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انحنای طالیی گنبد...
مهدی سیم ریز

گاه در ازدحام خطوط صاف ،كشیده و بی انحنای معامری
امروز كه رس به فلك كشــیدهاند و باز به مدد خطی دیگر
و زاویهای عمود ،بیروح و بیاشــاره ســاكن گشتهاند ،گم
میشوی؛ خود كه هیچ ،گاه فلسفۀ خود را هم گم میكنی
و البــای این همــه قانون برشیِ بــی انعطاف كه خط به
خــط یا متقاطع و موازی ،با رنگهای رسد و بیروح صف
كشیدهاند ،حیران از بی اتصالیِ این همه موجودیت به یك
وجود مطلق میمانی!
گویی برش هزارۀ سوم خواسته یا ناخواسته اشاره به آسامن
را از یــاد برده ،یا اگر اشــارهای با دو خط بی انحنا و صاف
به باال دارد ،هزار منظور را چون پیكان منرود در چلّه كامنِ
انكار گذارده و به الیتناهی آسامن نشانه رفته است.
دلــت میگیــرد از این همــه تقاطع و عمود،كــه دو خط
بیهــدف را مدام بر هم كوبیده اســت و همه چیز را در
اتصال به زمین محدود كرده است.
دلت وسعتی میخواهد رسشار از انحنا و رنگ ،لربیز از آینه
و كاشی و مقرنس ...
دلت هنوز میخواهد پرده هــر خیابان را كه كنار میزنی
انحنای طالیی گنبد را ببینی و دلت با فوران عشق و هرن و
زیبایی راه به آسامن بیابد ...
دلت میخواهد قدم در این كرانه بیكران بگذاری ،در البالی
گردش اسلیمیها و ختاییها بچرخی و در پختگی آن همه
رنگ گُر بگیری ...
دلت میخواهد در پناه این بهشــت،آرامش را در منحنی
قلبت احساس كنی . ...
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مقدّمه:

درب طال و نقره پیش
روی مبارک ،موجود در
موزۀ مرکزی
آستان قدس رضوی
حمیدرضا کریمی*

چکیده:
بــا دقّت در هرن صنعتگران که در ســاخنت دربهای طال و نقره
و چوبــی حرم مطهر امام رضا(ع) مشــهود اســت ،درمییابیم
که در ســاخنت یــک درب عالوه بر اســتمداد گرفــن از ذوق و
مهارتهــای هرنی ،به جنبههــای معنوی آن اعــم از حدیث و
روایت در منزلت اهلبیت(ع) و امامشناسی و آیاتی که در شأن
و مقام امئۀ طاهرین(ع) آمده است ،استفاده منودهاند .همچنین
به اســتفاده از اشعاری که موجب تعالی روح است ،تو ّجه کافی
و وافی شــده است .عالوه برآن نشــان میدهد که اکرث سالطین
و بزرگان کوشــیدهاند به هر نحوی خــود را جزو نوکران حرضت
قلمداد کنند و برای توشۀ آخرت خود سوسوی امیدی بفرستند که
در این هرن به متام این ابعاد تو ّجه شده است .از آن جمله ،درب طال
و نقره کاری شدۀ موجود در موزۀ آستان قدس رضوی است که در
سال  ۱۲۷۲قمری به دستور نارصالدین شاه قاجار و در زمان نایب
التّولیۀ وقت ،مرحوم میرزا مح ّمد حسین عضدامللک قزوینی ،طال
و نقرهکاری و یک ســمت آن مجدّدا ً در دورۀ پهلوی ا ّول در سال
 ۱۳۱۷شمسی نقرهکاری شده است .این درب اوج هرن هرنمندانی
است که با وجود سختی کار با فلز ،از آن ظریفترین آثار معرق
و منبت را ساختهاند.
* كارشناس موزه.
hamidkarimi888@gmail.com

آنچه کــه در این نگارش به رشــتۀ تحریــر درآمده حاصل
زحامت دوســتانی اســت که برای به مثر رسیدن آن از هیچ
کوششی دریغ ننموده و با گشادهدستی هر آنچه را که در
توان ایشان بود ،برای به مثر رساندنش رصف منودند .بیشتر
ایــن نگارش بر مبنای تحقیق میدانی انجام گرفته و پس از
ثبت و مســتندنگاری این اثر در موزۀ مرکزی آســتان قدس
رضوی ،برداشــتهای حاصل ثبت و اطّالعات حارض از آن
استخراج شده است .منابع مکتوب در این زمینه بسیار کم
و آن اندکها نیز بر مبنای برداشت شخصی نویسندگان آن
زمان اســت؛ بنابراین مغایرتهایی با آنچه که مستندسازی
شده بود وجود داشت .گرچه این نگارش نیز خالی از عیب
و نقص نیســت ا ّما امید است همین اندک ،گشایشی باشد
برای پژوهشهای عمیقتر و کاربردیتر.

تاریخچۀ درب پیش رو:

در مــورد تاریخچــۀ این درب در منابــع مکتوب ،نقلهای
مختلفی نگاشــته شده اســت از جمله« :در جای این درب
مرصعی که فتحعلی شــاه قاجار تقدیم
ســابقاً درب طالی ّ
آســتان قدس کرده بود قرارداشت که در زمان مح ّمد حسن
خان ساالر در سال  ۱۲۶۴قمری از جای کنده شد و زمانیکه
دست تعدّی به نفایس و طال آالت آستان قدس گشود ،آنچه
از طــا و نقــره به چنــگ آورد ،به نام خود ســکه زد و در
جریــان گذاشــت .ازجمله جواهرات و طــای همین درب
را هم برداشــته به مرصف تجهیز قشــون خود رسانید .پس
از آن نارصالدین شــاه به متولّیباشــی وقت ،مرحوم میرزا
مح ّمد حسین عضدامللک قزوینی ،دستور تجدید ساختامن
در مزبور را داده و نامربده به ســال  ۱۲۷۲ﻫ..ق بدین مهم
پرداخته و در طالی جدیدی را با طال و نقره مزین میکند».
(فیض.)۳۴۴ :۱۳۲۴ ،
«در طالیی که مل ّمع بوده و معروف است به در پیش روی
مبارک در ســال ۱۲۷۲قمری در زمان نیابت تولیت عظمی،
مرحوم میرزا مح ّمدحسین عضدامللک قزوینی ،ساخته شده
اســت و ارتفاع آن ۳مرت و ۲۰ســانتیمرت و عرض آن دو مرت
است( ».کاویانیان.)۱۷۰ :۱۳۵۴ ،
«قدری طال و نقرۀ زیر طال بر حســب اســتعامل ســاییده
شــده و ریخته بود .در ســال  ۱۳۰۳شمســی که رضا خان
رییــس حکومــت موقّتی کشــور و مرحوم میــرزا مرتضی
قلیخــان طباطبایی نایینــی ،متولّی باشــی (نایب تولیت
عظمی) آســتانقدس بودند روزی در دفرت آســتانه که متام
اولیای آستانقدس از دفرتی و کشیکی حارض بودند و یکی

از جلســات رســمی آستانه بود (نام جلســۀ مزبور ،دفرت و
اعضای آن ،اولیای دفرت نامیده میشد) نایب تولیت عظمی
رشف به حرم مشــاهده منودم به
عنــوان کردند در موقع ت ّ
علّــت ریزش طالهای این در ،موقع ازدحــام ز ّوار و هجوم
برای بوسیدن ،لب آنها به فلز برآمدۀ محلهای ریخته شده
گیر کرده ،خونی میشــود .خدّام همه روزه مک ّررا ً مشغول
تطهیر خونهای در میباشــند .باید تجدید ساختامن شود
که آســایش زایران و خدّام فراهم گردد .آســتانه هم محل
و پولی برای این کار موجــود ندارد (آن روزها اوضاع مالی
و مادی آســتانه خیلی اســفناک بود) ســپس گفتند آقایان
حارضین جلســۀ دفرت ،رؤســا و اولیای آستانقدس هستید،
دانگی منوده بســازید من هم رشکت منوده ربع هزینۀ آن
را میدهم.
از طرف آقایان مزبور پاسخ مثبتی نشنیده بودند .در هامن
موقع بنده وارد شــدم دیدم نایب تولیــت عظمی از عدم
اســتقبال آقایان عصبانی میباشــند .از موضوع که مطّلع
شدم ،بدون رشکت دادن به سایرین ،داوطلب انجام تقاضای
متولّیباشی شــده ،در هامن جلسه مرحوم حاج عبدالعلی
گمنام زرگر آستانه را خواستند.
قرار شــد متام طال و نقرۀ شکسته و بســتۀ آن در را بکند و
مجدّدا ً به هامن نقشه و ترتیبی که بوده مثل ا ّول طالی آن را
قلمزنی کرده ،بسازد .هزینۀ آن را بنده تقبّل منودم و بهوسیلۀ
مرحوم حاجی شعاع التولیه ،مستأجر خود پرداختم.
در مزبور تجدید ساختامن شد و تا سال  ۱۳۴۲شمسی مورد
مشاهده و تقبیل عموم بود.
چون بهواسطۀ استعامل و دست کشیدن زایرین باز مقداری
از طالهای آن ریزش کرده و ساییده شده بود ،در سال ۱۳۴۲
شمسی به دستور تیمسار سپهبد امیر عزیزی ،نایب تولیت
عظمی ،به هزینۀ آستانقدس ترمیم گردید.
برای جلوگیری از ساییده شدن و ریزش بعدی دستور دادند
روی متــام طالهای در و چهار چوب آن را تلق نصب گردید
تا بهواسطۀ دستمالی ز ّوار از ساییده شدن و ریزش مصون
مباند( ».کاویانیان :۱۳۵۴ ،صص.)۱۷۱-۱۷۰
«درآن زمــان در حــرم دو درب طال و  ۱۸درب نقره و ســه
درب چوبی بوده اســت( .این در در سنۀ  ،۱۲۷۲زمان میرزا
مح ّمد حسین قزوینی عضدامللک (متولّیباشی) طال شد( ».
خراسانی ۱۳۸۲ ،قمری.)۶۵۳ :
از مطالب فوق میتوان چنین استنباط کرد که شالودۀ این
درب در زمان فتحعلی شاه قاجار ساخته شده و بعد ازبین
رفنت طال و نقره و تزیینات آن ،به دســتور نارصالدین شــاه
قاجار و به ه ّمت متولّیباشــی وقت ،میرزا مح ّمدحســین

منونهای از مهرهایی که به خط
سیاق بر روی کتیبهها موجود است

قزوینی یا عضدامللک قزوینی ،در سال  ۱۲۷۲هجری قمری
یک سمت آن طال و نقرهکاری میشود.
پس از آن در سال  ۱۳۰۳هجری شمسی به دستور رضاخان
و در زمــان تولیت میرزا مرتضی قلیخان طباطبایی نایینی،
توســط حــاج عبدالعلی گمنــام که زرگــر آســتانه بود و
ّ
همچنین دیگر بار در سال  ۱۳۴۲هجری شمسی به دستور
تیمســار سپهبد امیر عزیزی ،نایب التولیۀ وقت و به هزینۀ
آستانقدس ،طالکاری آن مورد مر ّمت قرار گرفته است.
نکتهای که در این درب مورد تو ّجه قرار میگیرد این است
که ماده تاریخی که روی درب وجود دارد با تاریخی که در
منابع مکتــوب آمده ،اختالف دارد .در منابع مکتوب تاریخ
۱۲۷۲هجری شمسی تاریخ ساخت و طالکاری آن نقل شده
ولی با تبدیل حروف ابجد آخرین مرصاع از شعر مرحوم میرزا
مح ّمد علی خان رسوش که بر روی درب نقش شده است:
کلک مشکین از بهر تاریخش نوشت
بوسه زن براین در و پا نه به فردوس برین
عدد  ۱۲۷۵به دست میآید.
در یکی از منابع در این مورد چنین نقل شــده اســت « :از
این مرصع به حروف ابجد عدد  ۱۲۷۵حاصل میشــود که
مقصود تاریخ سال نصب در بوده است( ».مؤمتن.)۸۲ :۱۳۴۸ ،
در بررسی ترنجها و کتیبههای روی در ،به مواردی از رضب
مهــر بــر روی صفحات طال برمیخوریم کــه روی آنها یک
عبارت با عدد فارســی و عبارتی به ســیاق دارد .احتامالً بر
روی ایــن مهرهــا وزن هر صفحه طال بــر روی آن با روش
سیاقنویســی درج گردیده اســت .این مهرها در صفحات
باالی درب بیشتر به چشــم میخورد و در صفحات پایینی
به جز دو ســه مورد مشاهده منیشــود .همچنین در نگاه
ا ّول و مقایسۀ صفحات پایین و باال ،جدیدتر بودن صفحات
پایینی را میتوان مشاهده کرد.
با این توضیحات مشــخّص میشــود که صفحات پایین به
هامن شــکل ا ّولیۀ خود ،مورد مر ّمت قرار گرفته اســت ،با
این تفاوت که یا مهرها در اثر مر ّمت ســاییده شــدهاند یا
صفحهها از نو ساخته شده و مهر آن درج نگردیده است.

پشت این درب در ســال ۱۳۵۷ﻫ.ق۱۳۱۷( .ش ).نقرهکوبی
میشــود که این تاریخ در پشــت درب بدین صورت رضب
شده است:
تاریخ نقرهکوبی در گفت با دری
راه حریم کعبه بجویم از بند راست ( ۱۳۵۷ق).
ایــن درب با تو ّجه به نقل منابــع  ،در تاریخ ۱۳۵۳/۱۲/۱۷
هجری شمسی وارد خزانۀ موزه میشود.
در محل نصب آن ،درب اهدایی از طرف فرح پهلوی نصب
میشود .همچنین این درب در مورخ  ۱۳۵۴/۱/۱۱در محل
کنونی موزۀ آستان قدس نصب میگردد (مومتن.)۸۲ :۱۳۴۸،
ایــن درب با  ۳مرت طول و  ۲مرت عرض ،دارای دو لت و یک
چار چوب از جنس چوب گردو و فوفل است.

در بیــن دو لت درب ،دماغهای متّصل به لت ســمت چپ
نصب شده است که در قسمت باالی آن به صورت مقرنس
درمیآید .بر روی دماغه ،تزییناتی از جمله سه عدد گلمیخ
مشاهده میشــود .در مرکز و پایین دماغه چفت و بست
فلزی و محل قرارگرفنت زنجیر نصب شده است.

منونهای از ترنجهای بدون کتیبۀ چارچوب

چفت و بست و محل قرار گرفنت زنجیر

مشخّصات هرنی و آسیب شناسی درب پیش رو:

تصویر درب پیش روی مبارک ،طرف طالکاری شده)
(درب پیش روی مبارک ،طرف نقرهکاری شده

منونهای از ترنجهای کتیبهدار چارچوب

در دربهــای طال و نقــره از طرحهای اســلیمی و ختایی
بیشتر اســتفاده شده و این بهخاطر خاصیت فلز است که
ط ّراحی اســلیمی و ختایی نرمتــر و راحتتر روی اینگونه
دربها نقش میبندد و حک میشود.
از تزیینــات گیاهی مانند گل شــاه عباســی بــا طرحهای
مختلــف ،برگ چناری ،غنچههــای ختایی گل چندپر و نیز
گل فرفرهای،گل محمدی ،گل شــشپر و پنجپر و برگهایی منونهای از حاشیههای اطراف ترنجها
ّ
بــا دندانههای مختلــف در این دربها زیاد بــه کار رفته
کتیبههای روی چارچوب ،آیههای  ۳۲الی ۳۶سورۀ فاطر را
است .این نقوش بیشتر حالت تزیینی پیدا کرده و اطراف
شامل میشود .از بررسی ترجمه و تفسیر این آیهها چنین
رسودهها و آیات را پر کردهاند .بیشتر این رسودهها بعد از
اســتنباط میشود که آیهها ،اشاره به تعدادی از مردم دارد
مدح امام هشتم شیعیان ،به سپاس از پادشاه ،بانی و اهدا
کــه به کتاب و دین خدا ایامن میآورند و به اذن خدا وارد
کنندۀ این درها اشــاره میکنــد .کتیبههای روی چارچوب،
بهشــت میشوند و آنجا پر است از نعمتهای فراوانی که
درون ترنجهایی قرار دارند .این ترنجها ورقههایی از جنس
وعده داده شده .همچنین آنهایی که غیر از این عمل کنند
طال هستند .کتیبههای این ترنجها به خط ثلث است.
به خودشــان ظلم کردهاند .احتامالً سازنده ،این درب را به
درب بهشتی تشبیه کرده که مدخل گروه ا ّول است .از طرز
قرارگرفنت این آیهها روی درب نیز به این نتیجه میرسیم که
آیههایی که اشاره به گروه ا ّول دارد در سمت راست و باالی

چارچوب نصب شــدهاند و گروه دیگر که اشــاره به عذاب
الهی دارند در ســمت چپ قــرار دارند .این طرز قرارگرفنت
میتواند اشاره به اصحاب یمین و یسار داشته باشد.
بــر روی کتیبۀ «اصطفینا من عبادنا فمنهم» واقع در پایین
ســمت راســت چارچوب ،دو عدد  ۱۳۴۴در دو طرف منت
کتیبــه خودمنایــی میکنند .این اعداد احتامالً ســال قمری
مر ّمت این درب را نشان میدهد .هامنطور که در قسمت
تاریخچۀ این درب ذکر شــد ،ایــن درب دوبار مورد مر ّمت
قــرار میگیرد .اگر عدد  ۱۳۴۴را به ســال شمســی تبدیل
کنیم ،هامن  ۱۳۰۳بهدســت میآید که با ســال مر ّمت ا ّول
آن مطابقت دارد .آثار مر ّمت را میتوان بر روی صفحههای
بهکار رفته و میخهای آن یافت.

ترنجهای کوچک باالی لت سمت راست و سمت چپ به خط
ثلث و شامل حدیثی از پیامرب اعظم(ص) و عبارت است از:
«بسم الله الرحمن الرحیم قال النبی»« ،انا مدینه العلم و علی
بابها» .در پایین و سمت چپ ترنج سمت راست ،طرحی شبیه
به یک دست حک شده و داخل کف دست ،عبارت« :وقف
حرضت یا رضا» رضب شــده است .همچنین در کنار هر یک
از این ترنجها مهرهای سیاقی مشاهده میشود.

تصاویری از کتیبههای مربعشکل روی لتهای درب

کتیبههای مستطیلشــکل روی لتها ،به خط نســتعلیق
و اکــر آنها شــامل مرصعهایــی از قصیدۀ مرحــوم میرزا
مح ّمدعلــی خان رسوش اصفهانی ،شــاعر دربار نارصالدّین
شــاه ،اســت .مضمون این قصیــده ابتدا نام خدا ،ســپس
السالم) بهخصوص حرضت رضا(علیه
مدح اهلبیت(علیهم ّ
تصویری از کتیبۀ تاریخدار موجود بر روی چارچوب درب
السالم) و بعد از آن مدح نارصالدین شاه است .این کتیبهها
ّ
تقریبــاً بهصورت نامنظّــم و در برخی موارد با تکرار نصب
در نــگاه ا ّول بر روی هــر لــت درب ،دو ترنج کوچک در
شدهاند.
باال و پایین و یک ترنج بزرگتر در وسط مشاهده میشود
و اطــراف ایــن ترنجها کتیبههایی ماننــد آنچه که بر روی
چارچــوب بود وجود دارنــد .این کتیبهها بــه صورت یک
درمیــان به شــکل مربع و مســتطیل هســتند .کتیبههای
مربعشــکل به خط ثلث و شامل اســامی پنجتن و صفات
جاللــۀ خداوند هســتند که بدون ترتیــب خاصی به درب
نصب شدهاند.

ترنج روی لت ســمت چپ درب بــه همراه مهرهای رضب
شــده روی ترنجهای کوچک پایینی لتها نیز به خط ثلث
السالم است« :من
و شامل حدیثی از حرضت امام رضا علیه ّ
زارنی فی تلک البقعه»«کان کمن زار رســول الله صلی الله
علیه وآله».
ترنجهای مرکز لتها ،دارای تزیینات زیاد و به صورت یک
ترنج برجســته و مانند تزیینات فرش و کتب شــامل لچک
ترنج اســت .روی ترنج به خط ثلث آیۀ  ۳۵از سورۀ مبارکۀ
نور نقش شــده است .درقسمت زیرین ترنج که با دایرهای
مشخّص شده است ،یک گل چندپر وجود دارد که درون این
گل و در هر گلربگ آن یک کلمه که در کل اشــاره به زرگر
درب دارد ،دیده میشــود .به ترتیب درگلربگ سمت راست
کلمۀ« ...مح ّمد» ،وسط«حســین  ،»...سمت چپ«زرگر» و
پایین«مشهد» کنده شده است.

ترنج روی لت سمت راست درب به همراه مهرهای رضب شده روی آن

منونهای از کتیبههای مستطیلشکل روی لتها

لچک و ترنج لت سمت راست درب و گل سه پر کتیبهدار زیر آن

ترنج لت سمت چپ نیز مانند لت سمت راست و ادامۀ آیۀ
قبل است .در زیر این قسمت نیز گلی سهپر شامل «کاظم»،
«زرگر»« ،گمنام» و «مشهد» حک شده است.

منونه نوشــتههای سیاقی به
صورت پراکنده روی درب

نام اســتاد مح ّمــد زرگر در
قسمت پایین دماغۀ درب

در ترنجهای کوچک باال و پایین این سمت از درب ،نقشهای
گل و مرغ مشاهده میشود.
هامنطور که در قسمت تاریخچه ذکر شد ،طرف نقرهکاری
شده در سال ۱۳۵۷ق۱۳۱۷(.ش ).نقرهکوبی میشود که این
تاریخ درکتیبهای در پایین درب ،بدین صورت وجود دارد:
تاریخ نقره کوبی در گفت با دری
راه حریم کعبه بجویم از بند راست
تاریخ شمسیای که برابر در بهشت
با یکهزارو سیصد و هفده برابر است
تزیینات بهکاررفته در پشــت درب نسبت به طرف طالکاری
شده از تن ّوع بیشتری برخوردار است.
قابهای مرکز این ســمت از درب نیز از نظر طرح و اندازه
تقریباً شبیه به هم هستند .طرح کلّی آنها شبیه به یک طرح
لچک و ترنج اســت .در قسمت زیرین ترنجهای لت سمت
چپ و راســت نیز مانند ســمت طالکاری شده عبارتهایی
نقش شده است .در لت سمت راست درون این ترنج عبارت:
«عبدالعلــی زرگر» و درون ترنج قرینه در لت ســمت چپ
«مح ّمدرضا منبتکار» نقش شده است.

کتیبههای مربوط به تاریخ نقرهکاری درب که
در پایینترین قسمت درب موجود است

مشخّصاتظاهریطرف نقرهکاریشدۀ دربپیشرو:

از دیگر نکتههایی که میتوان در ســمت طال کاری شــدۀ
درب به آن اشــاره کرد یکی نوشــتههای سیاقی بدون ترنج
است که در قسمتهای مختلف درب و به صورت پراکنده
کنده شــدهاند و دیگری نام اســتاد مح ّمــد زرگر در پایین
دماغۀ درب است.

پشــت درب متاماً از یک الیه نقره پوشیده شده است و روی
این الیۀ نقره در قسمتهای مختلف تزییناتی کار شده است.
تقسیمبندی ظاهری این سمت از درب مانند طرف طالکاری
شــده است و هر لت درب دارای سه ترنج است .نکتهای که
این سمت درب را از طرف دیگر در نگاه ا ّول متامیز میکند،
نبود چارچوب در این سمت است .لت دربها از باال و پایین
با بســتی که به دور پاشــنهگردها متّصل شده ،به چارچوب
محکم شــده است .پاشــنهگردها که چهار عدد هستند ،در
باال و پایین و درگوشۀ منتهی به دیوار درب نصب شدهاند و
جنســی فوالدی دارند .در این قسمت از درب ضخامت درب
نیز مشــخّص اســت که در همه جای آن ۱۰سانتیمرت است.
نوع ترنجها نیز از دیگر تفاوتهای موجود با طرف طال کاری
شدۀ این درب است .به طوری که ترنجها هندسیتر و تقریباً
مستطیلشــکل و بهصورت قاب درمیآیند .وسط قابها از
اطراف خود برجســتهترند و روی متام این قسمتها به جای
کتیبه ،با نقشهای گیاهی و حیوانی تزیین شده است.

تصویــری از قــاب مرکزی لت ســمت چپ در
ســمت نقرهکاری شــدۀ درب به همراه نوشتۀ
درون آن

حاشیۀ ترنجهای مرکزی این قسمت از درب را ،مانند سمت
طالکاریشــده ،قابهــای مربع و مستطیلشــکلی احاطه
میکنند .قابهای مربعشــکل شــامل تزیینــات گیاهی و منونــهای از قابهــای بــهکار رفته در ســمت
مستطیلها شامل مرصعهایی از یک قصیدهاند.
نقرهکاری درب

تصویــری از قــاب مرکــزی
لت سمت راست در سمت
نقــرهکاری شــدۀ درب بــه
همراه نوشتۀ درون آن

السالم) و در
این قصیده نیز در ابتدا در مدح امام رضا(علیه ّ
ادامه در مدح پهلــوی ا ّول و تاریخ نقرهکوبی درب رسوده
شده است .رسایندۀ این قصیده نامشخّص است.
در قسمت مرکز این قسمت از درب ،چفت و بست فوالدی
با تزیینات گیاهی وجود دارد.

