــب مص ّور چاپ معرفی نقاشــیهای قهوهخانهای عاشورایی موزۀ
تصویــر 8ـ شــهادت حرضت علیاكــر(ع) ،چاپ سنگی این دوره است« .از جمله کتابهایی که در آن دوره آستان قدس رضوی
سنگی (بوذری)344 :1390 ،
مکررا ً در تهران و تربیز چاپ شــد ،طوفــا ن البکاء (طوفان
1ـ تابلــو پردۀتعزیه ،نام هرنمند :نامشــخص ،ابعاد اثر:
اشک) اثر میرزا ابراهیم بن محمد جوهری است که در سال  7/5×2مرت ،تاریخ اثر :نامشخص (تصویر .)10
 1250هجری قمری  1834 /میالدی نگاشته شده است .این
در ایــن اثر که از بزرگترین نقاشــی های قهوهخانهای
اثر به علت مشــتمل بودن بــر تصاویر ،در میان کتابهای موجود در موزۀ آســتان قدس به شامر میرود ،صحنههای
ذکر مصایب امام حسین(ع) از برجستگی و استقبال ویژهای مختلف واقعۀ عاشــورا و نربد امام حسین(ع) تصویر شده
برخوردار بود» (مارزلــف .)100 :1387 ،از این رو ،تصاویر است .در ربع سمت چپ پرده ،سبك و رنگ تصویر متفاوت
این اثر به عنوان موضوع این مطالعه برگزید ه شدهاند.
اســت .در حاشیۀ اثر ،بند ا ّول تركیببند معروف «مصیبت
کربال» رسودۀ محتشــم كاشانی با خط نســتعلیق بر روی
مضامین عاشورایی در کتب مذهبی عامیانه
زمینۀ ســیاه نوشته شده اســت .در این اثر ،عنارص تزیینی
با تو ّجه به برخورداری کتب مذهبی عامیانه از مضامین نقاشی درباری قاجار به چشم میخورد.
مشــابه ،برخــی از مهمتریــن و پربســامدترین مضامیــن
تصاویر قســمت مركزی (اصلی) اثر به این رشح است:
عاشــورایی مطرح در این کتابها با تو ّجه به کتاب طوفان در ســمت چپ باال ،خیمههای خانوادۀ امام حسین(ع) و
تصویر 9ـ آمدن زعفر جنی و منصور ملك به یاری البكاء عبارتند از:
در پاییــن ،پیكر بدون رس شــهیدان قــرار دارد .نقاش برای
امام حسین(ع) ،چاپ سنگی (هامن)369 :
1ـ مناز گزاردن یاران امام حسین(ع) در ظهر عاشورا؛
تأكید بر مقام و اه ّمیت شخصیت امام حسین(ع) ،در مركز

تصویر 10ـ تابلو پردۀتعزیه ،نام هرنمند :؟ ،ابعاد
اثر 7/5×2 :مرت ،تاریخ اثر :؟ (موزۀ آستان قدس)

تصویر 11ـ فرم خطی تابلو پردۀتعزیه

تصویر 12ـ فرم خطی تابلو پردۀتعزیه

تابلو در یك تركیببندی مثلثیشــكل ،سه صحنه از روایت
امام حســین(ع) در واقعۀ كربال را به تصویر كشیده است
(تصاویر  12 ،11و .)13

تصویر 14ـ بخشی از تابلوی پردۀتعزیه

در صحنــۀ دوم ،در مركز تابلو (در رأس مثلث) امام بر
بالین حــرت علیاكرب(ع) نشســته و بدنهای بدون رس
شهیدان و تصویر شیری به عنوان مراقب و محافظ روبهروی
امام قرار دارد .در صحنۀ سوم (گوشۀ سمت راست مثلث)،
امام در حال نربد به تصویر کشــیده شــده و گویا حرضت
علیاكرب(ع) را كنار خود گرفته است (تصویر .)15

تصویر 13ـ بخشی از تابلو پردۀتعزیه

در صحنۀ ا ّول ،امام حســین(ع) سوار بر اسب ،حرضت
علــ ی اصغــر(ع) را در آغوش دارد (گوشــۀ چپ مثلث) و
در میان فرشــتگان و افرادی كه مانع رفنت امام میشــدند
ایستاده اســت .در این صحنه ،ایستادن با احرتام فرشتگان
ـ که همچون شــاهزادگان قجری تاج بر رس دارند ـ پشــت
رس امام در یک سمت ،و ایستادن مؤمنین در سمت دیگر،
قابل تو ّجه اســت .دو فرشــته در باالی رس امام روی هالۀ
دور رس ایشان حضور دارند و فرشتگان و غالمان نیز در زیر
شوند
اســب امام به صورت ملتمسانه مانع رفنت ایشان می
تصویر 15ـ بخشی از تابلو پردۀتعزیه
(تصویر.)14

مقایسۀ این اثر و نقاشــی درباری قاجار (تصویر 19که
مربوط به تابلو مراسم سالم نوروزی است) آشکار میسازد که
نوع ایستادن شاهزادگان ،فرم پوشش و انتخاب رنگ لباسها،
در هر دو اثر تقریباً مشابه یکدیگر است (تصاویر  19و .)20

در آخرین صحنه از تابلو ،حرضت عباس(ع) در حال به
هالكت رساندن دشمنان به تصویر كشیده شده و فرشتهای
در حال یاری رســاندن به ایشــان بر روی هالۀ رسشان قرار
دارد (تصویر .)16

عاشورایی مع ّرفی شده ،از منظر تزیینات داخل اثر ،از قبیل
کالهها ،لباسها و طرح پارچ هها و انتخاب رنگ ،تحت تأثیر
سبک نقاشی درباری قاجار قرار داشته است.
2ـ تابلو شــهادت حــرت علیاكرب(ع) ،نــام هرنمند:
جاللالدین حسینی ،ابعاد اثر :نامشخص ،تاریخ اثر :احتامالً
سال  1302هجری شمسی (تصویر .)23

تصویر 19ـ بخشی از تابلو سالم نوروزی

12

تصویر 21ـ بخشی از تصویر 10

تصویر 16ـ بخشی از تابلو پردۀتعزیه

یک تركیببندی دایرهایشــكل میان سه اسب سفید و
امام در حالت نشســته در پایین تصویر به چشم میخورد.
این ترکیببندی باعث میشــود نگاه بیننده بین این چهار
صحنۀ مهم اثر در چرخش باشد (تصاویر  17و .)18

تصویر 20ـ بخشی از تصویر 10
تصویر 23ـ تابلو شهادت حرضت علیاكرب (ع) ،نام هرنمند :جاللالدین
حسینی ،ابعاد اثر :؟ ،تاریخ اثر :احتامالً 1302ﻫ .ش( .موزۀ آستان قدس)

تصویر 18ـ فرم خطی بخشی از تابلو پردۀتعزیه

3ـ تابلــو امــام حســین(ع) و اصحــاب ،نــام هرنمند:
جاللالدین حسینی ،ابعاد اثر 85×97 :سانتیمرت ،تاریخ اثر:
 1320هجری شمسی (تصویر .)25

تصویر 22ـ شاهزادۀ قاجار ،اثر محمد حسن ،رنگ و روغن روی بوم،
1830م)95 ;1999 ,Robinson( .

با مقایســۀ فیگور نقاشــی پرد ۀتعزیــه (تصویر )21و
تصویر شــاهزاده در نقاشــی درباری قاجــار (تصویر )22
درمییابیم که نــوع و فرم لباس و همینطور فرم و حالت
دستها شــبیه یکدیگر اســت .برای مثال ،از آنجا که در
نقاشی سبک درباری قاجار برای لباس شاهان و شاهزادگان
رنگ قرمز انتخاب میشده است ،آشکارا حاکمیت رنگ در
چنین آثاری با رنگ قرمز است .میتوان نظیر چنین گزینش
رنگی را در آثار نقاشــی قهوهخانهای دورۀ قاجار نیز شاهد
بود .بــه طور کلّی میتوان گفت که نقاشــی قهوهخانهای
تصویر 17ـ بخشی از تابلو پردۀتعزیه

تصویر 24ـ تابلو امام حسین (ع) و اصحاب ،نام هرنمند:
جاللالدین حسینی ،ابعاد اثر 85×97 :سانتیمرت ،تاریخ
اثر1320 :ﻫ .ش( .موزۀ آستان قدس)

این دو اثر مشابه با امضای جاللالدین حسینی ،پارههایی
از یک تابلو هستند(.تصویر 23و  )24در گزارشهای مر ّمت
تابلو آمده که با توجه به شــواهد ،کنارههای این دو تابلو و
موضوعات آنها ،چنین به نظر میرسد که این آثار در ابتدا
تابلو واحدی بودهاند ا ّما بعدها از هم جدا شــدهاند و هر
یک جداگانه رقم زده شدهاند .بررسی فرمی اثر نیز با تو ّجه
به برشهای ناقصی که در حواشی آن دیده میشود ،صحت
این امر را تأیید میکند .در نتیجه منیتوان تحلیل و بررسی
دقیقی از ترکیببندی این دو اثر ارایه داد.
در تابلو شــهادت حرضت علیاكــر(ع) ،رابطۀ عاطفی
اســب با حرضت علیاکرب(ع) با مهــارت کامل و به خوبی
نشــان داده شده است .حاکمیت رنگ در این تابلو با رنگ
قرمز اســت .از قراردادهای تصویــری رنگ در آثار مذهبی
باید به ردای ســفید امام حســین(ع) ،رنگ ســبز عاممه یا
تصویر  -25بخشی از تابلو پردۀتعزیه
دســتار ایشان و رنگ سفید اســبان دیگر امامان اشاره کرد.
رنگ ســبز تیرۀ پایین تابلو ،موجب استحکام و القای حس
ســنگینی در این قســمت شــده اســت .از این رو به نظر
تجس م یافته
میرســد این تابلو جزو آثاری است كه عنارص ّ
در آن به شیوۀ سبك دورۀ قاجار ترسیم شده است .منادهای
قجــری این اثر عبارتند از :حاكمیــت رنگ قرمز و تزیینات
لباس متثال حرضت علیاكرب(ع).
رنگهای به کار رفته در تابلو امام حسین(ع) و اصحاب
ایشان نیز عبارتند از :قرمز ،سفید ،قهوهای و سبز .رنگ قرمز
در لباس افراد ســمت چپ تابلو و رنگ سفید ،در لباس امام
حسین(ع) ،اســب ایشــان ،لباس فردی که مقابل اسب امام
حسین(ع) قرار گرفته و دستار افراد در باالی سمت چپ تابلو
به کار رفته اســت .هالۀ رس امام و دستار ایشان به رنگ سبز
روشن و زمینۀ اثر نیز به رنگ سبز است .همچنین طیفی از
رنگ قهوه ای در پوشش افراد داخل تابلو دیده میشود.

کنار هم و بر روی پردهای بزرگ به تصویر کشــیده اســت.
باید خاطر نشان کرد که چهرههای امامان در طوفا ن البکاء
تصویر نشده است (تصاویر  27 ،26 ،25و .)28

تطبیــق و مقایســۀ نقاشــیهای قهوهخانــهای
عاشــورایی موزۀ آستان قدس رضوی با نسخههای
ن البکاء
چاپ سنگی طوفا 

تصویــر 26ـ آمــدن زعفر جنی و منصور ملك به یاری امام حســین(ع)
(بوذری)369 :1390،

چنانکــه اشــاره شــد ،نــوع پرداخــن بــه مضامین و
روایتهــای مختلــف وقایع عاشــورا در پردههای مذهبی
نقاشــی قهوهخانهای ،برگرفتــه از روایتهای کتاب طوفا ن
البکاء است ،به گونهای که تصاویر نقاشیهای قهوهخانهای
و طراحیهــای چــاپ ســنگی ،از لحاظ فــرم ترکیببندیِ
موضوعی بسیار شبیه به یکدیگرند؛ گویی نقاش قهوهخانهای
تصویــر 27ـ آمدن زعفر جنی و منصور ملك به یاری امام حســین (ع)
روایتهای مربوط به صحنــۀ کربال در طوفا 
ن البکاء را که (هامن)366 :
در کتــاب به صورت مج ّزا و یکبهیک تصویر شــدهاند ،در

اسب امامان همواره به رنگ سفید تصویر میشود« :در
تهایی از جهان ،اسب سفید ،نشان
فرهنگ ایران و قســم 
بیگناهی و خلوص و خرد و مرکب خورشید و نشان نجابت
خانوادگی است .اسب سفید طالیی در اساطیر ایران شکلی
از تیشــر یا تشــر (آورندۀ آب) و نشان مردی و نیرومندی
بوده است» (هامن.)113 :
بررســی ویژگیهــای تصویری اســب در نقاشــیهای
قهوهخانهای نشــان میدهد که نــوع ترکیببندی حضور
ب در کادر ،بــه تصاویر طوفــا ن البکاء شــباهت دارد
اســ 
(تصاویر  31 ،30و .)32

چنانکه مشاهده میشود ،در تصویر  29حالت ایستادن
فیگورها ،نوع ترســیم خورشید و حضور فرشتگان در پایین
پای اسب ،مشابه یکدیگر است.
بر اساس نوشتههای تاری ِخ شیر و خورشید ،تصویر کردن
خورشــید همراه با اجزای صورت آن ســابقهای طوالنی در
هرن ایرانی دارد که برگرفته از آیین مهرپرستی ایران باستان
اســت .13در برخی تصاویــر مربوط به صحنۀ عاشــورا در
نســخ چاپ سنگی ،خورشید به صورت واژگون ترسیم شده
اســت .در پردهتعزیۀ به ســبک قهوهخانهای موزۀ آســتان
قدس رضوی نیز خورشــید بــه صورت واژگــون به تصویر
توجوهایی که در مورد
درآمده است (تصویر  .)29از جس 
ســنت تصویریِ ترسیم خورشید واژگون و بررسی معنایی و
منادشناختی تصاویر انجام گرفت ،این نتیجه حاصل شد که
خورشــید واژگون ،به معنای تیره شــدنِ یکبارۀ آسامن در
تصویر 28ـ آمدن زعفر جنی و منصور ملك به یاری امام
حسین (ع) (هامن)367 :
روز و استعارهای از اندوه و مصیبت عمیق و بیپایان است.
در متون مختلف در توصیف روز عاشورا به سیاه شدن
آســان اشاره شده اســت .در روضهالشــهدا آمده است:
«مقارن با به قتل رســیدن امام حســین ،جهــان به نحوی
تاریک میشــود که مردمان یکدیگر را منیبینند» (کاشفی،
 .)353 :1385در تاریــخ طــری نیــز آمده اســت که امام
حســین(ع) چنین دعا میکند ...« :پــروردگارا ،اگر فیروزی
آســان را از ما بازگرفتهای چنان کن که به سبب خیر باشد
و انتقام ما را از این ســتمگران بگیر» (تاریخ طربی:1352 ،
 .)3055در اینجا منظور از فیروزی آســان ،هم پیروزی و
تصویر 30ـ تابلو شهادت حرضت علیاكرب (ع)
ظفر است و هم آسامن فیروزهایرنگ (روشن) که نشان از
نیکبختی و خیر دارد.
نکتۀ دیگری که در این نقاشــیها شایان بررسی است،
حضــور اسبهاســت .در فرهنگ اســاطیر در مــورد این
حیوان چنین آمده« :اســب یا اســپ هامن حیوان چهارپا
که به هوش و فراســت معروف اســت ،از روزگار کهن در
اســاطیر ملل مــورد توجه بوده و به نگهبانــی و تیامر این
حیوان ســودمند که به صفات تند و تیــز و چاالک و دلیر
و پهلوان موصوف است ،اهتامم داشتهاند ...فرشتۀ نگهبان
چهارپایان که در اوستا درواسپا (دارندۀ اسب سامل) خوانده
شــده ،دارای گردونه اســت .شاید با تو ّجه به همین مسأله
است که اسب را شاه چرندگان و در میان چهارپایان از همه
نیکوتر دانسته و از قول کیخرسو نقل کردهاند که هیچ چیز
در پادشــاهی بر من گرامیتر از اســب نیست (نوروزنامه:
تصویر 29ـ بخشی از تصاویر 28 ،26 ،25
 .)51در مینوی خرد (پارۀ  )64هم اســب ســفید زردگوش تصویر 31ـ شهادت حرضت علیاكرب (ع) ،چاپ سنگی (بوذری)330 :1390 ،
و درخشــانموی و سفیدپلک ،ســاالر اسبها مع ّرفی شده
است» (یاحقی.)111 :1386 ،

در روایتهــای طوفــا ن البــکاء همچنین بــه عاطفۀ
انسانگونۀ اسب حرضت علیاکرب(ع) به نام «عقاب» اشاره
شده است:
ز بس تیر بارید بر آن جناب
عقابش برآورده پر چون عقاب
شد از کار دستش در آن رستخیز
نه پای سواری ،نه تاب ستیز
[هنگامــی کــه رضبت بــر رس حرضت علیاکرب زده شــد]
تصویر 32ـ شــهادت حرضت علیاكرب (ع) ،چاپ سنگی نوجوان ناکام خویش را روی عقاب انداخت و عنان مرکب
(هامن)344 :
را واگذاشــت ...عقاب آن شــاهزاده را از میان لشگر بیرون
برده و رو به بادیه نهاد( »...بوذری .)329 :1390 ،در تصاویر
حس عاطفی اسب حرضت علیاکرب(ع)
قهوهخانهای نیز بر ّ
نسبت به ایشان تأکید شده است (تصویر .)33
فیگورها و چهرههای تصاویر نقاشیهای سبک قهوهخانهای
نیز به تصاویر چاپ ســنگی طوفا ن البکاء شــباهت دارند
(تصویر  ،)34زیرا میتوان هامن حس و حال عاطفی موجود
تصویر 33ـ بخشی از تصویر 30
در مــن و تصاویر این کتاب را در نقاشــیهای عاشــورایی
سبک قهوهخانهای نیز یافت.

نتیجهگیری

تصویر 34ـ بخشی از تصاویر  30و 32

با بررسی سه اثر نقاشی قهوهخانهای عاشورایی متعلّق
به موزۀ آســتان قدس رضوی كه از لحاظ فرم شباهتهایی
با هم دارند و مقایســۀ آنها با تصاویر و منت طوفا ن البکاء
به این نتیجه میرسیم که پرداخنت به مضامین عاشورایی و
نوع فضاســازیها در صحنههای مختلف واقعۀ عاشــورا و
نیز انتخاب شــخصیتهای روایتهای مذهبی در تصاویر
و محــل قرارگیــری آنها در ترکیببندی تابلــو ،از تصاویر
کتب عامیانۀ چاپ سنگی دوران قاجار ،به ویژه مهمترین و
پرطرفدارترین آنها ،یعنی طوفا ن البکاء متأث ّر شــده است.
بــا این حال ،صنعت چاپ با شکوفاســازی و رونقبخشــی
به ادب ّیــات عامیانه و توزیع گســردۀ اینگونه آثار ،طیف
گســردهای از خواننــدگان را پدیــد آورد که بــه قرشها و
طبقــات اجتامعی گوناگــون تعلّق داشــتند .از طریق این
صنعت ،منابع بیشــر و راحتتر در دســرس و دید عموم
قرار گرفت .از این رو ،میتوان گفت که چاپ ســنگی کتب
مص ّور عامیانه در عرص قاجار ،یکی از عوامل زیربنایی رونق
سبک نقاشی قهوهخانهای و همچنین منبع الهام نقاشان این
سبک بوده است.
از ســوی دیگر ،ادب ّیات عامیانــه دارای خصلت روایی،
نقلی و شــبهتاریخی اســت .از این رو نقاشی قهوهخانهای
نیز که برگرفته از همین شــکل از ادب ّیات اســت ،آشکارا از

رویکردی روایی و نقلی برخوردار است ،آنچنان که هدف
اصلــی پیداییِ این ســبک از نقاشــی را میتــوان بازگویی
داستانها و روایتهای آشــنای تودۀ مردم به زبان تصویر
دانست.
عنارص زیباشناختی نقاشــی درباری قاجار و همچنین
کتب خطی مصور آن دوره ،از دیگر منابع الهام نقاشیهای
قهوهخانهای با مضامین عاشــورایی اســت و نوع پوشش و
رنگ لباسها در این نقاشــیها نیــز از منایش تعزیه تأثیر
پذیرفت ه است.
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پانوشت

 1ـ «اثر جوهری اولین نسخه مص ّور تاریخدار از این کتاب به شیوۀ چاپ
سنگی ،در سال  1855/1272منترش شد» (مارزلف.)44: 1390 ،
 2ـ «اثــر رسباز بروجردی ،اولین چاپ مص ّور در ســال  1851/1268بوده
است» (هامن).
 3ـ اســتادان ایــن ســبک مایل بودنــد به جــای بهرهگیــری از اصطالح
«قهوهخانهای» برای این مکتب ،از اصطالح «خیالیسازی» استفاده کنند،
ا ّما «این عنوان [خیالیســازی] مســأله را خیلی دقیق توضیح منیدهد»
(آغداشلو .)157 :1387 ،به نظر میرسد با حذف اصطالح «قهوهخانهای»،
وجه منادین و مشخصۀ اصلی این نوع سبک از آن گرفته میشود ،زیرا این
سبک از نقاشی با جایگاه فرهنگی و مردمی خود در اذهان عمومی ،قابل
بحث و بررسی و بازشناسی است .از این رو ،عنوان «نقاشی قهوهخانهای»
برای اطالق به این ســبک مناســبتر به نظر میرسد .باید گفت از آنجا
که نقاشی قهوهخانهای بازگوکنندۀ آرزوها ،آرمانها و جهانبینی مردم این
رسزمین است ،بررسی و ارزیابی آن از منظرهای گوناگون علمی و پژوهشی
قابلاعتناست.
4ـ در اینجــا ذکر عنوان پردهخوانی از نامها و عناوین دیگری اســت که
بر روی این ســبک از نقاشی گذاشتهاند .چون نقال یا روضهخوان از روی
تصاویری که بر روی پرده کشــیده میشــد داســتان را روایت میکرد ،به
آن «نقاشــی پردهخوانی» نیز میگفتند .ا ّما هامنطور که ذکر شد ،عنوان
«نقاشی قهوهخانهای» مناسبتر است.
 5ـ در کتاب نقاشــی و نقاشــان دورۀ قاجار ،فلور آمده است«:دیوارنگارۀ
امامزاده شاه زید در اصفهان جزو نخستین دیوارنگارههای مذهبی است

که در نیمۀ دوم سدۀ نوزدهم نقاشی شده است» ،اما در ادامه از قول یَدا
گدار نوشته شده« :گدار تاریخ دیوارنگاره را در سال  1685 /1097همزمان
با مرمت امامزاده مشخص میکند» (فلور.)79 :1381 ،
6ـ «از نقاشان دربار قاجار میتوان از میرزا بابا ،نخستین نقاشباشی دربار
قاجار نام برد .از او چندین پردۀ رنگ روغن و تصاویر یک دیوان اشــعار
فتحعلیشاه مربوط به سالهای اولیۀ سلطنت این شاه بر جای مانده است.
مهرعلی برجستهترین نقاش دربار فتحعلیشاه به شامر میآید .پردههای بر
جا مانــده از این نقاش حاکی از آنند که او بیش از همکارانش در منایش
شوکت شاهانه توفیق یافته است» (پاکباز.)151-150 :1384 ،
7ـ جالل ســتاری در مصاحبه با فتحعلیبیگی به اسطوره در تعزیه ،تأثیر
ادبیّات عرص قاجار و پیوند منایش تعزیه با اسطورههای ایرانی اشاره کرده
است .منبع:
http://www.hamvatansalam.com/news55452.html
 - 8بــرای اطّالع بیشــر در خصــوص جامۀ تعزیهگردانان و شــایل امام
حسین(ع) در منایش تعزیه ،در كتاب رشح زندگانی من اثر عبدالله مستوفی
چنین آمده اســت« :شبه امام باید خوشصورت بوده و ریشی به قدر یك
قبضه داشــته ،از حیث قامت متوسط [باشــد] . ...لباس سیدالشهدا قبای
راستۀ سفید ،شال و عاممۀ سبز [با] عبای ابریشمی شانه زری سبز یا رسخ
بود .در موقع جنگ چكمه و شمشیر هم داشت و در موقع عادی نعلین
زرد به پا میكرد .شبه پیغمربان و سایر امامان را بیش و كم همینطور لباس
میپوشاندند» (مستوفی.)289 :1371 ،
9ـ برای اطّالع بیشرت رجوع شود به کتاب همگامی ادب ّیات و نقاشی قاجار
اثر دکرت جواد علیمحمدی.
 10ـ دکرت شــفیعی کدکنی ویژگیهای صور خیال در شــاهنامه را چنین
برمیشمرد« :نخستین نكتهای كه در باب تصویرهای شاهنامه باید یادآوری
كرد این اســت كه او (فردوسی) برخالف همروزگارانش ـ كه تصویر را به
خاطر تصویر در شعر میآوردهاند ـ میكوشد كه تصویر را وسیلهای قرار
دهد برای القــای حالتها و منایش لحظهها و جوانب گوناگون طبیعت
و زندگی .در شــاهنامه وسیعترین صورت خیال ،اغراق شاعرانه است .در
رسارس شاهنامه یک تشبیه که از عنارص تجریدی ترکیب شده باشد ،دیده
منیشــود .عنارص تشــبیه و استعاره و ...عنارصی اســت مادی و در حوزۀ
ملموسات .این مادی بودن دید فردوسی ،یکی از مهمترین رمزهایی است
که بیان حامســی او را تا این حد ملموس و حســی کرده است» (شفیعی
كدكنی 448 ،440 :1375 ،و .)452
11ـ به عنوان مثال ،اصول عروضی اشــعار عامیانه با اشعار کالسیک قابل
مقایسهنیست.
 -12مراسم سالم نوروزی فتحعلیشاه ،نقاشی روی کاغذ (برگرفته از دیوار
نگاره کار عبداللله خان ،حدود  1230هجری) 1999:175, Robinson
13ـ در کتــاب تاریخ پرچم در ایران ،نوشــتۀ دکرت بختورتاش در خصوص
مفصلی صورت گرفته
منادهای شــیر ،شمشــیر و خورشــید پژوهشهای ّ
است .همچنین درکتاب تاریخچۀ شیر و خورشید ،تاریخچۀ چپوق و غلیان
نوشتۀ احمد کرسوی تربیزی (به کوشش عزیزالله علیزاده ،تهران ،انتشارات
فردوس )1387 ،و نیز کتاب تاریخچۀ بیرق ایران و شیر و خورشید نوشتۀ
مؤسســۀ مطالعات و تحقیقات اجتامعی)1344 ،
حمید نیرنوری (تهرانّ ،
مطالبی راجع به تاریخچۀ تصویری مناد شیر و خورشید آمده است .با این
حــال در هیچکدام از این کتابها ،تصویر و متنــی مربوط به واژگونه
ترسیم شدن خورشید موجود نیست.