چفت وبست موجود روی طرف نقرهکاری درب در حالت باز و بسته

بــا تو ّجه به اطّالعات ارایه شــده در این نگارش ،که پاســخ
ســؤالهای کلّــی در مورد ایــن درب و منونههای مشــابه
را میدهــد ،ســؤاالت متعــدّد و عمیقتــری را در ذهــن
پژوهشــگران ایجاد میکند و این نیــاز به پژوهش بیشتر
در این مقوله را منایان میســازد .امید است نگارش موجود،
یاریرسان راه این پژوهشگران باشد.
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موزۀ فرش آستان قدس رضوی

(با نگاهی به سجادههای شاخص دوران صفویه)
حسین کمندلو*

چکیده
در هرن ایرانی دستبافتهای متفاوتی در طول تاریخ تولید شده است ،زیر اندازهای
کوچک و بزرگ ،سفرۀ نان ،منکدان ،خورجین و ...از جملۀ این آثار بودهاند .بیشتر
توسط مردم ایران زمین مورد
این دستبافتها جنبۀ کاربردی داشته و در طول روز ّ
استفاده قرار میگرفته است .در بین این آثار ،هرنمندان ایرانی از قرون ا ّولیۀ اسالمی
زیر اندازی خاص ،برای برپایی منازهای روزانۀ خود ابداع منودند که مورد تو ّجه
خریداران قالی قرار گرفت ،بهطوریکه جغرافینویسان عرب که در قرون ا ّولیۀ
اسالمی به ایران آمدند در کتابهایشان اشارهای به این آثار داشتهاند.
متأسفانه هیچ سجادهای از قرون ا ّولیۀ اسالمی تا دوران صفویان باقی منانده است.
ّ
شاید بتوان سجادههایی را در نگارههای تیموری مشاهده منود که شخصیتهای
مذهبی بر آن نشسته و در حال عبادت هستند .خوشبختانه از دوران صفویان آثار
شاخصی بهجای مانده است ،که برخی از آنها از برترین آثار هرن فرشبافی ایران
هستند ،دو منونه از این دستبافتها در حال حارض در گنجینۀ فرش آستان قدس
توسط
رضوی نگهداری میگردد ،یکی از آنها به دست هرنمندان کرمانی و دیگری ّ
بافندگان تربیزی بافته شده است .الگویی که برای س ّجادۀ بافت تربیز بهکاررفته
است ،مشابه بسیاری از آثار شاخص عرص صفوی است که در این مقاله به اختصار
آنها را مع ّرفی میکنیم و در پایان نیز سجادهای که در این گنجینه نگهداری میشود
به اجامل مع ّرفی میگردد.
واژگان کلیدی :سجاده ،صفویان ،فرش ،موزۀ رضوی.
* عضو هیأتعلمی گروه فرش ،دانشکدۀ هرن سمنان
Hosein-kamandlo@yahoo.com

اغلــب ایــن فرشها برای شــخصیتهای مهم سیاســی یا
مقدّمه:
بیشتر کارشناســان هرنی معتقدند که زیباترین فرشهای مذهبی عرص صفویان بافته شــده است ،در نتیجه بافندۀ
ایرانــی در عرص صفوی بافته شــده اســت .شــاید یکی از قالی نهایت سعی و تالش خود را برای خلق یک دستبافت
علّتهای آن عدم وجود منونهای شــاخص از دوران قبلتر اســتادانه بهکار برده اســت .گاه برخی از منونهها با الیاف
اســت و شــاید بتوان گفت امنیت ایران و حامیت شاهان فلزی گرانبها ازجمله نخ گالبتون ۶بافته میشدند که گواهی
صفوی از صنایع مختلف ازجمله فرشبافی ســبب رونق و بر کیفیت و جایگاه باالی این آثار هســتند .در ادامه برای
شــکوفایی این هرن شده بود .براســاس نوشتههای تاورنیه ۱آشــنایی بیشتر ،سجادههای شاخص این دوران به اختصار
و شاردن ،۲جهانگردان فرانســوی و همچنین رابرت رشلی ۳مع ّرفی میگردد:
انگلیسی ،شــاه عباس بین چهل ستون و میدان امام (شاه)  )1س ّجادۀ محرابی _ افشان اسلیمی
اصفهــان کارگاههایی برپا کرده بود که در آن نیازهای فرش این دســتبافت در ابعــاد ۱۶۷ ×۱۰۷ســانتیمرت در اواخر
دربار ،خانههــای ارشاف و صاحب منصبان بزرگ را تأمین قــرن۱۰ق۱۶ /.م .در شــالغرب ایــران (بهاحتامل تربیز)
میکرده است .بنا بر نوشتۀ کروزنیسکی ،۴کشیش لهستانی ،بافته شده است و درمجموعۀ مم ای .پاراویچینی ۷نگهداری
این بافندگان فرشهایی نیز برای تجارت میبافتهاند که به میگردد .بافندۀ این قالی در نهایت ظرافت ،قسمتهایی
اروپا و هندوستان فرستاده میشد (آذرپاد ،حشمتی رضوی ،از این ســجاده را با الیاف فلزی (نخ گالبتون) بافته اســت.
 ،۱۳۷۲ص .)۱۵از این دوران در حدود  ۱۵۰۰تا  ۲۰۰۰تخته کتیبههای مشــتمل بر آیات قرآنی در حاشیۀ فرعی ا ّول و
فرش به دست آمده است که مقدار اندکی از آن دارای طرح دوم (حاشیههای کوچک) ،حاشــیۀ اصلی (بزرگ) و نواری
محرابی اســت و اغلب این دستبافتها با تو ّجه به ابعاد و کــه لچــک را از منت جدا میکند ،مشــاهده میشــود .در
نوع کتیبهشان بهعنوان س ّجادۀ مناز (جامنازی) مورد استفاده حاشــیۀ بزرگ چهار کتیبه به خط کوفی معقلی در فضای
قرار میگرفتند .در گنجینۀ فرش حرم مط ّهر رضوی دو منونه بین آیهالکرســی مشــاهده میگردد .لچکها با قابهای
متعلّــق به عرص صفوی نگهداری میگردد ،یکی از این آثار بیشــکل بهصورت مشبّک تزیین شــده که درون هر کدام
شباهتهای بسیار زیادی ازنظر ترکیببندی ،ط ّراحی و نوع از آنها اســاءالله نوشــته اســت .ط ّراح قالی با استفاده از
رنگآمیزی با دیگر ســجادههای عرص صفوی دارد .در ابتدا نقوش اسلیمی و ختایی منت ســجاده را تزیین کرده است،
مهمترین دســتبافتهای عرص صفوی بــه اختصار مع ّرفی همچنیــن او محــل قرارگیری پیشــانی منازگــزار را با قابی
میشوند:
مستطیلشکل مشــخّص کرده است که در آن عبارت «الله
اکرب کبیرا ً» خودمنایی میکند .از دیگر نکات جالبتو ّجه این
سجادههای عرص صفوی
خاصی قالی گلدان بسیار کوچکی است که در زیر کتیبه بافته شده
سجادهها در بین بافتههای عرص صفوی ،از جایگاه ّ
برخوردارند .این قالیها اکرثا ً دارای کارکرد عبادی و مذهبی است ،آرتر پوپ درمورد آن چنین مینویسد:
و همچنیــن الگوی انواع قالیهــای محرابی در دورانهای  ...این بیشــک یکی از زیباترین قالی سجادههای بازماندۀ
پــس از صفویان تا دوران معــارص بودند .در عرص صفویه ایرانــی اســت .یکی از نقوش عجیب آن گلدانی اســت که
ســجادهها بــا ترکیببندیهــای متن ّوع و گوناگــون بافته اسلیمیهای درون طاق محراب را چون کمربندی دربرگرفته
شدهاند .برخی از آنها شاخص و زیبا و برخی دیگر معمولی و جایگزین قندیل آویخته از محراب شــده است( ...هامن،
و با کیفیت پایین هستند .در جلد ششم سیری در هرن ایران ص.)۲۶۸۰
محل بافت اغلب این ســجادهها شامل غرب ایران مع ّرفی در انتها شــایان ذکر است که قســمتهای پایینی سجاده
ّ
فاقد کتیبه اســت و تنها با نقوش اســلیمی و ختایی تزیین
شده است.
معمآمیز از سجادهها نیز ،که نوع کامالً مشخّص شده است (تصویر.)۱
یک گروه ّ
و تعریف شدهای را تشکیل میدهند ،ممکن است از همین  )2س ّجادۀ محرابی _ افشان شاهعباسی
منطقه بیرون آمده باشند؛ ا ّما با بررسی بیشتر شاید بتوان این دستبافت در ابعاد ۱۶۰×۱۱۰سانتیمرت در اواخر قرن۱۰
ایــن نوع را به چند نوع فرعی تقســیم کرد کــه در مراکز ق۱۶ /.م .در شاملغرب ایران (بهاحتامل تربیز) بافته شده
مختلفی در هامن ناحیه تولید شــده اســت ،چرا که برخی و در حال حارض متعلّق به برادران بکری ۸است .چهار کتیبۀ
اختالفات میان آنها مشــاهده شــده است( ...پوپ ،آکرمن ،معقلی هامنند دســتبافت قبلی در چهار قســمت حاشیۀ
 ،۱۳۸۷ص.)۲۶۷۸
اصلی مشاهده میشــود (دو عدد در گوشههای باال و دو

تصویر  :۱ســ ّجادۀ محرابی -افشــان اســلیمی ،شامل غرب
ایران ،اواخر قرن ۱۰ق۱۶/ .م ،.مجموعۀ پاراویچینی.
(مأخــذ تصویــرArthur upham Pop , A Survey of:
)۱۱۶۵.Persian art, P

عدد در قســمت وســط حاشــیۀ طولی قرار گرفتهاند) در
حاشــیۀ اصلی (حاشیۀ بزرگ) اشکال لوزی شکلی مشاهده
میشــود و داخل هر کــدام از آنها اســاء خداوند آمده
است .فضای بین قابها با گلهای ختایی تزیین شده است.
همین ترکیببندی با ضعف در چیدمان قابهای لوزی در
لچکها مشــاهده میگردد .در این قالی نیز هامنند منونۀ
قبلی ،عنرص خط عالوه بر حاشیۀ اصلی در لچکها ،حاشیۀ
فرعــی ا ّول و دوم و همچنین نوار دور لچکها به چشــم
میخورد .درست در زیر طاق (داخل منت) عبارت «سبحان
ربی االعلی و بحمده» محل قرار گرفنت پیشــانی منازگزار را
مشخّص کرده است .ط ّراح قالی ،با حرکت و پیچش ختایی،
گلهای شاهعباســی را در رستارس منت سجاده به حرکت در
آورده است .مشاهده میشود که فضای بین گلهای ختایی
با اســلیمیهای ابری به زیبایی تزیین شده است .میتوان
گفت منت قالی یادآور فرشهای افشان شاهعباسی خراسان
(قالیهای هراتی) است که بافت آنها در عرص صفویان در
شهر مشهد رواج بسیاری داشته است (تصویر.)۲

تصویر  :۲ســ ّجادۀ محرابی -افشــان شاهعباسی ،شامل
غرب ایران ،اواخر ۱۰ق۱۶/م ،.مجموعۀ بکری
(مأخذ تصویر)Arthur upham Pop, ibid ۱۱۶۶.P:

 )3س ّجادۀ محرابی -افشان شاهعباسی

شده است ،در حاشیه اصلی آیۀالکرسی به خط ثلث درون
قابهای طولی مستطیلشــکل بافته شــده است و چهار
کتیبۀ کوفی معقلی در فواصل بین خطوط قرار گرفته است.
عنرص خط همچنین در حاشیۀ فرعی ا ّول و دوم و نوار دور
لچک مشــاهده میگردد .ط ّراح قالی با استفاده از خطوط
نامنظّم و بیقاعده ،قابهایی در لچکهای ســجاده ایجاد
کرده و آنها را مزیّن به اســاء الهی منوده است .استفاده از
اسلیمی ابری (ماری) و کنرتل ط ّراح در چگونگی بهکاربردن
خاصی در منت اثر ایجاد منوده اســت .در
این عنرص ،آرامش ّ
زیر طــاق محراب عبارت «الله اکرب» بهصورت واژگون قرار
گرفته اســت و در بافت این اثر نیز از الیاف فلزی گرانبها
(بهاحتامل نخ گالبتون) استفاده شده است (تصویر.)۳

تصویر( :)۳س ّجادۀ محرابی -افشان شاهعباسی ،شامل غرب ایران ،اواخر
قرن ۱۰ق۱۶/.م ،موزۀ مرتوپولینت نیویورک
(مأخذ تصویر :اروین گانز رودن ،قالی ایران -شاهکار هرن ،ص)۶۰

ســجاده متعلّــق بــه اواخر قــرن ۱۰ق۱۶/.م .اســت و در
شــال غرب ایران (بهاحتامل تربیز) بافته شده است .ابعاد  )4س ّجادۀ محرابی -قندیلی
دستبافت ۱۶۱×۱۰۵سانتیمرت است و در موزۀ مرتوپولینت ۹ایــن ســجاده در اوایــل قــرن۱۱ق۱۷/.م .در ابعــاد
نگهداری میگردد .این دســتبافت هامنند منونۀ قبلی است ۱۵۷×۱۱۹ســانتیمرت در شاملغرب ایران (بهاحتامل تربیز)
خلقیــت و زیبایی بیشتری بافته شده است .قالی در موزۀ توپکاپی استانبول ۱۰نگهداری
ولی ط ّراحی آن به نســبت از ّ
برخوردار اســت .حاشیههای ســجاده به آیات قرآنی مزیّن میشود .ســجاده دارای چند عنرص شاخص است :در ابتدا

باید به ط ّراحی حاشــیۀ اصلی این دستبافت اشاره منود که ایران باستان نگهداری میگردد .درکتاب قالی ایران _ شاهکار
محل بافت
در آن هرنمنــد در نهایت ظرافت شــهادتین را درون نقش هرن و همچنین کتاب ادب و عرفان در قالی ایران ّ

بازوبندی یا قلمدانی قرار داده اســت .طرح بازو بندی در
شاخصترین دستبافت هرن قالیبافی ایران ،فرش شیخ صفی
(قالی اردبیل) نیز مشاهده میگردد .دومین نکتۀ قابلذکر،
استفاده از خط ثلث در هر سه حاشیۀ تزیینی سجاده است
در صورتی که در منونههای قبلی از خطوط متفاوتی (نسخ
و یا نستعلیق) استفاده شده است .استفاده از کتیبۀ معقلی
هامنند آثار قبلی اســت با این تفــاوت که تنها دو عدد در
گوشۀ باالی حاشیۀ اصلی بافته شده است .در این دستبافت
برخــاف منونههای قبلــی فضای لچک بهوســیلۀ یک فرم
بسیار زیبا و اصولی از منت قالی جدا و در نهایت ظرافت و
زیبایی عبارت «الله ،مح ّمد و علی» در قسمتهای باالیی
سجاده بافته شده است .شاید جذّابترین و متفاوتترین
عنرص در این قالی استفاده از سه قندیل در منت قالی است
(یکی بــزرگ و دو عدد کوچک که در طرفین قندیل بزرگ
قرار دارند) که مشابه آن در هیچ کدام از سجادههای عرص
صفوی مشاهده نشده است (تصویر.)۴

تصویر ( :)۴س ّجادۀ محرابی -قندیلی ،شامل غرب ایران ،اوایل قرن۱۱
ق۱۷/.م ،موزۀ توپکایی استانبول.
(مأخذ تصویر),Arthur upham Pop, ibid ۱۱۶۸.P :

 )5س ّجادۀ محرابی  -ترنجی

ســجاده در اوایل قرن  ۱۰و۱۱ق / .اواخر قرن  ۱۶و ۱۷م .در
ابعاد ۱۹۵ ×۱۰۸سانتیمرت بافته شده و در حال حارض در موزۀ

این اثر ،کاشــان ذکر شده اســت .ا ّما آرتر پوپ معتقد است
محل بافت این دستبافت همچون منونههای قبلی شامل
که ّ
غرب ایران است .با تو ّجه به نوع ترکیببندی نقشمایهها و
نوع رنگبندی ،گفتۀ آرتر پوپ صحیحتر اســت .همچنین او
معتقد است که بیشتر این دستبافتهها دارای پرز شق و رق
و خشخش کنندهای اســت که از خصایص قالی تربیز است
(پوپ ،آکرمن ،هامن ،ص .)۲۶۷۹در این دستبافت کتیبههای
حاشیۀ اصلی بدون اینکه در قاب قرار گیرند ط ّراحی و بافته
شــده است و فضای بین خطوط با گردشهای ختایی تزیین
شده است .دو کتیبۀ معقلی تنها در مرکز طولی حاشیۀ اصلی
مشاهده میشــود .داخل لچک درون قابهای شبکه مانند
عنرص خط بهعنوان تزیین بهکاررفته است (هامنند منونههای
 ۱و ۲و )۳ا ّما شــاید جالبتریــن و متفاوتترین عنرص این
سجاده نسبت به دیگر آثار بررسی شده ،ترنج بزرگی است که
در مــن اثر در زیر طاق خودمنایی میکند .آرتر پوپ درمورد
این دستبافت چنین مینویسد:
...در فرش دیگر ترنج گرد کنگرهداری است با کنارۀ رشابهدار،
که نقش برجســتۀ مرکزی تعداد زیــادی از قالیهای بزرگ
این گروه اســت و معلوم است که از طرحهای ذخیره شده
استفاده کردهاند زیرا که برای فرش کوچکی بهاندازۀ سجاده،
ط ّراحی چنین طرحی مناسب بهنظر منیرسد و سبب ازدحام
نامطلوب نقش میانۀ محراب شده است .این ترنج ،که تقریباً
مثل گل شاهعباســی از کار درآمده اســت ،بر روی یک پایۀ
ســه گوش استوار شده اســت که تقریباً با نقش مشابه روی
قالیهــای معروفتــر و متأخّرتر این منطقه یکی اســت...
(هامن جا).
با مطالعۀ قالیهای لچــک و ترنج عرص صفوی که در تربیز
بافته شــدهاند ،مشاهده میشود که در اکرث آنها اندازۀ ترنج
بسیار بزرگ اســت و گاه تا نزدیکی حاشیههای طولی قالی
امتداد مییابد ،با تو ّجه به این آثار شاید بتوان گفت نظر آرتر
پوپ در این مورد صحیح نیســت و ط ّراح این سجاده ،نقش
ترنج را برای این قالی ترسیم کرده است.
در قســمت باالی رسترنج کتیبهای با عبارت «ســبحان ربی
االعلی و بحمده» مشاهده میشود .گردش شاخۀ ختایی در
منت اثر از پایین ترنج رشوع شده ،به سمت باال (طاق محراب)
در حرکت است .همچنین اسلیمیهایی که در حاشیۀ اصلی
در قســمت پایین قالی مشاهده میشــود از ظرافت بسیار تصویر ( :)۵ســ ّجادۀ محرابی -ترنجی ،شامل غرب ایران،
 ۱۰و ۱۱ق /.اواخر قرن  ۱۶و اوایل قرن ۱۷م ،موزۀ ایران
زیادی برخوردار هستند (تصویر.)۵
باستان تهران.
(مأخذ تصویر :اروین گانز رودن ،هامن ،ص)۶۳
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تصویــر ( :)۶نقــش درخت رسو گلدان در کاشــیکاری
مسجد رستم پاشا در استانبول۹۵۷ ،ق۱۵۵۰/.م.
(مأخذ تصویر :دیوید تالبوت رایس ،هرن اسالمی ،تصویر
رنگی ).۱۹۹

این ســجاده در ابعاد ۱۶۱×۱۰۷سانتیمرت در اوایل قرن۱۱
ق۱۷/.م .بافته شــده اســت و ســابقاً در مجموعۀ دولتی
ترکیه  ۱۱نگهداری میشــده اســت .هامنند آثار قبلی چهار
کتیبۀ معقلی در قسمتهای مختلف حاشیۀ اصلی ط ّراحی
شــده است .در حاشــیۀ اصلی آیه الکرسی به خط ثلث در
درون قابهــای طولی قرار گرفته و مابیــن آیات قرآنی با
عنارص ختایی تزیین شــده اســت .عنرص خط در نوار دور
لچک و حاشــیۀ فرعی ا ّول و دوم نیز به چشــم میخورد.
درســت در زیر طاق ،قابی بســیار زیبا بافته شده است که
درون آن مزیّــن بهعبارت «الله اکرب» شــده اســت .منت و
حواشــی این سجاده با اســتفاده از عنارص مختلف ازجمله
گلدان ،درخت رسو ،۱۲گل شاهعباســی و اســلیمی گلدار و
درختچههای کوچک تزیین شــده اســت کــه در نوع خود
بدیع و تازه هستند ،مشابه این رسو و گلدان در کاشیکاری
مسجد رستم پاشا در اســتانبول دیده میشود .این مسجد
در سال ۱۵۵۰م .برای یکی از وزرای سلطان سلیامن ساخته
شده و معامر آن سنان بوده است .متام فضای دیوار داخلی
مسجد و درون ایوان با کاشی تزیین شده است ،در قسمتی
از ایــن بنا نقش رسو منقوش بــه گلهای ظریف همراه با
گلدانی در قســمت پایین بهصورت مک ّرر اجرا شده است،
احتامالً هرنمند ط ّراح با مشــاهدۀ ســ ّجادۀ ایرانی این نوع
ترکیببندی را از آن اقتباس کرده است (تصویر  .)۶میتوان
گفت این اثر در اواسط قرن۱۰ق۱۶/.م .بافته و به مقامات
عثامنی هدیه شــده است .به هر حال شایان ذکر است که
ترکیببندی کلّی این اثر در مقایســه با دیگر ســجادههای
عرص صفوی چندان زیبا و چشــم نواز نیســت و ظرافت و
خلقیت چندانی در آن مشاهده منیشود (تصویر.)۷
ّ
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تصویر ( :)۷س ّجادۀ محرابی  -گلدانی درختی ،شامل غرب
ایران ،اوایل قرن ۱۱ق۱۷/.م ،مجموعۀ دولتی ترکیه.
(مأخذ تصویر) Arthur upham Pop, ibid ،۱۱۶۹.P :

این ســجاده دارای عنارص مشــرکی ازنظر ط ّراحی با منونۀ
ششــم اســت و مانند منونۀ قبل در مجموعۀ دولتی ترکیه
نگهداری میشــده اســت .بــا تو ّجه به نــوع ترکیببندی
میتــوان گفت هر دو را یک ط ّراح ترســیم کرده و در یک
کارگاه بافته شــدهاند ا ّما در هنــگام تولید این اثر ،با ایجاد
اندکــی خلوتی در حاشــیۀ اصلــی بهخصــوص کتیبهها و
تزیینات قســمت پایین فرش ،اثری زیباتر نســبت به منونۀ
قبلی ایجاد شده است .ط ّراح عبارت آیۀالکرسی را بهصورت
واضح و خوانا در قابی مســتطیل شــکل قرار داده است و
هامنند منونههای قبلــی از چهار کتیبۀ کوفی معقلی برای
تفکیک قابهای طولی اســتفاده کرده اســت .حاشیههای

فرعی ا ّول ،دوم و نوار دور لچک ،با آیات قرآنی تزیین شده
اســت ،لچکها نیز با قابهای بیشــکل و شبکهمانند به
اسامءالله مزیّن شده است .در انتها شایان ذکر است که منت
قالی با درختچههــا ،گردشهای ختایی و کتیبۀ «الله اکرب»
تزیین شده است (تصویر .)۸

تصویــر ( :)۹فــرم تزیینی دایره در محراب مســجد جامــع نایین ۳۴۹
ق۹۵۲/.م
(مأخذ تصویر :علی سجادی ،سیر تح ّول محراب در معامری اسالمی از
آغاز تا حملۀ مغول ،ص)۲۴۸

تصویر ( :)۸س ّجادۀ محرابی – درختی شامل غرب ایران ،اوایل قرن۱۱
ق۱۷/.م ،مجموعۀ دولتی ترکیه.
(مأخذ تصویر)Arthur upham Pop, ibid ،۱۱۶۹.P :
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این دســتبافت در ابعــاد ۱۶۱×۱۰۷ســانتیمرت و در اوایل
قرن ۱۱ق۱۷/.م .در شاملغرب ایران (بهاحتامل تربیز) بافته
شده است .سجاده سابقاً در مجموعۀ دولتی ترکیه نگهداری
خاصی در ط ّراحی
میشده اســت .این قالی دارای ظرافت ّ
و الگوبرداری از محراب مســاجد اســت ،نوع طاق محراب
بهشیوۀ هندی ط ّراحی و اجرا شده است ،۱۳عالوه بر این ،دو
لچک در قسمت پایین سجاده نیز مشاهده میشود ،عنرص
کتیبه در این دســتبافت نه در حاشیۀ اصلی ،بلکه در باالی
طاق محراب ،در فضای مســتطیل شــکل قرار گرفته است.
فرمهای دایرهایشــکل که در هر لچک اجرا شده ،با عنرص
خط تزیین شده است .این دایرهها در برخی از محرابهای
دوران پیش از صفویان نیز بهکاررفته است (تصویر.)۹

در کتاب ســیری در هرن ایران درمــورد ترکیببندی عنارص
تزیینی بهکاررفته در این قالی چنین آمده است:
یک قطعــه فرش دیگر ،ســجادهای در اســتانبول گرچه با
ســجادههای به دســت آمده از این منطقه مرتبط اســت،
پیداست که شاخۀ متفاوتی از س ّنت عمومی است .قندیلی
کــه در میان طاق محراب آویخته اســت بســیار مشــابه
قندیلهایی اســت که در دو فــرش دیگر در هامن مجموعه
وجود دارد .کتیبهها به نواری در باالی زمینۀ سجاده و دو لچکی
کنار آن محدود شده است .متام نقشها ،اسلیمیها ،ساقهها،
گلهــای شاهعباســی و نگارههای ابری با دقّــت کامل از کار
در آمده اســت ،دقّت مکانیکی کــه از جالل و جربوت صوری
حســاس طرحهای
ترکیبــات انتزاعی بزرگ و انعطاف پذیری ّ
آزادتر به هامن نسبت دور است( ...هامن ،ص)۲۶۸۱

همچنین عنرص دایره را در ســنگ مقــرۀ قدیمی حرضت
توســط محمود
رضــا(ع) و رضیــح جدیــد آن حرضت که ّ
فرشــچیان ط ّراحی شده است ،میتوان مشــاهده منود .از  )9س ّجادۀ محرابی -مندی
وسط طاق محراب قندیلی آویخته شده است و در زیر آن شــاید بتوان گفت در بین ســجادههای عرص صفوی که در
ترنج کوچکی خودمنایی میکنــد .فضای بین این عنارص با این منت به آنها اشــاره شده ،این دستبافت بهدلیل استفاده
استفاده از شاخههای ختایی و اسلیمیهای ابری ،در نهایت از شــیوۀ بافت مند ،مهمترین منونه است .زیرا اجرای طاق
ظرافت و زیبایی تزیین شــده است .حاشیۀ این دستبافت ظریــف با قوسهــای هندی و چرخشهــای خطوط ثلث
برخالف منونههای قبلی ،تنها با تکرار یک واگیرۀ ساده تزیین بهکاررفتــه در منت قالی با اســتفاده از تکنیک مند بســیار
گردیده و عنرص خط در آن مشاهده منیشود (تصویر .)۱۰ســخت و دشــوار اســت .در بافت مند بهطــور معمول از
طرحهای ســاده و کمنقش استفاده میشــود ،در فرهنگ
جامع فــرش ایران درمورد طرح انــدازی بر روی مند چنین
آمده است:
طرح و نقش مند از قبل آماده منیگردد و نقشهای برای آن
ترســیم منیشود ،بلکه این نقشه بهوسیلۀ مندمال بههنگام
کار ،مطابق درخواســت خریدار یا سلیقۀ خود او بهصورت
ذهنی و ســ ّنتی و معموالً با خطوط هندسی ابداع و خلق
میگردد .مند معموالً حاشــیه ندارد و بعضاً بهوسیلۀ خطی
مستقیم حاشیۀ چهار طرف را مشخّص میسازند (دانشگر،
 ،۱۳۷۲مدخل مند  -طرح و نقش و نقشمایه)
ایــن ســجاده در قــرن ۱۱ق۱۷ /.م .در ابعــاد ×۱۰۹
۱۶۳سانتیمرت در کرمان بافته شده است ،بافندۀ این سجاده
با استفاده از شیوۀ بسیار سخت مندمالی الگوی بهکاررفته
در سجادههای ایرانی (طاق و کتیبه) را در نهایت ظراف و
زیبایی بهکار برده است و اثری جالبتو ّجه و منحرص به فرد
خلق منوده است .شایان ذکر است که قسمتی از ترکیببندی
این دســتبافت در قسمت پایین یادآور سجادههای محرابی
تصویر ( :)۱۰س ّجادۀ محرابی -قندیلی ترنجی ،شامل غرب ایران ،قرن منطقۀ اوشــاک ۱۴اســت (تصویر .)۱۱ط ّراح این دســتبافت
۱۱ق۱۷/.م ،.مجموعۀ دولتی ترکیه
هامنند سجادههای اوشاک ،فرم طاق محراب را امتداد داده
)P.۱۱۷۰،
Arthur
upham
(مأخذ تصویرPop, ibid :
و آنها را در قسمت پایین قالی به یکدیگر متّصل کرده است،

تصویر ( :)۱۱ســ ّجادۀ محرابی -قندیلی ،بافت منطقه
اوشــاک ۹ ،و  ۱۰ق /.اواخر قرن  ۱۵و اوایل قرن ۱۶م،
موزۀ هرن اسالمی برلین
(مأخــذ تصویــرENZA MILANESI, THE :
)CARPET, P ۵۷

اینگونه ترکیببندی در سجادههای ایران عرص صفویان کمرت دادهاند .عمل شــیرازه بافی نیز هنــگام بافت و بهصورت
متّصل انجام شده است .شاید بتوان گفت با تو ّجه به قدمت
بهکاررفته است (تصویر.)۱۲
و زمان بافت این قالی شــیوۀ رنگــرزی الیاف آن گیاهی و
با اســتفاده از مــواد طبیعی بوده اســت ،عمده رنگهای
بهکاررفتــه در قالی عبارتاند از :الکــی ،آبی تیره ،نارنجی،
کرم ســبز تیره ،زرد ،زرد سبز ،قرمز روشن ،آبی روشن ،سبز
زیتونی ،ســیاه ،قهوهای و ...آسیبهای فراوانی که در طول
زمان به این سجاده وارد شده است عبارتاند از :بید زدگی،
ساییدگی ،پوســیدگی ،پارهشدگی و در بعضی از قسمتها
دو رنگی.

توصیف اثر

در شــکل کلّی اثر ســه قسمت حاشــیهها ،لچکها ومنت،
قابل مشاهده است (تصویر )۱۳و توصیف هر کدام از این
قسمتها به رشح زیر است:
تصویر ( :)۱۲ســ ّجادۀ محرابــی -مندی ،کرمان،
سدۀ ۱۱ق۱۷/.م ،.موزۀ فرش ایران.
(مأخــذ تصویر :لیال دادگر ،دســتبافتهای با
مضامین مذهبی ،ص)۴

مع ّرفی ســ ّجادۀ محرابی – درختــی قندیلی موزۀ
فرش آستان قدس رضوی

این ســجاده یکی از آثار بهجای مانــده از دوران صفویان
است و نوع ترکیببندی آن مشابه سجادههایی است که در
باال بررسی شده است .این سجاده به شامرۀ شناسایی ۰۴۱
ردیف  ۷۸و شامرۀ اموالی  ۳۶۲۲در گنجینۀ فرش آستان قدس
رضوی نگهداری میگردد .ابعاد قالیچه ۱۷۴×۱۱۸سانتیمرت
و بهاحتامل در اواخر قرن  ۱۰یا اوایل قرن ۱۱ق۱۶ /.یا ۱۷م.
در شهر تربیز۱۵بافته شده است .با تو ّجه بهشیوۀ ط ّراحی این
سجاده و مطابقت آن با منونههای دیگر میتوان گفت این
دستبافت آغازی بر سقوط ط ّراحی و بافت این گونه از آثار
نفیس عرص صفوی اســت؛ زیرا ط ّراح قالی در هنگام خلق
این اثر ،کتیبههای معقلی ،تزیین گردشهای ختایی در بین
آیات قرآنی و حتی قاببندی کتیبهها را حذف کرده است
(که در این مورد اخیر یادآور سجاده محرابی ترنجی است)
ا ّمــا با این حال منیتوان منکر چیرهدســتی و ظرافت او در
استفاده از نقوش اصیل ایرانی در ط ّراحی فرش شد.
جنس تار و پود این سجاده از پنبه و پرز آن از پشم است.
شیوۀ بافت نیملول است ۱۶گره آن بهاحتامل متقارن (ترکی)
اســت ۱۷و در هر  ۶/۵سانتیمرت آن  ۳۶گره زده شده است.
در بافت این قالی پس از هر رج بافت تنها پود نازک عبور

تصویر ( :)۱۳منای کلّی س ّجادۀ محرابی درختی – قندیلی

الف -حاشیه

این دستبافت فاقد لور یا ساده بافی است و تنها سه نوار
تزیینی تشکیل دهندۀ حاشیههای این سجاده هستند ،که
عبارتاند از -۱حاشــیۀ فرعی ا ّول (حاشــیۀ کوچک ا ّول)
-۲حاشــیۀ اصلی (حاشــیۀ بــزرگ) -۳حاشــیۀ فرعی دوم
(حاشیۀ کوچک دوم) (تصویر.)۱۴

تصویر ( :)۱۴قسمتی از حاشیۀ پایین فرش

-۱حاشیۀ فرعی ا ّول :این حاشــیه دارای دو قسمت است:
قسمت ا ّول بهرنگ قرمز الکی است و از وسط طولی فرش
رشوع شــده و پس از گردش در قســمت پایین سجاده ،در
نیمۀ چپ قالی متام میگردد .این قسمت از حاشیه با تکرار
یک واگیرۀ ختایی (گل شاهعباســی ،گل گرد و برگ کنگری)
تزیین شده اســت .قسمت دوم این حاشیه از وسط طولی
ســمت راست رشوع شده و پس از حرکت در باالی سجاده
در وســط طولی ســمت چپ قالی خامته مییابد .منت این
قسمت بهرنگ سبز تیره بافته شده و سطح آن با عنرص خط
و بدون استفاده از عنارص ختایی تزیین شده است .بر روی
این قســمت از حاشیه آیۀ  ۲۸۵و قسمتی از آیۀ  ۲۸۶سورۀ
بقره بهرنگ قرمز و به خط نستعلیق بافته شده است منت
آیات به رشح زیر است:
ا َم َن ال ّر ُس ُ
کل ا َمن بِالله َو
ــول بِ ا اِلیــ ِه ِمن َربّه َو امل ُؤ ِم ُنــو َن ّ
َمالئِکتُ ُه و ...رسله ال ت َ ْف َرق بَین ا َ َحد ِمن ُر ُسلِه َو قالو َس ِم ْعنا َو
اَطَ ْعنا َغفَر انّک َربَّنا َو اِلَیک امل َصیر ....اِلَیه نَفساً اِال َو َس ِم ْعنا
کســبت و َعلیها َما اکتَ َس َب ْت َربَّنا ال ت ِ
ُواخذنا اِن َسیئنا
لَها ما َ
ا َو اخْطانا َربنا.
شایان ذکر اســت که در کتیبۀ فوق الذکر آیۀ  ۲۸۶فقط تا
عبارت ان سیئنا او اخطانا ربنا بافته شده است و مابقی آیه
بهعلّت کمبود جا بافته نشــده است .منت کامل آیات فوق
در قرآن کریم بهصورت زیر است:
امن ال َّر ُ
ســول بِ ا ا ُن َزل اِلَیه ِمن َربّه َو امل ُؤ ِم ُنو َن کل ا َمن بِالله
َو َمالئِکته َو کُتُ ِب ِه و ُرسلِ ِه ال نُ َف ّرق بَین ا َ َحد ِمن ُر ُسله و قالوا
َس ِم ْعنا و اَطَ ْعنا ُغ ْفرانَک َربَّنا َو اِلَیک امل َصیر *۲۸۵* .ال یکلِ ُف
کسبَ ْت َو َعلیها ما اکتَ َسبَ ْت َربّنا
الله نَفْســاً اِلّ ُو ْس َعها لَها ما َ
ال ت ِ
ُواخذْنا اِ ْن نَسینآ ا َو اِخطانا َربّنا َو ال ت َ ْح ِمل َعلَینا اِرصا ً کام
َح َملَتْ ُه َعلی الّذین ِمن قَبْلِنا َربْنا َو ال ت ُ َّح ِملْنا ما ال طاقَه لَنا بِه
َوا ْع ُف َع ّنا َو ا ْغ ِفرلَنا َو ا ْر َح ْمنا ا َنت موالنا فَان ُْصنا َعلَی القَوم
۱۸
الکا ِفری َن **۲۸۶
مفسین قرآن این دو آیــه خالصهای از متام
براســاس نظر ّ
سورۀ بقره اســت و روح تسلیم در برابر آفریدگار جهان را

به ما میآموزد .این نکته خاطر نشــان شده که اگر مؤمنان
از خدا میخواهند که از لغزشهای آنان درگذرد و در برابر
دشــمنان گوناگون پیروزشان گرداند ،باید برنامۀ «سمعنا و
اطعنــا» را انجام دهند و رهربان اســام در ضمن احادیث
متعدّدی مسلمین را به خواندن این دو آیه ترغیب کرده و
ثوابهای گوناگون برای آن بیان داشــتهاند .خواندن همین
دو آیه میتواند کانون دل را به آفریدگار جهان پیوند دهد
(مکارم شیرازی ،۱۳۶۱ ،صص  ۲۹۹و .)۲۹۸
-۲حاشی ۀ اصلی :حاشیۀ اصلی نیز مانند حاشیۀ فرعی به دو
قسمت تقسیم شــده است .قسمت پایین مزیّن به عنارص
اسلیمی و ختایی است ،اسلیمیهای قرمز بر روی منت سبز
خاصی پیدا کردهاند و فضای بین آنها نیز با
حاشــیه جلوۀ ّ
گردش ظریف شــاخۀ ختایی تزیین شده است .شاید بتوان
گفت زیبایی چنگهای اســلیمی بهکاررفته در این قسمت
از حاشــیه ،یادآور تزیینات کاشــیکاری مسجد کبود تربیز
است.
قســمت دوم حاشــی ۀ اصلی که در باالی فرش قرار دارد با
استفاده از عنرص خط تزیین شده است .منت این قسمت از
حاشیه هامنند اکرث سجادههای اشاره شده در باال آیه الکرسی
است ،ط ّراح فرش آیۀ  ۲۵۵سورۀ بقره را به خط ثلث نوشته
اســت .ترکیببندی این قسمت از سجاده با اندکی ضعف
(بهدلیل عدم اســتفاده از تزیینــات ختایی در بین عبارات
قرآنی) مشابه س ّجادۀ شامرۀ ( ۵محرابی -ترنجی) که در باال
بدان اشاره شده است ،ا ّما انتخاب رنگ تیره برای بافت این
آیه ،جلوۀ آن را بر زمینۀ کرم دو چندان کرده است .منت آیۀ
نوشته شده به رشح زیر است:
الله ال اله اال هو الحی القیوم تأخذه سنه و ال نوم له ما فی
الســموات و ما فی االرض من ذاالذی یشفع عنده اال باذنه
یعلم مــا بین ایدیهم و ما خلفهم و ال یحیطون بشــی من
علمه اال مباشــاء وسع کرسیه الســموات و االرض و ال یوده
حفظهام و هو العلی العظیم.
عبارت فوق در قرآن کریم به این صورت آمده اســت :الل ُه
ال اِله اِال ُه َو ال َحی القَیو ُم ال ت َأ ُخذُه ِســ َنۀ َو ال نَو ٌم لَه ما ِفی
ِ
ــموات َو ما ِفی ِ
االرض َم ْن ذَالَّذی یشْ َف ُع ِع ْندَه اال ِباِذنِه
الس
َّ
ی ْعلَ ُم مــا بین ا َیدیهِم َو ما َخلْ َف ُهم َو ال یحیط ُو َن بِشَ ــی ِم ْن
ِ
ِعل ِمه اِ ّل بِ اشــا َء َو ِس َع کرسی ُه َُ
االرض َو ال ی ُودُه
الس
ــموات َو َ
۱۹
ِح ْفظُ ُهام َو َهو ال َعلی ال َعظیم.
در جلد دوم تفسیر روح الجنان آمده است که امیراملؤمنین
علی(ع) گفت که من از رسول خدا(ص) شنیدهام که گفت:
ای علی ،آدم ســید البرش است و من سید عربم و ال فخر...
و ســلامن سید پارس و صهیب ســید روم است و بالل سید

حبشــه است .طور ســینا سید کوهها اســت و سدره سید
درخت اســت و ماههای حرام ســید ماههاست .روز آدینه
ســید روزهاســت و قرآن ســید کالمهاست و ســورۀ بقره
سید قرآن اســت و آیه الکرسی سید ســورۀ بقره است ،در
اینجا پنجاه کلمه اســت و در هر کلمه پنجاه برکت (رازی،
 ،۱۳۹۸ص .)۳۱۹همچنین امام جعفر صادق(ع) از حرضت
امیراملؤمنین(ع) و او از حرضت مح ّمد(ص) روایت میکند
که چون آیهالکرســی فرود آمد ،آیتی فرود آمد از عرش که
هــر بتی کــه در رشق و غرب بود بــر وی در آمد و ابلیس
برتســید و گفت قومش را که امشــب حادثۀ عظیم افتاده
اســت (هــان ،ص .)۳۱۸درمورد این آیه رســول خدا(ص)
میفرماید «آیهالکرسی» از گنجی که در زیر عرش است به
من بخشیده شده است و پیش از من به هیچ پیامربی داده
نشده است (مکارم شیرازی ،هامن ،ص.)۱۹۱
-۳حاشیۀ فرعی دوم :این حاشیه نیز مانند دو حاشیۀ قبلی
دارای دو قســمت است که قسمت پایین بهرنگ کرم بافته
شده است .تزیین آن واگیرهای ختایی (گل گرد ،شاهعباسی،
برگهای کنگری) اســت .از نکات جالبتو ّجه این حاشــیه
رنگبنــدی بهکاررفتــه برای گلگــرد اســت .در این نگاره
هرنمند با دورگیری گل بهرنگ منت ،حاشــیۀ برگهای گل را
در نهایت ظرافت و زیبایی به حالت معلّق درآورده است.
قســمت دوم حاشیه که در باالی فرش قرار گرفته مزیّن به
آیات  ۱۸و ۱۹ســورۀ آلعمران است .این آیات بهرنگ سبز
روشــن بر زمینۀ قرمز الکی بافته شــده اســت .شایان ذکر
است که دو کلمۀ آخر آیات که به خط نستعلیق است ،بر
این دستبافت نقش نشده است:
شَ ــ ِهدَالله اَنّــه ال اِل َه اِ ّل ُهــو َو امل َالئِکــه َو او ...العلیمِ ِ
قائاً
بِال ِق ْس ِط ال اله الّ ُه َو ال َعزی ُز ال َحکیم اِ ّن الذین ِعندالله االسالم
و ما اختلف الذین اوتوا الکتاب اال من بعد ما جاءتهم العلم
بعنا بَینهم و من یکفر بایات فان الله
اصل آیات در قرآن کریم بهصورت زیر آمده است:
شَ ِهدَالله اَنّه ال اِل َه الّ ُهو َو امل َالئکه َو ا ُولوا ال ِعلمِ ِ
قائاً بِال ِق ْس ِط
ال اله ّال ُه َو ال َعزی ُز ال َحکیم* *۱۸اِ ّن الذّین ِعندَالله االِ ْسال ُم َو
الکتاب اِال ِمن بَ ْع ِد ما جآ َءتْ ُهم ال ِعل ُم
َمــا ا ْختَل ََف الذّین ا ُوت ُوا
َ
۲۰
ِ
ِ
ِ
بُغیاً بَی َن ُهم َو َم ْن یک ُف ْر بِایات فَا ّن الله َسی ُع الحساب **۱۹
رسول خدا(ص) در فضایل آیۀ ۱۸گفته است که هر که این
آیه را بخواند خدای تعالی هشت در بهشت بر او بگشاید
و هفت در دوزخ بر او ببندد .همچنین در فضایل این آیه
رسول خدا(ص) گفته است که هرکس که این آیه را بخواند
در میانۀ شــب آواز او حجابها میدرد و آسامنها میبرد
تا به زیر عرش رســد آنگاه حقتعالی بفرماید تا این آیه در

صحیفۀ عمل او بنویسند ،در میان طاعات او هم چنان تابد
که ماه در میان ستارگان (رازی ،هامن ،صص  ۴۷۱و .)۴۷۲

ب -لچک

طاق محراب بهوسیلۀ نواری پهن بهرنگ آبی آسامنی از منت
جدا شــده است .این نوار ساده و بدون چرخش و با تزیین
خاصی اجرا شــده اســت .تنها بر روی سطح نوار آیات ۴۰
ّ
و  ۴۱ســورۀ ابراهیم بهرنگ تیره و به خط نستعلیق بافته
شده است :رب الجعلنی مقیم الصلوه و من علی ربنا تقبل
دعا ربنائه اغفرلی و لوالدی و للمؤمنین یوم یقوم الحساب.
منت آیات فوق در قرآن کریم بهصورت زیر آمده استَ :ر ّب
الصلوه َو ِمــ ْن ُذ ّریتی َربَّنا َو ت َ َقبّل دُعا**۴۰
ال ْج َعلْنی ُمقی َم َ
۲۱
َربَّنا ا ْغ ِفرلی َو لِوالدَی َو لِلْ ُمؤ ِمنین یوم یق ُو ُم ِ
الحساب**۴۱
فضای داخل لچک بهرنگ سبز تیره کار شده است و داخل
آن با گردشهای اســلیمی مشــابه با قوسهای بهکاررفته
در حاشــیۀ اصلی (بزرگ) تزیین شــده اســت .بین عنارص
فوقالذکــر ،طــ ّراح از ترکیببندی ختایی اســتفاده کرده
اســت ،او با ظرافت متام گلهای ختایی را بهصورت معلّق
رنگبندی کرده است ،این گلها اگرچه تن ّوع رنگ ندارند و
تنها با یک رنگ (قرمز روشن یا گل بهی) ساخته شدهاند ا ّما
بر جلوه و زیبایی طرح افزوده است (تصویر .)۱۵

تصویر (:)۱۶کتیبۀ داخل قابی که محل قرارگیری پیشانی منازگزار است

تصویر ( :)۱۷قندیل نقش شده بر مرکز قالی
تصویر ( :)۱۵تزیینات لچک و کتیبههای نقش شده بر آن

ج -منت

زمین ۀ قالی بهرنگ قرمز الکی بافته شده است .محل پیشانی
منازگزار با یک قاب اسلیمی مشخّص شده است که در زیر
طاق محراب قرار دارد .این قاب بهرنگ قرمز روناسی بافته
شده است و بر روی آن عبارت زیر بهرنگ مشکی و به خط
ثلث نقش شده است :الله اکرب کبیرا (تصویر.)۱۶
در مرکز قالی قندیل بزرگی دیده میشود که از آن شاخههای
ختایی خارج شده و در دو سمت باال و پایین قندیل به دو
گل بزرگ الله عباسی ختم میشوند (تصویر.)۱۷

در اطراف قندیل در قســمت پایین فــرش دو درخت زیبا
مشــاهده میگردد :درخت ســمت راســت بهرنگ سبز و
بر روی آن برگهای ختایی و میوۀ انار نقش شــده اســت.
انــار مناد بیمرگی ،کــرت در وحدت ،بــاروری دراز مدّت،
حاصلخیزی ،فراوانی و نور اســت (کوپــر ،۱۳۷۸ ،ص.)۴۰
انار ،نام درختی مقدّس است و در تورات چندبار از آن یاد
شده است .همچنین هنگامیکه دیونیزوس ۲۲پرس زئوس به
توطئۀ نامادریاش ژونو ۲۳قطعهقطعه شد ،از خونش درخت
انار رویید چنان که از خون سیاوش ،گیاه سیاووشان روییده
است .در اوستا از این میوه نامی به میان نیامده است ا ّما در
متون پهلوی و ازجمله بند ِهشن چندین بار نامش ذکر شده
است و در فرگرد  ۲۷از میوههای خوب قلمداد شده است.

در آتشکدهها نیز چند درخت انار میکاشتند که شاخههای
آن را بهعنوان بَرســم در مراســم در دســت میگرفتند .در
قــرآن کریم دوبار در ســورۀ انعام ،آیــات  ۹۹و  ۱۴۱و یک
بار در ســورۀ الرحمن آیۀ  ۶۸از آن بهعنوان میوۀ بهشــتی
یاد شــده اســت .در فرهنگ ایران ،انار بهلحاظ رنگ سبز
تند برگهایش و نیز برای رنگ و شــکل غنچه و گل آن که
شبیه آتشدان است ،همیشه تقدیس میشده است (یاحقی،
 ،۱۳۸۶صص۱۶۵و .)۱۶۶کهنترین نقشمایۀ انار در هرنهای
ایرانی از مهرهای پیش از تاریخ شــوش (اوایل هزارۀ سوم)
به ما رســیده است .چهار هزار سال بعد در عرص سامانیان
تجســم انــار در نگارگری ســفالینهها ادامه
همین شــیوه ّ
۲۴
مییابد .در ایران پارتی و ساسانی همچنین در هرن ایرانی،
انار مناد حاصلخیزی و فراوانی محصول بوده اســت و در
گچبریهای آن دوران کاربرد مک ّرر و مداوم داشــته اســت
(پرهام ،۱۳۷۱ ،ص .)۱۶۴ســیروس پرهام درمورد استفاده از
این نقشمایه در قالیهای ایرانی چنین مینویسد:
انار از روزگار آشوریان مظهر حاصلخیزی و برکت و باروری
بوده اســت ،از هزارۀ سوم پیش از مسیح در ایران اهمیت
بسزا و معانی رمزی پُربار یافته است و منونههای زیادی از
طرح و نقش مصنوع آن از شــوش و لرســتان و مارلیک به
ما رسیده است .از نیمههای هزارۀ سوم ،همگام با متداول
شدن سال خورشیدی و افزایش روزافزون اهمیت خورشید
در آیینهای حاصلخیزی و برکت در متدّن فالت ایران و بین
النهرین ،انار به جمــع منادهای مهری میپیوندد .از هامن
دوران«مهر درخت» (درخت زندگی) و ناردرخت با یکدیگر
تلفیق و ادغام میگردند و درخت خورشــید بهصورت انار
درمیآید .پس از این مرحله اســت که دانههای بیشــار
انار مظهر برکت و فراوانی و باروری خاک میگردد (هامن،
صص  ۱۶۳و .)۱۶۴
درخت ســمت راست بهرنگ قرمز روشــن ط ّراحی و بافته
شــده است ،این درخت بهشــیوۀ درختانی که در نگارگری
ایران دیده میشــود پر از شــکوفههای گل است .از دیگر
نکات جذّاب این ســجاده نوع رنگبندی آن است ،هرنمند
خاصی رنگها را جا به جا و در قسمتهای
ط ّراح با زیرکی ّ
مختلف تقســیم منوده اســت ،بهطوریکه چرخش رنگ و
تقســیمبندی آن در حاشــیهها و منت قالی باعث نشاط و
شادابی بیشتر طرح و عدم خستگی چشم بیننده میشود.

نتیجه

با نگاهی به آثار بررســی شــده میتوان گفــت که اغلب
ســجادهها دارای ترکیببندی ثابتی هســتند ،این گونه از
دستبافتها در ابعاد زرع و نیم (تقریباً ۱۵۶×۱۰۴سانتیمرت)
بهصورت جهت دار بافته میشوند و عنرص شاخص در متام
آنها شــکل طاق اســت .این طاق که در باالی سجاده بافته
میشود یادآور محراب مساجد است و همچنین جهت قبله
را برای منازگــزار بازمنایی میکند ،در بیشتر ســجادههای
این دوره منت لچکها با خطوط نامنظّم بهصورت مشــ ّبک
درآمده و درون قابهای ایجاد شده ،اسامءالله نوشته شده
است .دیگر عنرص شاخص در سجادههای عرص صفوی آیات
قرآنی اســت که در نقاط مختلف قالــی ازجمله دورتادور
طاق محراب ،حاشیههای اصلی (بزرگ) و حاشیههای فرعی
(کوچک) بافته میشده است ۲۵.اغلب این کتیبهها به خط
ثلث ،نسخ ،نســتعلیق و گاه کوفی معقلی ط ّراحی و بافته
میشــدند ،بهکاربردن این خطوط بیشتر به سلیقۀ ط ّراح
بستگی داشته است .شاید بتوان الگوی کلّی این دستبافتها
را مطابق تصویر  ۱۸دانســت ،الگویی که در اکرث قالیهای
این دوره تکرار شده است و ط ّراحان با استفاده از آن همراه
با نقوش اســلیمی ،ختایی و گاه درختی منت و حواشــی را
تزیین منودهاند .شــایان ذکر است که هرنمندان این دوران
کمرت از نقوش انســانی یا جانوری برای تزیین منت استفاده
۲۶
کردهاند.
بــا گذر زمان و عبور از دوران اوج قالیبافی ایران در عرص
صفوی ،شــاهد دستبافتهایی هستیم که دقّت کمرتی در
ط ّراحی و بافت آن شــده اســت .قالی تولید شــده پس از
خلقیت و نوآوری برخوردار هســتند.
این دوران از کمرتین ّ
بهتدریج با افول یا عدم ســفارش این گونه از دســتبافتها
طرح محرابی تبدیل به یک نقشــایۀ تزیینی فاقد کارکرد
عبادی میگردد.

پی نوشتها:
Tavernier .۱
Chardin .۲
R.sherly .۳
krusinski .۴
 .۵در ذیــل واژۀ محــراب در لغــت نامــۀ دهخدا چنین آمده اســت:
باالخانه ،حجره ،غرفه ،خانه ،صدر مجلس ،پیشــگاه خانه ،صدر اطاق،
جای نشسنت پادشاهان که از مردمان دور و ممتاز باشد ،مقصوره ،شاه
نشــین ،رشیفترین جای نشسنت ،استادنگاه امام در مسجد ،جای امام
در مزکــت (منازخانه ،مســجد ،خانه خدا ،بیت ا )...طــاق درون که به
طرف قبله باشد ،چون طاق مذکور آلت حرب شیطان است لهذا محراب
نام کردهاند (دهخدا ،۱۳۷۲ ،مدخل محراب).
 .۶گالبتون ترکیبی از الیاف ابریشــم و سیمهای بسیار نازک سیمین یا
ز ّرین اســت .الیاف ابریشــم مغز گالبتون و سیمهای نازک فلزی که بر
روی مغز ابریشم پیچیده میشوند روکش گالبتون را تشکیل میدهند.
این واژه در لغت نامۀ دهخدا این گونه تعریف شــده اســت :ابریشم
غاژ کرده و بهصورت پنبۀ محلوج در آمده ،رشــتۀ زر و ســیم ،طالیی
باشد که از حدیده کشیده به هیأت ریسامنهای باریک ساخته باشند
و آن را اکنــون در ایــران گالبتون گویند .گویا شــیوۀ گالبتون دوزی در
دوران هخامنشیان نیز انجام میشده است .برای مطالعه درمورد تاریخ
گالبتون دوزی در ایران نک :منتخب صبا اســفندیار ،نگرشــی بر روند
سوزن دوزیهای س ّنتی ایران از هشت هزار سال قبل از میالد تا امروز،
تهران ،مؤلّف ،۱۳۷۹ ،صص  ۲۵۵الی .۲۵۷
Collection Mme E. Paravicini .۷
Possession Bacri Freres .۸
Metropolitan Museum Of Art .۹
Museum Of The Palace Of Topkapu, Istanboul .۱۰
Formerly Turkish Government Collection .۱۱
 .۱۲مشــابه ایــن رسو گلدان در یکی از نقش برجســتههای آشــوری-
عیالمی مشاهده میشــود .برای مطالعۀ تصویری نک :سیروس پرهام،
دســتبافتههای عشایری و روستایی فارس (جلد ا ّول) ،تهران ،امیر کبیر،
 ،۱۳۷۱ص.۱۸۲
 .۱۳چهارمیــن رضیح که بر روی مقربۀ امامرضا(ع) در ســال ۱۳۳۸ش.
نصب گردید ،به نام شــیر و شــکر شناخته میشــود .در این رضیح که
رضس،
اکنون در موزۀ آستان قدس رضوی نگهداری میشود طاقهای م ّ
مشاهده میشود .بنا به گفتۀ محمود فرشچیان ،این گونه از طاقها به
ســبک هندی ط ّراحی و ساخته شده اســت .برای مطالعۀ بیشتر نک:
گفتگو با استاد محمود فرشچیان ،نرشیۀ حرم ،سال یازدهم ،شامرۀ ،۸۵
ص.۴۲
 .۱۴اوشــاک یکی از مناطق مهم فرشبافی در امپراطوری عثامنی بوده
اســت که از قرن پانزدهم و شــانزدهم میالدی در آن فرش بافی انجام
میشده است .البته کیفیت و ک ّمیت فرشهای تولیدی از قرن هجدهم
کاهــش یافــت ولی از اواخر قــرن نوزدهم مجدّدا ً بهبــود یافت .برای
مطالعۀ بیشتر نک :ســید علی مجابی ،زهرا فنایــی ،پیش درآمدی بر
تاریخ فرش جهان ،نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،۱۳۸۸ ،ص.۴۹
 .۱۵محســن محسنی از کارشناسان فرش ایران و عضو فرهنگستان هرن
معتقد بودند که این ســجاده در عرص صفویان در شــهر قزوین بافته
شده است.
 .۱۶شــیوهای اســت در بافت فرش و آن چنین است که در چلّه کشی