درب طال ،نقره و جواهرنشان
پایین پای مبارك،
موجود در موزه مركزی
آستان قدس رضوی
حمیدرضا كریمی*

چكیده :
درگاه ایــن درب در زمان شــاه عباس صفــوی از طرف پایین پای مبارك و رو به
گنبد حاتمخانی باز شده و درب طالی جواهرنشانی بر این درگاه نصب شده است.
در باالی چارچوب سمت طالكاری آن تزییناتی به صورت جواهرنشان وجود دارد كه
با مقایسۀ مكان نصب آن با مكانهای مشابه روی درب و آثار برجای مانده از آنها و
با استناد به منابع میتوان این درب را هامن درب جواهرنشانی دانست كه شاه عباس
آن را نصب منوده و نام آن را درب طال ،نقره و جواهرنشان پایین پای مبارك نامید.
رصف مشهد بهدست نادر میرزا ،با تو ّجه
پس از آن در اوایل دورۀ قاجار و همزمان با ت ّ
به تعدّی وی به اموال آســتان قدس ،این درب نیز آســیب فراوان دیده است.در سال
1284ق .به دستور نارصالدّین شاه قاجار و به هزینۀ دوستعلی خان معیراملاملك چهارم
كه خادم كشــیك سوم آســتان قدس وقت بود ،آن را برداشته و پس از مر ّمت اساسی
دوباره آن را رسجای خود نصب كرده اند.
ایــن درب داری چارچوبی از جنس چوب گردو و فوفل ،در ابعاد  285ســانتیمرت
طول و  195ســانتیمرت عرض و  17سانتیمرت ضخامت است .بر روی چوب درب ،در
یك سمت ورقههایی از جنس طال و در سمت دیگر آن ورقههایی از جنس نقره نصب
شده است .این ورقهها دارای تزیینات قلمزنی شده به صورت نقوش گیاهی و كتیبه
هســتند .كتیبهها به خط ثلث و نستعلیقاند .منت كتیبهها شامل اشعاری از مرحوم
رسوش درمورد جایگاه مكان مقدّســی كه درب نصب شــده و واقف ،سفارشدهنده
و تاریخ ســاخت درب است .همچنین اشعاری از خواجه نصیرالدّین طوسی در مورد
الســام ،احادیثی از پیامرب گرامی اســام كه در آن كلمۀ" باب "
چهارده معصوم علیه ّ
یعنی درب اســتفاده شده ،آیۀ  73ســورۀ زمر و اسامی اعظم خداوند متعال ،در این
كتیبهها مشاهده میشود.
* كارشناس موزهداری

hamidkarimi888@gmail.com

مقدّمه:
اماکــن مقــدّس و حرمهای مط ّهر ،منونــه و مثال گنبد
آســان ،افالک و ملکوت خداست ،ملکوتی کوچک شده و
قداســتی در دسرتس و قطعهای از آســان در قلب زمین.
بر این اســاس ،هرن اسالمی بهخصوص معامری اسالمی ،در
اماکــن مت ّربکه و حرمهای مط ّهر ،مجــال منود و بروز یافته
اســت که خود بیانگر و القاکننــدۀ نوعی تفکّر ،فرهنگ و
معنویت خاص است.
اندیشــۀ کاملگرایی و تعالیجویی هرنمندان مسلامن،
که از تعالیم اسالمی نشأت میگیرد ،یکی از مهمترین ارکان
ماندگاری هرنهای اسالمی محسوب میشود .هرنمند سالک
متامــی زیباییهای طبیعت را بازتابــی از زیباییهای مقام
احدیت میداند .از اینرو می کوشــد تا جلوههایی از آن را
در مصنوعات هــری خویش منعکس کند .این طرز تفکّر،
به مانند قالبی نامریی و روحی مشرتک ،همۀ شاخصههای
هرن دورۀ اسالمی را به هم پیوند میدهد .هرنمند مسلامن
هر طرح و نقشی را وسیلهای برای عبادت و آرامش درونی
خــود میداند .بــه همین دلیل اســت که از متاشــای آثار
آنها ،آرامشــی معنوی در روح بیننده پدید میآید .در این
جا هرنمند بــا تکیه بر معرفت و شــهود قلبی خویش ،در
جســتجوی آن است که مفاهیم عمیق تر را با سادهترین و
مناسبترین شکل ترســیم مناید؛ لذا محصول وی عالوه بر
قدرت قلم و مهارت فنی ،به جوهر معنا و معرفت آغشــته
شــده و نقشهایی با احســاس عمیق از هستی و طبیعت
طرح میکند.
در این میــان هرنهای تزیینی ،به یکــی از عمدهترین
جلوهگاههــای هرن اســامی تبدیل شــده و عنــری برای
بیــان عقیــده و ارادت خالصانه به خانــدان امئۀ اطهار(ع)
مبــدّل گردید .یکــی از هرنهای تزیینی کــه در حرم مط ّهر
امام رضــا(ع) بهکار رفته اســت ،در دربهــای این مكان
مقدّس بــه خوبی قابل مشــاهده اســت .هرنهایی نظیر؛
منبّــت و کندهکاری ،معرق ،خاتم ،قلمزنی و ...و اســتفاده
از نقشمایههای منحنی اســلیمی ،نقوش هندسی ونقوش
کتیبه(خط نگاره) است.
درب طــا ،نقره و جواهرنشــان پاییــن پای مبارك
مضجع رشیف امام رضا(ع) یكی از این شــاهكارهای هرنی
است كه در این مقاله به آن پرداخته میشود .در این مقاله
ابتدا تاریخچۀ درب موردنظر و ســپس ویژگیهای هرنی و
آسیبشناســی سمت طالكاری و نقرهكاری آن مورد بررسی
قرار میگیرد.
منابــع مكتوب در این زمینه بســیار اندك بوده و این

منابع نیز بر مبنای برداشت شخصی نویسندگان آن زمان ،از
این آثار است .چنانچه تا كنون شناسنامۀ علمی از این آثار
در دسرتس نبود و با تالشهای ادارۀ پژوهش و مع ّرفی آثار
ســازمان كتابخانهها ،موزهها و مركز اسناد آستان قدس ،در
سالهای اخیر شناسنامۀ علمی آن تهیه شد و نگارش حارض
برداشتی از این شناسنامه است .گرچه این نگارش نیز خالی
از عیب و نقص نیست ا ّما امید است همین اندك ،گشایشی
باشد برای پژوهشهای عمیقتر و كاربردیتر در این زمینه.
از جمله پژوهشهایی كه میتواند گسرتش دهندۀ این
نگارش باشد بررسی نقوش موجود روی درب ،بررسی شكل
ظاهری درب و مقایســۀ آن با دیگر اماكن مقدّسه ،بررسی
نوع اشعار ،احادیث و آیات موجود روی درب و ...است.

تاریخچۀ درب پایین پای حرضت:

در مــورد تاریخچۀ این درب منابع زیادی در دســرس
نیست و تنها كتبی كه در مورد تاریخ آستان قدس رضوی در
دهههای اخیر نوشته شده است ،اشارهای به آن منودهاند.
از نگاشــتههای منــدرج در این منابــع میتوان چنین
اســتنباط منود كه درگاه و محل نصب ایــن درب در زمان
شــاه عباس صفوی (۱۰۳۸-۹۹۶هجری قمــری) و همزمان
با ســاخت وســاز حرم مط ّهر در ایــن دوره ،از طرف پایین
پای مبارك و رو به گنبد حاتمخانی باز شــده و درب طالی
جواهرنشــانی بر این درگاه نصب گردیده است(تصویر )1
رصف مشــهد بهدســت
در اوایل دورۀ قاجار و همزمان با ت ّ
نادر میرزا(درگذشت 1216:ه.ق ،).با تو ّجه به تعدّی وی به
اموال آستان قدس ،این درب نیز آسیب فراوان دیده است.
در ســال 1284ه.ق .بــه دســتور نارصالدّیــن شــاه
قاجــار( 1313 -1247ه.ق ).و بــه هزینۀ دوســتعلی خان تصویر شامرۀ ( )1نقشــۀ مضجع رشیف امام رضا(ع) و
بناهای اطراف آن و محل قرارگیری درب پایین پای مبارك
معیراملاملك چهارم  ،1كه خادم كشــیك ســوم آستان قدس

هرلت درب به وســیلۀ لوالهای فلزی از پشت درب ،بر
وقت بود ،درب برداشته شده و پس از مر ّمت اساسی دوباره
رسجای خود نصب گردیده اســت .این امر در زمان تولیت روی چهار چوب نصب شــده اســت .دماغــۀ درب به لت
میرمح ّمدحسین عضدامللک قزوینی 2انجام پذیرفته است .سمت راســت با سه عدد گل میخ طالیی رنگ متّصل شده
همچنین در دورههــای بعدی و در زمان تولیت پیرنیا 3اســت .این دماغه در قســمت باال به شــكل یك رسستون
(  1367 -1298هجــری شمســی) مر ّمت و تجدید تذهیب تزیین شده و در پایین خود به شكل یك پایۀ ستون درآمده
است .اندازۀ عرض رسستون در بزرگترین قسمت خود 14
شده است.
با جســتجو در اسناد اداری آســتان قدس ،دو عدد نامه سانتیمرت و ضخامت آن  12سانتیمرت است .قسمتی از پایۀ
حــاوی اطّالعاتی مربــوط به انتقال و نصــب درب مذکور ســتون این دماغه در پایین درب به دلیل فرسودگی از بین
به موزۀ آســتان قدس یافت شــده اســت .ایــن نامهها به رفته است(تصویر .)3
شــارههای  3678تاریــخ  1349/6 /19و 973تاریخ 7 /15
 1349/در مرکز اسناد آستان قدس نگهداری میشود.

مشخّصات ظاهری و آسیبشناسی سمت طالكاری
شدۀ درب:
ایــن درب داری چارچوبی از جنس چوب گردو و فوفل در
ابعاد  285سانتیمرت طول و 195سانتیمرت عرض و  17سانتیمرت
ضخامــت و دارای دو لت در ابعاد270ســانتیمرت طول و 86
ســانتیمرت عرض اســت .این درب در هر لت خود یک تزیین
قابمانند دارد .ضخامت این قاب  20ســانتیمرت است .درون
قاب  2/30مرت طول و 50سانتیمرت عرض دارد (تصویر .)2

بــر روی چارچوب و لــت درب ،ورقههایی از جنس
طــا به چشــم میخــورد كه بــه چــوب زیرین خــود با
میخهایی متّصل گشــتهاند .بر روی این ورقهها ،تزییناتی
به چشم میخورد .این تزیینات شامل ترنجهای کتیبهدار و
ترنجهایی با اشكال هندسی و گیاهی و حاشیهدار هستند.
نوع تزیینات روی چارچوب و لتها كمی متفاوت هستند.
یكی از تفاوتهای آن در ترنجهای كوچك درب و چارچوب
اســت .ترنجهــای كوچــك روی چارچــوب دارای تزیینات
گیاهی بوده ولی روی لتها دارای كتیبه و شــامل اســامی
اعظم خداوند متعال اســت .همچنین نوع خط كتیبههای
روی چارچوب نســتعلیق و روی لتها ثلث است (تصاویر
شامرۀ  5 ،4و . )6

تزیینات بیــن ترنجهای كوچك و بــزرگ آن وجود دارد .با
بررســی بیشــر محل قرارگیری این تزیینات و مقایسۀ آن
بــا دیگر ترنجها ،این نكته منایان میشــود كه این تزیینات
به شــكل تكرار در دیگر نقاط چارچوب و حتّی لتها نیز
وجود داشــته اســت .از آنجایی كه وجه فوقانی چارچوب
كمرت در دســرس بوده ،قطعاً فرسایش كمرتی داشته ،كمرت
مورد مر ّمت قرار گرفته اســت و به تبع آن ،تزیینات در این
نقطه سامل مانده است (تصویر .)7

تصویر شامرۀ ( ) 6منونهای از ترنجهای كتیبهدار
موجود بر روی لت درب

تصویر شامرۀ ()3
منای کلّی و جزییات دماغۀ درب

مرصعكاری روی وجه
تصویر شامرۀ( )7تزیینات ّ
فوقانی چارچوب درب و محل قرارگیری آن

تصاویر شــارۀ ( 4و  ) 5منونــهای از ترنجهای بدون كتیبه و كتیبهدار
موجود بر روی چارچوب درب و حاشیۀ آنها

تصویر شامرۀ ()2
طرف طال کاری درب پایین پای مبارك

در بررسی تزیینات وجه فوقانی چارچوب ،تزییناتی
مرصعكاری شــده با نگینهای
به شــكل گل هشــتپر و ّ
یاقوتی ،املاســی و فیروزهای رنگ به چشــم میخورد .این

با توجه به مطلب گفته شــده دركتاب شمس الشموس
یا تاریخ آســتان قدس(كاویانیان )170 :1354 ،كه اشاره به
توسط شــاه عباس كبیر بر درگاه
نصب دربی جواهرنشان ّ
پاییــن پای مبارك دارد ،میتــوان این تزیینات باقیمانده را
هامن جواهرات نصب شدۀ مورد اشاره از آن زمان بر روی
این درب دانســت و نام این درب را درب طال و نقرهكاری
و جواهرنشان پایین پای مبارك نامید .به احتامل زیاد دیگر
تزیینات جواهركاری موجود بر روی این درب با تو ّجه به در

دســرس بودن زیاد این درب در محل قرارگیری و همچنین
قوی شده است بدو پشت دین پیغمرب
تع ّدیهایی كه به این درب در ادوار مختلف شــده است از
به زر ناب ز بهر بقای شاهنشاه
بین رفته و در مر ّمتهای بعدی تجدید نشدهاند.
گرفت خازن شاهنشه این مبارك در
ستوده دوست علی خان جهان دانش ودین
هامنطور كه در تصاویر  5و  6اشاره شد ،كتیبههای
كه هم فرشته خصال است و هم خجسته سیر
روی چارچوب و کتیبههای روی لتها از حیث موضوع منت
و نــوع خط با یکدیگر تفــاوت دارند .بنابراین میتوان این
نوشت كلك رسوش از برای تاریخش
كتیبهها را به تفكیك مورد بررسی قرارداد.
پس از دعای شهنشاه معدلت گسرت
4
كتیبههای روی چارچوب ،قصیدهای از مرحوم رسوش
هزار و دوصد و هشتاد و چار از هجرت
اســت .قصیدۀ مذكور در هیچ یك از آثار به جای مانده از
فزود از در این گاه قیمت این در(مومتن)82 : 1348 ،
این شاعر یافت نشده و مشخّص میشود كه این قصیده به
در مــواردی بعضــی از ایــن مرصعهــا بــا تو ّجه به
ســفارش سازندۀ درب رسوده شــده و بر روی ورقههایی از فرســایش از بین رفته و تجدید مر ّمت نشــده است و جای
طال به صورت مرصع مرصع قلمزنی و نصب گردیده است .آنها را با میخهای طالیی رنگ فراوانی پوشاندهاند .از جمله
این قصیده در ابتدا به مدح امام هشــتم شیعیان و جایگاه كتیبههای آســیب دیده ،سه بیت آخر این قصیده است كه
ایــن درب و مكان مقــدّس و در ادامه به مدح و ســتایش اشاره به سازنده و تاریخ درب داشته است (تصویر  .)8منت
نارصالدّین شاه قاجار پرداخته و در پایان و در سه بیت آخر این كتیبههای آسیب دیده با تو ّجه به آنچه در منابع یافت
آن ،نام واقف درب (دوســت علیخان) و نام شــاعر قصیده شد تكمیل گردیده است.
(رسوش) و تاریخ ســاخت درب (1284ه.ق ) .آمده اســت.
قصیده بدین رشح است:
زهی بهروی خالیق در سعادت و فر
در حریم علی بن موسی جعفر
دری كه خواهد رضوان ز پردهدارانش
دری كه ساید كیوان بر آستانش رس
سپهرخواست كه باشد براین در ازحجاب
بدو چه گفتم گفتم حجاب خویش مدر
بهشت گفت كه هستم ب ه صحن او مانند
تصویر شامرۀ ( )8كتیبههای آسیب دیده موجود بر روی چارچوب
بدو چه گفتم گفتم كه آب خویش مرب
به جای حلقۀ ز ّرین و حلقۀ سیمین
در نگاه ا ّول روی لتها یك قاب با حاشیۀ آن خودمنایی
زنند بردر این بارگاه شمس و قمر
میكنــد .هــر لت بهصــورت یك قاب كشــیده با حاشــیۀ
به عرش بالد ازین بقعه ،عامل سفلی
اطــراف خود اســت .هر قاب دارای  5ترنــج بوده كه ترنج
به خلد نازد ازین روضه ،تودۀ اغرب
وسط بزرگتر و چهار ترنج باالیی و پایینی كوچكتر است.
در حوایج خلق است و خلق روی زمین
ترنجهای كوچكتر دو عدد در باال و دو عدد در پایین قرار
ز باخرت سوی این بارگاه تا خاور
دارند و اطراف ایــن ترنجها نیز با نقوش گیاهی برگمانند
گناهكار درآید در این خجسته حریم
تزییــن یافتهاند .در زمینۀ هر ترنــج ،كتیبههایی به صورت
برون خرامد چونانكه زاده از مادر
برجسته وجود دارد .ترنجهای بزرگ موجود در مركز لتها
همی فزاید این بارگاه دهر آیین
شــامل احادیثی از پیامرب گرامی اسالم صلی الله علیه و آله،
به عهد خرسو دولت فروز دین پرور
بدین رشح است:
ابواملظفر پیروز نارصالدین شاه
لت ســمت راست « :قال رسول الله تعالی والیه علی
كه نام وكنیت او اصل نرصت است و ظفر
حصنــی و من دخل حصنی امن من عذابی»  ،لت ســمت
گذشته پایۀ تختش ز پایۀ كیوان
چپ « :قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم انا مدینه
رسیده گوشۀ تاجش به گوشۀ اخرت
العلم و علی بابها « (تصاویر  9و )10
بلند گشت بدو نام دولت اسالم

تصاویر شــارۀ ( 9و  )10كتیبههای مركز لت های درب و آسیب
دیدگی موجود در آن

همچنین ترنجهایی كه در باالترین و پایینترین قسمت
قاب لتهای درب وجود دارد شــامل تركیبــی از فرازهای
مناجات رجبیه و به ترتیب از باال به پایین و از لت راست به
چپ بدین رشح است« :بابك املفتوح للطالبین»« ،و جودك
مبــاح للراغبین» « ،بابك املفتوح ملــن عصاك» « ،و حلمك
املعرتض ملن ناواك» (تصاویر  13 ، 12 ،11و .)14

تصاویــر شــارۀ ( 13 ،12 ،11و )14
كتیبههای موجود در باال و پایین قاب
لتهای درب وتزیینات آن

كوچكترین ترنجهای موجود در قاب لتها چهار عدد،
شامل القاب امئۀ معصومین و بدین رشح است " :یا نورالله"،
" یا وجه الله" " ،یا حجه الله" (تصاویر  15و  .)16الزم به ذكر
است این قسمت از درب نیز دارای آسیب دیدگی است و در
مواردی به جای مر ّمت اصولی ،میخهای طالیی رنگ فراوانی
را بر روی ورقههای طال كوبیدهاند .از جمله آســیبدیدگی،
ترنج كوچك لت سمت راست است (تصویر .)17

تصاویــر ( 15و  )16كوچكتریــن
كتیبههای موجود در قاب لتها و
تزیینات اطراف آن

تصویــر ( )17آســیبهای وارد شــده به لتها كه باعــث از بین رفنت
كتیبههای آن شده است.

من علیه الشمس ردت مرتین
و بسیفین و رمحین غزا
و له الفتح ببدر و حنین
و علی الزهرا مشكوه الضیا
كوكب العصمه ام الحسنین
و شهیدین سعیدین هام
للرسول املجتبی قره عین
وعلی السجاد مصباح الدجی
آدم االل علی بن الحسین
و علی الباقر مقیاس الهدی
و علی الصادق حقا دون مین
و علی الكاظم موسی والرضا
شمس طوس و ضیاء الخافقین
و ابی جعفر الثانی التقی
مطلع الجود رساج الحرمین
و علی الهادی علی والزكی
و علی املهدی ختم املصطفین
نور حق یقتدی عیسی به
عجل الله طلوع النیرین
هم ازاهیر بهم فاح الثنا
هم ریاحین ریاض الجنتین
یطلب الجنه من رضوانهم
ال یساویها بترب و لجین
نظم العبد قوام لهم
صلوات املعتكا لفرقدین
رسه الله بال املصطفی
واملحبین لهم و االبوین
حارت االفهام فی اوصافهم
غایت االیجاد رس العاملین
ایــن ترنجها نیــز بهخاطــر در دســرس بــودن زیاد،
دچار فرســایش و آسیب شــدهاند و مانند دیگر ترنجهای
آسیبدیدۀ درب ،مر ّمت غیر اصولی روی آنها صورت گرفته
است (تصویر .)18

در اطــراف قاب و بر روی حاشــیۀ قــاب نیز ترنجهای
كتیبهداری وجــود دارد كه ترنجهــا در دو اندازۀ كوچك و
بزرگ هستند .ترنجهای كوچك كه به صورت یكی در میان،
بیــن ترنجهای بزرگتر وجود دارند شــامل اســامی اعظم
خداوند اســت و ترنجهای بزرگتر قصیدهای به زبان عربی
را شامل میشود" .این اشعار منسوب به خواجه نصیرالدّین
طوسی 5علیهالرحمه است( »...مؤمتن .)71 : 1348 ،
این قصیده در  16بیت شامل اسامی  14معصوم و بدین
رشح است:
صل یا رب علی شمس الضحی
احمد املختار نورالثقلین
تصویر شــارۀ ( )18منونه كتیبههای آسیب دیده روی لتهای درب و
و علی نجم العلی بدر الدجی
شیوۀ مر ّمت غیر اصولی آن

مشخّصات ظاهری و آسیب شناسی سمت نقرهكاری شدۀ
درب:
پشــت درب با ورقههایی تزیینی از جنس نقره پوشیده
شده است .هر لت درب 270 ،سانتیمرت طول و  86سانتیمرت
عرض دارد .در نگاه ا ّول سه قاب در اندازههای مختلف روی
هر لت خود منایی میكند .اندازۀ طول قابهای كوچك باال و
پایین در  30سانتیمرت است .اندازۀ عرض همۀ قابها یكسان
و  66ســانتیمرت است .طول قابهای بزرگ در هر لت 142
ســانتیمرت و فاصلۀ بین قابها  17سانتیمرت است كه بین
آنها كتیبههایی كه روی ورقههای نقره قلمزنی شده ،با میخ
كوبیده شده است (تصویر .)19

تصویرشامرۀ ( )20ضخامت و محل نصب پاشنه گردهای درب
تصویر شامرۀ ( )21چفت كشویی نصب شده در پایین درب

در پایین سمت راســت لت سمت چپ درب یك عدد
چفت كشــویی به وســیلۀ پیچ به درب متّصل شده كه 18
ســانتیمرت طول و 7ســانتیمرت عرض دارد (تصویر  .)21در
وســط درب نیز یك چفت و بســت ،به اندازۀ 24سانتیمرت
نصب شده است (تصویر  .)22از این چفت و بستها برای
قفل كردن درب از پشــت به كار میرفته است .با تو ّجه به
اینكه چفت كشویی بر روی كتیبهای نصب شده و این نوع
چفتها جدید هستند ،مشخّص میشود كه این چفت در
دورههای متأخّر بر روی درب نصب شده است.

تصویر شامرۀ ( )19منای كلّی سمت نقره كاری شدۀ درب پایین پای مبارك

در این سمت از درب چارچوبی وجود ندارد و لتهای
درب از باال و پایین به وسیلۀ بستی كه به دور پاشنه گردها تصویر شامرۀ ( )22چفت و بست نصب شده در مركز درب
متّصــل شــده به چارچوب محكم شــده اســت .به همین
آن
خاطر ضخامت درب در این قســمت مشخّص و اندازۀ
هر لت درب از ســه قاب تشكیل شــده است .قابها
17سانتیمرت است ( تصویر  .) 20اندازۀ پاشنه گردها در باال در دو انــدازۀ مختلف هســتند .قابهای كوچــك در باال
6سانتیمرت و در پایین  2/5سانتیمرت است.
و پاییــن قابهای بــزرگ در هر لت وجــود دارند .درون
قابهــای كوچكتر ترنجهایــی دارای تزیین و كتیبه وجود

دارد .تزیینات شامل گل و برگ و كتیبهها به خط نستعلیق
و دربرگیرندۀ حدیثی از پیامرب گرامی اســام در لت سمت
راســت بدین رشح است  " :قال النبی صلی الله علیه وآله"
" انا مدینه العلم و علی بابها" و در لت سمت چپ نیز آیۀ
 73سورۀ مباركۀ زمر وجود دارد(تصاویر  25 ،24 ،23و .)26

قابهای بــزرگ روی لتها شــامل تزیینات گیاهی با
طــرح ترنج و دو رسترنج اســت .ترنج به صورت برجســته
و بــر روی آن كتیبۀ وقف درب ،به خط نســتعلیق قلمزنی
شده است .این كتیبه بدین رشح است( :لت سمت راست)"
وقف و پیشكش آســتان عرش بنیان امام ثامن ضامن علی
السالم منود"( ،لت سمت چپ) " عبد
ابن موسی ال ّرضا علیه ّ
رق مملوك حرضت ســید الشــهدا علیه االف التحیه و الثنا
دوست علیخان معیراملاملك" (تصاویر  27و .)28

تصاویر شامرۀ ( 23و  )24قابهای كوچك لت سمت راست درب ،سمت
نقره كاری شده

تصویر شــارۀ ( )27منونۀ تزیینات و كتیبه قاب بزرگ لت سمت راست،
سمت نقره كاری درب

تصاویر شامرۀ ( 25و  )26قابهای كوچك لت سمت چپ درب ،سمت
نقره كاری شده

تصویر شــارۀ ( )28منونه تزیینات و كتیبه قاب
بزرگ لت سمت چپ ،سمت نقره كاری درب

نگارش موجود به تاریخچه و مع ّرفی كلّی مشــخّصات
هرنی و آسیبشناســی دو طرف درب پرداخته اســت .این
نگارش بر اســاس مشاهدات عینی و جستجو در كتابها و
منابع موجود دربارۀ آســتان قدس پدید آمده اســت .قطعاً
اســنادی در این زمینه در آرشــیو مركز اســناد آستان قدس
رضوی وجود دارد كه گرههای بیشرتی از معامهای موجود
در این اثر را خواهد گشود لكن با تو ّجه به محدودیت زمان
و رضورت انتشــار این مطلب هر چند به صورت اندك ،به
دلیل فقدان حداقل مطلب علمی در مورد این اثر ،ناچار به
پایان منودن این نگارش شده است.
پژوهشهایــی در مــورد نقوش ،نوع كتیبهها ،نوع
شكل و ساختار دربها و مقایسۀ آن با دیگر اماكن مشابه
را میتوان به پژوهشگران در این زمینه پیشنهاد داد.