فاصلــۀ چلّهها به میزان یک قطر نخ تعیین میگردد(دانشــگر ،احمد،
مدخل نیملول).
 .۱۷رضــا خشــکنابی مؤلّــف ادب و عرفــان در قالی ایــران نوع گره
بهکاررفته در این سجاده را نامتقارن (فارسی) ذکر کرده است.
 .۱۸ترجمۀ آیات  ۲۸۵و  ۲۸۶سورۀ بقره :رسول به آنچه خدا بر او نازل
کرد ایامن آورده و مؤمنان نیز همه به خدا و فرشــتگان خدا و کتب و
پیغمــران خدا ایامن آوردند و (گفتند) مــا میان هیچ یک از پیغمربان
خدا فرق نگذاریم و همه به یک زبان و یک دل فرمان خدا را شــنیده
و اطاعــت کردیم پروردگارا مــا آمرزش تو را میخواهیم و میدانیم که
بازگشــت همه به سوی توســت * *۲۸۵خدا هیچ کس را تکلیف نکند
مگر به قدر توانایی او (و روز جزا) نیکیهای هر شــخص به سود خود
او و بدیهایش نیز به زیان خود اوست .بار پروردگارا ما را به آنچه به
فراموشــی یا به خطا کردهایم مؤاخذه نکن بار پرورگارا تکلیف گران و
طاقت فرسا چنان که بر پیشینیان نهادی بر ما مگذار .بار پروردگارا بار
تکلیفــی فوق طاقت ما را بــه دوش منه و بیامرز و ببخش گناه ما را و
بــر ما رحمت فرما تنها ســلطان ما و یار و یاور مــا تویی ما را بر گروه
کافران یاری فرما **۲۸۶
 .۱۹ترجمۀ آیۀ  ۲۵۵سورۀ بقره :خدایی نیست که جز او خدایی نیست
زنده و پاینده اســت هرگز او را کسالت خواب فرا نگیرد تا چه رسد که
به خواب رود .اوســت مالک آنچه در آســانها و زمین است که این
جرأت اســت که در پیشــگاه او به شــفاعت برخیزد مگر به فرمان او
علم او محیط اســت به آنچه بیش نظر خلق آمده است و آنچه سپس
خواهد آمد و خلق به هیچ مرتبه علم او احاطه نتواند کرد مگر به آنچه
او خواهد قلمرو علمش از آســانها و زمین فراتر و نگهبانی زمین و
آســان بر او آسان و بیزحمت اســت چه او دانای بزرگوار و توانای با
عظمت است.
 .۲۰ترجمۀ آیات  ۱۸و ۱۹سورۀ آل عمران :خدا به یکتایی خود گواهی
دهد که جز ذات اقدس او خدایی نیست و فرشتگان و دانشمندان نیز
به یکتایی او گواهند .او نگهبان عدل و درستی است .نیست خدایی جز
او که بر همه کار (عامل) توانا و به هر چیز داناســت * *۱۸هامنا دین
پســندیده نزد خدا آیین اسالم اســت و اهل کتاب در آن راه مخالفت
نپیمودند مگر پس از آن که به حقّانیت آن آگاه شدند و این خالف را از
راه رشک و حسد در میان آوردند و هرکس به آیات خداوند کافر شود
برتسد که محاسبۀ خدا زود خواهد بود*۱۹* .
 .۲۱ترجمــۀ آیــات  ۴۰و ۴۱ســورۀ ابراهیم :پروردگارا مــن و ذ ّریۀ مرا
منازگــزار گردان و بارالها دعای ما را اجابت بفرما * *۴۰بارالها روزی که
حساب به پا میشود تو در آن روز نعمت بر من و والدین من و همۀ
مؤمنان از کرم ببخشا**۴۱
.Dionysu .۲۲
.Juno .۲۳
 .۲۴ابوعثامن جاحظ که به ســال ۲۲۵ق .وفات یافته اســت در کتاب
املحاســن و االضداد آورده اســت ،در جشــن نوروز و مهرگان در دربار
شــاهان ساسانی شاخۀ انار را همراه با شــش شاخه از درختان مقدّس
دیگــر ،چون زیتون و به در خوانچهای مینهادند (پرهام.)۱۶۴ ،۱۳۷۱ ،
در فرهنگ اساطیر و داســتان وارهها در ادبیّات فارسی آمده است که
چنــد شــاخه از درخت بید و زیتون و انــار مینهادند (یاحقی ،هامن،
.)۱۶۶
 .۲۵شــایان ذکر است که در متام سجادههای عرص صفوی و بافتههای
پس از این دوران که جنبۀ کاربردی داشــتهاند ،آیات قرآنی ،احادیث و

اســاء مت ّربکۀ خداوند و یا امئۀ معصومین(ع) را در قسمتهای باالی
قالی قرار میدادند ،بهطوریکه هم در مقابل دیدگان منازگزار قرار گیرد
و هم این که در زیر پا و مورد بیاحرتامی واقع نشود.
 .۲۶تنها یک منونه از سجادههای عرص صفوی مزیّن به نقوش جانوری
اســت .منت این دســتبافت که هم اکنون در موزۀ آستان قدس رضوی
نگــهداری میگردد ،یــادآور باغهای ایرانی اســت .در جویهای آب و
حــوض مرکزی ایــن قالی نقش ماهی و مرغابــی و در البهالی درختان
پرندگان زیبا خودمنایی میکنند .از دیگر نکات جالبتو ّجه این سجاده
میتوان به کتیبههایی اشــاره منود که در حاشیۀ قالی قرار دارد و بیان
کنندۀ نام تولید کنندۀ این ســجاده هســتند( .برای دیدن تصویر نک:
اردالن جوان ،ســید علی ،اینانلو ،جهان ،نگاهی به موزۀ مرکزی مشهد،
ادارۀ موزههای آستان قدس رضوی ،۱۳۷۱ ،ص.)۲۳
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قرآنهای چاپی نفیس
کتابخانۀ مرکزی
آستان قدس رضوی
رسول سعیدی زاده *

چکیده:
قداســت و اه ّمیت ویژۀ کتاب آســانی قرآن کریم در میان ایرانیان،
سبب پیوند ریشهدار تاریخ چاپ با چاپ و نرش کتاب مقدّس گردید،
توسط گوتنربگ نیز همزمان با چاپ
هامنگونه که ظهور صنعت چاپ ّ
و نرش انجیل مسیحیان بود.
تاریــخ چــاپ در ایران بــا نرش قــرآن مجید پیوند ناگسســتنی پیدا
منوده اســت و بدون بررســی تاریخی قرآنهای سنگی چاپ شده در
چاپخانههای تهران ،تربیز و شبه قا ّره ،اظهار نظر دربارۀ تاریخ تحقّق
صنعت چاپ در ایران غیر عملی ،بلکه غیر ممکن میمناید.
در پژوهش حارض سعی بر مع ّرفی  ۲۵نسخه از قرآنهای نفیس چاپی
موجود در مخزن چاپی و بخش چاپ ســنگی کتابخانۀ مرکزی آستان
قدس رضوی ،همراه با تصاویر تعدادی از آنها ،به ترتیب قدمت تاریخ
چاپ ،شده است.
واژگان کلیدی :قرآن ،نفایس چاپی ،کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضوی
* کارشناس ارشد الهیات و پژوهشگر بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی
qubbat@yahoo.com

گنجینۀ قرآنهــای چاپی و نفیس کتابخانۀ مرکزی آســتان
قدس رضوی ،تاریخ مســتند نســخههای چاپی است .تن وّع
و جامعیت نســخههای قرآنی به دلیــل وقف منودن قرآن
از جایــگاه ویــژه و منحرص بــه فردی برخوردار اســت .بر
طبق آماری که در ســال ۱۳۰۱ق .از طریق کارپرداز آستان
مقدّس ارایه گردید ۲۰۰ ،جلد قرآن چاپ سنگی و رسبی در
کتابخانۀ مبارکه وجود داشــت .1قرآنهای چاپی هر روز به
منظور حفظ و نگهداری به کتابخانه آورده میشــوند .در
میان اسامی واقفان متام اقشار جامعه اعم از شخصّیتهای
سیاسی ،دانشمندان ،کشاورزان ،صنعتکاران و عامه مردم
مالحظــه میشــود .تحقیق و بررســی مســتقل وقفنامۀ
قرآنهــای چاپی کتابخانۀ مرکزی آســتان قــدس رضوی در
2
مقالهای جداگانه بسیار مناسب است.
رضورت فهــم معانــی قرآن برای عموم مســلامنان و حتّی
بیگانــگان ،برخی را بر آن داشــت که به ترجمــۀ قرآن به
زبانهــای دیگر نیز روی آورند .در راســتای این تالش قرآن
به زبانهای انگلیســی ،فرانسه ،آملانی ،چینی ،روسی ،اردو
و دههــا زبــان زندۀ دنیــا ترجمه گردید 3.ترجمــۀ قرآن به
زبان پارسی به لحاظ فارســی بودن زبان مردم ایران دارای
توسط
جایگاه ویژهای است .تا به امروز بیش از صد ترجمه ّ
اندیشمندان ایرانی به زبان پارسی انجام گرفته است و هنوز
هم این راه بیمنتها ادامه دارد.
با رشوع چاپ ســنگی در نیمۀ ا ّول قرن ســیزدهم هجری
قمری همزمان استفاده از ترجمۀ آیات قرآن نیز آغاز گردید.
ترجمههای ا ّولیه بیشتر به صــورت تحتاللفظی بود؛ ا ّما
کمکم ،به خصــوص در اواخر این قرن ،بــرای درک مفهوم

و معانــی کلــات و جمالت ،حاشیهنویســی قرآن معمول
شــد .اکرث این حواشی در زمینۀ ثواب قرائت سورهها ،شأن
نزول آیات ،قرائتهای مختلف قرای هفتگانه و رسانجام
خالصۀ تفسیر با استفاده از تفاسیر معترب بود.
در اوایــل قرن چهاردهم قمری نــارشان ایرانی به تقلید از
قرآنهای چاپ مرص ،کشــفاآلیات و کشفاملطالب را به
ذیــل قرآنها افزودند و کمکم آوردن ملحقات دیگر مانند:
تجویــد قرآن ،اذکار هفته ،طریقۀ اســتخاره کــردن ،تعبیر
خواب ،تعویذات ،طلسامت و ...شایع گردید.
آرایش نســخ از قرون ا ّولیۀ کتابت و تحریر قرآن از اهمیّت
ویــژهای برخوردار بود .با پیدایــش صنعت چاپ ،تذهیب
قرآنهای چاپی به تقلیــد از قرآنهای خطی در نیمۀ دوم
قرن سیزدهم قمری به شکل دستی انجام میشد .منونههای
تذهیب ،جدولبندی و رسلوحسازی دستی و خطی در میان
قرآنهای چاپ سنگی به وفور مالحظه میشود .بعدها به
مرور تذهیبکاری به صورت سیاه و سفید و چاپ معمولی
در آمد و این روند با صنعت چاپ الوان ،شکلی تازه یافت.
در ایــن تحقیق ،نخســت نســخههای چاپی بــه دو گروه
عمدۀ مرتجم و غیرمرتجم تقســیم گردیده ،سپس هریک از
آنها ،تحت دو موضوع قرآنهای چاپ ســنگی و غیرسنگی
(شامل :رسبی ،اُفست ،عکسی و )...تفکیک شد .در مرحله
دوم بــرای مع ّرفی قرآنهای چاپی از روش فهرســتنگاری
توصیفی با نظم منطقی اســتفاده گردید .به این معنی که
در هر نسخه ،عنوان ،نام واقف یا اهدا کننده ،تاریخ وقف
یا اهدا ،ضامیم صدر و ذیل نسخه ،نوع خط منت و حاشیه
و باالخــره توضیحات الزم تحت عنوان کاتب ،مرتجم ،محل
(محل چاپ،
و تاریخ کتابت ،نارش و مص ّحح ،وضعیت چاپ ّ
نوبــت چاپ ،تاریخ چــاپ) چاپخانه ،بانــی چاپ ،مص ّحح
چاپ ،تعداد صفحه ،شامرگان ،آرایشهای منت ،قطع و نوع
جلــد ،انــدازۀ اوراق ،توصیف تزیینات جلــد ،اثر مهر ،منت
یادداشتهای نسخه ،ارزش و امتیاز میزان نفاست هر یک
به تفکیک نفیس ،ممتاز و درجه یک تا نفایس درجه دو و
سه مبنی بر کتابآرایی دستی و خطی در نسخههای چاپی
سنگی مورد تو ّجه و م ّد نظر قرار گرفت.
اطّالعات موجود در کتاب از روی نســخ در دســرس (روی
جلد ،صفحه عنوان و گاهی اوقات منت) استخراج شدهاست.
اثر مهر و یادداشت از جمله مواردی بودند که عیناً از نسخۀ
قرآنی برداشت شدهاند و تغییری در آنها داده نشدهاست.
ترتیب آوردن نســخهها در این پژوهش ،بر اساس سال چاپ
(وضعیت چاپ) است؛ ا ّما اینکه در ابتدا نام واقف ذکر شده،
به علّت اهمیّت داشنت س ّنت وقف و احرتام به واقفان است.

 .1فــردوس التواریــخ ،باب آخر ،چاپ ســنگی ،بدون
صفحهشامر.
 .2آنگونه كه از شــواهد تاریخــی برمیآید در قرون
اخیــر ع ّدهای تحــت عنوان وقفنامهنویــس قرآن در
اطراف روضه رضویه مشــغول به كار بودهاند و حتّی
نقــل میكنند كه یكی از بزرگان قرن گذشــته در بدو
ورود به شهر مشهد به خاطر نیاز مالی ،وقفنامه قرآن
مینوشت .لكن یكی از علامی مقیم مشهد او را بینیاز
منود و ایشان دیگر آن كار را ادامه نداد.
 .3در مخــزن ویژه قرآنهای چاپــی میتوان به دهها
قرآن مرتجم بــه زبانهای خارجه دســت یافت .برای
منونــه به چند مورد در بخش پایانی این مقاله اشــاره
گردیده است.

قرآنهای چاپ سنگی بدون ترجمه
 )1قرآن شامرۀ :4)۳۱۱۲۹( ۸۲۲

محمــد و آله و عرتتــه االطهار ،عنده قطــر االمطار و ورق
االشــجار و ظلم علیه اللیل و رشق علیــه النهار ،فبعد این
خــادم رشیعت مطهره علی شــارعها االف الســام و الثناء
و التحیــۀ به مقتضای کفایت از عالــی جاه رفعت جایگاه،
مقاربیــن االمثال و االقرآن ...ســاکن مببئی وقف منودم این
جلد قرآن مجید را به انضامم دویست و نود و نه جلد دیگر
به همین قطع و خط ،بر عموم شــیعیان امئه اطهار علیهم
االف تحیۀ من ...حرره فی سنه ...فی سادس عرش شهر ذی
القعده فی سنه [ ۱۲۵۹ه .ق.»].
ارزش و امتیاز :نفیس؛ کتابت به خط نســخ ایرانی ،قدمت
چاپ نســخه؛ مالحظات :نســخۀ حارض اخیرا ً در کتابخانۀ
مرکزی تجلید شدهاســت؛ اوراق بدون صفحهشامر و آیات
نیز بدون شــارش اســت؛ در ا ّول بعضی از سورهها کلمۀ
دستنویس «وقف» وجود دارد.

واقــف و تاریخ وقــف :میرزا صــادق ۱۲۶۴ ،ﻫ.ق؛ ضامیم:
صدر :وقفنامۀ چاپی (یک صفحــه)؛ ذیل :توضیحات نارش
(یک صفحه)؛ خط منت :نســخ ایرانی ،عالی؛ کاتب :مح ّمد
حســین االصفهانی؛ محل و تاریخ کتابت :تربیز۱۲۵۴ ،ﻫ.ق؛
نارش و مص ّحح :مح ّمد صالح مســتوفی شــیرازی؛ وضعیت
چــاپ :تربیــز ،نوبــت ا ّول۱۲۵۴ ،ﻫ.ق؛ بانی چــاپ :عباس
میرزای قاجار؛ تعداد صفحه۵۲۰ :؛ شامرگان۱۲۵۰ :نسخه.
آرایشها :نشــانههای اجزا در حاشــیۀ اوراق به خط ثلث
مشــکی؛ قطع و نوع جلد :رقعی ،مقــوا با روکش گالینگور
جگری؛ انــدازۀ اوراق۱۳×۲۰ :س.م.؛ تزیین جلد :در عطف
جلد کلمۀ «قرآن کریم» به رنگ مشکی.
اثــر مُهر :در ا ّول نســخه مُهــر عرض دید؛ در آخر نســخه
مهر ســه نفرکه نســخه را زیارت کردند؛ از طرف کمسیون
آستان قدس عرض دیده شد به تاریخ  ۱شهر شعبان ۱۳۴۳؛  )3قرآن شامرۀ :)۳۰۹۰۳( ۷۲۰
یادداشــت :در آخر نســخه« :این قرآن را وقــف کرد میرزا
صادق شهر شوال سنه  ۱۲۶۴ﻫ.ق».؛ ارزش و امتیاز :نفیس،
درجه دو؛ تحریر به خط نسخ ایرانی.
مالحظات :نســخۀ حارض اخیــرا ً در کتابخانۀ مرکزی تجلید
شدهاســت؛ اوراق فاقــد صفحهشــار و آیــات نیز بدون
گ نسخه که شــامل هفت سوره
شامرش اســت؛ آخرین بر ِ
تصویرقرآن-822قدیمیترینقرآنچاپسنگیغیرمرتجم .است ،موجود نیست.

 )2قرآن شامرۀ :۸۶۱

واقف و تاریخ وقف :مح ّمدحسن۱۶ ،ذیقعده ۱۳۵۹ه .ق؛
ضامئم :صدر :وقفنامه دســتنویس (یک صفحه)؛ ذیل:
دعای ختم قرآن (یک صفحه)؛ خط منت :نسخ ایرانی ،عالی؛
کاتــب :علیاکرب شــیرازی؛ نارش و بانی چــاپ :حاج مح ّمد
رحیمخــان؛ وضعیت چاپ[ :تربیز] ،نوبت ا ّول۱۲۵۵ ،ه .ق؛
تعداد صفحه.۵۹۳ :
آرایشها :اوراق جدولبندی مشــکی با تحریر مشکی؛ اسامی
ســورهها دســتنویس و به خط ثلث رسخ رنگ؛ قطع و نوع
جلد :وزیری بزرگ ،مقوا با روکش گالینگور جگری؛ اندازۀ اوراق:
۱۹/۵×۲۹س.م.؛ تزییــن جلد :بــر روی جلد و عطف آن کلمۀ
«قرآن مجید» به رنگ مشکی؛ اثر مُهر :واقف :مح ّمد حسن. ...
یادداشــت« :هو الواقف علی الضامئر ،بســم الله الرحمن
الرحیــم و منه االعانۀ لنفور مبا فی جنات النعیم ،الحمدلله
 .4عــدد ا ّول مربــوط بــه شــاره ثبت قــرآن در دفرت الــذی وقــف علی ما فــی ضامئر االبــرار و فقهم لتحصیل
قرآنهــای مخزن چاپی و اعــداد داخل پرانتز مربوط به
شامره ثبت نسخههایی است که در بخش چاپ سنگی الذخائر لدار القرار و وعدهم بفضله و کرمه و رحمته جنات
تجــری تحتها االنهار ،و الصلوۀ و الســام علی ســیداالبرار
اداره مخطوطات وجود دارند.
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اهدا کننده و تاریخ اهدا :کاظم مدیر شانهچی۱۳۷۷ ،ه.ش؛
ضامئم :صدر :دعای قبل از تالوت (دو صفحه)؛ ذیل :دعای
پس از تالوت (دو صفحه)؛ خط منت و حاشیه :نسخ ایرانی،

ممتاز ،نســتعلیق شکسته؛ کاتب :احمدبن مح ّمد التربیزی؛
محــل و تاریخ کتابت[ :تربیز]۱۲۵۸ ،هــ.ق؛ نارش :آقا جبار
تربیــزی؛ وضعیت چــاپ[ :تربیز] ،نوبــت ا ّول۱۲۵۸ ،ه.ق؛
چاپخانه :آقا جباربن الحاج غفار التربیزی؛ بانی چاپ :حاج
فرج و آقا رضا؛ تعداد صفحه.۲۵۴ :
آرایشها :دستی اســت ،دعای قبل و بعد از قرائت در ا ّول
و آخــر نســخه داخل ترنج چاپی با دو رس ترنج مشــکی و
جدولبندی با تحریر الجورد و کمند مشــکی ،ســورۀ حمد
و ا ّول ســورۀ بقره جمعاً دارای چهار کتیبۀ زمینه الجوردی
و طالیی با جدولبندی طال و آبی و رسخ و کمند مشــکی،
حاشــیۀ این دو صفحه با تذهیب گُل و برگ در زمینۀ آبی
مزین و دارای دو رس لوح مذهب منقّش ،اوراق جدولبندی
به طال و مشــکی ،تحریر به آبی و کمند به مشکی ،فواصل
آیات گوی طالیی کوچک ،ا ّول سورهها زر اندازی و اسامی
آنها به خط ثلث رسخ رنگ ،اســامی اجزا در حاشیۀ اوراق
به خط ثلث رسخ رنگ ،بین سطور ثواب قرائت در حاشیۀ
اوراق زرانــدازی .قطع و نوع جلد :رقعی ،گالینگور ســبز؛
اندازۀ اوراق۱۳×۱۹/۷ :س.م.؛ اثر مهر :در ا ّول ســورۀ توبه:
مهر مالک ناخواناست.
یادداشــت ا ّول نســخه« :از تربیز ابتیاع گردید ۱۳۳۷/۸/۲۸
تهران ـ ایران در ا ّول سورۀ توبه :استغفرالله و اسئله التوبه،
امروز که روز دوازدهم شــهر رجــب املرجب  ۱۳۳۵و فردا
سیزدهم شهر عید مبارک مولود حرضت امیراملؤمنین است،
توبه میکنم بدرگاه خدای تعالی ...
ارزش و امتیــاز :نفیس؛ تحریر به خط نســخ ایرانی؛ آوردن
ثواب قرائت در حاشیۀ اوراق ،تهذیب زیبای دو صفحۀ ا ّول
و استفاده از کاغذ روغنی اعال در چاپ نسخه.
مالحظات :نســخۀ حارض مجدّدا ً در کتابخانۀ مرکزی تجلید
شدهاســت؛ اوراق بــدون صفحهشــار و آیــات نیز فاقد
شامرش است.

 )4قرآن شامرۀ:)۳۰۹۰۷( ۸۲۷
واقف و تاریخ وقف :حســینینژاد رضوی ،شــوال ۱۲۷۲ه.ق؛
ضامیم :صدر :وقفنامه ،دعای قبل از تالوت (سه صفحه)؛ ذیل:
شناسنامۀ نسخه؛ خط منت :نسخ ایرانی ،عالی؛ کاتب :احمدبن
مح ّمد تربیزی؛ محل و تاریخ کتابت :تربیز۱۲۵۸ ،ه.ق؛ مص ّحح:
[آقا جبار تربیزی]؛ وضعیت چاپ :تربیز ،نوبت ا ّول۱۲۵۸ ،ه.ق؛
چاپخانه :آقا جبار تربیزی؛ بانی چاپ :حاج فرج و آقا رضا؛ تعداد
صفحه.۳۶۰:
آرایشها :دستی است در ا ّول نسخۀ وقفنامۀ دستنویس به
خط نستعلیق با جدولبندی و کمند ،دعای قبل از تالوت داخل

ترنــج با دو رس ترنج و جدولبندی اکلیلی ،تحریر به رسخی و
کمند به الجوردی ،ســورۀ حمد و ا ّول سورۀ بقره جمعاً دارای
چهــار کتیبه و دو رسلوح با حاشــیه گُل و بــرگ الوان منقّش،
اوراق جدولبندی اکلیلی و مشــکی ،تحریر به رسخی و کمند
به الجورد ،فواصل آیات گوی اکلیلی ،نشانهها در حاشیۀ اوراق
داخل ترنج اکلیلی ،ا ّول ســورهها کتیبه مانند اکلیلی و اسامی
سورهها به خط ثلث رسخ رنگ .قطع و نوع جلد :رقعی ،مقوا
با روکش گالینگور جگری؛ اندازۀ اوراق۱۲/۵×۱۹ :س.م.؛ تزیین
جلد :در عطف جلد کلمۀ «القرآن املجید» به رنگ طالیی.
اثر مهر :در ا ّول و آخر نســخه :وقف رسکار فیض آثار حرضت
ثامن االمئه ســام الله علیه؛ عبده مح ّمد حسینبن فضلالله
الحســینی ،داخل عرض شــد؛ در آخر نسخه مهر پنج نفر که
نسخه را زیارت کردند؛ از طرف کمسیون اصالحات آستانقدس
عرض دیده شــد تاریخ  1شهر شــعبان ۱۳۴۳؛ منرۀ مسلسل
کتاب .۱۴۶۳
یادداشــت :وقفنامه در ا ّول نسخه« :الحمدلله الواقف علی
الضامئر ،و الشکرالله املطلع علی الرسائر ،و الصلوۀ و السالم علی
خیر خلقه محمد و آله افضل االوائل و االواخر؛ و بعد حســن
توفیق رب وجود شــامل و کفایت حرضت معبود کافل جناب
مستطاب مستغنی االوصاف و االلقاب حسینینژاد رضوی را
در آنچه ســالۀ عالی نســب و نقاوۀ خوبان واال حسب آقای
آمیرزا فضلالله و له فضله العالی ،خادم آستان عرش درجه ثامن
االمئه صلوات الله و ســامه علیه کرده و وقف مؤبد و حبس
مخلّــد رشعی منودند این جلد کالمالله مجید را بر رسکار فیض
آثار عظمت شعار ،موهبت دثار ثامن االمئه اطهار صلوات الله
و سالمه علیه فی آناء اللیل و اطراف النهار برشوط موعده دین
اینکه از شهر بند ارض اقدس و مشهد مقدّس به خارج نقل نه
منایند ،و به دست اطفال بیمتیز ندهند و در کتابخانۀ مبارکه
موقوف و معطّل نگذارند ،و در هر سه ماه یک مرتبه به نظر
کتابدار رسکار فیض آثار رسانیده و به تجدید قبض و اذن نگاه
دارنــد ،و تولیت آن مانند کتــب و کالمالله رسکار فیض آثار با
متولی آن آستان عرش بیان است ،بر مراتب مرقومه صیغه وقف
کام هو املقرر فی الرشیعۀ واقع و جاری شد ،فمن بدله بعد ما
سمعه فامنا امثه علی الذین یبدلونه ، 5تحریرا ًبتاریخ شوال املکرم
سنه اثنین و سبعین و مأتین بعد االلف من الهجرﺓ املقدﺳﺔ».
ارزش و امتیاز :نفیس؛ تحریر به خط نسخ ایرانی ،تذهیب اوراق
به ویژه دو صفحۀ ا ّول نسخه.
مالحظات :نســخۀ حارض اخیــرا ً در کتابخانــۀ مرکزی تجلید
شدهاســت؛ اوراق فاقد صفحهشامر و آیات نیز بدون شامرش
و
اســت؛ در حاشــیۀ صفحۀ ســوم ثواب قرائت ســورۀ بقره
« .5فمن ب دّله بعد ما سمعه مامنا إمئه علی الذین یبدلونه،
آلعمران بیان شدهاست.
ان الله سمیع علیم» (سوره بقره ـ .)181
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اهــدا کنندگان و تاریــخ اهدا :مح ّمــد ابراهیم رشیعتی و
زهــرا تنومند۱۳۷۱ ،ه.ش؛ خــط منت :نســخ ایرانی ،عالی؛
کاتب :مح ّمدحسن الکنجوی؛ محل و تاریخ کتابت[ :تربیز]،
۱۲۶۰هــ.ق؛ وضعیت چــاپ :تربیز۱۲۶۰ ،هــ .ق؛ چاپخانه:
ابوالحسن شــیرازی و میرزا محســن تربیزی؛ بانی و چاپ:
[میرزا عبدالصمد تربیزی]؛ تعداد صفحه.۴۵۰ :
آرایشها :دستی است ،سورۀ حمد و ا ّول سورۀ بقره جمعاً دارای
چهار کتیبه و دو رسلوح زرپوش منقّش با جدولبندی طالیی و
رسخی و الجورد ،حاشیۀ م ذَّهب گل و برگ طالیی و الجورد و
رسخی ،اوراق جدولبندی به شنگرف و زر و مشکی و الجورد،
کمند به شنگرف ،فواصل آیات گوی طالیی ،ا ّول سورهها دارای
کتیبۀ طالیی با الجورد و شــنگرف ،حاشــیۀ اوراق گُل و برگ
طالیی و الجوردی ،اسامی سورهها به قلم ثلث رسخ ،نشانهها
در حاشیۀ اوراق به رسخی در میان قندیل زرپوش.
قطع و نوع جلد :رقعی ،تیامج رضبی با عطف چرمی؛ اندازۀ
اوراق۱۲/۷۰×۲۰ :س.م.؛ تزیین جلد :پشت جلد یک ترنج با
دو رسترنج رضبی .اثر مهر :حســینبن ...؛ کتابخانۀ مرکزی
آســتان قدس رضوی؛ اهدایی آقای مح ّمد ابراهیم رشیعتی
و خانم زهرا تنومند به کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضوی نسخه شامره  751قدیمی ترین نسخه چاپ رسبی که در شعبان 1247
ارزش و امتیاز :نفیس؛ کتابت به نسخ عالی ،تذهیب زیبای قمری در تهران به چاپ رسید.
دو صفحۀ ا ّول و ســایر اوراق و طال و الجورد و شــنگرف و  )2قرآن شامرۀ :۸۳۴
جدولبندی دستی.
واقف و تاریخ وقف :نامعلوم؛ آغاز :سورۀ بقره (آیۀ ا ّول)؛ انجام:
سورۀ ناس؛ ضامیم :مذیل :شناسنامۀ نسخه (یک صفحه)؛ خط
قرآنهای بدون ترجمه وغیر چاپ سنگی
منت :حروفچینی شــده؛ نارش :نامعلوم؛ وضعیت چاپ :تهران،
نوبــت ا ّول ۱۲۵۵ه .ق؛ چاپخانه :زینالعابدین تربیزی؛ بانی و
 )1قرآن شامرۀ :۷۵۱
واقــف و تاریــخ وقف :نامعلــوم ،دوم رجــب ۱۲۴۸ه .ق؛ اهتاممکننده[:سیدمح ّمدطهرانی]؛تعدادصفحه.۵۰۸:
ضامیم :مذیل :توضیحات بانــی و نارش چاپ (دو صفحه)؛ آرایشهــا :اوراق جدولبندی مشــکی؛ قطــع و نوع جلد:
خط مــن :حروفچینی شــده؛ وضعیت چــاپ :دارالخالفه رقعی ،مقوا با روکش پارچه؛ اندازۀ اوراق۱۳×۲۰ :س.م.
طهران ،نوبت ا ّول۱۲۴۷ ،ه.ق؛ چاپخانه :اسفندیارخان؛ بانی اثــر مهر :از طرف کمســیون اصالحات آســتان قدس عرض
دیده شد به تاریخ  ۱شهر شعبان ۱۳۴۳؛ منرۀ مسلسل کتاب
چاپ :میرزا زینالعابدین؛ تعداد صفحه.۴۶۰ :
آرایشها :اوراق جدولبندی مشکی با تحریر مشکی؛ قطع ۱۴۰۶؛ یادداشــت :در ا ّول نسخه« :وقف رسکار فیض آثار»؛
و نوع جلــد :وزیری بزرگ ،تیامج قهوهای ســوخته؛ اندازۀ ارزش و امتیاز :نفیس؛
مالحظات :یک ورق از ا ّول نســخه که حاوی صفحۀ عنوان و
اوراق۱۹×۲۸ :س.م.
یادداشت :در ا ّول سورۀ بقره[« :هو] الواقف علی الضامیر و سورۀ حمد بوده موجود نیست؛ شامرش اوراق به صورت برگی
است؛ آیات فاقد شامرش است.
املطّلع علی الرسایر ،و الصلوۀ علی ارشف [خلقه] و...
ارزش و امتیاز :نفیس؛ چاپ رسبی قدیمی.
مالحظات :نســخه حارض در ســال  ۱۳۶۵شمســی دوباره  )3القرآن و هو الهدی و الفرقان شامرۀ :۱۰۲۸
تجلید و صحافی شدهاست؛ آیات فاقد شامرش است؛ این واقــف و تاریخ وقف :میــرزا رضاخان نائینــی قاضی نور،
نسخه قدیمیترین چاپ رسبی موجود در کتابخانۀ آستان ۱۳۱۱هــ.ش؛ ضامیم :مذیل :فهرســت اجزا و ســور (ســه
قدس رضوی است.
صفحه) ،نجوم الفرقان فی اطراف القرآن (کشف اآلیات) در

[تربیــز] ،نوبت ا ّول۱۲۶۰ ،ه.ق؛ تعــداد صفحه۴۱۷ :؛ قطع
و نوع جلد :رقعی ،مقوا بــا روکش گالینگور جگری؛ اندازۀ
اوراق۱۴×۲۲ :س.م.؛ تزییــن جلد :بر روی جلد و عطف آن
کلمۀ «قرآن مجید» به رنگ مشکی.
اثر مهر :در ا ّول نســخه مهر دو نفر که نسخه را داخل عرض
کردند؛ از طرف کمسیون اصالحات آستان قدس عرض دید شد
به تاریخ  ۱شهر شعبان ۱۳۴۳؛ منرۀ مسلسل کتاب ۱۳۷۴؛ در
آخر نسخه مهر چهار نفر از کسانی که نسخه را زیارت کردند.
ارزش و امتیاز :نفیس.
مالحظات :نســخۀ حارض اخیــرا ً در کتابخانۀ مرکزی تجلید
شدهاســت؛ اوراق فاقــد صفحهشــار و آیــات نیز بدون
شــارش است؛ تاریخ چاپ نسخه بر حسب وقفنامۀ ا ّول
نسخه ظاهرا ً سال ۱۲۶۰ه.ق .است.