در حاشیۀ قابها نیز ترنجهای تزیینی و كتیبهداری وجود
دارد كه در دو اندازۀ مختلف هستند .ترنجهای كوچكتر شامل
اسامی اعظم خداوند متعال و به خط ثلث است که در حاشیۀ
خود تزییناتاسلیمیدارند .ترنجهای بزرگتر بهخط نستعلیق،
شامل قصیدهای از مرحوم رسوش و در زمینۀ كتیبۀ تزیینات گل
و برگ قلمزنی شده است (تصاویر .)30 29

تصاویر شامرۀ ( 29و )30
منونه ترنجهای موجود روی
حاشیۀ قابها ،سمت نقره كاری
شدۀ درب

تصاویر شامرۀ ( 31و  )32كتیبههایی كه حاوی تاریخ ساخت سمت نقره
كاری درب است.

در قســمتهایی از حاشــیۀ سمت چپ لت سمت
راست پیچ و مهرههایی طالیی رنگ مشاهده میشود .این
پیچ و مهرههــا ادامۀ پیچهای دماغۀ درب هســتند كه به
پشت درب مهره شدهاند (تصاویر  33و .)34

ابیات قصیدهای كه از مرحوم رسوش در این قسمت از
درب قلمزنی شــده است ،در هیچ منبعی یافت نشد و در
منابع فقط به نام شــاعر بسنده شده است .در این قصیده
نیز كه شــامل  20بیت است ،شاعر در ابتدا به جایگاه این
مكان مقدّس میپردازد و این درب و مكان مقدّسی را كه در
آن نصب شــده به بهشت تشبیه میكند سپس در پایان نام
واقف(معیراملاملك) و ســفارش دهندۀ آن (نارصالدین شاه)
را میآورد .تاریخ ساخت این قسمت از درب نیز به صورت
بیتی بیان شــده كه با تطبیق دادن حروف مرصع آخر آن،
با حروف ابجد و جمع آن ،عدد  1284به دســت میآید كه
هامن تاریخ ساخت درب است:
پس بتاریخش مص ّور کامجو گردید و گفت
ای بكام از درگهت هر نا امید امیدوار (تصاویر  31و )32

تصاویر شامرۀ ( 33و  )34پیچ و مهرههای دماغۀ درب كه به پشت درب
نیز رسیده است

نتیجه گیری:

فلســفۀ وجودی درب در مكانهــای مقدّس ،عالوه بر
حفاظــت آن و كنرتل ورود و خــروج ،منادی از دروازهای به
ســوی معنویت و عامل باال و ملكوت الهی اســت .بنابراین
هرنمندان ســعی داشــتند نهایت هرن خــود را در آن بهكار
ببندنــد .در این مكانها تو ّجه به اه ّمیت مكان مورد نظر،
نــوع مواد بــه كار رفته در ایــن درب و نــوع هرنهای آن
متفاوت است .به عنوان مثال شیعیان ،دربهای حرم های
الســام بــه خصوص مضجع رشیف
امئۀ معصومین علیهم ّ
ایشــان را از جنس طال و نقره میســازند و آنها را مزیّن به
احادیث و آیات قرآن و اشعاری در مدح ایشان میكنند .از
جمله میتوان به درب طال ،نقره وجواهرنشــان پایین پای
مبارك اشاره منود كه كتیبههای روی آن به همین موضوعات
اشــاره دارند .اشعار این درب اشــاره به درگاهی از بهشت
دارنــد و شــاعر  ،آن را درگاهی مینامــد كه هر كس از آن
عبــور كند گناهانش پاك و گویــی از نو از مادر خود متولّد
شده است.
بــا تو ّجه بــه تقدّس ویژۀ این اماكــن و اه ّمیت آن نزد
مردم ،اکرث ســاطین و بزرگان میكوشیدهاند به هر نحوی
خــود را جزو خادمان ویژۀ آن آســتان قلمــداد کنند و نام
خــود را در آثاری كه در این اماكن وقف میشــد به یادگار
بگذارند .از جمله در این درب مشــاهده میشــود كه نام
نارصالدّین شاه قاجار و وزیر خود او ،معیراملاملك ،چندین
بار به عنوان واقف و سفارشدهنده ذكر شده است.
یكی از علّتهایی كه معموالً روی دربها در این اماكن
طالكاری میشوند و از حیث تزیینات نسبت به پشت درب
برتری دارند این است كه سمت طالكاری یا روی درب بیشرت

در معرض دید زائرین اســت .در هنگام زیارت زائرین ،این
دربها به صورت باز هســتند و پشت درب در معرض دید
نیســت .این دربها فقط در مراســم خــاص و در هنگام
تنظیف مكان ،بســته میشــوند؛ بدین ترتیب پشت درب
فقط در معرض دید افراد خاصی قرار میگیرد.
اصطالحات مربوط به درب:
چارچوب :قسمتی از درب كه ثابت است و ساختار كلّی
درب را تشــكیل میدهد و وظیفۀ آن ایجاد فضایی اســت
كه اجزای دیگر درب در درون آن قرار گیرند .گفتنی اســت
چهارچوب به دیوار اطراف خودش ثابت میشود .چارچوب
از پنج قطعه چوب تشکیل شده که دوتاى آن عمودى و سه
تــاى آن یکى در باال و دو تا در آســتانه بهطور افقى بهکار
رفته ،میان دوپاره چوب افقى پایین آستانه کوبیده شده و
قطعــه چوب افقى باالى چارچوب دو شــاخک دارد که در
دیوار استوار مىشود.
لت یا لته درب قســمتی اســت متح ّرك كه باز و بسته
شــدن درب را شــامل میشــود و ســایر اجــزای تزیینی و
كاربردی درب روی آن سوار میشوند.
دماغه ،چوب نازکى اســت که در روى درز میان لتهها
کوبیده شــده و بهوســیلۀ گلمیخ به یک لته پیوسته است.
دماغه معموالً داراى چیزى شبیه به رسستون و پایهاى نظیر
ته ستون است.
قاب،که گاهى پر و گاهى مش ّبک است.
پاشــنهگرد که یک قطعه چوب افقى است و در پشت
آستانه کوبیده میشود و جاى پاشنهها را در آن بریدهاند.
چفت ،هر لته در باال با یک یا دو رشــته زنجیر ظریف
مج ّهز شده که ته آن با قبهاى روى پولک به لته و رس آن به
سفت چارچوب بسته مىشود.
ســفت ،حلقهاى فلزى است که پایین و باالى چارچوب
کوبیده مىشود و از زبانه چفت بیرون مىآید.
عالوه بر اینهــا در اماکن مت ّربکه ،زنجیرهایى مىآویزند
تا از ورود احشام پیشگیرى شود و همچنین براى نگهدارى
بهــر لتهها گاهى با زنجیرهاى کوچکی ،بــا هوى در را به
چارچوب مىبندند.

پانوشت

 - 1دوســتعلی خان معیر املاملــک چهارم ،معروف بــه نظام الدوله
( ،)1290 -1236پرس حســینعلی خان معیراملاملك ســوم است و در
سال 1288ه.ق .به وزارت مالیۀ نارصالدّین شاه منصوب شد .فرزند او
دوست مح ّمدخان معیراملاملك پنجم است .در تجریش باغی بزرگ و
زیبا به نام باغ فردوس و عامرت تابستانی باشکوهی در آن ساخت و
کتب خطی و آثار نقاشی و خطاطی نفیسی جمع کرد .این باغ بعدها
تبدیل به موزه سینام شد (بانك اطّالعات رجال)1391 ،
 - 2میرمح ّمدحسین عضدامللک قزوینی (درگذشته۱۲۸۵ه.ق ،تهران) ملقّب
به صدر دیوانخانه ،از رجال عرص قاجار است.
پــدرش میرزا فضلالله حســینی معلّم عبــاس میــرزا و پدربزرگش میرزا
مح ّمدشفیع ،شیخاالســام قزوین بود .عضدامللک از ســال ۱۲۶۷ه.ق .به
مدّت ســه سال از سوی امیرکبیر وزیر مختار ایران در روسیه بود .در سال
۱۲۷۰ه.ق .وزیر وظایف و اوقاف و نیز ملقّب به عضدامللک شد .او دوبار
به ســمت تولیت آســتان قدس رضوی منصوب گردید و در رجب ۱۲۷۶
مقداری از کتابهای کتابخانۀ شخصی خود را وقف کتابخانۀ آستان قدس
رضوی کرد ( كوشكی :1390 ،مقدّمه)
 - 3باقر پیرنیا از سال  1346تا 1350ش .تولیت آستان قدس رضوی و سمت
استانداری خراسان را بر عهده داشت.
 - 4میرزا مح ّمدعلی متخلّص به رسوش ،فرزند قنرب علی سدهی اصفهانی،
شــاعر معروف عرص نارصالدّینشاه قاجار در سال  ۱۲۲۸ه.ق .در اصفهان
بهدنیا آمد .وی که در جوانی رسودن شــعر را آغاز کرد ،در اوایل منشــی
تخلّص میکرد .میرزا مح ّمدعلی پس از سیر و سیاحت در شهرهای مختلف
ایران که چند ســال بهطول انجامید ،نهایتاً به تربیز که مق ّر ولیعهد قاجار
نارصالدیــن میرزا بود راه یافت و مورد اکرام و انعام ولیعهد قرار گرفت و
ملقّب به «شمس الشعراء» شد.
اقامت رسوش در تربیز چهارده ســال به طول انجامیــد .وی پس از فوت
محمدشــاه درسال  ۱۲۶۴ه.ق .به همراه نارصالدّین شاه به تهران آمد و تا
زمان مرگ در دربار شــاه بود .وی در سال ۱۲۸۵ه.ق .در تهران درگذشت.
از آثار ا و میتوان به دیوان اشــعار( مشــتمل بر قصاید ،غزلیات ،قطعات،
مسمطات) ،مثنوی اردیبهشــتنامه ،مثنوی ساقینامه ،مثنوی الهینامه،
مثنوی روضه االنوار و کتاب شــمس املناقب اشــاره كرد( مهدوی: 1384،
.)665
 - 5ابو جعفرمح ّمدبنمح ّمدبنحسنتوسی مشهور به خواجه نصیرالدّین
(زادۀ  ۵اســفند ۵۷۹در توس  -درگذشــتۀ  ۱۱تیر  ۶۵۳در بغداد) شــاعر،
فیلسوف ،متکلم ،فقیه ،دانشــمند ،ریاضیدان و من ّجم ایرانی سدۀ هفتم
است .کنیهاش «ابوجعفر» و به القابی چون «نرصالدّین»« ،محقّق طوسی»،
«استاد البرش» و «خواجه» شهرت دارد( بادکوبهای هزاوهای.)1370 ،

منابع:

اعتامد السلطنه )1362( .مطلع الشمس .جلد . 2تهران .انتشارات یساولی
فرهنگرسا.
بادکوبهای هزاوهای ،مصطفی .)1370(.زندگی خواجه نرصالدّین طوســی.
چاپ ا ّول .تهران .رشکت توسعۀ کتابخانههای ایران.
بانك اطّالعات رجال ،وب ســایت تخصصی( .آخرین ویرایش  5شــهریور
}http://www.rijaldb.com{ .)1391
خراســانی ،محمدهاشــم(.محرم الحرام 1382قمری).منتخــب التواریخ.
تهران.چاپاسالمیه.
زمرشیدی  ،حسین .)1356( .برداشت گرهچینی .چاپ ا ّول.تهران .مركزنرش
دانشگاهی.
عطاردی ،عزیزالله( .تابســتان .)1371تاریخ آستان قدس رضوی .چاپ ا ّول.
مشهد .انتشارات آستان قدس رضوی.
فیض ،عباس .)1324( .بدر فروزان .قم .انتشارات بنگاه.
كاویانیان ،احتشام .) 1354( .شمس الشموس یا تاریخ آستان قدس .مشهد.
ادارۀ فرهنگ و هرن خراسان.
كریمی ،حمیدرضا" .)1390(.پروندۀ علمی و شناســنامۀ درب طال و نقرۀ
پایین پای مبارك" موجود در ادارۀ پژوهش و مع ّرفی آثار .مشــهد .سازمان
كتابخانه ها ،موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوی
كوشكی ،فرشــته“ .)1390( .سفرنامۀ هند ،كشــمیر و برمه (گزارش سفر
نویسنده به هند و برمه طى سال هاى  1294 1290ق )” در فصلنامۀ پیام
بهارستان ،د  ،2سال  ، 4شامره  ،13پاییز ،مقدّمه.
مؤمتن ،علی.)1348(.راهنام یا تاریخ آستان قدس .چاپ ا ّول .تهران .چاپخانۀ
بانك ملّی.
مهدوی ،مصلح الدین.)1384(.دانشــمندان و بــزرگان اصفهان .چاپ ا ّول.
اصفهان.گلدسته.

مقدّ مه

جلوهای از هرن کتابآرایی
عهد ایلخانی
(مکتبسلطانیه)؛

مصحف شامره  141در کتابخانه آستان قدس رضوی
کیانوش معتقدی*

چکیده:
پــس از یــورش ایلخانــان مغول به ایــران و تا پایان ســدۀ هفتم هجــری ،در کار هرنمندان
ایرانی فرتتی پیش آمد ،ا ّما از زمان اســام آوردن ســاطین مغول تا انقــراض این امپراطوری
بزرگ(۷۵۰ه.ق ).سبک خوشنویسی و تذهیب مصحف قرآنی بهتدریج متح ّول و وارد مرحله
جدیدی گردید ،آن چنان که شهرهای مراغه ،تربیز ،بغداد ،برصه ،موصل و سپس «سلطانیه»
مرکز رواج دوبارۀ این هرنها بودند.
از ســوی دیگر هرن کتابآرایی ایران ،آیینهای متاممنا از جهان ایرانی اســت .هرچند بسیارانی
عهد ایلخانانی را دورانی تیره و تار تص ّور میکنند ،ا ّما تنها پس از گذشت چند دهه از حملۀ
مغول به ایران و روی کار آمدن ســاطینی همچون آباقاخان و ا ُلجایتو (مح ّمد خدابنده) بود
که رشایط اجتامعی-سیاســی و البته هرن و فرهنگ ایران دســتخوش تح ّوالت شگرفی گردید.
آن چنــان که هرنهایی همچون معامری ،کتابآرایی ،ســفالگری و فلزکاری بیش از هر دورۀ
دیگری شکوفا گردیدند.
در این فرصت به بررســی و مع ّرفی «مکتب ســلطانیه» با تأ ّملی بر مصحف نفیســی از این
دوران ،که امروزه با شامرۀ ثبت ۱۴۱در گنجینۀ کتابخانۀ آستان قدس رضوی مشهد نگهداری
میگــردد ،پرداختــه و مطالعهای تطبیقی با منونۀ مشــابه آن ،یعنی قرآنی به خط و تذهیب
«عبداللهبنمح ّمد همدانی» (۷۱۳ه.ق ).که به سفارش ا ُلجایتو تهیه گردیده بود و امروزه در
دارالکتب قاهره نگهداری میگردد ،انجام خواهیم داد.
در این میان با ارایۀ منونههای تصویری از این دو نســخه ،سبک کار خوشنویسی و تذهیب در
قرآنهای عهد ایلخانی به سفارش ا ُلجایتو و وزاری ایرانیاش را نیز مورد مطالعه قرار میدهیم.
کلید واژه :قرآننگاری ،عهد ایلخانی ،خوشنویسی ،تذهیب ،مکتب سلطانیه ،عبدالله همدانی
* پژوهشگر هرنهای ایرانی-اسالمی .

kianooshart@gmail.com

آن چنــان کــه میدانیم ،قوم مغول همچــون طوفانی
ســهمگین بر رس ایران فرود آمد و هر آنچه را که در برابر
خــود میدید نابود کرد .این قوم با جنگ و خونریزیهای
فراوان توانست ســیطرۀ امپراتوری بزرگ خود را در رسارس
ایــران و رسزمینهای بینالنهرین گســرش دهــد .ویرانی
وحشتانگیز ناشی از هجوم مغوالن در ۶۱۷ه.ق از خراسان
و ماوراءالنهر تا ری را نابود ساخت.
ا ّمــا ،آغاز حکومــت قدرمتنــد ایلخانان مغــول را باید
همواره با فتح بغداد از ۶۵۶ه.ق .دانســت ،درســت زمانی
کــه "هالکوخان" از بغــداد به همدان بازگشــت و از آنجا
راهــی آذربایجان گردید و شــهر مراغه را بهعنوان پایتخت
حکومتش برگزید .پس از وی فرزندش "آباقاخان"(۶۸۰-۶۶۳
ه.ق ).زمــام امور را در دســت گرفت و در ادامه به ترتیب
"احمد نگودار ،ارغون ،گیخاتو و غازانخان" حکومت کردند
و این امپراتوری تا سال  ۷۳۶ه.ق .دوام یافت.
هجوم مغــول ،نظام سیاســی برتر ایــران را بر هم زد
و سلســله مراتب جدیدی بنیــان گذارد که تــا حدودی با
تح ّول ســ ّکههایی که در زمان آنها رضب شــد ،نشان داده
میشود(سودآور.)۳۱ :۱۳۸۰،
"غازانخان"( ۷۰۳-۶۹۴ه.ق ).که حکومت خراســان را
برعهده داشــت ،در چهارم شعبان  ۶۹۴ه.ق .در منطقۀ الر
دماوند رسامً اســام را پذیرفت و دوران حکومت ایلخانان
در ایــران وارد مرحلــۀ نوینی گردید .پــس از مرگ وی در
 ۷۰۳ه.ق( .در نزدیکــی قزویــن) ،برادرش ســلطان مح ّمد
خدابنده(ا ُلجایتو) در تربیز بر تخت ســلطنت تکیه زد .وی
که یکی از تأثیرگذارترین چهرههای سیاسی در تاریخ ایران
بهشــار میآید ،توانســت تا با حامیتهایــش از هرنهای
مختلفی همچون معامری ،سفالگری ،فلزکاری و کتابآرایی،
مکتبــی نو در هرن ایران را پایهگــذاری کند .ا ّما نکتهای که
باعث شــد تا مقولۀ هرن کتابآرایی در طــی این دوران از
تح ّولی پیوسته و پویا برخوردار باشد ،هامنا تعامل و تلفیق
دو سبک چینی  -ب هواسطۀ حضور هرنمندان چینی که پیشتر
در دربار سلســلۀ سونگ میزیسته اند - 1و مکتب «بغداد»
(بازماندههای هرن دربار خلفای عباسی) بود.
تأثیر کتابآرایی ایرانی در این دوره ،از هرن کتابآرایی
چیــن که خــود برگرفتــه از موتیفهــا و انگارههای کهن
در رشق آســیا بود ،در کنار ســبک هرنی رایج در بغداد و
موصــل آن روزگار ،کــه نقشهــا و ترکیببندیهایــش از
نقشآفرینیهــای هــر «بیزانس» ملهم شــده بود ،باعث
گردید تا شیوهای جذّاب و ماندگار درعرصۀ هرن کتابآرایی

خلقیت هرنمندان ایرانی
متولّد گردد 2.البته این دو به مدد ّ
و تسلسل روح ایرانی در این هرنها حیاتی نو یافتند.
ایــن حرکت پر اه ّمیــت ایلخانان ،که خود زمینهســاز
ارتباطی درونــی میان دو فرهنــگ ایرانی-مغولی و ایجاد
فضایی بــرای تبادل فناوری و دســتاوردهای هرنی این دو
متدّن بود ،تأثیر بســزایی در جهتگیری و گسرتش هرنهای
گوناگون داشــت .در واقع هرنمندان ایرانــی در این دوره،
بــا رجعتی به هرن مانــوی ،3نقــوش و موتیفهای موجود
در "هرن چین" را دســتامیه و الگوی کار خود قرار دادند و
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توانستند تا براساس بینش دینی خود آنها را متح ّول سازند.
بعد از اولجایتو ،دوران حكومت ابوســعید پوشــیده
از رسكشــیهای ارشاف فئــودال مغــول و گروهبندیها و
تحریكات درباری از یك ســو و نیروی زایدالوصف شــیوخ
متص ّوفه و فرقۀ تشیّع و گروهبندیهای اصناف و دستهجات
از ســوی دیگر ،باعث گردید تا استیالی طوالنی مغوالن بر
ایران رو به زوال گذارد .مرگ زودرس ابوســعید كه از خود
نیز جانشینی بر جای نگذاشت ،بر این آشفتگیها دامن زد
و رقابتها و دستهبندیها بر رس مسایل جانشینی درگرفت
(بیانی .)360 :1379
ا ّما ،با وجود همۀ نابســامانیهای سیاســی که پس از
مرگ اولجایتو حادث گردید ،تأسیس چندین کارگاه-کتابخانۀ
سلطنتی (در ربع رشــیدی و بعد سلطانیه) سبب گردید تا
مجموعۀ عظیمــی از کتب ،از رسارس امپراتوری ایلخانی(از
خراسان گرفته تا بغداد) گرد هم آیند و بسیاری از هرنمندان
زیر یک سقف و به صورت گروهی به کار استنساخ مصحف
بپردازند و ایجاد این شــبکۀ منسجم در کار تولید مصحف،
شــیوههای منحرصبهفردی را در یک دورۀ زمانی کوتاه در
رسزمین ایران بهوجود آورد.
نخســتین کتابخانۀ این دوران" ،کتابخانــۀ مراغه" بود
کــه به ه ّمــت خواجه نصیرالدّین طوســی شــکل گرفت.
ســپس"دارالکتب غازانیه" در مجتمع شنب غازانیه (-۶۹۷
 ۷۰۲ه.ق) در تربیــز و دیگری "دارالکتب ربعرشــیدی" در
شاملرشقی تربیز بود که از سوی رشید الدین فضلالله اداره
میگردیــد و در هامنجــا بود که کار نــگارش کتاب جامع
التواریخ آغاز شــد ،ولی دســت آخر کلیۀ کتب نفیس این
دوران در سلطانیه جمع گردیدند.
قدر مســلّم ،انگیزۀ ا ّولیه و آشکار پادشاهان مغول در
تــدارک کتابخانــه-کارگاه های هرنی و امر به تهیۀ نســخ
مصــ ّور ،ایجاد مرشوعیت منادین برای خودشــان به عنوان
مهاجامنی بود که با پیشــینۀ فرهنگــی نه چندان پربار ،بر
کشــوری با قدمت ،متدّن و فرهنگی چشمگیر تسلّط یافته

بودنــد و به ناگزیــر باید متهیداتی برای پیونــد خود با این
رشایط جدیــد تدارک میدیدنــد .در ایــن دوره قرآنهای
مذ ّهب نفیســی به دســتور الجایتو (حک ۷۰۳ :ـ۷۱۶ه.ق)
و وزرای ایرانیاش ،ســعدالدین آوجــی (متوفّی  ۷۱۱ه.ق)
و رشــیدالدین فضلاللّه(۷۱۸ -۶۴۵ه.ق) در شهرهای تربیز،
ســلطانیه ،بغداد و موصل استنســاخ گردیدند که تقریباً از
ساختاری مشابه ولی با تزییناتی متفاوت پیروی میکردند.
تأثیر ســلیقۀ حامیان هرن بر شــیوۀ نقاشی ،خوشنویسی و
تذهیــب و راهیافنت برخی نقشــایههای خاو ِر دور در این
روزگار باعــث گردید ،تا مکتبی نــو در نگارگری و تذهیب
پدید آید ،ا ّما جوهرۀ هرن ایرانی-اسالمی در آنها محفوظ ماند.
هــر عهــد ایلخانی ســه خصوصیــت اصلی داشــت:
تناسب ،انســجام ،شکوه و درخشندگی .البته مفهوم شکوه
و درخشــندگی با مســایلی فراتر از تو ّجه به شکل ظاهری
(صفحات مذ ّهب یا کاشــیهای ز ّرینفام) و اســتداللهای
فلسفی قابل تحلیل و بررسی است.
شــایان ذکر اســت ،عالوه بر کتــاب آرایی ایــن دوران
بهوضوح میتوان ادامــۀ ترکیببندیهای نوین در ط ّراحی
ســ ّنتی ایران را در دیگر هرنها همچون ســفالینههای این
دوران (بهویژه ز ّرینفامهای ساخت کاشان) 5و گچبریهای
بینظیر مســاجد و مقابر (همچون گنبد ســلطانیه ،شــیخ
بســطام و پیربکران) نیز مشــاهده کرد ،که نشــاندهندۀ
همــکاری مســتقیم مذ ّهبان بــا دیگر هرنمنــدان (معامر،
کاشیکار و گچبر) در این دوران است که ات ّفاقاً در دورههای
بعدی(تیموریان ،ترکامنان و صفویان) نیز ادامه یافت.

کتیبههای رسسورۀ مذهّب
قرآن ،۱۴۱مکتب سلطانیه ،در
کتابخانۀ آستان قدس رضوی مشهد

شکوه خوشنویسی و تذهیب در قرآنهای عهد ایلخانی
با بررسی تاریخ کتابآرایی ایران ،درمییابیم که هرنهای
خوشنویسی ،تذهیب و نقاشی درعهد ایلخانی (سدههای۷
و۸هجری) ،بیش از هر دورۀ دیگری شکوفا گردیدند .از میان
اطّالعات موجود ،میتوان بعضی از هرنمندان این دوران را
بر مبنای شمسههای پشت نسخه(ترقیمه) و یادداشتهای
کاتبان ،مذ ّهبان یا صاحبان و واقفان این آثار شناسایی کرد.
انــدازۀ بزرگ مصحــف ،که از ویژگیهــای کتابآرایی
ایلخانی بود ،باعث ایجاد تغییراتی شگرف در خوشنویسی
و طــرح و نقــش تذهیبهــا و نقــوش هندســی به هم
پیوســته گردید .از طرفی تذهیب این دوره را باید رسمشق
رنگآمیزی در تاریخ هرن تذهیب دانست ،چرا که به سبب
خلقیت مذ ّهبانی همچون«مح ّمد بن ایبک ،6مح ّمد
تالش و ّ
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بن عفیف کاشــانی  ،عبدالله بن مح ّمد همدانی و ســیف
الدّین نقاش »8این سبک کار به نقطۀ اوج و شکوفایی رسید.
تزیین ،یکی از مهمترین خصوصیات هرن ایران در دوران
اسالمی است و اساسیترین جنبه در آن میان تو ّجه به «نور و
رنگ» است ،آن چنان که «در تذهیب قرآنهای عهد ایلخانی،
رنگها معنایی متعالی یافتند .طالیی رنگ نور و منا ِد ارشاقِ
آگاهیبخش الهی و مناسب اسم "عامل و من ِّور" بود و در میان
رنگهای تذهیب ،نخســتین منزلت را پیدا کــرد .رنگ آبی
الجوردی نیز که منادی از آســان بود ،بعد از دورۀ سلجوقی
بهتدریج در رسزمینهای رشقی جهان اسالم بر رنگهای سبز
زنگاری و قرمز عقیقی برتری یافت و همطراز طالیی گردید و
با اسم"رحامن و محیط " تناسب پیدا کرد»(لینگز.)۷۶ ،۱۳۷۷،

رنگ آبی الجوردی و طالیی هامنگونه که در محرابها
و کاشــیکاریهای مســاجد حضــور قلب مؤمــن را برهم
منیزدند ،در تذهیبهای قرآنی نیز او را به تالوت آیهها و
تأ ّمل در آرایهها دعوت میمنود.
الزم به یادآوری اســت اشــاراتی که به سلیقۀ غالب آن
دوران بهخصوص در تهیۀ مصحف داریم ،از آن جهت الزم
اســت که اه ّمیت کامل یافتههای نظــری دربارۀ «رنگ به
مثابه دلیل زیبایی» در هرن عهد ایلخانی را درک کنیم.
از میانــۀ ســدۀ پنجــم هجــری در مکتب خراســان،
مجموعــهای از قرآنهای ســی جلدی تهیــه گردید که هر
مجلّد شــامل یک جزو قرآن بهطور جداگانه بود ،که با چرم
تجلید میشد .منونههای ارزشــمندی از دورههای مختلف
تاریخی از این نوع قرآنها (همچون قرآن به خط و تذهیب
عثــان بــن وراق غزنوی) امروزه در گنجینۀ آســتان قدس
رضوی مشهد نگهداری میگردد.
ا ّما س ّنت استنساخ مصحف سیپاره ،در دوران زمامداری
ا ُلجایتــو بیش از هر زمانی رونــق یافت ،آنچنان که امروزه
بیش از  15مجموعه قرآن ســیجلدی نفیس موجود است،
که ویژگیهای مشرتک آنها عبارتند از:
بزرگ شدن قطع كتاب
پنج ســطری یا هفت سطری بودن آنها به دلیل درشت
شدن قطع قلم کتابت
در بســیاری موارد منت قرآن طالنویــس بوده و تحریر
مشــكی دور خط آمده است كه این عوامل ،نفاست كار را
باال می برند.
در سبک تذهیب این دوران ،استفاده از نقوش هندسی
بسیار تأثیرگذار بود.
در بیشــر موارد نام كاتب ،مذ ّهــب ،محل کتابت ،نام
سفارش دهنده نسخه و یا واقف وجود دارد.
وقفنامــه نیــز در قرآنهــا وجــود دارند .در بیشــر
قرآنهایی كه صفحۀ افتتاحیه و اختتامیه دارند ،با صفحات
مذهبّــی روبهرو هســتیم كه در آن تذهیــب به زیباترین
و باشــكوهترین فرم كار شــده و در بیشــر موارد تسمهها
مفصــل و رنگارنگ دور
و گرهاندازیهــا بــه صورت خیلی ّ
فضاهای تذهیبی را پوشانده است.
گفتنی اســت که تا ایــن دوران ،تذهیب در هر دو فرم
هندســی و گیاهــی در کار تزیین مصحف مورد اســتفاده
قــرار میگرفته ،ا ّمــا در ادامه ،طرح "ســتارۀ چندگوش" به
صورت تک یا ترکیبی در صفحات ا ّول رسلوحهها و کتیبهها
دستامیۀ اصلی کار مذ ّهبان قرار گرفت .در رنگآمیزی این
فرم هندســی نیز ،رنگ آبی الجوردی بیشتر درمرکز طرح

و رنگهای طالیی ،قرمزعقیقی ،ســبز زنگاری و مشکی در
پیرامون استفاده میگردیدند .شــکل ستاره که تا قرنهای
متامدی محتــوای مرکزی صفحات مذ ّهب بــود ،با تداعی
حرکتهای گریز از مرکز ،با نیروی رسشــار همواره میل به
توسعه و گسرتش در جهات و زوایای مختلف داشت .اساس
این گرههای هندســی ،دایره اســت .از دیدگاه اسالمی این
شیوۀ به دســت آوردن همۀ تناسبات مهم ،از تقسیمکردن
دایره به کامنهای برابر ،چیزی جز روشی منادین برای بیان
توحید نیست.

منونههایی از تزیینات اسلیمی
درحاشیۀ کتیبههای حاشیه
(گره سازی ) در گچبریها و
تذهیب قرآنهای ایلخانی

منونۀ این طرح ،شکل هندسی قرینهای است که از یک
مرکــز هامنند امواجی دور میگردد و خطوط اصلی آن در
ادامه وارد اشکال مجاورمیشود و در همین راستا ادامه پیدا
میکند که در نهایت ،نگاه بیننده را با تقســیامت منطقی
و جالب تو ّجه خیره میسازد .منونۀ ممتاز این ترکیببندی
را در صفحــات مذ ّهب آغازین قرآن  ۱۴۱کتابخانۀ آســتان
قدس رضوی در مشــهد میتوان مشــاهده کرد .همچنین
شــباهتهایی میان طرح اسلیمیهای حاشیه (که به جای
گرهاندازی اســتفاده میگردیــد) و تزیینات گچبری بناهای
محل تأ ّمل است.
ایلخانی به چشم میخورد که خود ّ
اســتفاده از تســمههای ظریف در کنار گرهسازیهای
پهن و پرکار در حواشی قاببندیها و تقسیامت هندسی و
همچنین بهرهگیری از چرخشهای قرینه و قرینه معکوس

صفحۀ مذهّب آغازین قرآن  ،۱۴۱مکتب سلطانیه ،اسلیمی ،رشفهها  ،سایهزنی و قلمگیریهای ظریف ،همه و
در کتابخانۀ آستان قدس رضوی مشهد همه در نگاهی کلّی و چشــمنواز ،مؤیّد این نکته است که
هرنتذهیب در این روزگار در نقطۀ اوج شکوفایی و پویایی
خود (چه به لحاظ برصی و چه به لحاظ زیبایی شــناختی)
رسیده بود.

مکتب هرنی ســلطانیه؛ اصول زیباییشناســی و
بررسیهای تطبیقی
«همدان» بهعنوان یکی از مهمترین شــهرهای روزگار
محل کتابت
ایلخانی ،نه تنها زادگاه خواجه رشیدالدّین ،بلکه ّ
چنــد مصحف قرآنی نیز بود .برای منونه ،میتوان به قرآنی
با تاریخ کتابت ۵۶۲ه.ق۱۱۶۴ /م .اشــاره کرد که در همدان

کتابت گردیده و امروزه در موزۀ فیالدلفیا نگهداری میشود؛
ا ّما ظاهرا ً بســیاری از کاتبانی که کنیۀ همدانی داشتند ،در
پایان ســدۀ هفتم هجری به شهر سلطانیه -که مرکز جدید
حکومت ایلخانی بود -نقل مکان کردند.
قدر مسلّم ،شهر ســلطانیه در دوران حکومت الجایتو،
یکــی از آبادترین شــهرهای ایران بود و عــاوه بر بناهای
محل مناســبی بــرای ف ّعالیتهای
مذهبــی و کتابخانــهّ ،
اقتصادی بازرگانان در آن روزگار به حساب میآمد .سفارش
ســاخت بزرگترین گنبد آجری جهان (گنبد ســلطانیه) از
ســوی الجایتو نشــاندهندۀ اه ّمیت موقعیت جغرافیایی،
سیاسی و فرهنگی این شهر است.
با رونق گرفنت شــهر ســلطانیه و عالقۀ سلطان ایلخانی
به ســفارش مصاحف نفیس و بیمانند جهت قراردادن در
بنای «گنبد ســلطانیه» ،کار نگارش قرآنهای سلطنتی(قطع
بــزرگ) در مراکز مهم فرهنگی و هرنی امپراطوری ایلخانی
توســعه یافت .در همین راســتا و پیش از نگارش قرآنهای
ســلطانیه ،فرمان نگارش دو قرآن ســیپاره ،یکی در بغداد
(کاتب :احمدبنســهروردی ،در تاریخ ۷۰۴ه.ق۱۳۰۴/م ).و
دیگری در موصل(کاتب :علیبنمح ّمد العلوی الحسینی ،در
تاریخ ۷۱۰ه.ق۱۳۱۰/م ).از سوی الجایتو داده شده بود که
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پس از مرگش نیز وقف هامنجا گردید.
مصاحف این دوران از نظر سبکشناسی و زیباییشناسی
مرحلــۀ تکوینــی در کتابآرایی ایرانی تحت نفوذ ســبکی
ترکی-مغولی را به منایش میگذارند؛ هامن سبکی که پیشتر
در کارگاه-کتابخانههــای ســلطنتی سلســلههایی همچون
سلجوقیان ،غزنویان و خوارزمشاهیان پایهگذاری گردیده بود.
در همیــن راســتا ،میبایســت تأ ّملــی بر شــیوههای
نقشپــردازی و تزییــن در کتب پیش از مغول نیز داشــته
باشــیم تــا از این رهگذر ســیر تح ّول فرمهــای تذهیبی و
ترکیبهای نوین در خوشنویسی (به خصوص قرآن نگاری)
تا آغاز ســدۀ هشــتم هجری را بهرت بشناسیم .این تغییرات
البته در زمینۀ نقاشی نیز قابل پیگیری است ،چرا که دوران
پیش از مغول در تاریخ نقاشــی ایران را نیز میتوان دوران
فرتتی دانست ،میان شــیوه نقاشی ساسانی و دوران جدید
شــکوهمند نقاشــی ایرانی که در ارتباط با هرن چین پدید
آمــده بود .با این همــه از دورۀ ایلخانان بــه بعد بود ،که
فضای کار نقاشان دستخوش تغییراتی اساسی گردید و سبک
و سیاقی نو پا به عرصۀ کتابآرایی ایران گذاشت.

صفحات مذهّب افتتاحیۀ قرآن ،کاتب و مذهّب:

افزایــش انــدازۀ اوراق ایــن قرآنهــا ،فرصتهایــی
جدیــد را برای خوشنویســان و مذ ّهبان فراهــم آوردند،
خلقیتهــای خــود را بروز
تــا بــا آزادی عمل بیشتــر ّ
دهنــد( )۲۰۱۰:۱۶۰,Careyالبتــه این مســأله حکایت از
پیرشفت روشهای کاغذســازی در ایران عهد ایلخانی نیز
داشت.
همچنیــن در تذهیــب نُســخ ،از طرحهایــی متن ّوع
اســتفاده میگردید که در نگاهــی کلّی دارای هارمونی و
وحدتی چشمنواز است ،بهطوریکه در ط ّراحی شمسهها،
ترنجهای حاشیه و کتیبههای رسلوح از انواع اسلیمیها با
قاببندیها وچرخشهای بســیار زیبا و ظریف استفاده
میشد .همین نقوش (با ترکیب رنگی مشابه) در ط ّراحی
صفحات مذ ّهــب آغاز و پایان قرآن نیز بهنحوی بدیع در
چارچوبی هندســی ،البته غیرتکراری مورد اســتفاده قرار
گرفته است.
شکل “رسلوح” در آغاز منت کتب (از این دوره به بعد)
توسط مذ ّهبان ،ط ّراحی و اجرا
با شکوه و ظرافت بیشرتی ّ
گردید .امروزه منونههای جالــب تو ّجهی از دو لوحههای
کتب استنســاخ شــده در ربع رشیدی ،موجود
مزدوج در ِ
اســت که از آن جمله :منت فارسی مجموعۀ رشیدیه(۷۰۸
ه.ق) در کتابخانۀ کاخ گلستان تهران ،منت عربی مجموعۀ
رشیدیه( ۷۱۰ه.ق) در کتابخانۀ ملّی پاریس ،جامعالتواریخ
رشــیدی( ۷۱۴ه.ق) در مجموعــۀ خلیلی لندن ،وقفنامۀ
ربع رشــیدی در کتابخانــۀ ملّی تربیــز و همچنین جامع
التواریخ رشیدی در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی است.
مصاحــف قرآنــی ایــن دوره عمومــاً از ســه بخش:
صفحات آغازین مذ ّهب ،صفحات میانی منت (با تزیینات
رسسوره ،گلآیه و ترنجهای حاشیه) و صفحات اختتامیه،
تشــکیل شــده بودند .در بخش پایانی این نُسخ عالوه بر
محل
امضــا (رقم) کاتــب و مذ ّهب ،نام ســفارشدهندهّ ،
کتابت و نام واقف نیز نگاشــته میشد .نکتۀ جالبتو ّجه
آنکه « قرآنهایی که ا ُلجایتو ســفارش میداد ،در ابتدا با
نــام مغولی او یعنی ا ُلجایتو و ذکر نســبش به چنگیزخان
کتابت میشــدند ،10در حالیکه قرآنهای متأخّر یعنی از
سال ۷۱۳ه.ق ۱۳۱۳/م .به بعد ،دربرگیرندۀ نام اسالمی او،
مح ّمد خدابنده ،بودند و بــا دعایی از دوازده امام خامته
مییافتند.)۱۹۵۵ :۱۹۷۷ ,Ettinghausen( ».
ا ّمــا در میان قرآنهای نفیس ایــن دوره ،دو مصحف
ارزشــمند از مکتب ســلطانیه باقی مانده کــه ا ّولی قرآن
نفیس (با شــارۀ ثبــت  )۱۴۱در کتابخانۀ آســتان قدس

رضوی مشــهد ،بدون تاریخ و نام کاتــب و دیگری قرآنی
ســیپاره به خط و تذهیب «عبدالله بنمح ّمدبنمحمود
همدانی» اســت که امروزه در دارالکتب قاهره نگهداری
میگردد.
البتــه عالوه بر ایــن دو مصحف قرآنی ،نســخهای از
کتاب نهــج البالغــه( ۷۲۸ه.ق) نیــز در کتابخانۀ مجلس
شــورای اسالمی تهران(با شامرۀ ثبت  )۴۱۲۵موجود است
که ســبک تذهیب صفحۀ افتتاحیۀ آن شباهت فراوانی به
این دو مصحف داشته ،شــیوۀ نقشپردازی و رنگآمیزی
در آن متعلّق به مکتب سلطانیه است.

عبداللهبنمح ّمدبنمحمود همدانی ،دارالکتب قاهره

مصحف شامرۀ  ۱۴۱در کتابخانۀ آستان قدس رضوی
در میــان چندین قــرآن باقیامنده از عهــد ایلخانی که
امروزه در کتابخانۀ آســتان قدس رضوی مشــهد نگهداری
میگردند ،11منونههــای ممتازی از شــیوۀ قرآننگاری عهد
ایلخانی به چشم میخورد که میتوان چهار مکتب مرسوم
آن روزگار را بهوضــوح در آنها مطالعه کرد؛ مصاحف قرآنی
با شامرههای ثبت  3707و ( 4374احتامالً متعلّق به مکتب
بغــداد) ،مصاحف قرآنی با شــارههای ثبت  293 ،1468و
 (2262احتــاالً متعلّق به مکتب تربیــز) ،مصاحف قرآنی
با شــارههای ثبت  3741و (411احتامالً متعلّق به مکتب
شیراز) و قرآن  141متعلّق به مکتب سلطانیه.
این مصحف(با شــارۀ ثبــت )۱۴۱احتامالً یکی از چند
قرآن ســلطنتی عهد ایلخانی اســت که برای ا ُلجایتو(مح ّمد
خدابنــده) ط ّراحــی و استنســاخ گردیــده؛ چراکه شــیوۀ
کتابــت ،تذهیب و تزیینات پُــرکار آن را میتوان با بهرتین
منونههای ســلطنتی این دوران مقایسه منود و شباهتهای
شگفتانگیزی را نیز در این میان مشاهده کرد.
قرآن کتابخانۀ مشــهد که در آغــاز دارای چهار صفحۀ
مذ ّهــب زیبا ،با آرایههای گیاهی ،هندســی ،گرهســازی و
تسمهاندازیهای چشمنواز است ،در ابعاد ۳۷×۲۶سانتیمرت،
به خط ریحــان طالنویس (با دورگیری مشــکی) ،در یازده
سطر بر روی کاغذ بغدادی نخودی نگارش یافته است.

قرائت  ،اســامی سور و تعداد حروف هر سوره (به عربی)،
به خط نســخ طالنویس بر زمینهای به رنگ مشکی ،شکوه
خاصی را به این صفحات بخشیده است.

شمسۀ پشت نسخه در قرآن ( ۷۱۵ه.ق) تربیز ،در موزۀ توپقاپی استانبول

حدیثی از پیامرب اکرم (ص) ،قرآن  ۱۴۱در کتابخانۀ آستان قدس رضوی

بخشهایی از آرایههای تذهیبی ،در قرآن  ،۱۴۱مکتب
اندازۀ این مصحف برخالف منونههای مشابه سلطنتی،
سلطانیه ،در کتابخانۀ آستان قدس رضوی مشهد
متوســط بوده ،ولی تکجلدی اســت .نکتۀ جالبتو ّجه در
ّ
تزیینات صفحات آغازین مذ ّهب و همچنین سور “حمد و
بقره” ،استفاده از خوشنویسی در فضای گرهاندازی حاشیۀ
کتیبههاست ،آن چنانکه احادیثی از پیامرب(ص) در فضیلت

دو صفحۀ آغازین قرآن ،مکتب سلطانیه،
دورۀ ایلخانی ،کتابخانۀ آستان قدس
رضوی مشهد

در فضــای مرکزی صفحــات مذ ّهب آغازین نســخه و
در میان ترنج دایرهایشــکل کنگرهدار ،متنی شامل حدیثی
در فضیلت خواندن و شــنیدن آیات قرآن کریم مشــاهده
میگردد .این شــیوۀ نگارش و شــکل ترنج دایرهای ،در آغاز
کتب این دوران نیز قابل پیگیری و مقایسه است ،همچون:
در آغاز وقفنامه ربع رشــیدی و شمســه پشــت نسخه در
قرآنی که به ســفارش خواجه رشــیدالدّین فضلالله و برای
ا ُلجایتو در تربیز نگارش یافته( ۷۱۵ه.ق).
ترکیبات رنگی در تذهیبهای قرآنهای ایلخانی عالوه
ِ
اهداف
بر شــکوه ،از الگوی خاصی پیروی کرده و در جهت

شکل نقوش(اسلیمی و هندسی) بهکار میرفت .در همین
راستاست که تزیینات کتیبههای رسلوح و رسسورههای این
مصحف نیز به شــیوۀ مرسوم آن دوران ،به خط ثلث جلی
(سفیدآب و طالنویس) با دورگیری مشکی اجرا شده که بر
زمینهای از نقوش حلزونیشکل(اسپیرال) اسلیمی آرام گرفته
است .زمینۀ این نقوش درهم تنیدۀ اسلیمی به رنگ الجورد
یا قرمز عقیقی اســت و در حاشیۀ بیرونی شامل جداول و
تسمهاندازیهای سفیدرنگ و طالیی است.
در حاشــیۀ یکی از صفحات مذ ّهب آغازین این قرآن،
مــن وقفنامهای با خط شکســته مشــاهده میگردد که
توســط «نور
بر مبنای آن ،این نســخه در ســال ۱۲۳۶ه.ق ّ
ِ
مح ّمدخانبنامیرمرادعلیخان تالپر» فرمانروای ماملک سند،
وقف آستان امام هشتم(ع) گردیده است.
از جملــه دیگــر تزیینــات جالبتو ّجه در قــرآن ۱۴۱
کتابخانۀ مشــهد ،کتیبههای حاشیه (متّصل به رسسورهها)
است که شامل احادیثی از پیامرب(ص) در فضیلت قرائت هر
سوره بوده و اطراف منت آن همچون رسسورهها جدولکشی
و طالاندازی شده است.
ا ّما دیگر مصحف مهم این دوران ،قرآنی نفیس اســت
که به ســفارش الجایتو ،احتامالً در شــهر سلطانیه ،در پنج
سطر طالنویس ریحان (با دورگیری مشکی) کتابت گردیده
و از منونههــای منحرصبهفــرد از خط ریحــان ابتدایی در
توسط
قطع درشت(جلی) بوده و کار کتابت و تذهیب آن ّ

«عبداللهبنمح ّمدبنمحمــود همدانــی» (۷۱۳ه.ق) انجام
شده است.
این مصحــف بــه شــارۀ  ۲۲/۷۲در دارالکتب قاهره
نگهداری میگردد و پیش از تأســیس دارالکتب ،در ذخایر
مکتبخانه الخدیویه مرص نگهداری میشده است .ظاهرا ً
این مصحف ســیپاره در زمان ابوسعید بهعنوان هدیه به
سلطان مملوک آن زمان پیشکش شــده است .ا ّما در پایان
جــزو  ۲۳از ایــن قــرآن و در زیر صفحــهای مذ ّهب ،منت
وقفنامهای با مرکّب مشکی در ۹سطر مشاهده میشود که
براساس آن قرآن مذکور وقف خانقاه «ابوسعید سیفالدین
بکتمور بن عبدالله الساقی امللکی النارصی» گردیده است
و نام ســلطان مملوکــی یعنی«مح ّمدبنقالوون» مشــهور
به «امللک النارص» نیز نوشــته شده اســت .کلیۀ مجلّدات
این قرآن ســیپاره درســال ۷۲۶ه.ق (از  ۷جــادیاال ّول تا
۲۷جامدیالثانی) وقف خانقاه «ابوســعید» واقع در مزاری
در گورستان جنوبی شهر قاهره( قرافه) گردیده است.
عالوه بر مصاحف فوقالذکر ،چندین مصحف دیگر از
دورۀ ایلخانی نیز در مجموعههای دیگری همچون "متحف
اسالمی قدس" اورشلیم وجود دارد ،که شیوۀ کتابآرایی در
آنها ترکیب جالبتو ّجهی از سبک ایرانی (مکتب سلطانیه) و
مملوک است ،از آن جمله :قرآنی سیپاره به خط ثلث(۷۶۰
ه.ق) واقف«سیده بنتامیرمح ّمد امیر» (با شامرۀ ثبت )۱۸منونه ترنجهای حاشیۀ قرآن ،کاتب و مذهّب :عبدالله بن
و قرآنی ســیپاره( ۷۷۸ه.ق) واقــف «عالءالدینبنقرمان» مح ّمدبنمحمود همدانی ،دارالکتب قاهره

(با شــارۀ ثبت )۱۰۷که به لحاظ خوشنویسی و آرایههای
تذهیبی مشابه مصحف کارگاههای تربیز و سلطانیهاند.
ماحصــل آنکه با توجــه به وجــود مصاحفی همچون
قرآن  141کتابخانۀ آســتان قدس رضوی مشــهد ،قرآن سی
پــارۀ کتابخانۀ مرص ،نهــج البالغۀ کتابخانــۀ مجلس تهران
و ...مــی تــوان وجود مکتبــی منحرصبهفــرد را در دوران
ایلخانــی مع ّرفی منود که پیشــر آنهــا را زیرمجموعهای از
ســبکهای تربیز ،بغداد و یا شــیراز میدانستند و امروز با
دردست داشــن این منونههای کمنظیر و بررسی ساختار و
شیوههای خوشنویسی و تذهیب و همچنین مشابهتهای
شــگفتانگیز میان نقــوش موجــود در گچبریهای گنبد
ســلطانیه با تذهیب این مصحف ،جنبه ای متفاوت از هرن
کتابآرایی رسزمین ایران را بازشناسی کنیم.
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مقدّمه