 )5قرآن شامرۀ :۷۵۳

یک صفحه از اواخر نســخه شــاره  1028معروف به نســخه گوستاو
فلوگل چاپ 1842میالدی ا ٓملان

 ۲۱۹صفحه؛ خط منت :حروفچینی شده؛ نارش :سایتپوا یتپی
کارونی؛ وضعیت چاپ :الیپزیک (آملان)۱۸۴۲ ،م۱۲۵۸( .ه
.ق).؛ مص ّحح چاپ :گوستاو فلوگل؛ تعداد صفحه.۳۳۷ :
آرایشهــا :ســورۀ حمد و ا ّول ســورۀ بقــره داخل محراب
رسخرنگ ،اوراق جدولبنــدی و تحریر به رسخی ،تذهیب
به ســبک مغربــی ،لبه بههــم آمــده اوراق طالیی؛ قطع
و نــوع جلد :وزیری ،مقوا با روکش گالینگور ســبز رضبی؛
اندازۀ اوراق۱۸×۲۴ :س.م؛ تزیین جلد :پشــت و روی جلد
لوزیهای رضبی با گل و برگ طالیی.
اثر مهر :کتابخانۀ رضوان ـ تأســیس میــرزا رضاخان نائینی
قاضی نورـ ۱۳۰۹شLibrairie.Rezvan .
یادداشــت نســخه« :وقفی مرحوم میرزا رضاخــان نائینی
قاضی نور بکتابخانه مبارکه ا ّول مرداد سنه »۱۳۱۱؛
توســط مســترشق آملانی،
ارزش و امتیــاز :نفیس؛ تصحیح ّ
کشــفاآلیات (نجوم الفرقان فی اطراف القرآن) ،چاپ در
قرن نوزدهم میالدی؛ مالحظات :نســخه حارض به کوشش
«گوســتاو فکوگل» آملانی به چاپ رسیده است؛ این نسخه
در تاریخ ا ّول مرداد ۱۳۱۱ش .وقف گردیده و سپس در سال
۱۳۷۷ش .به کتابخانۀ آستان قدس منتقل شد.

واقفه و تاریخ وقف :کربی خانم۱۲۹۷ ،ه.ق؛ ضامیم :مذیل:
شناسنامۀ نسخه؛ خط منت :حروفچینی شده؛ نارش :نامعلوم؛
وضعیــت چاپ :تهران ،نوبت ا ّول۱۲۷۱ ،ه.ق؛ چاپخانه :آقا
عبدالکریم؛ بانی چاپ و اهتامم کننده :میرزا زین العابدین؛
تعداد صفحه.۴۴۷ :
آرایشها :اوراق جدولبندی مشــکی و تحریر به مشــکی،
اســامی سورهها دستنویس و به خط ثلث و با قلم رسخ،
فواصل تعدادی از ســورهها به صورت دســتی؛ قطع و نوع
جلد :وزیری بزرگ ،مقــوا با روکش گالینگور جگری؛ اندازۀ
اوراق۱۸/۵×۲۷/۳ :س.م.
اثر مهر :از طرف کمسیون اصالحات آستان قدس عرض دید
شد به تاریخ  ۱شهر شعبان ۱۳۴۳؛ منرۀ مسلسل کتاب ۱۳۱۹
ارزش و امتیاز :نفیس ،درجه دو.
مالحظات :نسخۀ حارض اخیرا ً در کتابخانۀ مرکزی تجلید و
صحافی شدهاســت؛ جزو سیام نسخه دارای افتادگی بوده
که صحاف با افزودن اوراق نســخ متف ّرقه آن را ترمیم کرده
است؛ آیات فاقد شامرش است.

قرآنهای چاپ سنگی مرتجم
 )1قرآن شامرۀ :۷۵۷

واقف و تاریخ وقف :بازمانــدگان محبوبه باجی ،نامعلوم؛
آغــاز :ســورۀ بقره (آیۀ ا ّول)؛ انجام :ســورۀ نــاس؛ ضامیم:
مذیل :شناسنامه نســخه ،دعای پس از تالوت و وقفنامه
(ســه صفحه)؛ خط منت :نســخ ایرانی ،عالــی؛ کاتب :منت:
 )4قرآن شامرۀ :۸۲۶
واقفه و تاریخ وقف :خورشیدکاله خانم ،ربیع اال ّول۱۲۶۱ه.ق؛ علیابن زینالعابدین نــوری؛ کاتب ترجمه :میرزا علیاکرب
خط منت :حروفچینی شــده؛ نارش :نامعلوم؛ وضعیت چاپ :تفرشی؛ محل و تاریخ کتابت[ :تربیز]۱۲۵۸[ ،ه.ق].؛ مرتجم:

نامعلوم؛ وضعیــت چاپ[ :تربیز] ،نوبــت ا ّول۱۲۵۸ ،ه.ق؛
تعداد صفحه.۵۵۹ :
آرایشهــا :اوراق جدولبندی مشــکی ،فواصل آیات باقلم
رسخ ،اســامی ســورهها به خط ثلث مشــکی؛ قطع و نوع
جلد :وزیری ،مقوا روغنی دستی صدمهدیده؛ اندازۀ اوراق:
۱۷×۲۵س.م.؛ تزیین جلد :درون جلد زمینۀ الکی یک شاخه
گل نرگس دســتی ،پشــت و روی جلد تشعیر گل و برگ به
صورت دستی با جدولبندی.
ارزش و امتیاز :نفیس؛ تحریر به دو خط نســخ و نستعلیق
ایرانی ،ترجمۀ روان ،ثواب قرائت سورهها.
مالحظات :دعای پس از تالوت و وقفنامه در آخر نســخه
دســتنویس اســت؛ ترجمۀ فارســی در زیر آیات و ثواب
قرائت ســورهها در حاشــیۀ اوراق آورده شدهاســت؛ بین
ســطرها خطکشی شدهاســت؛ آیات فاقد شــارش است؛
شامرش صفحات به صورت ورقی است.
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محــل و تاریخ کتابت[ :تربیز]۱۲۶۰ ،ه.ق؛ مرتجم :نامعلوم؛
نــارش و بانی چاپ :آقا عبداملح ّمد؛ وضعیت چاپ[ :تربیز]،
نوبــت ا ّول۱۲۶۰ ،ه.ق؛ چاپخانه :آقــا عبداملح ّمد؛ مص ّحح
چاپ :تعداد صفحه.۵۴۴ :
آرایشهــا :اوراق جدولبندی مشــکی ،اســامی ســورهها
در حاشــیۀ اوراق به خط ثلث مشــکی؛ قطع و نوع جلد:
وزیــری ،مقوا بــا روکش گالینگــور جگری؛ انــدازۀ اوراق:
۱۶/۵×۲۴/۷س.م.؛ تزییــن جلد :در عطف جلد کلمۀ «قرآن
مجید» به رنگ مشکی.
اثر مهر :وقف رسکار فیض آثار حرضت ثامن االمئه سالمالله
علیه؛ عبده مح ّمدحســینبن فضلالله الحســینی از طرف
کمسیون اصالحات آســتانقدس عرض دید شد به تاریخ ۱
شهر شعبان ۱۳۴۳؛ منرۀ مسلسل کتاب .۱۳۳۷
یادداشــت« :هــو الواقف ،وقــف رشعی منود امیــر االمراء
العظام مح ّمدحســنخان رسدار بیات ایروانی این یک جلد
کالماللــه را بر کافه اهل ایامن ،ثواب آن در یوم الینفع مال
و البنــون عاید گردد به مرحوم ج ّنت مکان مح ّمدخان واله
وقف کرد ۴ .شهر شوال املکرم سنه  ۱۲۷۲داخل عرض شد»؛
«به تاریخ شهر شوالاملک ّرم  ۱۲۷۰داخل عرض شد».
ارزش و امتیاز :نفیس؛ تحریر به دو خط نســخ و نستعلیق
ایرانی ،ترجمۀ روان به پارسی زیرنویس آیات ،ثواب قرائت
سورهها ،قدمت چاپ نسخه.
مالحظات :نســخۀ حارض اخیــرا ً در کتابخانۀ مرکزی تجلید
شدهاســت؛ در آخر نســخه چهار مهر از افرادی که نسخه
را زیــارت کردند وجود دارد؛ کلــات «بد ،خوب و »...برای
اســتخاره کردن در باالی اوراق آورده شدهاست؛ آیات فاقد
شامرش و صفحهشامر اوراق نیز به صورت برگی است؛ بین
ســطرها خطکشی شدهاســت؛ ترجمۀ پارسی در زیر آیات
و ثواب قرائت سورهها در حاشیۀ اوراق آورده شدهاست.

و مشکی ،جدولبندی تفسیر در حاشیۀ اوراق با قلم رسخ،
منایانگر اجزا در حاشیۀ اوراق داخل زراندازی ،ا ّول سورهها
دارای کتیبه زراندازی و الجوردی ،اســامی سورهها به خط
ثلــث و با قلم رسخ؛ قطع و نوع جلد :وزیری ،مقوا روغنی
دستساز آسیبدیده ،عطف و حاشیه تیامج تریاکی؛ اندازۀ
اوراق۱۷/۵×۲۶/۵ :س.م.
تزیین جلد :درون جلد زمینۀ الکی یک شــاخه گل نرگس،
روی جلــد زمینــۀ زرپوش گل و بوته بــا عطف و لبههای
تیامج قهوهای.
ارزش و امتیــاز :نفیس؛ تحریر به خط نســخ و نســتعلیق
ایرانی ،ترجمه به پارسی همراه با خالصۀ التفسیر ،تذهیب
زیبای ا ّول ســورهها و نیز دو صفحۀ ا ّول نسخه ،کتیبههای
ا ّول سورهها و جلد دستساز.
مالحظات :نسخه یکبار بازسازی و در سال  ۱۳۶۹اسیدزدایی
شدهاســت؛ کلامت «بد و خوب» برای اســتخاره کردن در
باالی اوراق آورده شدهاســت؛ ترجمۀ پارســی در زیر آیات
و خالصۀالتفســیر در حاشــیۀ اوراق اســت؛ اوراق بــدون
صفحهشامر است.

 )4قرآن شامرۀ :)۳۳۰۳۹( ۱۲۴۱

 )3قرآن شامرۀ :۶۹۹

واقف و تاریــخ وقف :کاظم مدیر شــانهچی۱۳۷۷[ ،ش].؛
ضامیم :مذیل :دعای ختم قرآن؛ خط منت ،ترجمه و حاشیه:
نسخ ایرانی ،عالی؛ کاتب :منت :عبدالله تربیزی؛ کاتب ترجمه
ترجمه و تفسیر :عبدالرحیم ابن مح ّمد جعفر؛ محل و تاریخ
یک صفحه از ا ٓخر نسخه شامره  756مهر افرادی
کتابت[ :تهران]۱۲۶۷ ،ه.ق؛ مرتجم :نامعلوم؛ وضعیت چاپ:
واقف و تاریخ وقف :مح ّمد حسنخان رسدار۱۲۷۰[ ،ه.ق].؛ تهران ،نوبت ا ّول۱۲۶۷ ،ه.ق؛ تعداد صفحه.۵۲۲ :
ضامیم :صدر :دعای قبل از تالوت و طریقۀ اســتخاره کردن آرایشها :دســتی است ،سورۀ حمد و ا ّول سورۀ بقره دارای
(یــک صفحه)؛ ذیل :توضیحات کاتــب؛ خط منت ،ترجمه و دو رسلــوح زرانــدازی و الجــورد و رسخ رنــگ و فیروزه با
حاشــیه :نســخ ایرانی ،عالی ،نســتعلیق خفی؛ کاتب :منت :جدولبندی به چهار رنگ مذکوره ،بینالسطور زر اندازی و
علیابن زینالعابدین النوری کاتب ترجمه؛ ترجمه :نامعلوم؛ جمعاً دارای چهار کتیبه ،اوراق جدولبندی به زر و الجورد

اهــدا کننده و تاریخ اهدا :ســودابه محجوبــی۱۳۷۹ ،ش.؛
ضامیم :صــدر :دعای قبــل از تالوت ،تعویذات ،فهرســت
ســور (پنج صفحه)؛ ذیــل :دعای پس از تــاوت منقول از
صحیفــۀ ســجادیه و توضیحات کاتب (ســه صفحه)؛ خط
منت ،ترجمه و حاشــیه :نسخ ایرانی ،عالی؛ کاتب :ابوطالب
ابن میرزا مح ّمدعلی معروف بــه میرزاخان؛ تاریخ کتابت:
۱۲۷۱ه.ق؛ مرتجم :نامعلوم؛ وضعیت چاپ[ :تربیز] ،نوبت
ا ّول۱۲۷۱ ،ه.ق؛ تعداد صفحه.۴۷۱ :
آرایشها :دســتی اســت ،دعای قبل از تالوت به خط ثلث
مشــکی داخل ترنج با زراندازی بینالسطور و حاشیۀ گل و
برگ طالیی ،خطوط و سطور دو صفحه تعویذات زراندازی،
فهرست سورهها به خط ثلث مشکی داخل اشکال هندسی
منتظم با زراندازی بین خطوط و گل و برگ طالیی ،ســورۀ
حمد و ا ّول سورۀ بقره جمعاً دارای چهار کتیبۀ طالیی و دو
رسلوح طالیی با جدولبندی حاشیۀ گل و برگ طالیی ،متام
اوراق جدولبنــدی به رسخی و مشــکی ،تحریر به الجورد
و کمنــد به رسخی و مشــکی ،فواصل آیــات گوی طالیی،
نشانهها در حاشیۀ اوراق داخل ترنج طالیی ،اسامی سورهها
به خط ثلــث مشــکی ،ا ّول ســورهها دارای کتیبه طالیی،
خطوط سطور متام اوراق به زر ،دعای سجده در آخر نسخه
داخــل ترنج طالیی با رسترنج و یک کتیبه طالیی تو خالی،
آرایشها در اصل مشکی چاپی بوده که روی اشکال مشکی
چاپی زراندازی دستی شدهاست.
قطــع و نوع جلد :رحلی کوچک ،روغنی عکســی با عطف
میشــن و لبههای مقوایــی؛ انــدازۀ اوراق۲۰×۲۹/۷ :س.م؛
تزیین جلد :پشت و روی جلد در زمینۀ خرمایی گل و بوته
عکسی با روکش پالستیک نازک.
اثر مهر :کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضوی؛ اهدایی مرحومه
سودابه محجوبی به کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضوی.
ارزش و امتیاز :نفیس؛ تحریر به دو خط نســخ و نستعلیق
ایرانی ،ترجمۀ روان به پارسی ،تفسیر بعضی از آیات کریمه،
تذهیب زیبای نسخه.
مالحظات :کلــات «خوب و بد» برای اســتخاره کردن در
باالی اوراق آورده شدهاست؛ ترجمۀ فارسی در زیر آیات و
در حاشیۀ اوراق نوشته شدهاست.
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سوره نور نسخه شامره  1241تحریر ابوطالب ابن میرزا محمد علی

واقــف و تاریخ وقف :عبداملح ّمد عمــو اغلی۱۳۶۳ ،ه.ق؛
ضامیم :صدر :دعای قبل از تالوت (دو صفحه)؛ ذیل :دعای
پس از تــاوت (یک صفحه)؛ خط منت ،ترجمه و حاشــیه:
نســخ ایرانی ،عالی ،نســتعلیق خفی؛ کاتــب :منت :مح ّمد

روی جلد و عطف آن کلامت «قرآن ترجمه بفارسی» رضبی و
به رنگ طالیی؛ اثر مهر :کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضوی.
ارزش و امتیاز :نفیس ،درجه دو؛ ترجمۀ روان به زبان پارسی
توسط مرحوم بصیرامللک و آقا جامل خوانساری.
ّ
مالحظات :نســخۀ حارض اخیرا ً در کتابخانۀ مرکزی تجلید و
صحافی شده است؛ اوراق فاقد صفحهشامر است.

صــادق الحســینی؛ کاتب ترجمه و تفســیر :عبدالحســین
فریدنــی؛ تاریخ کتابت۱۲۷۱ :ه.ق؛ وضعیت چاپ[ :تربیز]،
نوبــت ا ّول۱۳۷۴ ،ه.ق؛ چاپخانه :آقا مح ّمدحســینبن آقا
محمدرضا تربیزی؛ تعداد صفحه.۴۳۱ :
آرایشها :ســورۀ حمد و ا ّول ســورۀ بقــره دارای دو کتیبه
با حاشــیۀ مذ ّهــب گل و برگ در زمینۀ الجــورد و طالیی
غیرچاپی ،اوراق جدولبندی با الجورد و طالیی غیر چاپی،
در پایــان آیات گوی طالیی غیر چاپی ،ا ّول ســورهها دارای  )2قرآن شامرۀ :۱۲۴۰
کتیبۀ زمینۀ زر و الجورد غیر چاپی ،نشــانهها در حاشــیۀ
داخل شمســۀ طالیی با رسخی ،دعای قبل و بعد از تالوت
در ا ّول و آخر نسخه داخل ترنج با دو رسترنج.
قطع و نوع جلــد :وزیری ،مقوای روغنــی و عطف تیامج
عنابی؛ اندازۀ اوراق۱۵×۲۴/۲۰ :س.م.؛ تزیین جلد :پشــت
و روی جلــد در زمینــۀ الجــوردی دارای گل و بوته با ســه
جدولبندی در زمینۀ زرد و مشکی.
یادداشــت« :وقف مؤبد و حبس مخلّد آستانه قدس رضوی
روحی فدا منود این کالمالله مجید را مرحمت و غفران پناه
جنت رضوان آرامگاه مشهدی عبداملحمد عمو اغلی خلف
مرحوم مشــهدی محمد آقای کهنموئی»؛ «در آستانۀ قدس
تالوت شــود و فایدهاش بر روح مقدّس ایشان عاید گردد»؛
«تحریرا ً شهر صیام [ ۱۳۶۳ه.ق.»].
ارزش و امتیــاز :نفیــس؛ جدولبندی طالیی و اســتفاده از
الجورد و طال و شنگرف در ا ّول سورهها ،وجود گوی طالیی
در فواصل آیات و تذهیب دو صفحۀ ا ّول نسخه.
مالحظات :ترجمۀ فارسی در زیر آیات و خالصۀ تفسیر در
حاشــیۀ صفحات است؛ در اکرث صفحات کلمۀ دستنویس
«وقف آستانه قدس رضوی» وجود دارد؛ آیات فاقد شامرش
است؛ جلد روغنی نسخه آسیب دیده است.

قرآنهای مرتجم غیر چاپ سنگی
 )1قرآن کریم ترجمه به فارسی شامرۀ :۱۱۹۶

اهــدا کننده و تاریخ اهدا :نامعلوم۱۳۷۸ ،ش.؛ آغاز :ترجمۀ
سورۀ حمد؛ انجام :ترجمۀ سورۀ ناس؛ ضامیم :صدر :صفحۀ
عنــوان (یــک صفحه)؛ ذیــل :توضیحات بانــی چاپ (یک
صفحه)؛ خــط منت :حروفچینی شــده؛ مرتجم :بصیرامللک،
آقا جامل خوانســاری؛ نارش :کتابخانۀ اقبال؛ وضعیت چاپ:
تهران ،نوبــت ا ّول۱۳۱۵ ،ش.؛ چاپخانه :اقبال؛ بانی چاپ و
اهتامم کننده :حسین اقبال؛ تعداد صفحه.۶۱۸ :
آرایشهــا :در صفحۀ عنوان کلمۀ «قرآن کریم» به خط ثلث
مشکی با جدولبندی؛ قطع و نوع جلد :رقعی ،مقوا با روکش
نسخهشامره 1196قدیمیتریننسخهمرتجمچاپرسبی گالینگور طوسی؛ اندازۀ اوراق۱۳/۷×۱۹/۷ :س.م.؛ تزیین جلد:

نســخه  1240کتابــت محمد علی مــدرس زاده با ترجمــه و خالصه
التفسیر در حاشیه

اهــدا کننده و تاریخ اهدا :بنیاد شــهید تهــران۱۳۷۸ ،ش.؛
ضامیم :صــدر :دعای قبل از تالوت ،تجویــد القرآن ،کتاب
روایح الغیب تألیف شــیخ عبدالنبی ،تجوید منظوم ،رسالۀ
کلامت مشــکلۀ سور قرآنیه ،کتاب شجرۀ طیبه ،کتاب حجۀ
البالغــه ،تصویــری خیالــی از امیراملؤمنین بــا فرزندانش،
ضیاءالعیــون در طلســات و تعویــذات ،فهرســت ســور
( ۶۹صفحه)؛ ذیــل :دعای پس از قرائت ،کشــفاملطالب،
کشفاآلیات ،دعای سجده ( ۱۰۳صفحه)؛ خط منت ،ترجمه
و حاشیه :نســخ ایرانی ،عالی ،نستعلیق؛ کاتب :مح ّمدعلی
سزاده؛ محل و تاریــخ کتابت[ :تهــران]۱۳۶۳ ،ه.ق؛
مــدر 
نارش :سیداحمد کتابچی؛ وضعیت چاپ :تهران ،نوبت ا ّول،

۱۳۶۳ه.ق؛ چاپخانه :اســامیه؛ بانی چاپ و اهتامم کننده:
رشکــت ســهامی طبع کتاب و ســید احمــد کتابچی مدیر
کتابفروشی اسالمیه؛ تعداد صفحه.۴۴۲ :
آرایشهــا :دعای قبل از تالوت در ا ّول و دعای ســجده در
آخر نســخه داخل ترنج با دورسترنج و حاشــیه گل و برگ
مشکی ،اسامی سورهها به خط ثلث مشکی ،سورۀ حمد و
ا ّول سورۀ بقره جمعاً دارای چهار کتیبه و دو رسلوح مشکی
با جدولبندی و حاشیۀ تزیینی ،اوراق جدولبندی مشکی،
نشانهها در حاشیۀ اوراق به خط ثلث مشکی.
قطــع و نــوع جلد :رحلی ،تیــاج خرمایی؛ انــدازۀ اوراق:
۲۲×۳۵س.م.؛ تزییــن جلد :بــر روی جلد کلــات «قرآن،
کشــفاآلیات »...به خط نســتعلیق طالیی با جدولبندی
رضبی ،پشــت جلد یک ترنج با جدولبندی رضبی.اثر مهر:
کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی؛ اهدایی بنیاد شهید به
کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی.
ارزش و امتیــاز :نفیس ،درجه دو؛ تحریر به دو خط نســخ
و نســتعلیق ایرانــی ،ترجمــۀ روان بــه پارســی و خالصۀ
تفسیر ،ملحقات در ا ّول و آخر نسخه شامل :تجویدالقرآن،
کشفاآلیات ،کشفاملطالب و. ...
مالحظــات :کاتــب نســخه را بــه خواهــش «مح ّمدعلی
روســتازاده» مدیر کتابفروشی بهار نوشته و سپس ِ
توسط
نارش به صورت عکســی به چاپ رسانده است .بین سطرها
خطکشی شــده اســت .حروف «د ،ط و »...برای استخاره
کردن در باالی اوراق آورده شــده است؛ ترجمۀ فارسی در
زیر آیات و خالصۀ تفسیر در حاشیه نوشته شده است.

 )3قرآن مجید (با ترجمه و تفسیر)
شامرۀ  ۸۶۵ـ ۸۶۴ـ:۸۶۳

کابــل[ ،نوبت ا ّول]۱۳۲۳ ،ش.؛ بانــی چاپ و اهتاممکننده:
مح ّمد ظاهر شــاه (پادشاه افغانســتان)؛ چاپخانه :مطبعۀ
عمومــی؛ تعــداد صفحــه :ج .)۱۱۴۳( .۱.ـ ج .)۱۲۳۰( .۲.ـ
ج)۱۰۴۵( .۳.؛ مص ّحح :ج[ .۳.محمودی و مسعود کریمی]؛
قطــع و نوع جلد :وزیری،ج :.۱.با روکش گالینگور .ـ ج ۲.و
 : ۳شــومیز؛ اندازۀ اوراق :ج۱۷/۸۰×۲۷/۴۰ : ۱.س.م.؛ ج: ۲.
۱۷/۶۰×۲۶/۸۰س.م.؛ ج۱۸×۲۶/۷۰ : ۳.س.م.
تزییــن جلد :روی جلد کلمۀ «قــرآن مجید »...به خط ثلث
طالیــی با چهارگوش تزیینی طالیی و رضبی؛ اثر مهر :ج:۳.
مغازۀ حاجی مح ّمدرحیم منرۀ .۱۷
یادداشت :ج« :۱.بتاریخ  ۵حوت سنه  ۱۳۲۵این تفسیر قرآن
حکیم که در مطبعۀ کابل ،افغانســتان به چاپ رســیده به
کتابخانۀ حرضت امام ثامن در مشــهد رضوی اهدا گردید.
سپهســاالر افغانســتان و صدراعظــم» .ج« :۲.هو الواقف،
وقف مؤبد منــود العباد الحاج محمدرحیــم زله قندهاری
ســاکن قندهار این جلد قرآن مجید و جلد ا ّول و ســوم به
کتابخانــۀ مبارک حــرت ثامن االمئــه املعصومین علیبن
موسیالرضا علیه آالف التحیۀ و الثناء و تولیت آن با متولّی
باشی آستانقدس خواهد بود ـ تحریر بیست و هفتم شهر
رجب [۱۳۷۱ه.ق.»].
ارزش و امتیــاز :نفیــس ،درجــه دو؛ ترجمــۀ روان به زبان
فارسی ،تفســیر متام آیات .مالحظات :اصل نسخه به زبان
توســط «محمود حســن دیوبندی» و «شبیر
اردو بوده که ّ
احمد دیوبندی» به فارســی ترجمه شــده اســت؛ ترجمۀ
فارســی در زیر آیات و تفسیر در پایان هر آیه آورده شده
است؛ آیات فاقد شامرش است؛ وقفنامه جلد سوم تقریباً
مشابه وقفنامۀ جلد دوم است.