نگارۀ قدمگاه،
جلوهای از مضامین رضوی

مرضیه علی پور*

چکیده
هرن نگارگری صفویان که ماحصل نگارگری اســامی است ،بهتدریج به
معنویت و روحانیت و استفاده از خطوط نرم و عنارص صمیمی گرایش
پیدا کرده و به کامل معنویت و ظرافت دست یافته است .این روحانیت
خاص در نگارههای مذهبی صفویه ســندی بر یکپارچگی دین و دولت
بود و ســلیقه و هرن آنها نیز در پیوند مســتقیم با عنارصی قرار گرفت
کــه ماهیت مذهبی داشــتند .در این دوره آموزههای فقهی شــیعه که
چشــمگیرترین و حساسترین مســایل مذهبی در تاریخ اسالم به شامر
میرونــد ،به نحو قابل تو ّجهی گســرش یافتند و شــیوهها و متهیداتی
منادین ابداع گشتند که نظرگاه شیعه نسبت به شخصیتهای مقدّس در
عرصۀ نگارگری را جلوه دهند.
قدمگاه از جمله اماکن زیارتی و مقدّسی است که به دلیل حضور ولی
خدا در آن محل ســاخته شــده و به عبارتی ،محلّی اســت که اثر پایی
از اولیای الهی در ســنگ و جز آن پدیدار اســت .از آنجایی که ورود و
حضور امام رضا(ع) در ایران از وقایع مهم تاریخ تشــیّع اســت ،توسعۀ
قدمگاهها هامنند سایر زیارتگاهها ،جهت ترویج فرهنگ شیعی در دورۀ
صفویه مورد تو ّجه ویژهای قرار گرفت .نســخۀ «فالنامۀ تهامســبی» که
با مضمون فال و پیشــگویی و به دســتور شاه تهامسب ا ّول در قرن 10
ه.ق تألیف شــده دربردارندۀ نگارههایی اســت که انعکاسی از رشایط
اجتامعی و مذهبی آن دوره را منایان میسازد؛ مانند نگارۀ قدمگاه که به
زیبایی ،یکی از مضامین شــیعی را به تصویر کشیده است .این پژوهش
بر اســاس اطّالعات کتابخانهای و با روش توصیفی ـ تحلیلی به بررســی
عنارص برصی موجود در این نگاره میپردازد تا چگونگی ارتباط و تعامل
آنها را با موضوع قدمگاه و نحوۀ انعکاس آن مورد مطالعه قرار دهد.
بر اســاس مطالعــات ،نقشمایههای اصلــی این نــگاره از نظر مفهوم
هامهنگ با مضمونی هســتند که به زیبایی به تصویر کشیدهاند .نقش
جــای پاها در این نگاره مفهوم قدمگاه را به زیبایی به منایش گذاشــته
اســت و ترســیم محراب و زائرین حاکی از قداســت این مکان است و
تشــابه آرایههای تزیینی محراب و جای پاها پیونــد آن دو را به اثبات
میرساند.
کلید واژهها :امام رضا(ع) ،قدمگاه ،فالنامه ،نگارگری ،مضامین شیعی
* کارشناسی ارشد پژوهش هرن دانشگاه هرن تهران
marziealipoor@yahoo.com

پیشینۀ پژوهش

در زمینۀ مســیر ســفر امام رضا(ع) به ایــران تاکنون
نگارگر موضوعات مذهبی همواره روایت کنندۀ ایامن
و مذهب است و این رابطۀ عمیق در دورههای مختلف به تحقیقــات زیــادی انجام گرفتــه که از آن جملــه به این
شیوههای گوناگون انعکاس یافته است .در دوران اسالمی ،موارد میتوان اشــاره منود :سعیدی زاده( )1391در مقالۀ
هــر و مذهــب در ایران به صورتی نزدیــک با هم مرتبط «قدمگاههای منســوب به امام رضــا(ع)» در نرشیۀ فقه
و اصــول ،شــارۀ  79و ،80عــاوه بر مع ّرفــی موقعیت
بودند؛ به ویــژه در دوران ایلخانیان ،تیموریان و صفویان ،جغرافیایی و تاریخی قدمگاههای منتسب به امام رضا(ع)
هرن با هامن ســ ّنت درباری خویش که قبل از رواج اســام و نحوۀ پراکندگی آنها در مناطق مختلف ایران ،به ص ّحت
مرسوم بود تحت حامیت حاکامن مسلامن واقع شد.
و ســقم قدمگاهها در مسیرهای احتاملی عبور امام از آن
بــا تحکیم قدرت تشــ ّیع و حامیت حاکــان از علامی نقاط میپردازد .جلیلی در مقالۀ «رشح سفر امام رضا(ع)
شیعه ،نوشنت رساالت و کتب اعتقادی و کالمی مذهب اثنی از مدینــه به مرو» به تحقیق دربــارۀ جغرافیای تاریخی،
عرشی گســرش یافت 1و بر این اساس نقش کلیدی علامی سیاســی و اجتامعی شــهرهایی که حرضت رضا(ع) از آن
شــیعه ،امکان آماده سازی حضور فرهنگ تشیّع در دورۀ جاها عبور کرده و یا توقّف داشــته است ،میپردازد و در
تیمــوری و اوج آن با پذیرش مردم و حاکمیت صفویه در ادامــه بحرانهایی را که در صورت عبــور امام(ع) از آن
تأکیــد بر جنبههــای روحانی و معنوی مذهب شــیعه را مناطق امکان داشت رخ دهد مورد بررسی قرار میدهد.
هموار منودند .هرن نگارگری صفویان ،اوج هرنهای اسالمی ســید کباری ( )1376در مقالۀ «هجــرت امام رضا(ع) به
و غیراســامی است که به کامل معنویت و ظرافت دست ایران» در نرشیۀ فرهنگ کوثر ،شــارۀ  ،4ضمن بررســی
یافته اســت .این روحانیت خــاص در نگارههای مذهبی ابعــاد مختلــف امامت و ســیرۀ رفتاری امــام رضا(ع) با
صفویه ـ که سندی بر یکپارچگی دین و دولت بود ـ نتیجۀ خلفای هم دورۀ ایشــان ،هجرت امام رضا(ع) به ایران و
وجود عنرص مذهب بود و ســلیقه و هرن صفوی در پیوند محلهای توقّف حرضت را مورد مطالعه قرار میدهد.
با وجود اه ّمیت ســفر امام رضــا(ع) به ایران در تاریخ
مســتقیم با عنارصی قــرار گرفت که طبیعــت و ماهیت
مذهبی داشــتند .در ایــن دوره آموزههای فقهی شــیعه اســام و تشــیّع ،نگارههای محدودی وجــود دارند که این
که در تاریخ مذهبی اســام چشمگیرترین و حساسترین موضوع را بازتاب دادهاند و تاکنون پژوهش منحرصبهفردی
مســایل مذهبی به شــار میرفتند ،به نحو قابل تو ّجهی در حیطــۀ نگارگــری در این خصوص انجام نگرفته اســت؛
گســرش مییابد .اوضاع و رشایط سیاســی و تاریخی و از به همیــن دلیل مطالعــۀ نحوۀ انعکاس ایــن مضمون در
همــه مهمتر عنارص منادین دینی ،در نگارههای این دوره نگارههای مذهبی دورههای مختلف ،رضورت مییابد.
از وضوحــی کامل برخوردار میشــوند و رشایط اجتامعی
و مذهبی خود را منعکــس میمنایند .تالش حاکامن بر
ای روش پژوهش
ترویج تشیّع و یکپارچگی ایران با حامیت از ف ّعالیتهای
اســاس این پژوهش بر روش توصیفی ـ تحلیلی استوار
فرهنگــی ـ مذهبی و بــه موازات آن ،افزایش گرایشــات
و روش گــردآوری اطّالعات به صورت کتابخانهای اســت
مذهبی مردم به مذهب به عنوان پایگاه قدرمتند اجتامعی
که به بررســی ویژگیهــای عوامل برصی نــگارۀ قدمگاه
مطرح گشت و این موضوع در دورۀ شاه تهامسب تشدید
در نســخۀ خطّی فالنامه میپردازد تا میــزان تأثیرپذیری
و تثبیــت گردیــد و تح ّولی اساســی در عنارصبرصی برای
نگارگری از مضامین شیعی مشخّص شود.
منایش جنبههای مقدّس تف ّکرات شــیعی بهوجود آمد که
نقطۀ اوج آن در «فالنامۀ تهامسبی» قابل مشاهده است.
قصهخوانی در ایران و نسخۀ فالنامۀ کتابخانۀ توپکاپی رسای استانبول
به دلیل پیشــینۀ طوالنی نقالــی و ّ
نســخۀ فالنامــه بــا درونمایۀ فال و پیشــگویی و به
تو ّجه حکّام این دوره به وقایع و حامســههای مذهبی و
نفوذ آن در میان مردم ،انواع شــیوههای بیان داستانهای دســتور شــاه تهامســب ا ّول در قرن10ه.ق .تألیف شده
مذهبی رواج یافت .این پژوهش به بررســی نشــانهها و اســت و در واقع این نســخه ترکیبــی از نگارهها و متون
منادهایی که نگارگران صفوی برای منایش مضامین قدمگاه اســت که روبهروی یکدیگر قــرار گرفتهاند و متون آن به
امام رضا(ع) اســتفاده کردهاند ،میپردازد تا مشخّص شود رشح و پیشــگویی تصاویر مربوطه میپردازد 2.از آنجایی
کــه چگونه عواملــی مانند ترکیببنــدی ،عنارصبرصی و کــه ایــن نســخه از جمله شــاهکارهای نفیــس پیرامون
ارتباط تصویــری این نگاره در خدمت بیان موضوع مورد هرنشیعی اســت ،روند شــکلگیری آن بر اساس مضامین
قرآنی ،وقایع مهم اسالم ،تشیّع و داستانهایی از معجزات
نظر واقع شده است.
قرآن و کرامات امئۀ اطهار(ع) اســت؛ لذا نگارگران صفوی
بــه دلیل اه ّمیــت ورود و حضور امام رضــا(ع) در ایران

در مص ّورســازی روایات منتســب به امام رضــا(ع) بدین
بخــش از زندگانــی امام تو ّجه بیشــری منودهانــد که از
آن جملــه میتوان به نگارۀ قدمگاه اشــاره منود .نســخۀ
فالنامــه که متعلّــق به مکتب نگارگری قزوین اســت ،به
قطــع رحلی بزرگ ( 45× 59ســانتیمرت) اســت که مالک
دیلمــی آن را به خط فارســی و به قلم نســتعلیق کتابت
منوده اســت و احتــاالً نگارگری برخــی از تصاویر آن را
آقامیــرک و عبدالعزیز برعهده داشــتهاند .از این نســخه
 28مجلــس نگارگری وجود دارد که به صورت پراکنده در
مجموعههای مختلف نگهداری میشوند.3

نگارۀ قدمگاه

4

موضوع نگاره در فضایی محرابگون ،احتامالً با الهام
از محراب ز ّرینفام حرم امام رضا(ع) ،معروف به «محراب
پیش رو» اجرا شــده اســت 5و مدخلی زیبا برای ورود به
نگاره را به منایش گذاشــته اســت؛ زیرا نقــوش ـ به ویژه
نقش طاقمنای کوچک محــراب که نقش قندیلی آویخته
به صورت نیمبرجســته در میان نقــوش گیاهی در بخش
زیرین محراب پیش رو ترســیم شــده است ـ و رنگهای
کاربردی در آن با رنگهای درون نگاره هامهنگ است و
تصویر ( )1نگارۀ قدمگاه ،فالنامه ،قرن 10ه.ق فضای محراب 6را به مضمون اصلی نگاره ـ قدمگاه ـ پیوند
منبع )Farhad,2009: 371( :میدهد (تصاویر 1و 2و.)3

(تصویر )2طاق منای کوچک محراب
با نقش قندیلی (بخشی از تصویر
محراب پیش رو)

(تصویر )3محراب پیش رو ،حرم امام رضا(ع) ،قرن 7ه.ق ،منبع( :گنجینۀ
نفایس آستان قدس رضوی)

آنچــه در ابتدا تو ّجــه بینندۀ نــگاره را به خود جلب
میکند ،نقش پاهاســت که نشــاندهندۀ حضور یکی از
اولیای الهی در این مکان اســت که برای تأکید بر عظمت
ولی خدا به صورتی اغراقآمیز به منایش درآمدهاند .احتامل
ّ
دارد ترســیم آنها با الهام از قدمگاه تالجرد نیشابور انجام
شــده باشد ،زیرا امام رضا(ع) در حین عبور از نیشابور به

زیــارت بقعۀ امامزاده محمد ،از نوادگان امام ســجاد(ع)
معروف به «امامــزاده محروق» در تالجرد رفتهاند(حاکم
نیشــابوری )211: 1375 ،و این مرقد رشیف مطمئناً یکی
از قدمگاههای امام هشتم(ع) است که بر دیوار این حرم
مقدّس ،سنگی با اثر دو جای پا نصب شده است .این اثر
پاها از سنگ قدمگاه کوچکتر هستند و به اعتقاد مردم،
جای پای امام رضا(ع) اســت  7ولی منای پاها در این نگاره
حالتی منادین و مقدّس دارند و همچون نقوش موجود در
محــراب بهدقّت با اســلیمیها و ختاییها نقشپردازی و
زرافشانی شدهاند( 8احتامالً هرنمند برای تأکید بر عظمت
جایــگاه قرآن ناطق در میان مردم ،این عنرص شــایلی و
منادین از حضور امام را همچون قرآنها با نقشمایههای
تذهیب تزیین منوده است ).تص ّور بر این است نقش پاها
با پنج انگشــت مناد شیعی است که نشاندهندۀ اه ّمیت
امامت دوازده امام است ( 9تصاویر 4و.)5
متام ســطح الجوردی شــایل پاهــا را اســلیمیهای
ماری طالیی با شاهعباســیها و گلهــای پنجپر رنگارنگ
آراســتهاند  10و گلهــا و غنچههای ریز طالیی و ســفید
همچــون نگینهایی زمینــۀ الجــوردی را فراگرفتهاند .با
تو ّجه به اسلیمی و گلهای درون محراب و تجلّیگاه امام
ـ نقش پاها ـ به ظرافت و پیچیدگی نقوش کاربردی دورۀ
صفوی میتوان پــی برد .رنگ اصلــی نقشمایههای این
نــگاره ،زرد طالیی و الجوردی اســت ولی به دلیل کاربرد
رنگ الجوردی در محراب کناری و مناد پاها ،غلبۀ رنگی با
این رنگ اســت و پس از رنگ طالیی ،قرمز شنگرف جلوۀ
خاصی به منود رنگ الجوردی داده است (11 .تصاویر 6و)7
بنابرایــن نشــانی از پیونــد امــام با محــراب ـ محل
درخشش پرتو الهی و دروازهای بهسوی بهشت ـ به زیبایی
به تصویر کشــیده شده است؛ زیرا امام بهعنوان قبلۀ عامل
هســتی با محراب ،منــاد کعبه ـ قبلۀ مســلامنان ـ ارتباط
معناداری دارد .همچنان که بر اســاس حدیثی از حرضت
فاطمه(س) امام به مثابه کعبه است و مردم وظیفه دارند
بهســوی وی بشتابند(مجلســی1403،ه  ،ج  .)353: 36از
12
مرکز ســقف محراب قندیلی طالیی رنگ آویزان اســت
و یک رحل با قرآن گشــوده و شمعدان و صندوقچههای
نگهداری قرآن نیز در صحن محراب همچون ســایر اماکن
مقدّس شــیعیان مشــاهده میشــود .ظاهرا ً ترسیم قرآن
گشــوده در اینجا منادی از حضور قــرآن ناطق یعنی امام
هشــتم(ع) است و ترسیم قندیل که جایگاه نور است نیز
اشارهای به آیۀ  35سورۀ نور دارد که چهارده معصوم(ع)
را انواری منشعب از نور الهی مع ّرفی میمناید که به دلیل
والیت بــر مردم در امتداد والیت پروردگار ،برشیت را به
رصاط مستقیم رهنمون میگردند 13.ترسیم درختچههایی
14
در محــراب نیز میتوانند منایی از بهشــت را ارایه دهد
که با حضور امئه در هر جایی ،آن مکان رسشــار از خیر و
برکت ـ گوشــهای از ج ّنــت ـ میگردد و یا این که محراب

دروازهای از بهشت است 15.از این رو ،تشابه عنارص برصی
محراب اطراف نقش جای پاها (نقوش اســلیمی و ختایی
و قندیل و غلبۀ رنگهای الجوردی و طالیی) با آرایههای
تزیینــی محراب پیش روی حرم امام رضا(ع) احتامل الهام
گرفنت نگارگر را از محراب حرم امام هشتم تأیید میمناید
(تصاویر  8و .)9
در دو ســمت نقش پاهــا و درون محراب ،دو نفر به
قرینــه در حال راز و نیاز و به نیــت زیارت در این مکان
حضــور یافتهاند (همچون اکرث نگارههــای فالنامه حالت
قرینه کشیدن اجزای برصی در این تصویر نیز رعایت شده
اســت ).خارج از محراب و در پایین نگاره چهار مرد و در
طرفیــن آنها دو زن در پیشزمینۀ نــگاره در حال عبادت
ایســتادهاند و دستهایشان را در حین دعا بلند کردهاند.
دو نفر نیز برای زیارت و ادای احرتام و نزدیکی بیشــر به
رب العاملین در حال سجده رفنت بر روی کاشیها هستند.
حاالت حضّ ار منایانگر این اســت که اینان کسانی هستند
که درخواســت و حاجتی دارند 16که برای طلب شــفاعت
از امــام به درگاه الهی برای رفع گرفتاریهایشــان به این
مــکان مقدّس روی آوردهاند 17زیــرا والیت كلیه و مطلقۀ
امئه(ع) هامنطور كه در سلســلۀ تكوین و ایجاد عامل متام
اثر را دارد ،در ناحیۀ صعود و وصول نیز رضورت مییابد.

نتیجه گیری:

نــگارۀ قدمــگاه به دلیــل کاربــرد نقشمایههایی که
منایانگــر حضــور ولی خدا در این مکان هســتند در کنار
رنگهایــی پرتأللؤ همچــون الجوردی ،قرمــز و طالیی ـ
بیشــرین رنگهای کاربردی در دورۀ صفویه ـ و تزیینات
هدفمند و منادین که موجب حرکت و پویایی چشمنوازی
در آن شــدهاند ،از شاهکارهای نســخۀ فالنامه محسوب
میگــردد که از حیث بیانی جلوههایی از مضامین رضوی
را بــه بهرتین وجه انعکاس میدهد .از آنجایی که محراب
منادی از کعبــه و نقش جای پاها منودی از امام به عنوان
قبلۀ عامل هستی است ،کاربرد آرایههای تزیینی مشابه در
آنهــا پیوند معناداری میــان آن دو را به منایش میگذارد.
همچنین هرنمند با ترســیم محراب پیــش روی حرم امام
هشتم شیعیان در این نگاره ،احتامل انتساب این قدمگاه
به امام رضا(ع) را ق ّوت بخشــیده است و منایش حضّ اری
در حــال دعا و عبادت نیز قداســت این مــکان را تأکید
میمناید .در واقع رعایت منایش سلســله مراتب وجود در
توســل را به تصویر کشــیده
این تصویر به زیبایی مفهوم ّ
اســت .بدین ترتیب که محراب مناد خانــۀ خدا در باال و
نقــش جای پاها به عنوان منــودی از حضور امام در میان
و وجود زائرین در حال دعا در پایین نگاره ،واســطۀ فیض
ربوبی بــودن امامان معصوم(ع) بــه عاملیان را به منایش
گذاشــته و هامهنگ بــا کارکرد قدمگاه بــه عنوان مکان

)تصویر )4تصویر اثر جای پاهای امام رضا(ع(
قدمگاه امامزاده محروق در تالجرد

)تصویر )5بخشی از تصویر ((1

)تصویر )6بخشی از تصویر ((1

)تصویر )7بخشی از تصویر ((3

)تصویر )8بخشی از تصویر ((1

)تصویر  )9بخشی از تصویر ((2

زیارتی اســت .همچنین از دالیل ایجاد تعادل مطلوب در
نگارۀ قدمگاه تولید رنگ ســبز (رنگ آرامش بخش) ناشی
از ترکیــب رنــگ زرد (رنگ ظهور) و آبــی (رنگ رحمت)
اســت ،زیرا رنگ سبز در چشم موجب لذّت و نشاط روح
خستۀ انسانها میشود.

پی نوشت

 .1در قرن 7ه.ق .خواجه نصیرالدّین طوســی ـ نخستین شیعۀ  12امامی ـ
با تحریر کتاب «تجریداالعتقاد» ،مباحث کالمی مذهبش را با ادلۀ عقلی و
نقلی به اثبات رساند و آشکارا پس از دورۀ غازان خان ایلخانی و همزمان
با حکومت الجایتو ـ که به راهنامیی و پایمردی تاج الدّین اوجی و جامل
الدّین مط ّهر حلی در زمرۀ شــیعیان درآمد ـ نگارش کتابهای اعتقادی و
کالمی شیعه افزایش یاف.
 .2اگرچه قالب هرن متأث ّر از قواعد زیبایی شــناختی اســت ،ولی محتوای
آن از ارزشها و اعتقادات موجود در جامعه نشأت میگیرد همچون منت
فالنامه که توضیح کاملی دربارۀ مضمون نگارهها ارایه منیدهد؛ زیرا نگارگر
با محدودیتهای مص ّورسازی متون ادبی روبهرو نبوده است بلکه بر اساس
تف ّکرات شیعی حاکم در دورۀ صفویه به مضامین موردنظر پرداخته است.
 .3از نظر ســاختاری منت فالنامۀ تهامســبی با دو بیت شعر آغاز میشود
و ســپس بــه توضیح نگاره در  9ســطر میپردازد .منت فالنامــه را به امام
صادق(ع) نسبت دادهاند تا به دلیل این انتساب به آن حرضت مقبولیت
این عمل را بیشرت جلوه دهند وگرنه طرح این موضوع محل تردید است.
نکتۀ قابل تأ ّمل این اســت که متایز اصلی فالنامۀ تهامسبی با آثار باشکوه
دوران ا ّولیۀ هرنپروری شــاه طهامسب در نوع مضامین این نسخه است
و از نظر زیباییشناســی نیز نگارههای این نسخه با آنها تفاوت دارد و از
جلوههــای فاخر آن آثار از جمله ســاخت و پرداختهای ماهرانه و فنی
کاسته شده است و به جای فضای باشکوه و تأویلی ،رصاحت و سادگی در
نگارهها مشخّص است(مهدی زاده.)185 :1392 ،
 .4از اقداماتــی که در دورۀ صفویه انجام شــد بازســازی و احداث اماکن
مت ّربکهای مانند قدمگاه هــا بود که احتامل میرفت که پیامرب یا امام(ع)
یا ولی خدا در آن محل حضور داشــته است .در ایران تعداد کثیری از این
قدمگاهها منســوب به امام رضا(ع) هســتند که قدمت اکرث آنها به دورۀ
صفویه برمیگردد .در نیشابور نیز قدمگاههای متعدّدی منسوب به امام
هشتم وجود دارد که دلیل شهرت قدمگاههای این منطقه روایت «حدیث
توســط حرضت در این مکان است .مانند :قدمگاههای
سلسله الذهب» ّ
روستای مویدیه ،محله فز ،تالجرد ،مربعه ،رباط سعد ،اسپریس.
 .5این محراب با کاشیهای ز ّرینفام معروف به «محراب پیشرو» در موزۀ
آستان قدس رضوی نگهداری میشود .این شاهکار هرنی به فرمان عزیز بن
توسط خانوادۀ محمدبن طاهر کاشانی در
آدم و با همکاری «ابوزید نقاش» ّ
سال 612ه.ق .ساخته شده است و مزیّن به کتیبههایی به صورت برجسته
و به خط ثلث و نسخ و کوفی هستند که آیاتی از قرآن و حدیثی از حرضت
علی(ع) به منایش گذاشتهاند و ستونها و هاللهایی به رنگ آبی فیروزهای
پیرامون این كتیبهها را پوشاندهاند .تزیینات محراب دارای برجستگی است
که در آن گلهای اسلیمی و ختایی و رنگهای الجوردی ،طالیی و قهوهای

جلوهمنایی میکند(گنجینۀ نفایس رضوی) .در بدنۀ محراب شش ستون به
کار رفته که در باال و پایین هر یک از آنها سبویی قرار دارد و در مرکز آن
قندیلی آویخته اســت که همگی با آرایههای گیاهی آراسته شدهاند .این
محراب درخشــندگی و جلوۀ ز ّرینی دارد كــه در نگاه ا ّول همۀ نقوش و
خطوط را تحت الشعاع قرار میدهد.
 . 6محراب از عنارص اصلی معامری اسالمی در مساجد و مقابر است که
به واســطۀ شناسایی جهت قبله شکل گرفته است و به منادی از کعبه به
عنوان خانۀ خدا و تجلّیگاه وحدت مسلمین بدل گشته است .هیلن براند
محراب را نقطۀ مترکز طبیعی منادگرایی مذهبی در معامری مسجد میداند
و معتقد است اگرچه محراب از لحاظ نظری و فنی ،نوعی یادآورد برصی
برای مکان دیوار قبله بوده است ولی عقیدۀ عمومی با این امر رسسختانه
مخالفــت میکرد و محــراب را دارای ویژگیهای محلی برای درخشــش
پرتو الهی و دروازهای بهســوی بهشت میدانست .چیزی که این عقاید را
میپروارند شکل قدسی محراب و قرارگیری چراغ مسجد در مرکز آن نقش
و در دور تا دور آن آیاتی از سورۀ نور بود که تداعی محراب پیامرب(ص) و
حکومت ایشان را میمناید(هیلن براند.)54: 1383 ،
 .7این قدمگاه در ســال 1119ه.ق .در عرص شــاه سلطان حسین صفوی
بازسازی شده است و سلطان دو رشته قنات وقف آن کرده است(گرایلی،
.)341 :1357
 8اســلیمی :از نخستین هرنهای تزیینی اســامی است که بر اثر تجلیات
جاللی و تنزیهی حق برای مؤمنین همراه به طور مســتمر بیاحســاس
گناه تجربه شــده اســت (مددپور .)332 :1387،گرایش به درون و بیرون
منحنیهای اســلیمی که هر دو ،سویی به جهت بینهایت دارند منایشی
از ســلوک جاودانه در هرن است (اســکندرپورخرمی .)47 :1383،از طریق
نقوش اسلیمی و هندسی نوعی آگاهی نسبت به ارتباط میان فضای خالی
و حضور الهی در هرن اســامی حاصل میآید که با نگرش معنوی نسبت
«فقــر» ارتباط نزدیکی دارد (محمد .)38/فضای خالی رمز امر قدســی و
دروازهای اســت که از طریق آن حضور الهی به نظام مادی که محیط بر
انسان در سفر زمینی او است داخل میشود .بدین سان ،فضای خالی اثر
محدودکنندۀ فضای کیهانی بر انســان را حــذف میکند ،زیرا هر وقت و
هرجا حجاب ماده برداشته میشود ،نور الهی به درون میتابد (نرص1389،
 .)201:بنابراین متامی فلسفه آرابسکها و نقوش به هم پیچیده ،مبتنی بر
اندیشۀ مرکز همه جا حارضی است که در میان آفرینشی بیپایان خودمنایی
میکند (میشون.)71 :1380،
 .9تص ّور بر این است این نقش با الهام از نگارۀ خیرب ،دست فاتح علی(ع)
به منایش در آمده باشــد زیرا این فتح مهمترین پیروزی مسلامنان بود که
جانشینی علی(ع) را قطعی منود و همچنین این مناد نشاندهندۀ اه ّمیت
امامت دوازده امام است .همچنین این منادی از پنج تن آل عبا (ع) است
(.)Farhad , 2009 :123
 .10هامهنگی و توافق رنگ آبی (الجوردی) با نقوش دورانی اسلیمی ـ که
اساس زیبایی شناسی هرن اسالمی هستند ـ مناد روح و روان و دارای عمق و
فضای معنوی است .احتامل دارد از دالیل زیبایی چشمنواز نگاره قدمگاه،
تناسب نقوش اسلیمی با رنگ آبی باشد.
 .11بنابراین دستیابی به تکامل وافی با بهکارگیری سه رنگ اصلی آبی ،قرمز
و زرد در نگارههای دورۀ صفویه مشهود است .زیرا گرمی رنگ طالیی در
حدی نیست که رسدی آبی را تعدیل کند ولی با افزایش کاربرد طیف رنگ
قرمز در زمینۀ آنها به سمت گرمای بیشرت گرایش مییابند و حس تعادل و
شادی را به بیننده القا میمنایند.
 .12نور و روشنایی تجلّی هستی ،حقیقت و منشأ حیات است به همین

دلیل یکی از اســاء الهی «نور» است« .نور» یعنى چیزى كه هم خودش
روشــن است و هم سبب روشنایى اشــیاى دیگر مىگردد .ابزار و وسایل
روشــنایی از جمله اشیایی هســتند که با نور در ارتباط بوده و به منظور
برطرف کردن نیازهای مادی و معنوی برش ساخته شدهاند مانند قندیلها
کــه به دلیل کاربرد در اماکن مت ّربکه و مســاجد در میان ســایر وســایل
روشنایی از اه ّمیت باالیی برخوردار بودهاند .قندیلها را با نقوش اسلیمی
و کتیبههای خطی از آیۀ  35سورۀ نور ،دعای «نادعلی» و اسامی چهارده
معصوم(ع) و نقوش شمسهای تزیین میمنودند.
 .13آیۀ  35ســورۀ نور با یک بحث توحیدی آغــاز و در ادامه به «والیت
الله» شــاخهای از توحید میپــردازد و در قالب مع ّرفی مثلهای نور خدا
( اولیــاء اللــه(ع)) که عهدهدار هدایت اویند و والیت الهی را در مســیر
هدایت بهسوی نور بهکار میگیرند توضیح میدهد .بر این اساس مؤمنین
ت میشوند كه
به واسطۀ اعام ل صالحۀ خود ب ه نور ی از پروردگارشا ن هدای 
ت خداوند سبحان ه است و آ ن نور آنان را ب ه بهرتی ن جزا و
ش معرف 
نتیجها 
فض ل از خدا ی تعال ی سلو ك میدهد .قرآن کریم این امر هدایت را در آغاز
برای خدای رحامن میداند و درصدد مع ّرفی مثلهای نور خدای رحامن ـ
چهارده معصوم(ع) ـ که هادیان ا ّمت اسالمی به سوی نور هستند ،است.
خداوند مقام والیت را به رسول(ص) عنایت فرموده است تا با والیت الهی
بتوانــد ،ا ّمت ایامنی را از ظلمتها برهاند و به نور امنیت برســاند .این
مقام والیت و راهربی الهی به ســوی نور و امنیت پس از پیامرب اکرم(ص)
به امیراملؤمنین(ع) و ســپس به یکایک امامان معصوم(ع) منتقل شــده
است(عروسی حویزی ، ۱۳۸۲،ج.)156: 5
 .14منادگرایــی کــه جــزو اصول و مبانی زیباییشناســی هــر ایرانی در
همۀ اعصار بوده اســت بعد از اســام نیز به دلیــل تعلیامت مذهبی و
منع تصویرگری ناتورالیســتی تداوم یافــت .بنابراین برخی عنارص منادین
(اســلیمیها ،دایره ،درخت رسو و ) ...و عنارص برصی به صورتی قراردادی
در نگارگری ایرانی ظهور و تدام یافتند.
 .15احتامالً نگارگر با تو ّجه به آیات  32-27ســورۀ واقعه به درخت سدره
املنتهی در بهشت اشاره کرده است که اصحاب سعادت در زیر آن درخت
مینشینند.
 .16در بعضی از دعاها صفات خداوند یا ذات او ،وسیلهای برای تق ّرب به
پروردگار مع ّرفی شــده اســت و از دیگر امور مسلّمی که در آیات قرآن و
توسل به اولیای الهی است و بر اساس برخی روایات امامان
احادیث آمده ّ
معصوم(ع) خود را به عنوان «وسیله» مع ّرفی کردهاند(طباطبایی1417،ه ،ج
.)۵۴۵ : ۵
 17در «نهــج البالغه» امیراملؤمنین(ع) می فرماید« :ما دســت پروردگان
پروردگارمان هستیم و مردم پس از این دست پروردگان ما هستند( ».نهج
البالغه،ج  .) 32 :2مجلىس گوید :این گفتار مشتمل بر ارسار عجیبهاى است
از غرایب شــان آنها كه عقول از ادراك آن عاجز اســت ولی معنى و مفاد
گفتار امیراملؤمنین(ع) این میشــود كه« :هیچ برشى بر ما نعمتى ندارد
بلكه فقط خداوند است كه بر ما نعمت ارزاىن داشته است .پس بین ما و
خداوند هیچ واسطهاى نیست و مردم به متام ی و همگى دستپروردۀ ما
هستند و بنابراین ما واسطه بین مردم و بین خدا هستیم» (مجلىس1403،ه،
ج .)536 : 8
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گفتگو با دکرت حمیدرضا قلیچخانی

شادی غفوریان*

حمیدرضا قلیچخانی متولّد سال 1347در تهران ،در سال 1363با استاد اویس وفسی آشنا
شــد و در سال  1368دورۀ فوق ممتاز نستعلیق و ثلث را نزد استادان غالمحسین
امیرخانی و ســید مح ّمد حســینی موحد به پایان برد .وی فارغ التحصیل دکرتای
تخصصــی در «مطالعۀ نســخهپردازی و کتاب آرایی» از دانشــگاه دهلی اســت.
ّ
قلیچخانی در دهۀ اخیر مدیر ،مشــاور و داور بســیاری از کنگرههای بیناملللی،
پروژهها و طرحهای کالن خوشنویســی بوده است .او نخستین خوشنویس ایرانی
عضو انجمن نسخههای خطی اسالمی انگلستان است و چندین کتابش در خارج
از ایران انتشار یافته است .انتشارات بریل ،معتربترین نارش آثار خاورمیانه ،به تازگی
ترجمۀ انگلیسی «فرهنگ اصطالحات خوشنویسی» وی را منترش کرده است.
قلیچخانی در ســا ل گذشــته برای تدریس و برگزاری منایشگاه به دانشگاه کمربیج
دعوت شــد .او همچنین ســخرنانیها و کارگاههای گوناگونی را در دانشگاههای
امریکا از جمله :هاروارد ،کارولینای شاملی ،شیکاگو ،جورج واشنگنت و پرتلند برگزار
مؤسسۀ
کرده است .گفتگوی حارض به بهانۀ سخرنانی ایشان در نشست پژوهشی ّ
آفرینشهای هرنی درباب پژوهش درخوشنویســی ایران (مع ّرفی و بررسی منابع
تاریخی ،متون و مستندات خوشنویسی از آغاز تا امروز) صورت گرفته است.
* کارشناس ارشد مطالعات ترجمه دانشگاه شهید بهشتی تهران
Shgh1983@yahoo.com

تحقیقات معارص خوشنویسی ایرانی را از آغاز تاکنون
چگونه ارزیابی می کنید؟
ش در رابطه با خوشنویسی ایرانی صورت
دو گروه پژوه 
گرفته است .یک دسته به شکل تحقیقات و یا تألیفات س ّنتی
و کالسیک هستند که با نوشنت تذکرهها ،متون کهن و رساالت
آموزشی و اینگونه کارها انجام شده است؛ خوشبختانه دربارۀ
خوشنویسی ،بعد از ادبیّات میتوان گفت بختیارترین هرن
در مقایســه با هرنهای دیگر از جمله معامری ،موســیقی و
یا نگارگری بوده اســت .متون و مســتندات بسیاری از سدۀ
چهارم و پنجم دربارۀ خوشنویسی داریم؛ کتابهایی همچون
«قابوسنامــه» که باب ســی و نهم آن مربــوط به کتابت و
دبیــری اســت و همین طــور کتاب «چهار مقالــه» نظامی
عروضی که یکی از چهار صنف کلیدی دورۀ خویش را کاتب
و دبیر مع ّرفی کرده است.
عالوه بر اینها کتابهای مســتقلی نیز داریم از جمله
«آیین دبیــری» از عبدالخالق میهنی« ،دســتورالکاتب فی
تعیین املراتب» از شــمس منشی و کتاب «تحفه املحبین»
در آداب معنوی خوشنویســی که به سال  858ق .در بیدر
هندوستان تألیف شــده است؛ همۀ اینها دال بر این است
که چون در گذشته باسواد بودن ،نخستین رشط کاتب شدن
بوده و خوشنویسان جزو باســوادترین هرنمندان به شامر
میرفتند ،دسرتسی خوشنویسان به منابع مکتوب زیاد بوده
و بســیاری از آنان ،دیوان شعر دارند و دارای تحصیالت در
ادبیّــات فارســی و عربی بودند و به این جهت توانســتند
نوشــتهها و رســالههای فراوانی از خود به یادگار بگذارند
کــه در آنها از تاریخ خط ،هرنمنــدان ،اصول و قواعد خط،
تکنیکها ،ابزار آالت ،مرکّبسازی ،آماده سازی کاغذ و آهار
مهره کردن مطالبی آمده است.
همۀ اینها نشان میدهد که پیشینۀ نظری خوشنویسی
از نظر منابع پژوهشــی بسیار غنی و درخور تو ّجه است و
در دورۀ معارص تقریباً از  50ســال پیش در برخی زمینهها
پژوهشهای بنیادین و خوبی منترش شــده اســت؛ یکی از
قابــل تو ّجهترین اثر در زمینۀ رشح احوال و آثار هرنمندان،
کاری اســت کــه در چهار جلد از دکرت مهــدی بیانی تحت
عنوان «احوال و آثار خوشنویسان» منترش شده است .چون
بخش نستعلیقنویسان آن مجموعه در زمان حیات ایشان
منترش شد ،این بخش از همه کاملتر است؛ ا ّما بخشهای
دیگر پس از درگذشت ایشان به سال  1346ش .منترش شد
و دارای افتادگی و کاســتیهایی اســت کــه باید در آینده
برطرف شود .میتوان گفت این کتاب بهرتین و دقیق ترین
توسط یک اســتاد و پژوهشگر معارص که
اثری اســت که ّ

مســلّط به خطوط بود و خود مدّتــی رییس کتابخانۀ کاخ
گلســتان (ســلطنتی ســابق) و کتابخانۀ ملّی ایران بوده و
دسرتســی به نسخههای خطّی بســیاری داشته ،گردآوری و
منترش شده است.
ش دیگر ،کتاب «اطلس خط» از استاد حبیب الله
پژوه 
فضائلی است که در بخش تاریخ خط ،کتابی فوقالعاده و
مرجعی بینظیر است.
در زمینههــای دیگــر از جملــه آمــوزش و تعلیــم
خوشنویســی ،کتابهــای بیشــری منترش شــده اســت.
رســمالخطهای گوناگونی به ویژه بعــد از انقالب و دربارۀ
موضوعــات خاص مثل کشیدهنویســی ،ترکیب و کرســی
منتــر و مقاالت و کتابهایی نیز تألیف و تدوین شــده
اســت .در کتاب ارزشــمندی که در اوایل دهۀ  70با عنوان
«کتابآرایی در متدّن اســامی» از استاد نجیب مایل هروی
نرش یافته و همزمان با آن در کتابی که با عنوان «رســاالتی
در خوشنویســی و هرنهای وابســته» منترش کردهام ،تالش
کردیم تا کلیۀ رساالت آموزشی و متونی که به زبان فارسی
در حوزۀ خوشنویســی و هرنهای مربوط بــه آن از جمله
کاغــذ و مرکّــب و رنگ و ابــزارآالت و حتّی صحافی و جز
اینهاســت ،تصحیح و منترش شود تا در ســالهای بعد ،به
عنوان منبع دست ا ّول برای بسیاری از تحقیقات دیگر مورد
استفاده قرار بگیرد.
سال  73کتابی منترش کردم با عنوان «فرهنگ واژگان و
اصطالحات خوشنویســی و هرنهای وابسته»؛ این اثر برای
خوشنویســان و دانشــجویان هرن مورد نیاز و رضوری بود
و برای نخســتین بار بود کــه اصطالحات این هرن گردآوری
میشــد .در آن زمان خرب نداشــتم ا ّما بعد مطلع شــدم که
این کتاب ا ّولین فرهنگ خوشنویسی در جهان اسالم است؛
یعنی به زبانهای دیگر مثل انگلیسی ،عربی ،اردو و ترکی
هم چنین کتابی نداشــتیم و بعد از آن بود که کتابهایی
به زبانهای عربی و ترکی منترش شــد .خوشبختانه ترجمۀ
انگلیسی این کتاب را انتشارات بریل ( )Brillدر لیدن هلند
در ســال جاری منترش کرده اســت؛ از من خواســته شد تا
کتاب را بنا به مخاطب غیر ایرانی ،ویرایش کنم و با افزایش
توسط خانم ربکا
و کاهش تصاویر ،در پروسهای چند ساله ّ
استینگل ترجمه شد.
مجموعاً میشــود ارزیابی کرد که در  50ســال گذشته
پژوهشهــای خوبی در زمینۀ خوشنویســی صورت گرفته
اســت؛ ا ّمــا از آنجایی کــه آموزش خوشنویســی به نهادی
به نام «انجمن خوشنویســان ایران» ســپرده شده و بیشرت
ف ّعالیتهای خوشنویســی در آنجا متمرکز بوده و این هرن

در دهههای گذشــته از دانشگاه دور مانده است ،میتوان
گفت با تو ّجه به تاریخ هزار ســالۀ ایــن هرن ،باید کارهای
شایستهتری انجام میگرفت .اگر خوشنویسی را با هرنهایی
چون فرش که به شکل دانشــگاهی دارای دورۀ کارشناسی
و کارشناسی ارشد است مقایسه کنیم ،متو ّجه میشویم در
مقایســه با آنهــا از جهت منابع و مآخذ هنــوز آنطور که
باید منابع قابل اعتامد و متن ّوع نداریم و جای پژوهشهای
بنیادی بسیاری در خوشنویسی ایران خالی است.
آثار منترش شدۀ محقّقان خارجی و تحقیقات اخیر آنها
در ارتباط با خوشنویسی ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟
دربارۀ خوشنویســی ایــران خوشــبختانه و از منظری
توسط ایرانشناسان
متأســفانه کارهای جامع ،کافی و وافی ّ
ّ
متأسفانه از این جهت که در معامری
صورت نگرفته استّ .
مفصلی انجام دادهاند و
کارهای
هرنها
و نگارگری و برخی
ّ
با انتشار آن تحقیقها کار برخی پژوهشگران داخلی آسان
شــده است؛ خوشــبختانه از منظری دیگر و آن این که این
عرصه بکر و دســت نخورده باقی مانده اســت .برای مثال
در نگارگری چــون برای ما دیکتــه کردهاند که این مکتب
هــرات ،تربیز و اصفهان اســت دیگر منیتوانیم از تقســیم
بندیهای مســترشقان پا را فراتر بگذاریــم و خودمان این
مکاتب را دســتهبندی و تحلیل کنیم؛ ا ّما خوشــبختانه در
خوشنویســی چون این ات ّفــاق نیفتاده ،ایــن امکان وجود
دارد کــه اینگونه پژوهشهای بنیادی و دســتهبندیهای
متخصص صورت بگیرد.
اساســی از طریق استادان بومی و
ّ
در مجموع دربارۀ خوشنویســی ،مسترشقان در مقایسه با
هرنهای دیگر از جمله معامری و موســیقی و نسخ خطّی
کار قابل تو ّجهی انجام ندادهاند و یکی از دالیل آن طبیعتاً
خواندن و درک زیباییشناســی خوشنویســی بوده اســت.
ازینرو اکرث مســترشقان هنگامی از خوشنویســی صحبت
میکننــد که کتیبهای را در بنایی میبینند و آن را بخشــی
از تزیینات بنا به شــار آورده و گزارش میکنند؛ یا این که
در نســخههای خطّی نفیس ،پس از آن کــه به نگارگری و
تزیینــات و آرایههای یک نســخه پرداختند ،خط را هم به
صورت ضمنی و به کوتاهی مع ّرفی کردهاند .با این حال در
بسیاری از تحقیقات معارص مثل مع ّرفیای که از شاهنامۀ
جوکی به صورت کتاب مســتقل چاپ شــده حتّی در یک
صفحه هم به کاتب آن نســخه و یا به ســبک خوشنویسی
پرداخته نشده است .مقالۀ من با عنوان «کاتبان شاهنامه»
که در ســال  89در مجلۀ آینۀ میراث منترش شــد ،نشانگر
آن اســت که هیچ مقالهای دربارۀ کاتبان این اثر ســرگ تا

آن زمان چاپ نشــده بود .حتّی در وب ســایت «شاهنامه
کالکشــن» در کمربیج که به ه ّمت پروفسور چارلز ملویل
راه اندازی شــده اســت ،اســاس کار بر تصاویر شاهنامه و
شاهنامههای مص ّور بود و شاهنامههایی که تصویر نداشتند
را لحاظ منیکردند؛ در ســال  92که پروفسور ملویل از من
خواستند تا سایتشــان را ویرایش علمی کنم ،پیشنهاد دادم
تا صفحۀ انجامۀ هر نســخه را به عنوان منونه و شناسنامه
بیاورند ،چراکه هنگام تهیۀ تصاویر نسخهها ،از گرفنت تصویر
صفحۀ آغاز و انجامۀ نسخه غفلت کرده بودند .این مثالها
تأیید میکند که هرنشناســان دیگر کشورها تو ّجهشان غالباً
به نقاشی و آرایههای نسخههای ایرانی است و ازینرو در
بیشــر تحقیقات غربی جای کتابت و خوشنویســی خالی
است .با این حال آثاری به زبان انگلیسی و زبانهای دیگر
منترش شده است که قابل تو ّجهاند .برخی از آنها به فارسی
ترجمه شــدهاند همچون کتاب «خوشنویســی و فرهنگ
اسالمی» از خانم آن ماری شیمل یا آقای فرانسیس ریشارد
که مدیر بخش فارســی کتابخانۀ ملّی فرانسه بود و بخشاســامی موزۀ لوور را به دســتور ژاک شیراک ط ّراحی و راه
اندازی کــرد -جلوههای هــر پارســی را در کتابخانۀ ملّی
پاریس مع ّرفی کرد که در ســال  83به فارسی ترجمه شد و
اثر قابل تو ّجهی است .همینطور برخی از مسترشقان ،مثل
خانم شــیال بلر و همرسشان جاناتان بلوم که هنوز آثارشان
به فارســی ترجمه نشده اســت .همین طور آقای فرانسوا
دروش که روی قرآنهای ســدههای نخستین دورۀ اسالمی
کار کرده است.
پروژهای که میتواند شایســته باشــد این است که در
وهلۀ ا ّول آثاری که ایرانشناسان در باب خوشنویسی ایران
کار کردهاند شناسایی و در گام بعدی ترجمه بشود و ما از
کارهای انجام شده و داشتهها باخرب شویم؛ هرچند که شاید
ســزاوار این هرن گرانقدر نباشند ا ّما با وجود این ،به عقیده
بنده همین تحقیقات پراکنده مثل مقاالتی که از پژوهشگر
ژاپنــی آقای یوشیفوساســکی منترش شــده گرچــه اندکند
ا ّما عمق بســیار زیادی دارند؛ ایشــان چنــد تحقیق دربارۀ
خوشنویســان و صحافی مرقعات ایــران در موزۀ توپقاپی
انجام دادند که در دورۀ ا ّول مجلۀ «نامۀ بهارستان» منترش
شــده اســت و نشــان میدهد که این مرقعات گنجینهای
بینظیر از فرهنگ و هرن ایرانی اســت و بســیاری از اینها
برای خوشنویســان و هرنمندان معارص ناشــناخته اســت،
زیرا بســیاری از هرنمندان به سبب جذّابیتهای برصی ،از
مباحث نظری آن هرن غافل و فارغ هستند.

برای جمع بندی دو سؤال قبلی ،به نظرتان چه وجوهی
از مطالعات خوشنویســی ایران مورد بیمهری قرار گرفته
اســت و در حال حارض چه بخشــی از خوشنویســی برای
مطالعه اه ّمیت و رضورت بیشرتی دارد؟
به نظرم تحقیقات بنیادین که گردآوری متون و رساالت
و یافــن رشح احوال و آثار هرنمندان اســت تا اندازهای رس
و ســامان پیدا کــرده ،هرچند میتوانیم بــرای رشح احوال
مفصلتری بــا تو ّجه به منابع و
هرنمندان ،دانشــنامههای ّ
مآخذ امروز فراهم کنیم و هامن طور که پیشتر عرض کردم
بهرتین منبع ،کتابی است که دکرت مهدی بیانی منترش کرده
است .امروزه این آثار نیاز به بازبینی و تکمیل دارند ا ّما به
هر حال در این زمینه منابعی داریم که قابل تو ّجه هستند.
بخشی که امروزه مورد استفادۀ خوشنویسان و دانشجویان
تجسمی و نهادهای پژوهشی
زیرگروههای گوناگون هرنهای ّ
میتواند باشــد و تقریباً مغفول واقع شده است شناسایی
ارکان ،اصــول و زیبایی شناســی خوشنویســی و همچنین
تقســیمبندی سبکها و مکاتب است؛ چیزی که ما بتوانیم
برای غیرایرانیها هم توضیح دهیم که چرا این سیاه مشق
دارای ابعاد هرنی اســت .طبیعتاً نگارگری و دیگر هرنهای
ما مشــابهت بیشــری با هرنهای غربی دارد و ازینرو آنها
توانســتند مبانی آنها را استخراج کنند؛ ا ّما در خوشنویسی
هنوز ما کتــاب و منابع الزم را نداریــم؛ مثالً مبانی برصی
ســیاه مشق چیست و یا مبانی زیبایی کتیبهنگاری چیست
یا اینکه چرا مثالً کتیبۀ مســجد گوهرشــاد درجه یک است
متوسط؟ هرچند
ا ّما کتیبهای شــبیه به آن و با هامن تاریخ ّ
که آن کتیبه را بایســنغر ننوشــته باشــد .مباحثــی از این
دســت که به اصول زیباشناسی آثار و تجزیه و تحلیل آثار
مربوط میشــود و سبب میشود که ما قطعهای را موزهای
تص ّور کنیم و میلیونها تومان ارزش داشــته باشد ا ّما کاری
شــبیه به آن موزهای نباشد و بســیار کماه ّمیت باشد .در
این زمینهها به نظر من کار بســیار اندکی صورت گرفته و
اطّالعات افراد به صورت تجربی در ذهنشان انباشته است.
اینها باید مکتوب شــود و به نقد و نظر گذاشــته شــود و
در مجموعههای متن ّوعی منترش شــود تا غیر اهل هرن و یا
عالقهمنــدان دیگر هرنها هم که بخواهند خوشنویســی را
ارزیابــی کنند بتوانند با این معیارها و مرتی که به دســت
میآیــد ،اثری را بســنجند و بتواننــد ارزش و عیار کارهای
خوب و بد را مقایســه کننــد؛ چون هامنطور که میدانید
در کار هرن ،عیار تعیین کننده اســت ،کیفیت و نه ک ّمیت.
گاهی کاتبی داشــتیم که  130قرآن کریم را کتابت کرده و
در تاریخ هرن در جایگاه هرنمندی است که رصفاً یک مرقع