اهدا کننده و تاریخ اهدا :ج .۱.سپهساالر افغانستان [مح ّمد  )4قرآن مجید شامرۀ :۸۱۷

ظاهرشــاه]؛ ۱۳۲۵ش.؛ واقــف و تاریــخ وقــف :ج ۲ .و .۳
مح ّمدرحیم زله قندهــاری؛ رجب ۱۳۷۱هــ.ق؛ ج .۱.آغاز:
ســورۀ حمد ،انجام :سورۀ توبه (آیۀ  .)۹۳ـ ج .۲.آغاز :سورۀ
توبه (آیۀ  ،)۹۴انجام :سورۀ عنکبوت (آیۀ  .)۴۴ـ ج .۳.آغاز:
ســورۀ عنکبوت (آیۀ  ،)۴۵انجام :ســورۀ ناس؛ ضامیم :ج:۱.
صــدر :صفحۀ عنــوان (یک صفحــه) .ـ ج .۲.صدر :صفحۀ
عنوان ،غلطنامه (پنج صفحه)؛ ذیل :تقریظات از کشورهای
هند ،پاکستان و ایران دربارۀ چاپ نسخه (نه صفحه) .ـ ج:۳.
صدر :صفحۀ عنوان (یــک صفحه)؛ ذیل :ظاهرا ً توضیحات
مص ّححان ،رموز اوقاف ،تقریظات مذکور در ذیل جلد دوم
(یازده صفحه)؛ خط منت :حروفچینی شده؛ مرتجم :محمود
حســن دیوبندی؛ شــبیر احمد دیوبنــدی؛ وضعیت چاپ:

اهدا کننــده و تاریــخ اهدا :مح ّمــد فیــروزی ۳۰ ،خرداد
۱۳۲۴ش.؛ ضامیــم :صدر :صفحه عنوان (یک صفحه)؛ ذیل:
توضیح نارش ،فهرست اغالط چاپی (سه صفحه)؛ خط منت و
ترجمه :نسخ عثامنی ،ممتاز ،حروفچینی به صورت مستقل؛
کاتب[ :مصطفی نظیف]؛ مرتجم :محمود تهرانی (یارسی)؛
نارش :کتابفروشی اسالمیه؛ وضعیت چاپ :تهران ،نوبت ا ّول،
۱۳۶۴ه.ق؛ چاپخانه :اســامیه؛ بانی چاپ و اهتاممکننده:
سید احمد کتابچی؛ مص ّحح چاپ :ابوالحسن شعرایی مسجد
حوضی؛ تعداد صفحه.۱۰۴۲ :
آرایشهــا :در صفحــۀ عنوان کلمۀ «قــرآن مجید» به خط
ثلث مشــکی باجدولبندی و حاشــیۀ گل و برگ مشــکی،
ســورۀ حمد و ا ّول ســورۀ بقره جمعــاً دارای چهار کتیبه با

جدولبندی و حاشیۀ گل و برگ مشکی ،اوراق جدولبندی قرآنهای مرتجم به زبان های غیر فارسی
با تحریر مشکی ،ا ّول ســورهها دارای کتیبه مشکی ،اسامی  )1قرآن کریم (قورئان کهریم(زبان ایغوری)):
سورهها به خط ثلث مشکی.
قطع و نــوع جلد :رقعی ،مقوا با روکــش گالینگور جگری؛
انــدازۀ اوراق۱۴×۱۹/۵ :س.م.؛ تزییــن جلد :در عطف جلد
کلمۀ «قرآن کریم» به رنگ مشکی.
یادداشــت :در ا ّول نسخه« :تقدیم به آستانۀ مقدّس رضوی از
طرف خاکســار مح ّمد فیــروزی؛ وقف برای تــاوت»؛ در آخر
نســخه« :در این موقع تاریخ خرداد ماه  ۱۳۲۴که برای زیارت
آســتان قدس رضوی حرضت امام هشتم علیبن موسیالرضا
علیه الصلوات ...و مرشف شدم این قرآن کریم را هدیه و تقدیم
آســتانه مقدّس منود تا بر ...برای تالوت قرائت شــود؛ خاکسار
مح ّمد فیروزی ...مقیم بابل مازندران  ۳۰خردادماه .»]۱۳[۲۴
ارزش و امتیــاز :عادی؛ تحریر به خط نســخ عثامنی ممتاز،
توسط آقای شعرایی.
ترجمۀ فارسی و خالصۀتفسیر ،تصحیح ّ
مالحظات :منت قــرآن در  ۵۲۱صفحه و ترجمه نیز در ۵۲۱
صفحه است؛ نسخۀ حارض اخیرا ً در کتابخانۀ مرکزی آستان
قدس تجلید شدهاست.

 )5کتاب نبی ـ قرآن فارسی شامرۀ  ۳۴۲ـ :۳۴۰

اهــدا کننده و تاریخ اهدا :عباس واعظ طبســی۱۳۷۹ ،ش.؛
ضامیم :صدر :صفحه عنوان ،مقدّمۀ مرتجم (چهار صفحه)؛
ذیل :شناســنامه ،فهرست ســور با ترجمه به لغت ایغوری،
توضیح لغات ،فهرست منابع مرتجم ( ۳۳صفحه)؛ خط منت و
ترجمه :نسخ پاکستانی ،عالی ،حروفچینی به لغت ایغوری؛
مرتجــم :موهه ممــه ت ســالیه رشبیاتی؛ نــارش :دارالنرش
للقومیات؛ وضعیت چاپ :پکن[ ،نوبت اول]۱۹۸۶ ،م؛ تعداد
صفحه.۶۱۰ :
آرایشهــا :ســورۀ حمــد و ا ّول ســورۀ بقــره دارای رسلوح
مزدوج زمینۀ ســبز منقّش و حاشیۀ اشــکال متناظر ،اوراق
جدولبنــدی ،کلمه «قورئان کهریــم» در صفحۀ عنوان در
زمینۀ ســفید داخل شمسه در وسط لوح سبز منقّش؛ قطع
متوســط ،مقوا با روکش گالینگور سبز؛
و نوع جلد :وزیری ّ
اندازۀ اوراق۱۸/۷۰×۲۶ :س.م.
تزیین جلد :روی جلد کلمۀ «قرآن کریم» به خط ثلث طالیی
داخــل ترنج با گل و برگ رضبی در اطــراف و جدولبندی
رضبــی؛ اثر مهر :اهدایی مقام منیع تولیت عظامی آســتان
قدس رضوی ،حرضت آیۀالله واعظ طبســی به حســینیه و
کتابخانۀ امام رضا؛ ارزش و امتیاز :نفیس ،ترجمه و تفسیر به
زبان کاشغری (ایغوری).
مالحظــات :مرتجم آن «مح ّمد صالح رشبیاتی» اســت؛ این
نســخه در تاجکمپنی( )TajCopmanyپاکستان به صورت
فتوگرافی به چاپ رسیده است.

اهــدا کننده و تاریخ اهدا :ج .۲.اســدالله علــم۱۳۶۱ ،ش.؛
ج .۳.خانوادۀ رسهنــگ عبــاسرودی۱۳۶۶ ،ش.؛ ج.۲.آغاز:
ســورۀ توبه؛ انجام :ســورۀ منل (آیۀ .)۹۳ـ ج .۳.آغاز :سورۀ
قصص؛ انجام :ســورۀ ناس؛ ضامیم :ج .۲.صدر :شناســنامه،
مقدّمۀ مرتجم (دو صفحه) .ـ ج .۳.صدر :شناســنامۀ نسخه
(یــک صفحه)؛ ذیل :توضیحات مرتجم (ســه صفحه)؛ خط
مــن و ترجمــه :حروفچینی شــده؛ مرتجم :عبدالحســین Kuran-1 Kerimve meal- icelile8i )2
آیتــی؛ نارش :عبدالحســین آیتی؛ وضعیت چــاپ[ :تهران] ،شامرۀ :۷۲۹
نوبــت ا ّول۱۳۲۵ ،هــ.ق؛ چاپخانــه :یمنــی؛ بانــی چاپ و
اهدا کننده و تاریخ اهدا :کاظم مدیر شــانهچی۱۳۷۷ ،ش.؛
اهتاممکننده[ :عبدالحسین آیتی]؛ تعداد صفحه۴۱۵ :؛ قطع
ضامیم :صدر :صفحه عنوان (یک صفحه)؛ ذیل :دعای ختم
و نوع جلد :وزیری ،مقوا با عطــف پارچهای؛ اندازۀ اوراق:
قرآن ،شناسنامه ،کشفاآلیات به زبان ترکی استانبولی (۳۲
۱۷×۲۰/۳۰س.م.؛ اثر مهر :کتابخانۀ آستانقدس ـ ویژه کتاب؛
صفحه)؛ خط منت و ترجمه :نسخ عثامنی ،ممتاز ،حروفچینی
اهدایی اسدالله علم به کتابخانۀ آستانقدس.
شزاده)؛
مستقل به حروف التین؛ کاتب :حافظ عثامن (قای 
ارزش و امتیــاز :عــادی؛ ترجمه و تفســیر روان به پارســی.
مرتجــم :عبداللــه آیدیــن ()Abdullah Aydin؛ نارش :دار
مالحظات :چند آیه نوشــته شــده و به دنبال آن ترجمههای
النرش آیدین یاین اوی؛ وضعیت چاپ :استانبول ،نوبت ا ّول،
آنها آورده شده است؛ چاپخانۀ جلد سوم «رشکت سهامی طبع
۱۳۹۵ه.ق.چاپخانه :رنکلر مطبعه جیلق؛ تیراژ :بیست هزار
کتاب» است؛ جلد ســوم در  ۵۲۰صفحه و در سال ۱۳۲۶ش.
نسخه ،مص ّحح چاپ :شــورای تدقیق مصاحف ترکیه؛ بانی
توسط خانوادۀ رسهنگ عباسرودی در سال
به چاپ رسیده و ّ
چاپ و اهتاممکننده :آیدین یاین اوی؛ تعداد صفحه.۶۰۵ :
۱۳۶۶ش .به کتابخانه اهدا شــده است؛ جلد سوم نیمۀ جزو
آرایشها :ســورۀ حمد و ا ّول سورۀ بقره دارای حاشیۀ گل و
بیســتم تا آخر جزو سیام را شامل میشود؛ جلد ا ّول موجود
برگ اسلیمی الوان ،فواصل آیات گوی قرمز ،اسامی سورهها
نبوده ،لذا دورۀ این نسخه کامل نیست.
و اجــزا به خط ثلــث مشــکی ،ا ّول ســورهها دارای کتیبۀ

رسخرنگ ،سجاوندی به رسخی ،اوراق دارای جدولبندی و  )4القرآن الحکیم ( )Holy Quranشامرۀ :۱۵
کمندکشی به رسخی؛ قطع و نوع جلد :رقعی ،مقوا با روکش
گالینگور سبز رضبی؛ اندازۀ اوراق۱۲×۱۶ :س.م.
تزییــن جلد :پشــت و روی جلد یک ترنــج مانند طالیی با
گل و برگ طالیی در اطراف و جدولبندی ،در وســط ترنج
کلامت « »kuran-I kerimوجــود دارد .اثر مهرkunold :
[ ...b۸۸Nمهر شوؤن دینی جمهوری ترکیه].
ارزش و امتیــاز :نفیس ،درجه دو؛ تحریر به نســخ عثامنی
ممتاز ،ترجمه و تفســیر در حواشــی آیات بــه زبان ترکی
استانبولی ،کشفاآلیات در آخر نسخه.

 )3القرآن الکریم:

تاریــخ خریــد۱۳۷۸ :ش؛ ضامیــم :صــدر :صفحــۀ عنوان،
شناســنامه ،مجــ ّوز چاپ ،کلمــۀ «القرآن الکریــم» (چهار
صفحــه)؛ ذیل :دعای ختم ،عالئم قرائت ،فهرســت ســور،
تقریظ آیتالله وحیدی ،تشــکرنامۀ مرتجم (شش صفحه)؛
خط منت و ترجمه :نسخ عربی ،ممتاز ،ترجمه ها حروفچینی
به صورت مستقل؛ کاتب :عثامن طه؛ مرتجم :احمد کاویان
پــور ارموی؛ وضعیت چاپ :تهران ،نوبت ســوم۱۳۷۷ ،ش.؛
چاپخانه :اقبال؛ تیراژ :سه هزار نسخه؛ بانی چاپ و اهتامم
کننده :انتشــارات اقبال؛ مص ّحح چاپ :شــورای نظارت بر
چاپ و نرش قرآن کریم؛ تعداد صفحه.۱۲۰۸ :
آرایشها :اوراق جدولبندی با حاشیۀ گرهبندی ،ا ّول سورهها
دارای کتیبه ،چهار صفحۀ ا ّول نسخه دارای حاشیۀ تذهیب
با تزیینات گرهبندی در زمینۀ سبز و هریک دارای یک کتیبۀ
منقّش؛ قطع و نوع جلد :وزیــری ،مقوا با روکش گالینگور
سبز رضبی؛ اندازۀ اوراق۱۶/۴۰×۲۳/۴۰ :س.م.
تزیین جلد :روی جلد کلامت «القرآن الکریم ترجمۀ ترکی»
به خط ثلث و نســتعلیق طالیــی داخل ترنج با دو رسترنج
و تذهیب گل و برگ در اطراف ،درون جلد اسامءالحســنی
داخــل دوایر و مربعات متّحدالشــکل؛ اثر مهــر :کتابخانۀ
مرکزی آستان قدس رضوی.
توسط
ارزش و امتیاز :عادی؛ ترجمۀ ترکی آیات قرآن ،کتابت ّ
یکی از اســاتید معــروف خوشنویســی ،تصحیح منت ترکی
توسط یکی از مراجع تقلید معارص.
ّ
مالحظات :آیتالله سیدمحمد وحیدی بر ترجمۀ منت ترکی
نظارت تام داشــتهاند و لذا در پایان نســخه منت یادداشت
ایشان آورده شده است؛ منت قرآن در  ۶۰۴صفحه و ترجمۀ
ترکی نیز در  ۶۰۴صفحۀ مقابل آن است.

تاریــخ خریــد۱۳۷۴ :ش.؛ ضامیــم :صدر :صفحــۀ عنوان،
مج ّوز چاپ ،توضیح اســامی ،کشفاملطالب ،فهرست سور،
مقدّمــۀ مرتجم ،دعای قبل از تــاوت منقول از امام صادق
(ســی صفحه)؛ ذیل :دعای ختم قرآن منقــول از امام علی
(یک صفحه)؛ خط منت و ترجمه :نســخ پاکستانی ،خوش،
حروفچینــی بــه التین؛ مرتجم :م.ح .شــاکر؛ نــارش و بانی
چاپ :انتشــارات انصاریان؛ وضعیت چاپ :قم ،نوبت ا ّول،
۱۳۷۲ش.؛ چاپخانه :صدر؛ تیراژ :پنج هزار نســخه؛ مص ّحح
چاپ :شــورای نظــارت بر چاپ و نرش قــرآن کریم؛ تعداد
صفحه.۶۳۴ :
آرایشها :در ا ّول نسخه کلمۀ «القرآن الحکیم» به خط ثلث
پاکستانی با چهار لچکی و جدولبندی مشکی ساده؛ قطع و
نوع جلد :وزیری ،مقوا با روکش گالینگور قرمز؛ اندازۀ اوراق:
۱۶/۵۰×۲۳/۵۰س.م .تزیین جلد :پشــت جلد کلمۀ «القرآن
الحکیــم» به خــط ثلث طالیــی؛ روی جلد کلــات «holy
 »quranبه خط التین داخل بیضی با حاشــیۀ تزیینی گل و
برگ و جدولبندی؛ اثر مهرCentral Library AstanQods :؛
ارزش و امتیاز :عادی؛ ترجمه به زبان انگلیسی.
مالحظات :منت قرآن در ســتون راســت و ترجمه در ستون
چپ اوراق آورده شده است.

 )5قرآن مجید ()The Glorious Quran
شامرۀ :۷۲۲

اهدا کننده و تاریخ اهدا :کاظم مدیر شــانهچی۱۳۷۷ ،ش.؛
ضامیم :صــدر :صفحۀ عنوان (یک صفحــه)؛ ذیل :صفحۀ
عنــوان ،توضیح بانی چــاپ ،مقدّمۀ مرتجــم (۱۶صفحه)؛
خط منت و ترجمه :نســخ پاکســتانی ،عالی ،حروفچینی به
صورت مســتقل؛ کاتب :نامعلوم؛ محل کتابت[ :پاکستان]؛
مرتجم :مارمادوک پیکتــال ()Marmadukepicthall؛ نارش:
تــاج کمپنی ملیت ()Taj Company limit؛ وضعیت چاپ:
کراچــی ،نوبــت ا ّول ،نیمــۀ دوم قرن چهاردهــم هجری؛
چاپخانــه :تاج هرن پریــس ()Taj Art Press؛ بانی چاپ و
اهتامم کننده :عنایتالله؛ تعداد صفحه.۶۳۶ :
آرایشها :اســامی ســورهها به خط ثلث مشــکی؛ قطع و
نــوع جلد :رقعی ،مقــوا با روکش گالینگور؛ انــدازۀ اوراق:
۱۲×۱۷/۸س.م .تزییــن جلــد :روی جلــد کلــات «قــرآن
مجید »...داخل شمسۀ طالیی؛ ارزش و امتیاز :عادی؛ تحریر
منت آیات به خط نسخ پاکستانی ،ترجمه و توضیح به زبان
انگلیســی؛ مالحظات :منت آیات در ســتون سمت راست و
ترجمۀ انگلیسی در ستون سمت چپ آورده شده است.

مقدّمه:

مقرنسکاری در حرم
امام رضا(ع)به روایت اسناد

اعظم نظرکرده*

چکیده:
یکی از عنارص تزیینی معامری که در زیباســازی بناهای ایرانی بهخصوص
مســاجد و مقربهها نقــش مه ّمــی دارد ،مقرنسکاری اســت .این عنرص
معامری و تزیینی در دوران معامری اســامی ،چه از لحاظ کرثت استعامل
و چــه از نظر تعــدّد و مواد و چه از جهت وســعت عامل اســام اهمیت
بهخصوصی دارد و شــاید به علّت همین رشایط بوده است که این تزیین
را روشــی اسالمی دانستهاند .در آرشیو مدیریت اسناد و مطبوعات آستان
قدس رضوی ۶۳ ،ســند با موضوع مقرنسکاریهای قســمتهای مختلف
حــرم مط ّهر وجود دارد که درقالب دفاتر روزنامچۀ تعمیرات ،قبض وصول
پرداخت حقالزحمۀ معامران وکاشــیکاران ،براتهای هزینه ،صورتهای
جمع وخرج ،دفاتر توجیهات و قراردادهای استیفانامچه تنظیم شده است.
قدیمیترین تاریخ موجود در این اســناد مربوط به ســال۱۱۴۷ق .و دورۀ
افشــاریه است .اسناد این مجموعه یکی از منابع مفید اطّالعاتی است که
نکات ارزنــدهای را در زمینۀ معامری مقرنسهــای زیبا و هرنمندانۀ حرم
رضوی به پژوهشگران و عالقهمندان در این زمینه میآموزد.
کلیدواژهها :اسناد ،تعمیرات ،مقرنسکاری ،آستان قدس رضوی ،استیفا نامچه
*كارشناسارشــد تاریخ و كارشناس منایهسازی اسناد در سازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز
اسناد آستان قدس رضوی
nazarkardeh87@yahoo.com

از جمله اسناد با اه ّمیت و منحرص به فرد ،اسناد معامری و
تعمیرات آســتان قدس رضوی است که در مدیریت اسناد و
مطبوعات ســازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد آستان
قدس رضوی نگهداری میشــود .هدف از انجام این پژوهش
مع ّرفی اســناد موجود در زمینۀ ســاخت ،گســرش و تعمیر
مکانهای داخلی حرم مط ّهر و اماکن مت ّربکۀ پیرامون آنهاست
که در آنها هرن مقرنسکاری نیز بهکاررفته؛ مطلبی که ممکن
است در منابع و مأخذ دیگر کمرت به آنها پرداخته شده باشد.
با تو ّجه به این که در مدیریت مزبور بیشترین تعداد ســند
مرتبط با معــاری یک مجموعۀ عظیــم مذهبی مثل حرم
مط ّهر و به صورت منســجم وجود دارد ،لزوم انجام اینگونه
پژوهشها دوچندان میگردد .عالوه بر این ،پژوهش موجود
یک اثر منظّم همراه با بازخوانی اســناد ارزشمند دورههای
صفویه ،افشــاریه و قاجاریه درمــورد مقرنسکاریهای حرم
مط ّهر رضوی اســت .ویژگی اثر حــارض تنها به دلیل مع ّرفی
اسناد مربوط به معامری و تعمیرات مقرنسهای حرم رضوی
و اماکن مت ّربکۀ پیرامون آن نیســت ،بلکه به خاطر دقیقتر
بودن تاریخ موجود در اسناد نسبت به منابع ،ابهامات کلّی و
جزیی مربوط به تح ّوالت و تغییرات و ساخت و سازهای این
اماکن را برطرف خواهد ساخت.

مقرنسکاری:

از جملــه هرنهای به کار گرفته شــده در حــرم امام رضا(ع)
مقرنسکاری است .مقرنسکاری نوعی طاقچهبندی تزیینی
اســت کــه در زیرگنبدهــا ،ایوانهــا ،درگاههــا و در مواقع
خاص در ســقف داخلی تاالرهای ویــژه (کاخها) با آجر ،گچ
و کاشــی به کار مــیرود که در آن هــر رده از طاقچهها از
ردۀ زیریــن خــود پیش میافتد تــا درگاه به هــم آید و در
مواقعی که مقرنس فقط با هرنگچکاری ساخته شود با نقاشی
تکمیل میگردد .مقرنس زیباترین عنرصتزیین است که برای
پوشــاندن گوشههای خالی ،یعنی بین گنبد و مربع و یا زیر
پوشش اصلی طاقها بهعنوان تزیینی به صورت سقف کاذب
و یا روی دیوارها در قســمت باال به صورت کتیبه و یا روی
رسستونها با مصالح مختلف ساخته میشود .مقرنس انواع
مختلفی دارد از جملــه :مقرنسهای جلوآمده ،مقرنسهای
روی هم ،مقرنسهای معلّق و مقرنسهای النه زنبوری.
مقرنسهارا میتوان از جمله وســایل مؤث ّر ســاخنت گنبدها
دانســت ،که بعدها محتــوای نظری ا ّولیه را ازدســت داد و
بیشتر بــرای تزیین بهکار رفت .برخی معــاران ایرانی نیز
که این مقرنسها را در جبهۀ ســاختامنها بهکار میبردهاند

در ســاخنت آنها مهارت را بهحدّی رســاندهاند که منیگذارند
موجب سنگینی ساختامن شــود و بر اصل و پایه فشارآورد.
در تزیینات داخلی ،طرحهای مقرنس در پاطاق گنبد بیشتر
بهکارمــیرود و از نظر معامری اه ّمیت فراوان دارد .مقرنس
را برای گوشواره ،برای نیم یاربع گنبدرسدرها ،باالی طاقچهها
یا شاهنشــینها ،رسســتونها و پایۀ رفها و حتّی نوع پهن
شدهاش را برای آرایش دیوارها بهکارمیبردند که ارزش زینتی
آن فوقالعاده بود.
در دورۀ صفویه مقرنس نقشــی کامالً تزیینی داشــت و در
رسستونها به کار میرفت و از عمق بیشتری برخوردار بود.
دورۀ صفــوی را عهد طالیی هرنایــران نام نهادهاند و به حق
این نامگذاری درمورد هرنهای این دوره ازجمله مقرنسکاری
مصداق دارد .مقرنسکاری دراین دوره جنبۀ تزیینی داشته و
اغلب با موزاییک و کاشی انجام میشده است .از این سبک
ساختامنی دردورههای افشاریه و قاجاریه تقلید شد و طبعاً
مقرنس نیز با روشهای قبلی ادامه یافت .رواق دارالســیاده
منونۀ بسیار زیبایی از این هرن است.
این هرن در دورۀ افشاریه ،کمی کمرنگ شده و جای خود را
توسط هرنمندان نقاش
بیشتر به شمسههای نقاشــی شده ّ
میدهد .نکتۀ قابلمالحظه در اسناد تعمیرات دورۀ افشاریه،
وجود اصطالحات نقاشــی هندی است .با بررسیهای انجام
شــده احتامل این امر وجود دارد که غلبۀ سبکهای هندی
در نقاشی ،تذهیب و همچنین تزیینات قسمتهای مختلف
اماکن مت ّربکه به این دلیل باشد که نادر پس از جنگ کرنال و
فتح دهلی هنگام بازگشت ،عالوه بر اشیای نفیس و جواهرات
و ،...شــاری از معامران ،نجاران ،خاتمبنــدان ،درودگران و
نقاشان را که در کسب خود یکتا بودند از هر صنف انتخاب
کــرد و خرج کافی بــه هریک داد و ایشــان را روانۀ ایران و
بهخصوص پایتخت خود ،مشهد ســاخت .ظاهرا ً نادر با این
توسط هرنمندانی که در زمینههای مختلف
کار میخواسته ّ
ف ّعالیت داشتند نام خود را در مجموعههای معامری مختلف
از جمله کاخ خورشید و حرم مط ّهر رضوی به ثبت برساند.
مقرنــسکاری در دورۀ قاجاریــه دوبــاره اوج گرفتــه ،بــه
ســبک زیباتری در رواقها و ایوانها ،بهخصــوص در رواق
دارالسعاده جلوهگری میکند .در اسناد تعمیرات بهخصوص
در دورۀ قاجاریه از این هرن بســیار نام برده شــده است .از
جمله ســاخنت مقرنسهای دو ایوان صحن جدید است که
در ســال ۱۲۷۲ق .صورت گرفته و به تصدیق آقا اســاعیل
معامرباشی رسیده است.

ارزشهای دیوانی اسناد

 -1هر نادری  500دینار بوده است.