دارد و یا چند قطعه از او باقی مانده اســت؛ چون طبیعاتاً
در خوشنویســی هم مثل دیگر هرنها کیفیت و عیار است
که سبب ماندگاری و گاهی جریانسازی در تاریخ آن شده
و به این جهت به اینگونه موضوعات چنان که شایســته و
بایسته است ،نپرداختهایم.
موضــوع دیگری که میشــود در پایان همین بخش به
عنوان پیشنهاد یا مباحثی که باید به آنها پرداخته شود اشاره
کرد این اســت که در دورۀ معارص هر یک از فرهنگها و
مت ّدنها آمدند ســهم خودشان را از هرنها و دیگر بخشها
گرفتهاند .با این تقســیامت جغرافیایی طبیعتاً ازبکســتان،
تاجیکستان ،افغانســتان ،پاکستان و بقیه در حال مشخّص
کردن سهم خود در هرنهای اسالمیاند .برخالف حرکت به
ســوی دهکدۀ جهانی ،ملّیگرایی و میهنپرستی به شدّت
در حال گســرش اســت و به این جهت رضورت دارد تا ما
در بخشهایی که عنــوان «ایرانی» را به چیزی میافزاییم،
مثل ثلث ایرانی ،نسخ ایرانی و مدّعی هستیم که این ثلث
با ثلث ترکی متفاوت اســت و یا این نســخ با نســخ عربی
متفاوت اســت ،باید دســت به تحقیقــات بنیادین بزنیم.
متأســفانه تا این لحظه ما کتابی تحت عنوان کوفی ایرانی،
ّ
ثلث ایرانی و نســخ ایرانی نداریم تا به دیگران مع ّرفی کند
که این مکتب در چه دورهای شــکل گرفته و یا ثلث ایرانی
دقیقاً چه ثلثی اســت و چه ویژگیهایــی دارد .خوب این
موضوع برای خوشنویســانی که کارها را مقایسه میکنند،
تا اندازهای روشــن و قابل تشــخیص است ا ّما برای همگان
آشکار و مربهن نیست؛ این هم از رضورتها و بایستههای
پژوهــش در حــال حارض اســت که مــا پس از شــناخت
هرنهایامن ،از بخشهایی که مختص فرهنگ ایران اســت،
دفاع کنیم؛ از ســبکهای ایرانیِ کوفی گرفته تا ثلث ،نسخ،
شکســته برای متامی آنها تعریفات جامع و کلیدی داشــته
باشــیم و بتوانیم سهم خودمان را در جهان هرنها روشن و
شفاف کنیم.
کــدام یــک از رضورتهای تحقیق در خوشنویســی
اســامی را در مورد آثار موجود در مجموعۀ آستان قدس
رضوی قابل تعمیم میدانید؟
مجموعۀ آســتان قدس مجموعهای بســیار بزرگ ،کالن
و ارزشمند اســت و ا ّولین ضعفی که برای پژوهشگران در
مواجهه با این مجموعه پیدا میشود این است که از چند و
چون و ک ّم و کیف آثار موجود در آن آگاه نیستند و آستان
قدس در دهههای گذشته میبایست تالشهای بیشرتی در
زمینۀ بروز شده انجام میداد .به نظر من نخستین کار باید

مع ّرفی داشتههای این مجموعه به استادان و پژوهشگران
باشــد چرا که بســیاری از پژوهشــگران از داشتههای این
مجموعه بیخرب هستند .زمانی که کسی میخواهد دربارۀ
قرآنهای دورۀ اموی ،عباسی و یا تیموری تحقیق کند دقیقاً
منیدانــد در این باره چه آثاری در این مجموعه هســت و
این نیازمند اســکن و تصویربرداری و ســپس آنالین و در
دســرس بودن متام آثار اســت .باید با یک جستجوی ساده
بتوان فهمید که از بابا شــاه اصفهانی چه آثاری در گنجینۀ
آســتان قدس وجود دارد .نفایس بسیاری در این مجموعه
وجود دارد از جمله رقعهای از عبداملجید درویش که چندی
پیــش در مرقعی دیدم و از کارهای بســیار ناب و متفاوت
اســت به این شــکل که در یک قطعه هرنمنــد در چندین
جا نام خود را نوشــته اســت ،خوب اینگونــه رقم زدن در
کل دنیــا هم چیز عجیبی اســت و این رقعــه در کنار آثار
دیگری که برخی از آنها اهمیتی ندارد نگهداری میشــود و
طبیعتاً بسیاری از افراد که میخواهند در مورد موضوعات
بدیع و ناب پژوهش کنند از وجود این آثار بیخربند .بدین
جهت در ا ّولین قدم باید متام آثار ،فهرســت ،تصویربرداری
و مع ّرفی شــوند و ســپس با کمک دهها کارشناس حرفهای
و خــرۀ مهر ،صحافی ،کاغذ و جز اینها متامی بخشهای به
طور مثال قرآنها ،دواوین شعر ،رساالت ،کتیبهها ،مرقعات
و تابلوها تفکیک و عیارسنجی شوند تا جامعۀ هرنی متو ّجه
بشود که دقیقاً چه چیزهایی در این مجموعه وجود دارد و
سازمانی برای طبع و نرش آنها تشکیل شود .همچنین بخشی
که پایاننامههای ارشــد و دکرتی را حامیت علمی کند و با
بورس کــردن پایاننامهها و پژوهشهای گوناگون ،جریانی
سیلآسا از تحقیقات و مع ّرفی این مجموعه راهاندازی شود.
خوشــبختانه یکی از بزرگرتین و جامعترین آرشیوهای
نسخههای خطّی قرآن که در همین مجموعه وجود دارد و
در طول تاریخ گردآوری و وقف شدهاست ،پتانسیل بسیار
بــاال و به ویژه مخاطبان بســیار زیــادی در کل دنیا دارد؛
چون به هرحال موضوع هرن اســامی به شکل کالن مطرح
میشود و آســتان قدس با امکانات فوقالعادهای که دارد،
تــاش چندانی در مع ّرفی این آثار نکرده اســت .برای مثال
قرآنــی وجود دارد در ایــن مجموعه که از کارهای بینظیر
و در واقع از شناســنامههای هویتی هرن ایران است ،قرآنی
به خط عثامن بن حســین و ّراق غزنوی در ســدۀ پنجم که
نشان میدهد ایران در سدۀ پنجم هجری در چه موقعیتی
از هرن قرار داشــته اســت .در ســال پیش کتابخانۀ مجلس
شورای اسالمی ،قرآن دیگری را از همین هرنمند که در موزۀ
توپقاپی نگهداری میشود ،با همکاری آن موزه منترش کرد.

بیشــر صفحات این قرآن از بین رفته و صفحات محدودی
از آن باقی مانده است که همراه با ترجمه و تفسیر به زبان
فارسی است .این مورد هم با تاریخ  484ق .از موارد بسیار
شــگفت انگیز بوده که منونههایش بسیار نادر است؛ خط
کوفی و زبان فارسی .برای هر پژوهشگری طبیعی است این
سؤال پیش آید که چرا بخش ناقصی از یک اثر که در موزۀ
توپقاپی وجود دارد ،منترش میشود ا ّما یک قرآن سی جزوی
از همین هرنمند که در مجموعۀ آســتان قدس وجود دارد،
تاکنون منترش نشده اســت یا در دسرتس محقّقان گذاشته
منیشود؟ حتّی اغلب دانشــجویانی که مع ّرفی میکنیم با
دســتاندازهای بسیاری مواجه میشــوند .خوشبختانه در
ســالهای اخیر آثار قابل تو ّجهی از مرقعات و مجموعهها
چــاپ شــده ،ا ّما به صورت کلّی بــا آن قابلیت کمنظیر که
این مجموعه داشته توقّع بیشرتی هست .آستان قدس باید
یکی از مراکز و پاتوقهای ایرانشناســان باشــد و هر روزه
دهها نفر مشغول تحقیق بر روی گنجینهاش باشند نه این
که حتّی از ورودشــان مامنعت شــود .در بخشهایی چون
کتیبههای حرم ،تا همین اواخر هیچ کار شایستهای منترش
نشده بود و حتّی به بسیاری از دانشجویان و پژوهشگران
امکان عکاسی و تحقیق بر روی آن به سادگی داده منیشد؛
ا ّما به نظر من ،نخســتین کاری که آســتان قدس میتواند
انجام دهد مع ّرفی این آثار اســت که سبب خوشحالی اهل
تحقیق و هرن اســامی خواهــد بود .بدیــن ترتیب که در
ســمینار یا به مناســبتی ،در یک ات ّفاق بین املللی ،گروهی
از ایرانشناســان را از کشورهای مختلف دعوت کند و این
مجموعــۀ فوقالعــاده را به آنها مع ّرفی کنــد و قابلیتها
و تواناییهــای این آرشــیو بزرگ را به آنها نشــان بدهد و
تخصصــی و حرفهای از ابعاد
همزمان با آن چند فهرســت ّ
هرنی مرقعات ،نسخههای خطّی ،کتیبهها و هر بخشی که
به صورت وقفی در طی تاریخ به این مجموعه واگذار شده
است را به زبانهای فارسی ،انگلیسی و عربی منترش کند و
با این گام ،دروازۀ این مجموعه و آرشیو را برای پژوهشهای
بزرگ و تأثیرگذار باز کند.
ارزیابی شــا از تحقیقات مســتقلی که در مجموعۀ
آستان قدس انجام شده چیست؟
آثار تازه منترش شــده باید به شکل گسرتدهتر به دیگر
شــهرها هم برســد .تحقیقاتی که به ویــژه در دهۀ اخیر
انجام شــده نســبت به قبل خیلی خــوب و درخور تو ّجه
اســت؛ به ویژه در دو سه ســال گذشته آثار خوبی منترش
شــده اســت .ا ّما اگر این مع ّرفیها و انتشــارات را با آن

داشــتهها و کیفیت و پتانســیلی که وجود دارد مقایســه
کنیم ،متو ّجه میشــویم که از کوهی از نسخ و آثار هرنی
که هست ،توانستهاید منونههای بسیار اندکی را مع ّرفی و
منترش کنید .به همین جهت متام پژوهشــگران و خصوصاً
جامعۀ دانشــگاهی توقّع دارند که با تو ّجه به برخورداری
از امــکان فنی نرش و چاپ ،بیش از پیش بتوانید این آثار
ارزشــمند را منترش کنید و طبیعتاً گام ا ّول برای این مهم،
جلب تو ّجه محقّقانکارآزموده و درجۀ یک است و نباید
به واحد پژوهش خود آستان قدس بسنده کرد .برای مثال
اگــر مجموعهای از مهرها و نقش مهرها هســت ،در این
زمینه ســه چهار استاد حرفهای که در مهرشناسی صاحب
نظر هســتند و میتوانند آنها را دسته بندی کنند ،باید به
همکاری دعوت شوند.
به نظر من زمانی که مجموعهای درجۀ یک و بیمانند
داریم ،شایســته اســت کــه مع ّرفی و انتشــار آثارش هم
توســط استادان درجه یک صورت گیرد؛ مثالً اگر کسی در
ّ
بخش خطّی فهرســتنویس بوده است ،لزوماً شاید نتواند
مع ّرف این مجموعۀ ســرگ و ارزشــمند باشد .از آنجا که
این آثار بخشــی از میراث جهان اسالم است ،به نظر بنده
شایسته است که دست کم همزمان به زبانهای عربی و
انگلیسی هم ترجمه شوند.
به نظرتان خود مجموعه و متعلّقاتی که دارد میتواند
در شــکوفایی هــری مثل هرنهــای ســ ّنتی ،خصوصاً هرن
خوشنویسی مؤثّر باشد؟
بیشک میتواند و تاکنون هم بوده است .این مجموعه
از نســخههای کوفی تا تابلوها و کتیبههایی که در معرض
دید است و بخشی که در مخزن است ،مجموعهای رسشار
از هرن خوشنویسی و هرنهای وابسته به آن است .متام اهل
تحقیق به این مجموعۀ بزرگ مراجعه میکردند ا ّما به هر
حال مناسب و شایسته است که بیش از پیش این مجموعه
بــا رویی گشــادهتر پذیرای اهــل فن و مراجعــه کنندگان
باشد .بســیاری از استادان و خوشنویســان از خدمات این
مجموعه در دهههای گذشــته رضایــت ندارند .دیدن یک
مرقع یا نســخۀ خطی و یا داشــن تصویرشــان نباید با این
اندازه دستانداز همراه باشد .اگر آستان قدس بتواند برای
خوشنویسان ،دانشجویان و پژوهشگران باسابقه نسبت به
مراجعهکنندگان عمومی ،تسهیالت و حامیتهای بیشرتی
را فراهــم آورد ،آثار این مجموعه بیش از آنچه که تا کنون
مع ّرفی شدهاند و حقّشان است میتوانند در سالهای آتی
مورد تو ّجه و پژوهش قرار بگیرند.

از وقتی که در اختیار ما گذاشــتید سپاســگزارم ،حرف
آخر را بفرمایید.
سپاســگزارم ،از هــری بــا ســابقۀ بیش از هزار ســال
صحبت کردیم .هنگامی که به جســتجوی وجوه گوناگون
خوشنویســی در اینرتنــت میپردازیــم ،میبینیــم کــه
مقــاالت ،کتابها و پژوهشهای جدّی بــا عناوینی چون:
«خوشنویســی ایران» یا «نسخههای ایرانی» یا ترجمۀ این
عنــوان Persian Calligraphyیا Persian Manuscripts
یا عناوین :ثلث ایرانی ،نســخ ایرانی بسیار اندک است و با
پژوهشهای برخی کشــورها درباب هرنهای اسالمی قابل
قیاس نیست .دیگر فرهنگها در دهههای اخیر تالش دارند
تا خودشــان را اثبات کنند و سهم خود را در فرهنگ جهان
مشخّص کنند .در اثر اخیرم با نام «درآمدی بر خوشنویسی
ایرانی» کوشیدهام تا ابنمقله را به عنوان «پدر خوشنویسی
ایرانی» به شــکل ج ّدیتری مطرح کنم ،چراکه این هرنمند
بزرگ ایرانی نیز همچون بسیاری از مشاهیر ایرانی به نفع
دیگر اقوام و ملل مصادره خواهد گشــت و اگر هوشیارتر
عمل نکنیم ،بســیاری از ارزشهای خوشنویسی که مدیون
نبوغ هرنمندان ایرانی بوده را از دست خواهیم داد.
با پتانسیل بسیار زیادی که از آثار و مواد مختلف موجود
در موزه و کتابخانۀ آســتان قدس داریم و به همینســان،
نســل جوانی کــه عالقهمنــد ،تحصیلکرده و دانشــگاهی
هستند میبایســت از این منابع بهرهمند شویم و زحمت
پیشینان و حق آنها را در بخش هرن اسالمی-ایرانی مشخّص
کــرده و به دیگران مع ّرفی کنیم و بگوییــم که ایرانیان در
هزار سال چه سهمی در جریانسازی خوشنویسی داشتهاند
و چه کردهاند.
پس از شناسایی و مع ّرفی دقیق میراث کهن نیاکانمان،
نوبت به این میرسد که این داشتههای رسشار را با زندگی و
جامعۀ امروزی تطبیق دهیم و راهی برای بهرهمندی از آنها
در دنیای مدرن کنونی بیابیم و برای پیشینیان هرنمندمان،
میراثداران و رهروانی شایسته باشیم.

هرن؛ برترین شیوه تبلیغ دین
گفتگو با دکرت غالمعلی حدادعادل
شادی غفوریان

بازدید دکرت حداد عادل از مؤسسه آفرینش های هرنی آستان قدس رضوی

مؤسسۀ آفرینش های
جناب آقای دکرت حدادعادل ،حضور ّ
هرنی آســتان قدس رضوی را در ف ّعالیتهای هرنی کشور
چگونه ارزیابی میکنید؟
آســتان قــدس رضوی شــبیه به یک معــدن آثار هرنی
اســت .از  1200سال پیش تا کنون هرنمندان از رس اخالص
آنچه توانستهاند به کار بســتهاند و بهرتین آثار خود را در
این آســتان متمرکز کردهاند و در ســالهای بعد از پیروزی
انقالب اسالمی به این رسمایه معنوی و هرنی تو ّجه شده و
بخشــی از این معدن بزرگ استخراج شده است .این بخش
استخراج شده اگرچه نسبت به کل مجموعه اندک است ،ا ّما
خودش الگویی است برای گسرتش هرن اسالمی ایرانی در کل
مؤسسۀ
کشور و حتّی به کل جهان .بنده خوشحامل که یک ّ
متخصص با مدیریت خوب
علمی با بهرهمندی از هرنمندان
ّ
به شناســایی رسمایههای هرنی آســتان قــدس و مع ّرفی و
بازآفرینی آنها اهتامم دارند.

جلوۀ کالمی ،ادبی و شعری است و شاید این رایجترین جلوۀ
هرنی در آســتان قدس باشد .جشنوارۀ ادبی و شعرخوانی و
شــب شــعر که مخصوصاً در دهۀ کرامت باب شده است،
سبب خواهد شد تا شاعران معارص بهخصوص جوانان دربارۀ
حرضت رضا(ع) طبعآزمایی کنند .بنده فکر میکنم در آینده
آنقدر شعر فاخر و دلنشــین دربارۀ حرضت رضا(ع) رسوده
میشود که مدّاحان از حیث انتخاب دچار مشکل میشوند،
از بس که عرضه زیاد میشود .این کار قطعاً در افزایش ایامن
و اعتقــاد و بصیــرت و درک مردم از حــرت رضا(ع) مؤث ّر
خواهد بود .ما در این  36سال پس از انقالب بهتدریج شاهد
رشد ف ّعالیتهای هرنی آستان قدس بودیم .میتوانیم بگوییم
که روز به روز دارد بیشرت و بهرت میشود ،ا ّما طبعاً هنوز خیلی
مؤسســات غیرخصوصی در توزیع و
جای کار دارد چون کالً ّ
عرضه مشکل دارند .گرچه آستان قدس ،خصوصی نیست ا ّما
عمومی هم نیســت ،یک بخش عمومی غیردولتی است .آن
چیزی که من بر آن تأکید میکنم این اســت که برای عرضۀ
مؤسسۀ آفرینشهای هرنی تولید
منونههای فاخر هرنی که در ّ
میشود ،بیشرت تالش شود.

برگزاری منایشــگاههای هرنی بــا رنگ مذهب را تا چه
اندازه رضوری میدانید؟
بهرتین شیوۀ تبلیغ دین استفاده از هرن است کام اینکه
انتخاب
خدا بــرای عرضۀ قرآن ،هرن فصاحــت و بالغت را
مؤسســۀ آفرینشهای
دارید
اســتحضار
که
طور
ن
هام
ّ
کرده و حقیقت پیام آســانی را در جامــۀ فصاحت ادبی هرنی با تو ّجه به ذایقهای که در کشــور و در جهان اسالم
عرضه کرده اســت ،بنابراین هرچه مــا از هرن برای مع ّرفی است سعی میکند حلقۀ اتّصالی باشد بین هرنهای س ّنتی
دین استفاده کنیم ،کار درستی کردهایم.
مؤسســه را در زمینه ســاخت
و هرنهای معارص .فعالیت ّ
کلیپها و فیلمهای کوتاه چگونه ارزیابی می کنید؟
بخــش عظیمــی از ف ّعالیتهای هرنی آســتان قدس
فکر میکنم ســاخت مناهنگها ،فیلمهــای کوتاه که
رضوی منوط بر این اســت که هرنهای بهکار رفته در طول ترکیبی اســت از هرن تصویری ،کالمی ،موســیقی و شــعر،
تاریــخ در حرم را به شــیوههای مختلف و نوین منعکس ظرفیــت خوبی برای بیــان مقصود دارد و اگر شــا کاری
مؤسسه را موفّق دانستهاید؟
کنیــد که ز ّوار جلوههایی از ایــن حرم را در قالب تولیدات
کنند؛ تاکنون چقدر این ّ
مؤسســه در تولید ،بیشــر از توزیع موفّق بوده است؛ ســینامیی شــا ببینند ،چه فیلمهای کوتــاه  100ثانیهای
ّ
یعنی من منونههای عرضه شده را بسیار خوب میبینم ولی و چه مناهنگها و شــعرهایی که با موســیقی متناسب و
دسرتســی ز ّوار را به تولیدات انبوهی که براساس منونههای عوامل مذهبی اجرا شود ،مؤث ّر خواهد بود .در واقع ما برای
هرنی پدید آمده ،محدود میدانم .شاید یک در دههزار هم مواجهه با تهاجم فرهنگی هیچ راهی غیر از عرضۀ فرهنگ
مؤسسه مطّلع خودمان نداریم یعنی منیتوانیم به دشــمن بگوییم تو نیا!
از وجود این نوع ف ّعالیتها و دستاوردهای ّ
نباشند .آستان قدس باید به موازات تو ّجهی که به بازشناسی میتوانیم مقاومتی در داخل ایجاد کنیم که اگر آمد ،اثری
و تولیــد این آثار میکند ،بــرای توزیع و عرضۀ این آثار در نکند و راه این است که فرهنگ و هرن اصیل اسالمی ایرانی
سطح کشور تالش کند.
را مع ّرفــی کنیم تا ذهن جوانان ما خالی نباشــد و در برابر
فرهنگ بیگانه منفعل عمل نکند .اگر انس با هرن اســامی
تخصصی که شــا در زمینۀ ادب ّیات دارید ایرانی در نســل جوان افزایش پیدا کنــد ،خود این بهرتین
بــا تو ّجه به ّ
نظرتــان را در مــورد ادب ّیات موضوعی بهویــژه ادب ّیات با مصونیت در برابر تهاجم فرهنگی خواهد بود.
رویکرد رضوی بفرمایید.
قطعاً بخشــی از جلوههای فرهنگی آستان قدس همین
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حــرم مقدّس امام رضــا(ع) از گذشــته تاکنون همواره
موضوع نقاشی و تصویربرداری هرنمندان بزرگ ایران بوده
اســت .با نگاهی کوتــاه به برخی از کتب چاپ ســنگی و
نرشیات مص ّور قدیمی ایرانی میتوان تصویرهایی از عالقۀ
السالم) در آنها
مردم ایران زمین به چهارده معصوم (علیهم ّ
مشــاهده کرد .بارگاه امام رضا(ع) نیز همیشه مورد احرتام
ایرانیان بوده اســت بهطوری که در ســفرنامههای خود به
جزییات آن مــکان ملکوتی پرداخته و حتّی زمانی که ابزار
عکسبرداری در اختیار نداشــتند از مکانهای مختلف آن
حرم محرتم تصویرها کشیدهاند.
با بررســی کتاب چاپ ســنگی «ســفرنامۀ خراســان»
تصاویری منحرصبهفرد از بارگاه امام رضا(ع) در این کتاب
 227صفحهای چاپ 1306ق1267 /.ش .بهدســت آمد .این
کتاب رشح حوادث ،مناظر و مکانهای جغرافیایی دومین
سفر نارصالدّین شاه از تهران به مشهد با هدف زیارت امام
هشتم اســت .رشح این سفر که به تحریر خود شاه است،
توســط مح ّمدحسن خان اعتامد السلطنه به سال 1306ق.
ّ
به صورت چاپ ســنگی در دارالطباع ۀ خاصۀ دولتی انتشار
یافتــه و تجدید طبع آن به صورت افســت در ســال 1354
توسط انتشــارات فرهنگ ایران زمین زیر نظر
خورشــیدی ّ
استاد ایرج افشار در اختیار عالقهمندان قرار گرفته است.
نارصالدّین شــاه قاجار که عاشــق سیر و سفر و گشت
وگــذار بود ،بیش از نیم قرن بر رسزمیــن ایران حکمروایی
کرده و به نگارش خاطرات خویش پرداخته اســت .وی سه
بار در سالهای  1295 ،1290و  1306ق .به فرنگستان رفت
و ســفرنامههای خود را از زمان حرکــت از تهران و گاهی
چند روز قبل از حرکت تا زمان برگشــت به تهران نوشــت.
خاطــرات وی در ســفر ا ّول و دوم بــه خط خــودش و در
ســفر ســوم به تقریر وی و خط همراهانش از قبیل دخرت
خوشخط او ،فخرالدوله نوشــته شــده است .او همچنین
پیش از ســفر به فرنگ در سال 1287ق .به عتبات عالیات
ســفر منود و ســفرنامۀ آن را از خود به یادگار گذاشت .وی
افزون بر ســفرهای خارج از کشور ،در داخل نیز با کاروان
گردشگری به نام اردوی هامیونی به سفرهای دور و نزدیک
میرفت و خاطرات سفر را با نرثی ساده و روان مینوشت.
نارصالدّین شاه عالوه بر سفرهای خارج کشور چندین سفر
داخل کشور دارد .سفرهای مهم نارصالدّین شاه در داخل کشور
عبارتند از :دو سفر به خراســان در سالهای  1283و 1300ق.
که تصاویر سفرنامۀ دوم ،اثر ابوتراب نقاش مشهور عرص نارصی
بوده و یادگاری اســت ارجمند از شــیوهای کــه در ع ّدهای از
کارهای چاپی آن روزگار مرسوم و مطلوب بوده است.

میرزا ابوتراب خان غفاری ،کاشــانی نگارگر و گرافیســت
ایرانی ،در سال 1280ق .در کاشان به دنیا آمد .وی فرزند میرزا
بزرگ غفــاری و برادر بزرگ میــرزا محمدخان غفاری (کامل
امللک) است و مانند آنها از دوران جوانی به نقاشی پرداخت.
ابوتراب تا سال  1293قمری در کاشان ماند تا اینکه در
همین سال برای تحصیل در دارالفنون به تهران آمد .وی در
این مدرســه به یادگیری نقاشی پرداخت و به زودی از این
مدرسه فارغ التحصیل گردید.
ابوتراب در محــرم 1300ق .نــگارش صورتها و امور
لیتوگرافی روزنامۀ رشف را بر عهده داشــت .وی همچنین
تصاویــر کتابهای املآثــر و اآلثار ،مرآت البلــدان نارصی،
ســفرنامۀ مازندران ،رسگذشــت مســرس هورتستت خانم
انگلیســی در هندوســتان ،جواهر الترشیح نارصی ،تذکره
انجمن نارصی و ســفرنامۀ دوم نارصالدّین شــاه به مشهد
نقاشی کرده است.
ابوتــراب در ســال 1301ق .به ســمت فــ ّراش خلوت
هامیونــی منصوب شــد و به دریافت نشــان درجۀ چهارم
شــیر و خورشید نایل آمد و نقاشباشــی وزارت انطباعات
شــد .وی 25تصویر ســیاه قلم از روی عکسها و مناظر و
شــهرهای بین راه و بناهای آســتان قدس رضوی کپی کرده
که در ســفرنامۀ خراســان نارصالدّین در  1306قمری چاپ
شده است .از جمله کارهای قلمی ابوتراب در این سفرنامه،
چهار تصویر مختلف از حرم مطهر امام رضا(ع)اســت .این
تصویرها عبارتند از:
 ایوان طالی صحن قدیم. ایــوان طالی صحن قدیم و یک طرف از صحن و دورمنایشهر مشهد.
 ایوان و دو طرف از صحن جدید و سقاخانه. صحن جدید و نقاره خانه.منابع و مآخذ

روزنامۀ ســفرنامۀ خراسان (چاپ ســنگی).به خط میرزا مح ّمدرضا کلهر.
طهران 1306 .قمری.
سفرنامۀ خراسان .)1388(.نارصالدّین شاه؛ خط مح ّمدرضا کلهر؛ نقاشیها
از :میرزا ابوتراب غفاری .تهران .میردشتی.
سفرنامۀ خراسان )1354(.نارصالدّین شاه قاجار .فرهنگ ایران زمین.
کریــ مزاده تربیزی ،مح ّمد علــی .)۱۳۷۰ - ۱۳۶3( .احوال و آثار نقاشــان
قدیم ایران و برخی از مشاهیر نگارگر هند و عثامنی .لندن .دایره املعارف
بزرگ اسالمی .)1367(.زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی .تهران .مرکز دایره
املعارف بزرگ.
گلنب ،مح ّمد .)1386( .رسگذشــت و آثار تصویرگر بزرگ میرزا ابوترابخان
غفاری کاشانی  ۱۳۰۷ - ۱۲۶۳ه.ق .تهران .انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

یادنام ...

نادرۀ اعصار

استاد قوامالدّین طیان شیرازی
(842ق)

سیدحسن حسینی*

قوامالدّینبنزینالدّین شــیرازی ،مشهور به «طیان» ،از
معامران برجستۀ عهد شاهرخ تیموری (ح850– 807 :ق) و
معامر مســجد گوهرشاد است .وی در اصل از اهالی شیراز
بود .از ســال تولّدش اطّالع دقیقی در دست نیست .پس از
تحصیل مقدّمات علوم ،در ب ّنایی ،معامری و طیانی-که کار
با گِل و نوعی مهارت در گچبری و تزیین منازل با گل و برگ
بود -شهرتی به هم رســانید .حافظ ابرو در حق وی گفته:
«در صنعت طیانی واحد ماله ثانی است» (حافظ ابرو.)10:
قوامالدّین در علم نجوم نیز تب ّحر داشــت .نقل اســت
شــاهرخ تیموری به خاطر یکی از عامرات از استاد رنجیده
خاطر شــد و مدّت یک سال اجازه نداد که وی به حضورش
رشفیاب گردد .پس از مدّتی قوامالدّین تقویمی اســتخراج
کــرد و به وســاطت برخــی وزرا و ارکان دولــت ،آن را نزد
تبســمی کرد و این بیت را فیالبداهه در
شاهرخ برد .شاه ّ
* کارشناس ارشد تاریخ و پژوهشگر گروه تراجم و انساب بنیاد
پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی
hoseyny.darrud@gmail.com

احوال قوامالدّین خواند:
تو کار زمین را نکو ساختی /که با آسامن نیز پرداختی؟!
(علیشیر نوایی124 ،و 314؛ خواندمیر)14 /4 ،
مؤلّــف حبیبالســیر ،قوامالدّین را «قدوۀ مهندســان
زمــان و معامران دوران» (خواندمیر ،)14 /4،صاحب مطلع
سعدین «وی را اعجوبۀ روزگار و نادرۀ اعصار» (سمرقندی،
عبدالرزاق2 ،ب )483 ،1و مؤلّف تذکرهالشعرا «در مهندسی
و ط ّراحی و معامری» او را جزو چهار هرنمند بینظیر عهد
شاهرخ تیموری به حساب آورده است(سمرقند.)340 ،
از زندگــی قوامالدّیــن قبل از ســال 807ق .اطّالعی در
دست نیست .برای نخستین بار حافظ ابرو از مشارکت وی
به همراه خواجهعلی حافظ تربیزی در ســاخت مدرســه و
خانقاه شــاهرخ تیموری در هرات خرب داده است .با تو ّجه
به اینکه شاهرخ در 807ق .که سال آغازین حکومتش بود،
کار ســاخت بنای مدرســه و خانقاه و دیگر اماکن هرات را
صادر کرد ( حافظ ابرو )8 ،و ســاخت مدرســه و خانقاه در
ســال 813ق .به امتام رسید ،احتامالً در این عهد قوامالدّین
از شــهرت خاصی برخوردار بوده که ساخت عامرت مه ّمی
چون خانقاه و مدرسۀ هرات به دستور حاکم تیموری به وی
مح ّول گردیده است (گلچین عارفی.)80 ،
پــس از آن اگرچه ممکن اســت ســاخت بناهای مهم
دیگری در هرات و نقاط دیگر بر عهدۀ وی گذاشــته شده
باشــد ،ولی مهمترین بنای ســاخت وی ،مسجد گوهرشاد
در جنــوب بقعۀ مط ّهر حرضت رضا(ع) در مشــهد رضوی
اســت .او ســاخت این بنا را در سال 821ق .به امتام رساند.
این مطلب در انتهای کتیبۀ حاشــیۀ ایوان مقصوره مسجد
با خط بایسنغر تیموری ،فرزند گوهرشادخانم ،کتابت شده
است .در این کتیبه از وی با عنوان «قوامالدّین بن زینالدّین
شیرازی طیان» یاد شده است (پیامیش).
اگرچه ممکن است قوامالدّین شیرازی عامرت چهارباغ
مشهد را -که در عهد شاهرخ تیموری در جنوب غرب حرم
مط ّهر رضوی به پایان رســید -معامری کرده باشــد ،ولی در
منابع اشــارهای به این امر نشده است .خواندمیر در رشح
احوال قوامالدّین آورده است« :از جمله آثار آن استاد نادره
کار در دارالســلطنۀ هرات عامرات عالیــاب مهد مهدعلیا
گوهرشادآغاســت» (خواندمیــر )15 /4 ،منظور از عامرات،
مدرســه و مسجدی بیرون شــهر هرات ،در شامل آن است
كه گوهرشاد (فوت861:ق) دستور ساخت آن را داد .ظاهرا ً
قوامالدّین از ســال 820ق .همکاری خود را در ســاختامن
مسجد و مدرسۀ گوهرشاد در شامل هرات آغاز و تا 841ق.
آن را تکمیل منود (سیدی.)441 ،

از دیگر بناهای شــهر هرات که ممکن است قوامالدّین
در ســاخت آن همکاری داشــته باشــد ،عامرت گازرگاه و
مقربۀ شیخعبدالله انصاری است که شاهرخ در سال 829ق.
تصمیم به آبادانی آن گرفت .این بنا هرچند در سال 898ق.
در جریان ســیل آسیب دید و مجدّدا ً به دست امیرعلیشیر
نوایی تعمیر شد ،ولی بنای اصلی باقیامنده شبیه به عامرات
ساخت قوامالدّین است و برخی ساخت آن را به قوامالدّین
نسبت دادهاند(گلمبک و ویلرب424 ،؛ گلچین عارفی.)81 ،
از دیگــر بناهای ســاخت قوامالدّین کــه باید آخرین
توســط وی باشــد ،ساختامن مدرســۀ خرگرد در چهار
آنها ّ
کیلومرتی خواف ،در روستای خرگرد است .این بنا به دستور
خواجه غیاثالدّین پیراحمد خوافی ،وزیر شاهرخ تیموری،
در سال ۸۴8ق .به پایان رسید .با تو ّجه به اینکه قوامالدّین
شیرازی در سال 842ق .درگذشته( ،فصیح خوافی)1143/3،
بنای مدرسه ،پس از او به وســیلۀ برادرش ،غیاثالدّین ،به
امتام رســیده اســت(میر .)591/1 ،این موضــوع در کتیبۀ
ایوان جنوبی مدرسه چنین آمده است« :بنت هذه املدرسه
املبارکــه الغیاثیه علــی ید العبد املرحوم اســتاد قوامالدّین
شــیرازی و متت بعمل العبد اســتاد غیاثالدّین شــیرازی»
(گلچین عارفی)82 ،
شــواهد حاکی از آن است که استاد قوامالدّین در زمان
ســاخت مدرســۀ خرگرد در این روستا از دنیا رفته است .از
جزییات علّت مرگش اطّالعی در دست نیست؛ ا ّما مدفنش
در بیابانهای روبروی مدرسه موجود است(سیدی.)459 ،
در خصوص ســال درگذشت استاد قوامالدّین ،در منابع
اندک اختالفی وجــود دارد .فصیح خوافی (845 – 777ق).
که معــارص قوامالدّین بوده و او را میشــناخته ،فوت وی
را روز شــنبه ا ّول شــعبان 842ق .نوشــته اســت(فصیح

خوافی .)1143/3،عبدالرزاق سمرقندی(887 – 816ق ).نیز
همیــن تاریخ را تأیید کرده است(ســمرقندی2 ،ب)483 ،1
ولی مؤلّف تاریخ حبیبالســیر آن را در ا ّول شعبان 844ق.
ثبت کرد ه است(خواندمیر .)15 /4 ،به نظر میرسد با تو ّجه
به تقدّم زمانی منبع ،گفتۀ خوافی صحی ح است .این احتامل
دور از ذهن نیســت صاحب حبیبالسیر نیز هامن تاریخ
842ق .راثبت کرده باشــد ،ولی در استنســاخ این اشــتباه
توسط کاتبان رخ داده باشد.
ّ

منابع:
حافظ ابرو .)1349( .جغرافیای حافظ ابرو (ربع خراسان هرات) .به کوشش
مایل هروی .بنیاد فرهنگ ایران.
خواندمیــر .)1362(.غیاثالدّین بن هامم ،تاریخ حبیبالســیر .زیر نظر
مح ّمد دبیر سیاقی .چاپ دوم.کتابفروشی خیام
سمرقندی ،دولتشــاه .)1382(.تذکره الشعراء .تصحیح ادوارد براون .چاپ
ا ّول .تهران .اساطیر.
سمرقندی ،عبدالرزاق .)1383(.مطلع سعدین و مجمع بحرین ،به اهتامم
عبدالحسین نوایی .چاپ ا ّول .تهران .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی.
سیدی ،مهدی و دیگران .)1386(.مسجد و موقوفات گوهرشاد .چاپ ا ّول.
قم.کومه.
فصیح خوافی ،احمد .)1386(.مجمل فصیحی .تصحیح سیدمحسن ناجی
نرصآبادی .چاپ ا ّول .تهران .اساطیر.
گلچین عارفی،مهدی .استاد قوامالدّین شیرازی معامر افسانه .گلستان هرن.
شامرۀ  .16تابستان 1388ش.
گلمبک لیــزا ،ویلرب دونالد نیوتــن .)1374(.معامری تیمــوری در ایران و
توران .ترجمۀ کرامتالله افرس و محمدیوسف کیانی .تهران.سازمان میراث
فرهنگیکشور.
نوائی ،امیرعلیشیر .)1363( .تذکرۀ مجالس النفایس .به اهتامم علیاصغر
حکمت .چاپ ا ّول .تهران .کتابفروشی منوچهری.

علی آیریا

عکاس مخصوص آستان قدس رضوی
(1374–1293ش)
ابوالفضل زارعی*

علی آیریا در سال 1293ش .در شهر یزد دیده به جهان
گشود .از هامن دوران نوجوانی به عکاسی عالقهمند شد و
در سال  1307ف ّعالیت در این عرصه را آغاز کرد .پس از امتام
تحصیالت ســال سوم دبیرســتان ،ابتدا در عکاسی ادیسون
رشوع به ف ّعالیت منود و ســپس در فاصلۀ سالهای -1312
 1313با همکاری حســن پیام ،عکاســی پیام را در مشــهد
تأسیس کرد(ترابی .)61 ،ا ّما این همکاری به خاطر مرگ زود
هنگام حســن پیام زیاد دوام نیاورد ،بعــد از این واقعه در
سال  1320عکاسی آیریا را تأسیس منود.
آیریا به زبانهای انگلیســی و فرانســه تسلّط داشت
و بــرای پیرشفت و تکامل در زمینۀ عکاســی عالوه بر کار
تجربی ،به مطالعۀ کتابهای مرتبط با عکاسی مانند کتاب
* کارشناس ارشد جغرافیا و پژوهشگر بنیاد پژوهشهای اسالمی
آستان قدس رضوی.
zareiabolfazl5@gmail.com

مجلت خارجی عکاسی نیز میپرداخت (هامن).
پاپاریان و ّ
آیریا طی قرارداد شامرۀ  14169در تاریخ1329/11/21
با آســتان قدس رضوی ،به منظور تهیۀ عکس از آثار نفیس
خزانه و موزۀ آستان قدس رضوی و همچنین زوایای مختلف
اماکــن متربکه ،مناهای داخلی و خارجی حرم مطهر و کتب
خطی کتابخانه ،به عنوان عکاس رسمی آستان قدس رضوی
منصوب گردید (مخزن اســناد آســتان قدس رضوی ،شامره
اموالــی .)27251/2و ایــن همــکاری تا ســال  1358ادامه
داشت.
آیریا ا ّولین شــخصی بود که در مشــهد بــا نورپردازی
در آتلیــه عکس گرفت و در دوران طوالنی عکاســیاش از
دوربینهای آپالنات ،آناســتیگامت ،زایس و الیکا استفاده
منــود .آیریا در طول دورۀ عکاســی خود حــدود صدهزار
مجلت آستان
نگاتیو گرفته که بخشــی از عکسهایش در ّ
مؤسســۀ
قدس منتــر و برخی دیگــر در بین آلبومهای ّ
مطالعات و پژوهشهای فرهنگی بنیاد مســتضعفان تهران
نگهداری میشود .او ا ّولین عکس رنگی را با آموزشی که در
تهران از آقای افتخار و انوشــفر گرفته بود ،در حدود ســال
 1330در مشهد منترش کرد (ترابی.)63 ،
از اقدامات آقای آیریا میتوان به تأسیس واحد سمعی
برصی دانشــگاه مشهد در ســال  1338همزمان با ریاست
دکرت ســامی راد ،ایجاد واحد فیلمتک کتابخانۀ آستان قدس
رضوی در ســال  ،1351تهیۀ عکس از آثار و اشیای گرانبهای
موزۀ آســتان قدس و کاشیکاریهای عرص سلطان سنجر و
تهیــۀ میکروفیلمهای کتابهای کتابخانــۀ ملک در تهران،
اشاره منود (هامن.)61 ،
آیریا علیرغم تجربیات گرانبهایش در زمینۀ عکاســی،
بعدها حرفۀ عکاســی را رها منود و به فروش کاالی عکاسی
و سپس کاالی ط ّبی مشغول شد .از شاگردان او میتوان به
مح ّمد صانع ،مسئولین عکاسیهای هرن ،اونیورسال و آپادانا
اشاره منود (هامن.)63 ،
آیریا رسانجام در ســال  1374دار فانی را وداع گفت و
فرزندانش بعد از فوت او طبق وصیت پدرشان نگاتیوها و
عکسهایش را در اختیار آســتان قــدس قرار دادند (هامن،
63؛ طالیی.)332/4 ،
منابع
ترابی ،نرسین ( .)1383عکاسخانۀ ایام (گزیدهای از تاریخ عکاسی مشهد).
تهران.کلهر.
طالیی ،زهرا ( .)1387دفرت اســناد .شش جلد .مشهد .سازمان کتابخانهها،
موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی.
مخزن اسناد .سازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی.

محمدحسن
بیوکی رضوان

کتیبهنویسی به وسعت آفتاب
(1363–1288ش)

مح ّمدحسن پاکدامن*

مح ّمدحســن بیوکــی ،مشــهور بــه «رضــوان» فرزند
مح ّمدرضــا از هرنمنــدان ،کتیبهنویســان ممتــاز و قاریان
برجســتۀ قرآن سدۀ چهاردهم هجری اســت .اصالتاً یزدی
(اینانلو )۱۱ :و پدرش از ســاکنان آن شــهر بود( بیوکی.)۳:
اطّالعی در دســت نیســت کــه زادگاهش یزد یا مشــهد،
بوده است( هامن .)۳ :ســال تولّدش را ۱۲۸۸ش .نوشتهاند
(صفری .)۸۹ :در هفت سالگی با نظارت و رسپرستی برادر
بزرگش ،مرحوم احمد معامرآستانه ،دوران ابتدایی تحصیل
خود را آغاز کرد (اینانلو .)۱۱ :تحصیالتش تا ششــم ابتدایی
بود (بیوکی .)۱۴ :بیوکی فامیل شناسنامهای وی بود ( هامن:
 )۴و چون شــعر میگفت ،به تخلّص شــاعریاش (رضوان)
مشهور بود ( هامن.)۳ :
* پژوهشگر گروه تراجم و انساب بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان
قدس رضوی.
hasan.pakdaman@gmail.com

مح ّمدحســن که از قریحه و اســتعداد هرنی رسشــار
برخــوردار بود ،با حامیت برادرش ابتدا به عنوان بردســت
و کمککار وی مشــغول به کار شــد ،تا اینکه توانست به
عنوان کتیبهنویس و ط ّراح نقوش س ّنتی آستان قدس رضوی
مشــغول به کار شــود .او در ابتدا به صورت قــراردادی با
حقــوق روزانه دو هزار (دو ریــال) کار میکرد (هامن)۷ :
که پس از ســالیانی به استخدام رسمی آستان قدس رضوی
درآمد ( هامن.)۲۹ :
وی در طــول خدمت در آســتان قدس رضوی با شــور،
اخالص و تع ّهد به چنان تجربه و رتبهای از اســتادی دست
یافت که امروزه در تحلیلهای هرنی از وی به تجلیل فراوان
یاد میشود؛ از این رو دربارهاش گفتهاند« :از میان استادان
بزرگ زمان ،میتوان از حاجمح ّمدحسن بیوکی رضوان(ره)
نام برد که مادر گیتی ،هرنمندی چون او دیگر نزاید .استادی
که از رشوع کاشــیکاری معــرق دوران تیموری تا امروز به
واقع کسی همتراز او در دست کشش طرح و مکتب بسیار
غنی نقش ،وجود نداشــته است و شاید هم دیگر کسی به
وجود نیاید» (زمرشیدی.)۸ :
در اینکه وی چه زمانی به خدمت آستان قدس رضوی
در آمده ،اطّالعی در دســت نیســت ،ولی به استناد گفتۀ
فرزند بزرگــش ،مح ّمدرضا بیوکــی ،در مصاحبه با خربنگار
نرشیۀ کیهان فرهنگی در سال ۱۳۶۳ش [ ... « .پدرم] حدود
 ۴۷ســال قبل به آســتان قدس آمده و مشغول کار شدند»
(بیوکی )۴۳ :اینگونه برداشــت میشــود که مح ّمدحسن
بیوکی در حدود  ۲۸ســالگی به توفیق خدمت در آســتان
قدس رضوی دســت یافته اســت .البته همــو در مصاحبۀ
دیگرش با مرکز اسناد شفاهی آستان قدس ،سن ورود پدرش
را به آســتان قدس رضوی ۲۵ ،ســالگی میداند(بیوکی.)۲ :
«[وی] قبــل از اینکــه در خدمت آســتان قــدس درآید در
خیابان تهران ،واقع در مشــهد با برادران پیراسته و مرحوم
ارژنگ ،نگارستانی تشکیل داده بودند و بیشرت در منازل کار
میکردند» (بیوکی .)۴۳ :همچنین بــرای مدّتی در خیابان
شاهرضای ســابق [آزادی] مغازه داشته است( بیوکی.)۲۶ :
وی با ورود به آســتان قــدس ،طرحها و کتیبههای فراوانی
ارایــه داد .از اینرو در طول ســالیان خدمتــش ،پایهگذار
مکتبی اســتوار و هرنی گردید« .مکتب او چه از نظر انواع
متــون ،ابداع اســلیمیها و خلق انــواع ختاییها ،و چه از
حیث نقش افزونیهای نو ،بسیار زیبا ،با فلسفه ،شورانگیز
و چشمگیر در قالب هرنهای س ّنتی و با اصالت کاشیکاری
معرق و چه در زمینۀ انواع خطوط به خصوص خط کوفی و
ثلث ،بسیار پخته ،با قاعده ،بسیار عمیق ،گسرتده و کامل بود...

این استاد فرزانه و بس هرنمند ،مکتب تیموری و صفـویه را
به رسح ّد کامل مطلوب و اوج رسانید» (زمرشیدی « .)۸ :برای
مثــال میتوان از کتیبههای دارالذکــر و رسدر موزه و گنبد
اللهوردیخان نام برد که استاد ،بیشتر به گنبد اللهوردیخان
افتخار میکردند و عالقۀ خاصی به آن داشتند» ( بیوکی.)۴۳:
از دیگــر آثارشــان میتوان بــه ط ّراحیهــای منقوش
بر کاشــیهای شــاهچراغ ،اصفهان و کربالی معلّی اشــاره
کرد .عالوه بر ط ّراحی کاشــی که رشــتۀ اصلــی کارش بود،
کتیبهنویســی و نقاشــی به شــیوۀ پرداز را هــم بهخوبی
میدانست و چند تابلو آبرنگ باقیمانده از وی ،تسلّط او را
در کار نقاشی میرساند ،عالوه براینها ح ّجاری و کندهکاری
روی چوب هم میکرد (اینانلو.)۱۲-۱۱ :
مح ّمدحسن بیوکی قبل از آنکه شخصیت هرنیاش به
شهرت برسد ،در ســن  ۲۰سالگی پس از سالها آموخنت از
محرض استادالقراء حاجمح ّمد عرب زعفرانی ،خود به مقام
اســتادی رســید و کتاب «لؤلؤئه الرضوان فی قرائه القرآن»
را براساس کتاب منتخب التجوید استادش سیدمح ّمد عرب
زعفرانی به چاپ رســاند (صفــری .)۱۰۶ :در ابتدا مع ّمم و
در لبــاس روحانیت بود ولی بعدها با محاســنی معمولی
و کالهی پوســتین به رنگ ســیاه در همه جا حارض میشد
(بیوکی.)۲۵ :
وی در هــر دو رشــتۀ قرآن و کتیبهنویســی شــاگردان
فراوانــی را تربیــت کــرد« .در تربیت قاریان قــرآن نقش
بســیار مؤث ّری ایفا میمنود؛ چنانکه بیش از بیســت نفر از
شــاگردان برجســتۀ ایشــان به تشکیل جلســهای جداگانه
مبــادرت ورزیدهاند»(صفری .)۹۵ ،فــردی بردبار بود و در
شــیوۀ آموزشیاش «اگر کســی قرآن را غلط میخواند ا ّول
آیهای که آن شــخص غلط خوانده بود تالوت میکرد و اگر
طرف متو ّجه اشتباهش منیشد ،با محبّت تذکّر میداد ...با
آن همه فضایلی که داشــت هیچوقت اظهار فضل و برتری
منیمنــود؛ هرگز از خودش متجیــد و تعریف منیکرد؛ هیچ
وقت با صدای بلند منیخندید ( ».هامن.)۹۴ ،
در آمــوزش هرن و کتیبهنویســی نیز بــه دیگران دریغ
منیکرد« .این وجود ارزشمند ،شاگردانی چند ،از جمله فرزند
هرنمند خود را [مرحوم مح ّمدرضا بیوکی۱۳۸۵ – ۱۳۱۸ ،ش].
در آســتان مقدّس رضوی پرورش داد که آنان با استفاده از
عنارص فراوان و گوناگونی چون :اسپَرسازیها ،کتیبهسازیها،
پشت بغلسازیها ،نقشاندازی در کاشیکاری زیر دورها،
طاقها ،رواقها ،زیرگنبدخانهها ،غرفهها ،ایوانها ،ص ّفهها
و همچنیــن رســمیبندیها ،کاربندیها ،یــزدی بندیها،
طاسهســازیها و بســیاری دیگر خصوصاً در کتیبهسازی و

نقشهای کاشــی معرق به یاری ذوق هــری و اخالص به
خداونــد و پیامرب و امئۀ طیّبیــن و طاهرین ،آثاری آفریدند
که هرگز دیگر مانند آنها آفرینش نخواهد شــد[ .آثارهرنی]
استاد بیوکی و شاگردانش از بارگاه حرضت رضا(ع) به سایر
مکانهای مت ّربکۀ مقدّســه ،مسجدها و مدرسههای روزگار
ما به خصوص بارگاه احمد بن موسی(ع) در شیراز گسرتش
یافت»(زمرشیدی.)۹ :
مح ّمدحسن بیوکی رضوان از نوجوانی در رسودن شعر،
طبعی روان داشــت .وی کتاب تجویدش را به صورت شعر
در وزن شاهنامۀ فردوسی در دویست بیت رسود( صفری:
 .)۱۰۲ – ۹۶همو اشــعار فراونی را در مدح امام عرص(عج)
متأســفانه هنوز
الســام) رسود که ّ
و دیگر اهلبیت(علیهم ّ
بــه صورت تدوین شــده انتشــار نیافته یا از بیــن رفتهاند
(بیوکی .)۱۹ :اخیرا ً به کوشــش مجید غالمی جلیســه ،یکی
از قدیمیترین منتهای چاووشــینامه انتشار یافته است.
شاعر بیشــر بخشهای این چاووشینامه مشخّص نیست،
ا ّما بخشی از این کتاب ،رسودۀ مرحوم مح ّمدحسن بیوکی،
متخلّص به رضوان اســت .محتوای دیجیتال این نســخه در
حــال حارض در کتابخانۀ دیجیتال بیاض ثبت شــده و اصل
آن در کتابخانۀ مســجد اعظم قم موجود است .این کتاب
به اهتامم مجید غالمی جلیســه در  ۳۲صفحه به شامرگان
یکهزار نسخه از سوی انتشــارات عطف روانۀ بازار شده
است (خربگزاری کتاب ایران).
بیوکی هنگام مرگ  ۷۵ســال داشــت و به علّت عارضۀ
ناشــی از دیابت درگذشــت»( اینانلــو .)۱۲ :تاریخ وفاتش
 1363/9/10بود و بدنش در صحن مط ّهر آزادی حرم رضوی،
بلوک  ۳۷دفن گردید( صفری .)۸۹ :وی که در زندگی پربارش
تحســین اهل هرن را برانگیخت بر سنگ مزارش نوشتهاند:
«آرامگاه ابدی قبلۀ اهل هرن» ( هامن.)۹۶ :
منابع:
صفری زرافشــان ،مح ّمد علــی .)۱۳۸۶( .تجوید منظوم قــرآن .چاپ ا ّول.
مشهد .علی زاده.
بیوکی ،مح ّمدرضا .مدیریت امور اسناد و مطبوعات آرشیو تاریخ شفاهی
آســتان قدس رضوی .مصاحبه .در تاریخ های 1384/1/28 :و .1384/2/30
پروندۀ شامرۀ .۲۲
زمرشیدی ،حسین .دورههای شکلگیری کاشیکاری معرق در بناهای ایران.
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