سند۱۳۱۸۴/۱

اصلیترین منبــع درتدوین این پژوهش ،اســناد موجود در
مدیریت اســناد و مطبوعات آســتان قدس رضوی است که
بارسبرگهای مختلف و باموضوعات متفاوت مورد بررســی
قرارگرفت که حاصل آن مباحث ذیل است:
اســناد تعمیرات و ساخت و ســازهای اماکن مت ّربکۀ رضوی
در برگیرندۀ گزارشهای ســاالنه ،ماهانه و روزانه از وضعیت
مر ّمتهای انجام شده در حرم مط ّهر رضوی و اماکن پیرامون
آن اســت که تشــکیالت و سلســله مراتب اداری ،وضعیت
اقتصادی و اجتامعی دورههای مختلف صفویه ،افشــاریه و
قاجاریه را به تصویر میکشد .این اسناد به لحاظ پرداخنت به
هزینههای انجام شــده ارزش اقتصادی فراوانی دارد به ویژه
اینکه در کتابها و منابع تاریخی کمرت به این مسأله پرداخته
شده است .گنبد مط ّهر ،منارهها و گلدستهها ،رواقها ،گنبد
حاتمخانی ،اللهوردیخان و اپک میرزا ،ایوانها و صحنها از
جمله بخشهایی است که در این اسناد به آنها اشاره شده و
معیار انتخاب آنها از دو جهت حایز اه ّمیت است :ا ّول به دلیل
نزدیکی هرکدام به مضجع رشیف و رضیح مط ّهر حرضت امام
رضا(ع) و دوم نوع کارکرد اماکن یاد شــده در اسناد؛ به این
معنی که هرکدام از اماکن نام برده شــده در اسناد تعمیرات
از جهت کاربردی بودن و عملکرد آنها در خدمترســانی به
ز ّوار ،دارای اه ّمیت و اعتبار خاص خود هستند .با نگاهی به
اسناد تعمیرات به اطّالعاتی در مورد نام اشخاص مرتبط با این
تعمیرات ،میزان اجرت و شغل آنان ،مکانهای تعمیر شده و
مصالح به کارگرفته شده برمیخوریم .مقرنسکاری از جمله
مشاغل یاد شده در این اسناد است(.)۳۷۰۱۶/۴
مسجدجامع گوهرشاد ازجمله مساجد چهارایوانی است که
از شــاهکارهای معامری و تزیینی اســامی به شامرمیرود.
مقرنسهــای بســیارجالب تو ّجهی دراین مســجد در خارج
خلقانۀ هرنمندان
گنبــد قراردارند که نشــاندهندۀ قــدرت ّ
ایرانی است .در دورۀ افشاریه که هنوز تولیت مسجد جامع
گوهرشــاد ازحرم رضوی جدا نشده ،دراستیفانامچهای که آقا
قدیر فراشباشــی به خط میرزا مح ّمدصفی و مح ّمدابراهیم
مح ّرر رسکار استیفا تنظیم کرده ،تعمیرات کاشیکاری چشمۀ
روی پاییــن پای مبــارک و میان ایــوان گنبداللهوردیخان و
مرصع و پیش
نقاشــی وگچکاری مقرنسهای کتیبههــای در ّ
ایوان مسجد را به مبلغ ۱۰۲تومان و۲۸۵۰دینار برآورد منوده
که به تأیید متولّیباشی آستان قدس رسیده و پرداخت گردیده
است(سند .)۳۵۵۲۵/۲اسناد مقرنسکاریهایی که مربوط به
دورۀ افشاریه در این مجموعه مورد بررسی مقالۀ حارضاست،
غالباً به تعمیرات و نقاشی مقرنسهای مسجدجامع گوهرشاد

و رواق دارالســیاده اســت .پرداخت هزینۀ این تعمیرات و
نقاشیها اکرثا ً به صورت عددی محاسبه شده ،به این معنی
که مقرنس هر قســمت در کنج یک دیــوار یا باالی کتیبه با
حاشــیه و خط آن ،از بقیۀ قسمتها تفکیک شده و قیمت
آن به صورت جداگانه محاسبه و پرداخت شده است .ازجمله
مقرنسهایصحنعتیق(انقالب)کهآقاابراهیممعامرباشیآن
را انجام داده به مبلغ ۲۸نادری 1و۷۴۰۰دینار(سند.)۳۶۱۴۴/۳

سند۱۴۷۴۷/۳

سند۱۲۴۳۶/۱

سند۳۶۱۴۴/۳

مقرنــس درمنارهها عالوه بر جنبۀ تزیینــی آن ،درحقیقت
یکی از عنارص مهم معامری اســت که رابط بین تاج مناره
با بدنۀ مناره اســت .بدین صورت با ساخنت و یا سه ردیف
مقرنس درگلوگاه مناره ،بدنۀ مناره شبیه گل شیپوری (نیلوفر
باز) شــده و دایره یا چندضلعی به دســت آمده و نعلبکی
مناره که جایگاه مؤذن است را به وجود میآورد .از بهرتین
منونههــای مقرنسهای بــه کاررفته میتــوان ازمنارههای
مسجدگوهرشاد نام برد(سند.)۳۶۹۶۸
گنبد شبستان اللهوردیخان با دو مرت بلندی و۱۰مرت قطر پر
س و در باال دارای طاقچههای دوطبقهای اســت که
از مقرن 
متام آن پوشــیده از بهرتین نوع کاشی معرق است .در دفرت
توجیهاتی که در این ســال به تصدیق آقاصالح معامرباشی
رسیده هزینههای تعمیرات انجام شدۀ قسمتهای مختلف
حرم برآورده شده که ازجمله گچکاری و درزگیری و مقرنس

ســقف گنبداللهوردیخان به قیمت ۲تومــان و۹۹۰۰دینار
اســت .این سند به تأیید حاجی مح ّمدمهدی رسکار عامرت
و استاد علینقی معامر رسکار رسیده است(سند.)۳۵۳۹۳/۳
گنبــد حاتمخانــی ازجملــه مکانهایی اســت کــه دارای
مقرنسکاریهای زیباســت و مخــارج تعمیر مقرنسهای
آن به سال ۱۳۱۱ق .به مبلغ ۸تومان و۹۰۰دیناربرآوردشده
و بــه مهراکربعلــی هروی ،امیــن تعمیرات ،مح ّمدشــفیع
اعتامدالتولیه ،رسرشــتهدارکل ،میرزاابوالقاســم موســوی،
کل آســتانه ،مح ّمدتقــی اصفهانی ،ناظــم تعمیرات
امین ّ
و ضیاءالتولیه مســیح حســینی ،مرشف تعمیرات رســیده
است(سند.)۱۳۱۴۶/۱۹
طاق ایوان غربی صحن کهنه که به ایوان ســاعت معروف
اســت ،مقرنسبندی اســت و کاشــیهای روی مقرنس از
شــاهکارهای صنعت کاشــیکاری دوران صفویه به شامر
میآید .کاشیهای برجستۀ دو طرف ایوان نیز از آثار بسیار
متأســفانه هر جا ریخته اســت رویش را
نفیس اســت ا ّما ّ
نقاشــی کردهاند .مقرنسهای سقاخانۀ درون صحن عتیق
که به سقاخانۀ طالی نادری معروف است ،درسال ۱۲۵۴ق.
تعمیــر و مبلغ هزینه شــده درآن بــه مهرعبدالوهاب بن
مح ّمدحسین رضوی ،مبارش تعمیرات است(سند.)۱۲۴۳۶/۱
نکتهای که دراین اسناد قابل تو ّجه است اینکه هزینههای

تعمیــرات انجام شــده درحــرم مط ّهــر از جمله اســناد
مقرنسکاریهــای آن ،مراتــب اداری منظّــم را از تأییــد
رسرشــتهدار کل ،امیــن کل ،معامرباشــی ،مرشف و ناظم
تعمیرات و متولّی باشــی آســتان قدس طی کرده است و
توســط تحویلدارکل به معامرباشــی که مأمور
هزینههــا ّ
انجام تعمیرات بود تحویل شــده تــا بین عمله ،بنا ،نجار،
ناوهکش ،ریختهگر و ســایر افراد مأمور انجام کار ،تقسیم
شود(سند۱۳۱۱۶/۱۴؛.)۱۳۱۴۶/۱۹
در قبــض وصولــی کــه بــه ســال ۱۲۹۵ق .بــه مهــر
مرشفباشــی و نایب التولیۀ آســتان قدس ،مح ّمدســعید
انصاری رســیده ،کاشــیکاری و مقرنسکاری ایوان صحن
جدیــد بــه مقاطعــهکاری اســتاد ابراهیم ،نایــب معامر
رسکار واگذارشــده ،مبلــغ این مقاطعه ۳۰۰تومان اســت
که۱۵۰تومــان آن از بابــت حــقاالرض پرداخت شــده تا
زودتر کار این قسمت به پایان برسد و حقوق عمله بنایی
و کاشــیکاری آن بــه تعویق نیفتد .در این ســند ترصیح
شده که این هزینه باید هرچه زودتر پرداخت گردد تا کار
معطّل مناند(سند.)۱۴۷۴۷/۳
همچنین در دفرت روزنامچهای که به سال ۱۳۱۵ق .تنظیم
توسط
شده ،تعمیرات و مقرنسبندی مسجد باالرس مبارک ّ
استاد مح ّمدتقی اصفهانی ،ناظم تعمیرات به مبلغ ۹تومان
و۶۰۰دینارانجــام گرفته که ناظر کل آســتانه ،مح ّمدکاظم
رضوی ،حســن حســینی مدیرتعمیــرات ،حاجــی عباس
ممتازالتولیه معامرباشــی و موسی حسینی صدرآستانه آن
را تصدیق کرده و مهر زدهاند(سند.)۱۳۱۸۴/۱

سند۱۳۱۸۴/۱

خوانچههای جواهرات
حرم مط ّهر رضوی

علــی اخوان مهدوی

1

خوانچــۀ جواهرات حرم مط ّهر ،بعضی از جواهرات و زینتآالت و اشــیای قیمتی
مرصع و ادوات گوناگون تقدیمی
مانند گردنبندها ،دستبندها ،شمشیرها ،خنجرهای ّ
ســاطین و بزرگان که در خزانۀ آســتان قدس نگهداری میشــده است را تشکیل
میدهد .اشــیای فوق به دالیل حفظ و نگهــداری ،در داخل خوانچههایی با قاب
شیشــهای برای زینت حرم مط ّهر بر دیوارهای چهار طــرف بقعه قرار دارد (ادیب
هروی۳۴۵ ،؛ مؤمتن۳۵۲،۳۵۱ ،؛ عطاردی .)۴۸۱/۱ ،این اشــیا زیر کتیبۀ سورۀ جمعه
«یسبح لله» با خط علیرضا عباسی نصب بوده است (ادیب هروی.)۳۴۵ ،
خوانچه عبارت است از :خوان کوچک ،سفرۀ کوچک و یا طبق چوبی یا فلزی کوچک
که در آن انواع خوردنیها ،پول یا اشــیای قیمتی میچینند(دهخدا ،ذیل خوانچه؛
انوری ،هامن) .جواهر هم به فلزات و ســنگهای گرانبها که از آنها منفعتی برآید
همچون املاس و یاقوت و لعل و ...گفته میشود ( دهخدا ،ذیل جواهر) ،همچنین
جواهرســازی عبارت اســت از هرنهای تزیینی و صناعی کهن ایرانی .جواهرساز با
بهرهگیری از سنگهای قیمتی مانند فیروزه ،عقیق ،زمرد ،یاقوت ،مروارید و فلزاتی
گرانبها همچون طال و نقره و اشــیای دیگری چون عاج ،صدف و حلزون زیورآالتی
مانندگردنبند ،گوشواره ،انگشرت ،النگو ،بازوبند ،سنجاق و زنجیر میسازد( رامین ،ذیل
جواهرسازی).
همچنین در معامری س ّنتی اصطالح خوانچه به تنهایی و نیز با پسوندهایی بهکار
رفته اســت؛ هرچند که در حال حارض کاربرد نــدارد ولی به تعریفی کوتاه از آنها
میپردازیم .خوانچه به معنی گونهای دیگر از آسامنۀ دوم (سقف دوم) است که از
آسامنۀ اصلی آویخته میشود (پیرنیا )۵۸۳ ،و یا سقف آویختهای که برای دهانههای
بزرگ از طاق میآویزند .
* پژوهشگر بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس.
akhavan_t@yahoo.co.uk

خوانچهپوش به معنی سقفی که محدّب نباشد چون خوانچه
از درون ( بهشــتی )۱۱۲،و خوانچهبندی هم به نوعی تزیین
در معامری گفته میشده است بهطوریکه مثالً در تزیینات
نقارهخانۀ حرم مط ّهر آمــده ،منای بیرونی دو طبقۀ تحتانی
نقارهخانه نیز به وســیلۀ طاقمناهای زیبا و با خوانچهبندی
به وســیلۀ کاشــی معرق در رنگهای جالــب تو ّجه مزیّن
شــده است .و یا خوانچهبندی داخلی ایوان نقارهخانه دارای
طرحهای اسلیمی است (بیات.)۱۴۰/۱ ،
درارتبــاط با اصطالح خوانچه در مشــهد قدیمیترین منابع
باقیمانده ازدورۀ افشــاری است که اشــاره به بازار خوانچه
سازان دارد (اسناد .)۳۶۶۸۴ ،۳۶۱۲۴
همچنین در مجموعۀ حرم مط ّهر یکی از صورتهای هزینه،
برای خرید و تعمیر خوانچهها بوده اســت (سند )۳۰۶۰۶
چراکه برای پذیرایی از مهامنان ویژه ،از خوانچه اســتفاده
میشده اســت بهطوریکه آمده تقاضای یک خوانچۀ شام
جهت منزل کلیددار حرضت ابوالفضل (ســند  )۹۷۵۶۷و یا
تهیۀ شانزده خوانچۀ افطاری برای شب  ۲۱رمضان و توزیع
در منازل موردنظر (سند  .)۱۰۴۳۸۱این هزینهها در صورت
مخارج و مصارف کارخانۀ خدّامی و ز ّواری برای نهار و شام
(ســند  )۲۵۸۰۹و در هزینههای رشبتخانۀ آســتان قدس
نیز آمده است (اســناد۳۲۰۷۹و  )۳۲۰۹۵همچنین خوانچه
و خوانچهپوش یکی از اقالمی بوده که اهدا و یا وقف حرم
مط ّهر میشــده است در سندی دیگر که مربوط به تحویل
حاصــل رضیح به حاجــی مح ّمد نصیر ناظر جزو آســتانه
است یکی از اقالم خوانچهپوش بوده است (اسناد ،۳۴۳۷۸
 .)۳۴۸۷۷در مجموع ،صدها ســند در ادارۀ اســناد موجود
اســت که بر خرید ،تعمیر و استفاده از خوانچه در آستان
قدس داللت میکند.
از سالهای  ۱۱۵۶ -۱۱۵۸قمری اسنادی موجود است که اشاره
به تعمیر بقعۀ مط ّهر امام رضا(ع) در قسمتهای مختلف از
مرصع دارد به طوریکه در
جمله میان خوانچۀ قسمت درب ّ
اسناد تعمیرات حرم و بقعۀ مط ّهرآمده :میان خوانچۀ سمت
مرصع
مرصع ۲زرع (ســند ،)۳۶۹۳۴/۶یا میان خوانچۀ در ّ
در ّ
درمرصع  ۹زرع
 ۲زرع (ســند  ،)۳۷۰۱۶/۹یــا میان خوانچــۀ
ّ
مرصع  ۹زرع
درب
(ســند  ،)۳۷۰۱۲/۸و میان خوانچۀ سمت
ّ
(سند۷و .)۳۷۰۲۸/۱۷این اســناد نشان میدهد که اصطالح
خوانچه به صورت عام کاربرد داشته که هر صنفی منظور و
مراد خود را از آن برداشــت میکرده به همین دلیل در این
اسناد منظور خوانچه جواهرات نبوده است چرا که تعمیر آنها
به صورت زرعی و مرتی بیان منیشــده ،همچنین در فاصلۀ
زمانی محدود دو ســاله( )۱۱۵۶-۱۱۵۸یــک خوانچه که در

مرصع قرار گرفته به صورت متوالی احتیاج به تعمیر
باالی در ّ
نداشــته بلکه منظور تعمیر یک نوع از تزیینات معامری با
اصطالح خوانچه ،خوانچهبندی بوده است .همچنین از اسناد
مذکور روشن میگردد که در دوران حکومت افشاریان و قبل
از آن کــه به دورۀ صفوی بــاز میگردد ،اصطالح خوانچه به
دو مفهوم معامری و ظرفی برای اشــیای تقدیمی و اهدایی
کاربرد داشته است.
تصاویر زیر منایی از مراسم خوانچهبرون را نشان میدهد:

تاریــخ نصب ا ّولین خوانچههای جواهرات حرم به درســتی
معلوم نیســت؛ ا ّما روشن اســت که از ابتدای شهادت امام
رضا(ع) و مدفون شــدن ایشان در مشهد ،دوستداران اهل
بیت ،هدایایی بــه صورتهای مختلف وقف یا نذر ،تقدیم
آســتان قدس میکردهاند بهگونــهای که مثالً یکی از دخرتان
شاه تهامســب ا ّول صفوی به نام مهین بانو سلطان ،بخشی
از جواهرات و نفایس و چینیآالتی که داشــته ،وقف و نذر
کارهای خیر از جمله بارگاه امام رضا(ع) میکند و به مشهد
میفرستد ( قمی )۴۳۱-۴۳۰/۱ ،و یا سلطان محمود خان ،والی
بکر در زمان شاه تهامسب ا ّول صفوی که شیعه بودن خود را
هرگز تقیه منیمنود ،چندین مرتبه قنادیل طال و شمعدانهای
بزرگ طال به آستانه تقدیم میمناید(قمی.)۴۴۳-۴۴۲/۱ ،
اســناد دورۀ قاجار حکایت از مرســوم بودن نصب اشــیای
نفیس بر دیوارهای حرم دارد به طوری که نارصالدین شــاه
در سال ۱۲۸۴قمری (۱۲۴۵ش ).قبل از ورود به حرم مط ّهر
در دو فرســخی مشــهد ،جقۀ ســلطنتی اهدایی مادرش را

تقدیــم حرم مط ّهر میکند و به پیروی از وی ،دیگر خاندان
ســلطنتی نیز اشــیایی را تقدیم میمنایند و در نهایت متام
جواهــرات تقدیمی را بر دیوار باالرس به طور زیبایی نصب
میکنند تا هنگام ورود شاه و همراهان ،جواهرات تقدیمی
منصوب باشــد (کاویانیان .)۶۹ ،هرچند که اشــیای نفیس
نــذری و اهدایــی را در داخــل رضیح مط ّهــر و در داخل
صندوقهــا و قوطیهای فوالدی نگهداری میکردهاند ولی
برای تزیین حرم و احتامالً تشــویق مــردم ،بعضی از آنها را
مثل جقهها ،پنجهها ،زیارتنامهها ،شمشــیرها ،تربزینها
و ...بر دیوارهــای حرم میآویختهاند .بنابراین در این دوره
نامی از خوانچه در منابع دیده منیشــود(کتابچۀ موقوفات
آستانۀ رضوی۳۱-۲۰ ،؛ حسی نزاده.)۷۶ ،
بعد از تاریخ مذکور منابع ســکوت کردهاند و فقط عکسی
موجود اســت که نشــان دهندۀ تعمیررضیح سوم در دورۀ
پهلوی ( )۱۳۱۱اســت و بر باالی دیوار پشترس ،خوانچهای
بزرگ ،با پیشانی تاجدار مشاهده میگردد (منایشگاه دایمی
آستان قدس رضوی ،غرفۀ معاونت تبلیغات).
همچنین مح ّمدرضا شاه پهلوی ،قمهای را تقدیم حرم مط ّهر
میکند که در سال ۱۳۲۶ش .قمۀ مزبور با حضور کمیسیونی
توســط یک جواهرشــناس ،تقدی (ارزشگــذاری) وتحویل
ّ
خزانه میگردد تا در یکی از خوانچههای جواهرات گذاشته
شود(ســند  .)۴۷۸۸۱بنابر مطالب فوق روشن میگردد که
خوانچههای جواهرات از ابتدای دورۀ پهلوی وجود داشــته
ولی تاریخ نصب ا ّولین آنها معلوم نیست.
ا ّولین صورت مجلسی که اسامی اشیای قیمتی و جواهرات
داخل خوانچهها را به صورت ریز همراه با قیمت آنها آورده
اســت مربوط به  ۱۳۲۴/۱۲/۲۴اســت (ادیب هروی۳۴۵ ،؛
کاویانیــان )۶۳ ،در صــورت مجلس مذکور آمده :در ســال
۱۳۲۴ش .تحت نظر کمیســیونی که مرحــوم حاجی ناظم
دفرت شهابی ،رییس جزو جمع آستانه که رییس ادارۀ بازرسی
هــم بــود و آقا نظام شــهیدی ،رییــس ادارۀ خزانه و آقای
دولتشاهی ،رییس ادارۀ ترشیفات و آقای حاج احمد فاضل،
رییس خدمه و آقای حاج میرزا آقا نیر ،بازرس خدمۀ آستان
قدس و نگارنــده بودیم اشــیای خوانچهها جهت تنظیف
توسط دو نفر جواهری
پایین آورده شده و پس از گردگیری ّ
جهت ثبت در دفرت اموال آستان قدس تقویم شده و پس از
مطابقت با صورت مجلس قبلی که تقدیم کنندۀ هر یک از
اشیا مشــخّص بوده ،مجدّدا ً ضمن صورت مجلس با امضای
اعضای کمیســیون مذکور با گذاردن یک نســخه از صورت
مجلس محتوی اشــیای هر خوانچــه در داخل آن خوانچه،
محل ا ّولیه نصب
درب آنها را بســته ،الک و مهر منــوده در ّ

میگردد (کاویانیان .)۶۳ ،بنابراین قبل از تاریخ فوق (۱۳۲۳
یا ۱۳۲۴ش ).اشیای داخل خوانچهها به صورت خیلی دقیق
صورت برداری شــده بوده اســت که در حال حارض صورت
ت مجلس ۱۳۲۴/۱۲/۲۳ش .تعداد
آن مفقود است .در صور 
اشیای داخل خوانچهها  ۱۰۴قلم ذکر شده و همچنین از ۱۸
شیء نفیس اهدایی نارصالدین شاه و خانوادۀ سلطنتی که
در پنــج ترنج در دیوار باالرس پایین خوانچه نصب بوده نام
میبرد (ادیب هروی۳۵۰-۳۴۵ ،؛ کاویانیان.)۷۰-۶۴ ،
مجمــوع ارزیابی چهار خوانچۀ بزرگ و پنج ویرتین کوچک
در ســال ۱۳۲۴ش .به وســیلۀ دو نفر جواهری مبلغ یازده
میلیون و ســی و هشــت هزار و هشــتصد و بیست ریال
نقرۀ رایج آن ســال برآورد شد که ارزش یک ریال نقره برابر
۲۰ریال اســکناس بوده است (کاویانیان ،)۷۰ ،همچنین در
کتاب حدیقه الرضویه با کمی تفاوت مجموع ارزشگذاری،
مبلغ یازده میلیون و پنجاه و نه هزار و سیصد و بیست ریال
آمده است ( ادیب هروی.)۳۵۰ ،
خوانچهها و جواهرات همیشــه ثابت و بدون تغییر نبوده
بلکه هــر از چند گاهی به دالیلی جابهجا میشــدهاند؛ از
جملــه در ســالهای ۱۳۴۴-۱۳۴۲ش .بر اثر توســعۀ بقعۀ
مط ّهر در ضلع غربی (باالرس) باعث شــد ترنجها و خوانچۀ
بزرگ وســط دیوار بــه دو خوانچۀ کوچکتر و ســه ترنج
زیبا تبدیل شــود .محتویات ســه ترنج ،جواهــرات اهدایی
نارصالدین شاه و خانوادۀ سلطنتی وی بوده که روی آنها با
شیشه محافظت میشده است (مؤمتن۲۵۹ ،؛ کاویانیان۷۲ ،
و ۷۳؛ نامۀ آستان قدس.)۲۳۸-۲۳۱ ،
همچنین در سال ۱۳۵۵ش .که دیوارهای اضالع رشقی ،شاملی
و جنوبی حرم مط ّهر احتیاج به مر ّمت و بهســازی پیدا کرده،
برای حفاظت بیشتر ،اشــیای خوانچههــای دیوارهای چهار
طرف بقعه به خزانه منتقل میشــود ولــی در هیچ منبعی
از تغییرات ک ّمی و کیفی آنها ســخنی به میان نیامده اســت
(کاویانیان۵۹۳ ،؛ آستان قدس دیروز و امروز ۱۲۰ ،و .)۱۴۲
بعد از انقالب اسالمی با تو ّجه به ازدیاد روز افزون جمعیت
و مشــتاقان زیارت ،نیاز به گســرش اطراف رضیح احساس
میشــود .در سال  ۱۳۵۸قسمت پشترس مبارک و در سال
 ۱۳۵۹گسرتش و استحکام دو ضلع پیشرو و پایینپای مبارک
انجام میشود و در پایان ،منای دیوارها هامنند دیوار باالرس
با کاشــیکاری تزییــن میگردد و همراه بــا تزیین دیوارها
خوانچههای جواهرات که در سه ضلع مذکور نصب بوده به
شکل خوانچۀ کوچکتر در دو طرف دیوار تبدیل میگردد و
احتامالً در همین سالها برای هر یک از دیوارهای بقعه سه
ترنج یک شکل و اندازه تعبیه میگردد .بنابراین از سالهای

اوایل انقالب اســامی حرم مط ّهر دارای هشــت خوانچه و
دوازده ترنــج برای منایش جواهرات و اشــیای نفیس بوده
اســت (انقالب اسالمی و آســتان قدس رضوی ۳۹ ،و  ۴۲و
۴۳؛ دیشیدی).
خوانچهها و ترنجهای جواهرات تا حادثۀ انفجار حرم سال
۱۳۷۳ش .دست نخورده باقی میماند .در سال مزبور عالوه
بر شــهید و مجروح شــدن ع ّدهای از زایران ،قسمتهایی
از حــرم و بقعــۀ مط ّهــر از جمله ترنجهــا و خوانچههای
جواهرات تخریب شود.
لــذا خوانچههــا و ترنجهــای جواهــرات هامننــد دیگــر
قســمتهای بقعــۀ مط ّهر بهرسعت هامننــد قبل و بدون
تغییــر تعمیر گردید .ولی اشــیای داخل آنها کــه به دلیل
شــدّت انفجار ،منهدم ،مفقود و معیوب شــده بود نیاز به
تجهیز و آرایش مجدّد داشــت (پرونده ۳۸۸۳۵؛ دیشــیدی؛
شالفروشان).
بنابرایــن انفجار فوق باعث تغییرات اساســی در اشــیای
خوانچههــا و ترنجها شــد و اشــیا و نفایــس جدید طبق
صورت جلســهای جداگانــه برای هر یــک از خوانچهها و
ترنجها با امضای منایندگان ادارۀ موزهها ،حســابداری ،دفرت
کل نذورات ،خدمه ،خزانهداری بازرسی و قایم مقام آستان
ّ
قدس در تاریــخ  ۱۳۷۳/۵/۱۳در محلهــای موردنظر قرار
گرفت(پرونده ۳۸۸۳۵؛ شالفروشان).
خوانچههــای جواهرات تا ســال  ۱۳۸۷بــدون تغییر باقی
میمانــد لیکن در این ســال کــه تصمیم بــه غبارروبی و
تنظیف اشــیای داخل خوانچهها و ترنجها گرفته میشود،
به دلیل تغییر در مسیر کانالهای هوای روضۀ من ّوره و در
مسیر قرار گرفنت ترنجهای جواهرات مق ّرر میگردد تا متامی
ترنجها ( ۱۲عدد) جمع و در مقابل در هر طرف دیوار یک
ترنج بزرگتر تعبیه شــود .بنابراین در تاریخ ۱۳۷۹/۱۰/۱۸
ترنجهــا جمع و چهار ترنج دیگر جاســازی میشــود و در
 ۱۳۷۹/۱۱/۳۰با حضور کمیســیون طال و جواهرات ،دوازده
ترنج قبلی به چهــار ترنج جدید منتقل میگردد .همچنین
در همیــن تاریخ بعد از پایین آوردن دو خوانچۀ ا ّولیه برای
تنظیف ،کمسیون به این نتیجه میرسد که متام خوانچههای
چوبــی به فلــزی تبدیل گردد و جواهــرات بر روی صفحۀ
چوبی (پرتابل) با روکش مشکی نصب و در نهایت در داخل
خوانچههــا قرار گیرد .به عبارتی برای تنظیف و یا تغییرات
آینده نیاز به پایین آوردن خوانچهها نباشــد و فقط چوب
(پرتابل) از خوانچه جدا شود .بزرگترین ویژگی این تصمیم
جــدای از حجیم و ســنگین بــودن خوانچههــا در هنگام
تغییرات ،جلوگیری از خرابیهای منای کاشــیکاری شــده

دیوارهای حرم مط ّهر است (پرونده ۳۸۹۳؛ شالفروشان).
اشیای قیمتی داخل خوانچهها و ترنجها بعد از سال ۱۳۷۳
به استثنای موارد زیر بدون تغییر بوده است:
در تاریخ  ۱۳۷۷/۲/۵تولیت آســتان قدس رضوی ،آیت الله
طبســی ،یک عــدد گردنبند املــاس با آویزهــای املاس که
اختصاص به مادرشان داشته را به حرم مط ّهر اهدا میمنایند
و طی صورت جلسهای در خوانچۀ شامرۀ  ۴در دیوار باالرس
نصب میگردد (پروندۀ ۳۸۸۳۵؛ شالفروشان).
همچنیــن برابر صــورت مجلــس  ۱۳۸۷/۱۲/۲۶پنــج مورد
جواهــرات و اشــیای نفیــس ،از محــل خزانــهداری کل به
خوانچهها اضافه شده و یک عدد پیشانیبند نقره (پیشرو)
برداشــته و تحویل خزانه گردید .اشیای اضافه شده عبارتند
از یک عدد گل نیشــابوری به خوانچه شامرۀ پنج (پیشرو)،
مرصع میناکاری شده به خوانچۀ شامرۀ شش
یک عدد خنجر ّ
(پیشرو) ،یک عدد بازوبند طال ،یک عدد گردنبند طال ،یک
عدد انگشرتی طال ،یک عدد دستبند طال( ،یک عدد رسویس
طال) و یک عدد تســبیح عقیق  ۶۶دانه به خوانچۀ شــارۀ
هشت (پایینپا) که در صورت ریزجواهرات هر خوانچه در
پایان مقاله آمده است(پرونده ۳۹۸۳؛ شالفروشان).
در حــال حارض (ســال  )۱۳۹۳حــرم مط ّهر دارای هشــت
خوانچــه و چهار ترنج با ابعاد مســاوی و ظاهری مشــابه
اســت .جامنایی آنها به گونهای است که در هر طرف دارای
دو خوانچۀ مستطیلشــکل بــوده که در دو طــرف دیوار
بــه صورت قرینه نصب شــده و یک ترنج که در وســط و
کمــی باالتر از خوانچه قرار گرفته اســت و همگی آنها به
صورت قرینه در زیر طاق مناهای بقعه قرار دارند .اشــیای
هــر خوانچه بــر روی یک صفحۀ چوبــی (پرتابل) با رویۀ
مخمل مشکی هستند .قاب دور خوانچهها چشمنواز است،
مرصع در همگی و خنجر در بیشرت آنها دیده
شمشــیرهای ّ
میشــود .به طور کلّی خوانچهها دارای اشیای حجیمتر و
ترنجها دارای اشیای ظریفتر هستند(پیامیش).
صورت اشیای هشت خوانچه به تعداد  ۱۹۴قطعه و چهار
ترنج به تعداد  ۷۳قطعه به صورت ریز و تفکیک شــده به
پیوســت میآید چرا که برخالف صورت اشــیای خوانچهها
در ســال  ۱۳۲۴که در منابع موجود اســت (ادیب هروی،
کاویانیان )...لیست مذکور برای ا ّولین بار به صورت منظّم
و مرتّب در دسرتس قرار گرفته است.
صـــورت ریز برداشت شــده از پروندۀ  ۳۸۸۳۵دفرت خزانه
متعلّــق به ســالهای  ۱۳۷۳الی  ۱۳۷۸اســت که در تاریخ
 ۱۴الـــی  ۱۳۸۹/۹/۱۷با نظارت مســـئول خزانه (سید رضا
شالـفروشان) انجام شـده است.

الف) صورت ریز جواهرات خوانچۀ پشترس مبارک
(خوانچۀ شامرۀ یک سمت راست)
صورت مجلس۱۳۷۳/۵/۱۳

 -۱زیارتنامــۀ طــا و مینا ،اطــراف خاتمکاری شــده دارای
زنجیر /یک عدد
 -۲خشــت طالی قلمزنی شــده برجســته با نگینهای سبز و
قرمز و سفید و فیروزهای  /یک عدد
 -۳گل ترنــج طــا با نگینهــای یاقوت و فیروزه و ســفید /
دو عدد
 -۴قفل طالی قدیمی (سنه ۱۲۸۴ق / ).دو عدد
 -۵گردنبند طال با شش ردیف یاقوت  /یک عدد
 -۶بازوبند طال با نگینهای یاقوت و فیروزه وسط نگین مد ّور
و سفید /یک عدد
 -۷تو سینهای طال با نگینهای املاس ریز و درشت ،دو قسمت
وصل به هم  /یک عدد

 -۸قفل طالی قدیمی روی آن نوشته  ۱۳۸۷متقال  /یک عدد
 -۹شمســۀ طال با نگینهای املاس ،وسط نگین سبز ،یک نگین
جدید /یک عدد
 -۱۰ساعت قاب طال روی آن قلمزنی شده  /یک عدد
 -۱۱عقیقهای نوشــتهدار ،در ســه اندازه ،اطراف طال گرفته
شده  /سه عدد
 -۱۲شمســۀ نقره دارای نگینهای املاس ،وســط نگین یاقوت
 /دو عدد
 -۱۳گل ســینه طال با نگینهای املاس و یاقوت ،باال سینه تاج
 /یک عدد
 -۱۴انگشرتی با یک نگین درشت فالمک  /یک عدد
 -۱۵گوشوارۀ طالی زنگولهای قدیمی با نگینهای سبز و قرمز

ب) صورت ریز جواهرات خوانچۀ پشت رس مبارک
(خوانچۀ شامرۀ  ۲سمت چپ)
صورت مجلس۱۳۷۳/۵/۱۳

با آویزهای مروارید  /دو عدد
 -۱۶جقۀ طال با نگینهای ســبز و قرمــز و منگولۀ مروارید /
یک عدد
 -۱۷جقــۀ طال با نگینهای ســبز و قرمز و آویزهای مروارید/
یک عدد
 -۱۸انگشــر طال با نگینهای عقیق خطی به اشکال مختلف
 /سه عدد
 -۱۹سنجاق آویزدار با نگینهای منگوله طال  /یک عدد
 -۲۰شمشــیر دســته شــیرماهی ،قبضه نگین املاس و یاقوت،
مخمل نبش ،غالف نقره قلمزنی شده  /یک قبضه
مــوارد ( ۲۰مورد) فــوق با جدیدترین عکس اشــیای خوانچه
مطابقت داده شد.

 -۱گل ترنج طال قل مزنی با نگین یاقوت و فیروزه /دو عدد
 -۲گل ترنج طال قل مزنی با نگین یاقوت و فیروزه /دو عدد
 -۳شمسۀ نقره دارای نگینهای املاس ،وسط نگین یاقوت دور طال
 /دو عدد
 -۴شمســۀ نقره دارای نگینهای املاس ،کرسی دارد ،وســط نگین
یاقوت  /دو عدد
 -۵گوشوارۀ پیالهای طال ،میناکاری شده  /دو عدد
 -۶انگشرت طال و نقره دارای نگین املاس  /دو عدد
 -۷انگشرت طال و نقره دارای نگین املاس  /دو عدد
 -۸انگشرت طال دارای نگین املاس  /یک عدد
 -۹انگشرت طال نگین برلیان  /یک عدد
 -۱۰انگشرت نقره نگین یاقوت  /یک عدد

 -۱۱توسینه ریز طال به شکل گنبد با سه آویز املاس نشان /یک عدد
 -۱۲ساعت قاب طال روی آن نگینهای املاس  /یک عدد
 -۱۳ساعت قاب طال روی آن گل بتۀ میناکاری شده  /یک عدد
 -۱۴ساعت قابطال روی آن املاس نشان در قسمت باال گل تعبیه
شده /یک عدد
 -۱۵تو سینهای طال با نگینهای املاس و زنجیر طال /یک عدد
 -۱۶عقاب از صدف و طال با مینا قسمت پایین گلوله طال و سه دانه
نگین برلیان  /یک عدد
 -۱۷تو سینهای املاس نشان ،وسط نگین زمرد  /دو عدد
 -۱۸زنجیر طال  /یک رشته
 -۱۹قفل طالی قدیمی (عضدامللک)  /یک عدد
 -۲۰ساعت قاب طالی بزرگ مچی  /یک عدد

 -۲۱ساعت قاب طال با روی نقشدار  /یک عدد
 -۲۲گل ســینۀ طال دارای نگینهای یاقوت و فیروزه ،وسط یاقوت
درشتتر  /یک عدد
 -۲۳گل سینۀ جقهمانند طال با نگینهای املاس وسط یاقوت بادامی
شکل دارای آویزهای مروارید /یک عدد
 -۲۴گل سینۀ مخملی با نگینهای املاس و یاقوت ،قسمت وسط
برجسته بادامی قل مزنی شده  /یک عدد
 -۲۵خنجــر غالف چرمی قســمت بــاالی غالف نوار طال ،دســتۀ
شیرماهی با نگینهای زمرد و املاس و یاقوت /یک قبضه
 -۲۶شمشیر دسته صدفی غالف چرمی ،قسمتی طال /یک قبضه
موارد فوق ( ۲۶مورد) با جدیدترین عکس اشیای خوانچه مطابقت
داده شد.

د) صورت ریز جواهرات داخل خوانچۀ باالرس مبارک
(خوانچۀ شامرۀ  ۴سمت چپ)
(صورت مجلس )۱۳۷۳/۵/۱۳

ج) صورت ریز جواهرات خوانچۀ باالرس
(خوانچۀ شامرۀ  ۳سمت راست)
صورت مجلس .۱۳۷۳/۵/۱۳

 -۱شمشــیر تقدیمی مرحوم مؤیدالدوله دســته و غالف املاس
نشان  /یک قبضه
 -۲زیارتنامه باالرس مبارک متام صفحه طال ،قاب نقره /یک عدد
 -۳ساعت بغلی طال ،پشت آن اسم واقف نوشته شده/یک عدد
 -۴گل ترنج طال دارای دو تخمۀ ســفید و هشت یاقوت سبز و
چهار عدد تخمۀ فیروزۀ بادامی شکل  /دو عدد
 -۵انگشرت طال دارای هفت دانه مروارید نصب بر روی شمشیر
مؤیدالدوله  /یک عدد
 -۶قــاب قرآن طال با رویۀ مشــ ّبک با نگینهــای ریز فیروزه با
نوشتۀ :الله ،مح ّمد  /یک عدد
 -۷ساعت بغلی طال صفحه صورتی  /یک عدد
 -۸زنجیر طالی ساعت  /یک عدد
 -۹انگشرت طال با هفت دانه نگین مروارید ،نصب بر روی غالف
شمشیر مؤیدالدوله  /یک عدد
 -۱۰گل سینۀ طال کروی با نگینهای قرمز و سبز /یک عدد
 -۱۱مروارید درشت بحرینی /دو رشته
 -۱۲ســلیامنی دور طال گرفته شده مش ّبک ،نوشته شده :و من

یتوکل علی الله فهوحسبه  /یک عدد
 -۱۳گردن بند طال (توگردنی) با چهارده نگین املاس /یک عدد
 -۱۴ســنجاق طال ،اطراف نگینهای املاس ،وسط نگین زمرد با
آویزهای مروارید  /یک عدد
 -۱۵خنجــر دســته عاج با نگینهای املــاس و یاقوت و برلیان/
یک قبضه
 -۱۶بازوبند عقیق نقره گرفته شده با سه نگین نوشتهدار خطی،
نگین وسط نرصمنالله و فتح قریب
و دور آن ســورۀ توحید نگین ســمت راست سورۀ توحید نگین
سمت چپ نادعلیاً مظهر العجایب  /یک عدد
 -۱۷بازوبند عقیق خطی نقره گرفته شده  /یک عدد
 -۱۸جقۀ پیش کالهی ،طال ،پشــت میناکاری شده با نگینهای
املاس و یاقوت و آویزهای مروارید  /یک عدد
 -۱۹قاب قرآن طال با زنجیر مش ّبک روی آنها «الله» نوشته شده
با نگینهای برلیان و آویزهای نگیندار  /یک عدد
 -۲۰قاب قرآن طال با زنجیر طال دارای یک نگین فیروزه /یک عدد
 -۲۱قاب کوچک تصویردار ،دارای چنرب ،طال با یک نگین فیروزه

(متثال امام رضا(ع) و عکس مأمون)  /یک عدد
 -۲۲قاب قرآن طال رویۀ مش ّبک  /یک عدد
 -۲۳انگشرتی طال با نگین عقیق خطی  /یک عدد
 -۲۴انگشرتی ،طال ،نگین عقیق با تصویر گوزن  /یک عدد
 -۲۵گوشــوارۀ طالی حلقهای با نگینهای ســفید و قرمز /یک
جفت
 -۲۶گوشوارۀ طال آویزی با نگینهای سبز و سفید /دو عدد
 -۲۷گل طالی کوچک با نگینهای زمرد و برلیان  /یک عدد
 -۲۸توســینهای عقیق نوشــته شــده :والیت علی بن ابیطالب
حسنی فمن دخل حصنی امن من عذابی ،اطراف طال/یک عدد
 -۲۹گوشــوارۀ آویــز کله قندی طال با نگینهای ســبز و قرمز/
یک عدد
 -۳۰گل سینۀ طال با نگینهای مروارید دوز یاقوت  /سه عدد
 -۳۱تو سینهای طال با نگین قرمز و سفید  /یک عدد
مــوارد فــوق ( ۳۲مورد) بــا جدیدترین عکس اشــیای خوانچه
مطابقت داده شد.

 -۱زیارتنامــۀ پایین پای مبارک طال ،آغاز صلی الله علیک ،پایان
 ،۱۲۶۱روی چوب  /نصب شده  /یک عدد
 -۲شمشیر دسته شــیر ماهی ،جواهرنشان با نگینهای املاس،
زمرد ،یاقوت ،روی صفحات آب طال داده شده  /یک قبضه
 -۳گل ترنج طال ،قلمزنی برجسته با نگینهای یاقوت و فیروزه
 /دو عدد
 -۴جقۀ طال با مروارید پر شده ،وسط نگین یاقوت /یک عدد
 -۵جقۀ طال پشــت میناکاری شده با نگینهای یاقوت ،زمرد و
مروارید ،تذهیب شده  /یک عدد
 -۶جقــۀ طال با پالک حاشــیه طال نوشــتهدار ،تزیین شــده با
نگینهای املاس ،زمرد و یاقوت  /یک عدد
 -۷گل سینۀ طال مد ّور با آویز میناکاری شده و نگینهای زمرد
و املاس و یاقوت  /یک عدد
 -۸چشمک طال با نگینهای یاقوت و املاس  /یک عدد
 -۹پالک طال چشــم مانند ،میناکاری شــده با نگینهای زمرد و
یاقوت  /یک عدد
 -۱۰گل سینه طال به شــکل گل ،نگین املاس ،وسط نگین زمرد

نوشته شده :نرصمنالله  /دو عدد
 -۱۱گوشوارۀ پیالهای طال میناکاری شده با آویز طال و مروارید
 /دو عدد
 -۱۲گل سینۀ طال با دو آویز و نگینهای املاس  /یک عدد
 -۱۳گل ســینۀ طــا مد ّور ،اطراف نگیــن مروارید و نگینهای
یاقوت و املاس و زمرد /یک عدد
 -۱۴گل ســینۀ طال به صورت درخت و کنجشــگ با سه آویز با
نگینهای املاس تزیین شده  /یک عدد
 -۱۵گردن بند مروارید دو رشتهای درشت  /یک رشته
 -۱۶گردن بند مروارید سه رشتهای درشت  /یک رشته
 -۱۷دســته عصای طال با نگینهای یاقــوت و فیروزه و زمرد و
املاس تزیین شده  /یک عدد
 -۱۸پالک عقیق ُمشــ ّجر دور طال با آویزهای مروارید تقدیمی
حاج قدیر زرچی  /یک عدد
 -۱۹گل طال اطراف یاقوت ریز ،وســط زمرد چهارگوش درشت
 /یک عدد
 -۲۰آویز زمرد بادامی شکل با  ۱۲دانه مروارید ،ریز و درشت و

یک دانه یاقوت  /یک عدد
 -۲۱گوشــوارۀ حلقهای با نگینهــای مرواریــد در اندازههای
مختلف و اشکال مختلف  /شش عدد
 -۲۲خنجر ،غالف کالً مطال با نگینهای املاس روی آن نوشته به
زبان اردو  /یک قبضه
 -۲۳گردنبند املاس بادامی شــکل در پایین با دو آویز کوتاه و
بلند زمرد که اطراف آن
و روی آویزها با نگینهای املاس ریز تزیین شــده است همراه
با زنجیر طال (تقدیمی والدۀ تولیت عظمی آیت الله طبسی در
تاریخ  )۱۳۷۷/۲/۵یک عدد
موارد فــوق ( ۲۳مورد) بــا جدیدترین عکس اشــیای خوانچه
مطابقت داده شد.

هـ) صورت ریز جواهرات خوانچۀ پیشروی مبارک
(خوانچۀ شامرۀ  ۵سمت راست)
(صورت مجلس )۱۳۷۳/۵/۱۳

 -۱کمربند طال دارای  ۱۷قطعۀ مشبّک  /یک رشته
 -۲تو ســینهای طال وســط (الله) با نگینهای الــوان با دو بند
مروارید  /یک عدد
 -۳گل سینهای طال ،مد ّور دارای نگینهای سبز و قرمز دو عدد
کوچک و بزرگ  /یک جفت
 -۴ساعت قاب طال  /یک عدد
 -۵ساعت قاب طالی بزرگ با رویۀ قلمزنی شده /یک عدد
 -۶زنجیر طال  /یک رشته
 -۷پالک طال ،وسط «مح ّمد» با نگینهای املاس ریز /یک عدد
 -۸سلیامنی طال گرفته شده  /یک عدد
 -۹قاب قرآن طال با دو دانه نگین زمرد  /یک عدد
 -۱۰تو سینهای طال با نگینهای مختلف  /یک عدد
 -۱۱تو سینهای مد ّور طال با نگینهای سبز و قرمز /یک عدد
 -۱۲صفحه طالی قلمزنی شده به شکل قلب  /یک عدد
 -۱۳گل ترنج طال دارای نگینهای یاقوت و فیروزه /دو عدد
مطل (قسمتی از دسته و غالف) با نگینهای
مرصع ّ
 -۱۴شمشیر ّ

مطل و
مطل ،رس و انتهای غالف ّ
املاس ،تســمۀ فوالدی با قبضۀ ّ
نگین نشــان با دو بادامی نگین نشــان ،نگینهای املاس (پنج
نگین کرس اســت که از نگینهای باز شــدۀ خزانه تأمین شده
است)  /یک قبضه
 -۱۵گوشوارۀ مخروطی شکل  /چهار عدد
 -۱۶گوشوارههای آویز بلند با چهار منگوله در پایین /دو عدد
 -۱۷خنجر (قمه) دســته اســتخوانی روی تیغه نوشته :ال فتی
الّ علی -دســته و قســمتی از غالف و انتهای غالف طال ،دارای
نگینهای املاس و یاقوت ،ته غالف مخمل رسمهای  /یک قبضه
موارد فــوق ( ۱۷مورد) بــا جدیدترین عکس اشــیای خوانچه
مطابقت داده شد.

و) صورت ریز جواهرات خوانچۀ پیش روی مبارک
(خوانچۀ شامرۀ شش سمت چپ)
(صورت مجلس )۱۳۷۳/۵/۱۳

 -۱ساعت طال دارای چهار خانههای ریز  /دو عدد
 -۲زنجیر طال پالک مانند  /یک عدد
 -۳گل سینۀ نقره با نگینهای ریز یاقوت  /یک عدد
 -۴پالک عقیق خطی قدیمی شکسته ،اطراف چنربه ،نقره گرفته
شده  /یک عدد
 -۵گل سینۀ جقهمانند نقره با نگینهای املاس  /یک عدد
 -۶ســنجاق گل ســینه طال دو گل متّصل به هــم با نگینهای
یاقوت ،گل باال وسط آن زمرد و آویزهای مروارید  /یک عدد
 -۷خنجر طال ،غالف میناکاری ،دســته عاج با نگینهای قرمز و
سبز و زمرد  /یک قبضه
 -۸جقۀ طال ریز هالل ماننــد با نگینهای املاس و یاقوت/یک
عدد
 -۹جقۀ طال با نگینهای یاقوت و زمرد  /یک عدد
 -۱۰دسته گل طال تزیین شده با املاس  /یک عدد
 -۱۱پیش کالهی (ســنجاق) طال با نگینهای املاس و یاقوت با
آویزهای مروارید و یک قطعه زنجیر طال /یک عدد

 -۱۲گل طال با نگینهای املاس ،مغز گل نگین زمرد با آویزهای
مروارید  /یک عدد
 -۱۳گل سینه طال با نگینهای مختلف جدید وسط نگین یاقوت
 /یک عدد
 -۱۴بازوبند عقیق خطی ،وسط بزرگ ،اطراف نقره گرفته شده
سه دانه /یک عدد
 -۱۵شمشیر غالف مخمل بنفش ،دسته صدف ،قسمتی از قبضه
و غـــاف تزیین شــده با املاس و نگینهای جدید یـــاقوت که
جدیدا ً نصـب شده روی تیـغه شمشیر از باال
به پایین در ترنج باال نوشته شده «الله عمل سید اصفهانی» در
کتیبۀ بعدی «مال ابراهیم خان جمشیدی» در کتیبۀ بعدی «شاه
طهـامسب بن شاه اسمعیل» /.یک قبضه
 -۱۶بازوبند طال پشت مینا با نگینهای املاس وسط چهارگوش
 /یک عدد
 -۱۷پالک عقیق خطی دور طال گرفته شده  /یک عدد
 -۱۸شــایل حســنین ،اطراف طال و مروارید نگین یاقوت /دو

عدد
 -۱۹گل ســینۀ طال املاس نشان ،وسط نگین سبز ،آویز مروارید،
آویز باال بدون نگین  /یک عدد
 -۲۰جقــۀ طال بزرگ ،روی ســتارهها نگین دارد (املاس ،یاقوت،
زمرد)  /یک عدد
 -۲۱جقۀ طال وسط نگین یاقوت ،اطراف نگین سبز با یک آویز
چنربه طال  /یک عدد
 -۲۲گل ســینه با پالک ریز که روی آن نوشــته دارد .نگینهای
املاس و یاقوت آویزهای مروارید درشت /یک عدد
 -۲۳گل ســینه طال با یک گل دوغنچه با نگینهای املاس گل و
بزرگ تزیین شده  /یک عدد
 -۲۴دسته گل طال با نگینهای املاس  /یک عدد
موارد فــوق ( ۲۵مورد) بــا جدیدترین عکس اشــیای خوانچه
مطابقت داده شد.

ح) صورت ریز جواهرات خوانچۀ پایینپای مبارک
(خوانچۀ شامرۀ هشت سمت چپ)
(صورت مجلس )۱۳۷۳/۵/۱۳

ز) صورت ریز جواهرات خوانچۀ پایینپای مبارک
(خوانچۀ شامرۀ هفت سمت راست)
(صورت مجلس )۱۳۷۳/۵/۱۳

 -۱پنجــۀ کوچک طال روی آن نوشــته شــده«:وقف جنــاب امام
رضا(ع)»  /یک عدد
 -۲ساعت بغلی طال  /یک عدد
 -۳بازوبند مروارید نشان تخمه زمرد با دو لوله دعا /یک عدد
 -۴شمشــیر فوالدین دســته اســتخوانی ،متام قاب میناکاری شده
بندگالبتون  /یک قبضه
 -۵گوشــوارۀ حلقهای طال دارای نگینهای ریز و درشت مروارید /
سـه عدد
 -۶جلدهای مروارید ،منجق دوزی شده ،وسط نگین سبز /یک عدد
 -۷قاب قرآن میناکاری طال با منگوله  /یک جفت
 -۸ساعت بغلی طال  /یک عدد
 -۹دستبند طال با نگینهای یاقوت و املاس  /یک عدد
 -۱۰گردنبند مروارید درشت  ۵رشته  /دو عدد
 -۱۱انگشــری طالی سفید با نگین فیروزه درشت ،اطراف برلیان /
سه عدد

 -۱۲انگشرتی طالی سفید با نگین املاس  /یک عدد
 -۱۳گوشوارۀ طالی مخروطی  /یک جفت
 -۱۴قمۀ دســته عاج دارای نگینهای یاقــوت و زمرد ،روکش نقره
قل مزنی شده  /یک قبضه
 -۱۵گل ســینۀ طال با نگینهای املاس و یاقوت روی آن پروانۀ مینا
نصب شده  /یک عدد
 -۱۶گل ســینۀ طال وقفی نجف قلی آقا با نگینهای یاقوت آبی و
زرد  /یک عدد
 -۱۷گل سینۀ طال ستاره و ماه با نگینهای یاقوت ،فیروزه با هشت
ارشفی آویز  /یک عدد
 -۱۸قوی طال با نگینهای فیروزه  /یک عدد
 -۱۹گل سینۀ طال با دو نگین یاقوت  /دو عدد
 -۲۰گل سینۀ طال با نگین یاقوت و فیروزه  /یک عدد
 -۲۱توســینهای طال روی آن نگینهای قرمز ،ســبز ،آبی و سفید /
یک عدد

 -۲۲گل سینۀ طال مینا به شکل پروانه  /دو عدد
 -۲۳گل سینۀ طال (سلیامنی طال گرفته شده) با نگین زمرد  /دو عدد
 -۲۴قاب قرآن با سه آویز ارشفی ،نگین فیروزه و یاقوت /یک عدد
 -۲۵تو سینهای طال به شکل دسته گل با نگینهای برلیان و املاس و
یاقوت با یک پروانۀ مینا  /یک عدد
 -۲۶تو ســینهای طال کوچک با نگین ریز ،وسط یک املاس درشت
 /یک عدد
 -۲۷گل سینۀ طال گل استکانی وسط نگین یاقوت با نگینهای املاس
 /یک عدد
 -۲۸مدال طال وسط صفحه نقره ،روی آن مینای آبی پر رنگ و کم
رنگ  /یک عدد
موارد فوق ( ۲۸مورد) با جدیدترین عکس اشیای خوانچه مطابقت
داده شد.

 -۱تسبیح فیروزه سی و سه دانه  /یک رشته
 -۲تسبیح عقیق صد دانه  /یک رشته
 -۳گردنبند مروارید درشت  /سه رشته
 -۴دستبند مروارید درشت  /سه رشته
 -۵گل سینۀ کروی اطراف نگینهای بدلی مروارید ،وسط نگین
سبز  /یک عدد
 -۶ساعت بغلی بزرگ رنگدار آب طال  /یک عدد
 -۷ساعت بغلی قاب طال صفحه سفید کوچک  /یک عدد
 -۸کمربنــد طال با نگینهــای ریز فیــروزهای ( ۱۲قطعه طال)
متّصل به هم  /یک عدد
 -۹مدال طال با آویز تصویردار خارجی  /یک عدد
 -۱۰تسبیح مروارید با سه نگین زمرد  /یک رشته
 -۱۱تسبیح طالی  ۳۳دانه  /یک رشته
 -۱۲گل سینۀ طالی مد ّور با آویزهای طال دارای نگینهای سبز
و سفید  /یک عدد

 -۱۳گل سینۀ طال با سه گل و آویزهای مروارید  /یک عدد
 -۱۴عقیق خطی دو نقره گرفته شده با خط سفید /یک عدد
 -۱۵گوشــوارۀ زنگولهای طال مینا کاری شــده با آویز پالک طال
 /دو عدد
 -۱۶توســینهای طال مرغ بهشــتی با نگینهای مروارید ،تزیین
شده با نخ مروارید دورشته  /یک عدد
مرصع دسته شیرماهی ،قبضه و بادامیها ،املاس
 -۱۷شمشــیر ّ
نشان با نگینهای یاقوت و زمرد  /یک قبضه
همچنین برابر صورت جلسۀ  ۱۳۸۷/۱۲/۲۶پنج مورد جواهرات
و اشیایء نفیس
محل خزانهداری کل به خوانچۀ شــارۀ هشــت اضافه شده
از ّ
که عبارتند از:
 -۱۸بازوبنــد طال مزیّن به نگینهای املاس و یاقوت و زمرددار
منگوله طالی مینا کاری شده  /یک عدد
 -۱۹گردن بند (توگردنی) طال  /یک عدد

 -۲۰انگشرتی طال  /یک عدد
 -۲۱دستبند طال  /یک عدد
 -۲۲تسبیح عقیق  ۶۶دانه با منگولۀ طال  /یک رشته
مــوارد فــوق ( ۲۲مورد) بــا جدیدترین عکس اشــیای خوانچه
		
مطابقت داده شد.

ی) اشیای ترنج پایینپای مبارک
(شامرۀ دو)
(صورت مجلس )۱۳۷۳/۵/۱۳

ط) اشیای ترنج پشت رس مبارک
(شامرۀ یک)
(صورت مجلس )۱۳۷۳/۵/۱۳

 -۱پرندۀ طال قسمتی میناکاری شده  /یک عدد
 -۲دستبند طالی سفید با یاقوتهای ریز کبود /یک عدد
 -۳ساعت طال ،نگیندار یک عدد و بدون نگین یک عدد/دو عدد
 -۴گردنبند طالی زرد با نگینهای املاس  /دو عدد
 -۵توگردنــی طــای زرد با نگین املــاس و دو عدد یاقوت کوچک/
چهار عدد
 -۶توگردنی با نگینهای یاقوت ریز و درشت  /یک عدد
 -۷انگشرت طالی زرد با نگین املاس  /یک عدد
 -۸انگشرت طالی سفید با نگین برلیان /یک عدد

 -۹انگشرت طالی زرد با نگین یاقوت  /دو عدد
 -۱۰گردنبند طالی سفید با نگین املاس یکی نگین زمرد /پنج عدد
 -۱۱شامیل دورطال ،یکی بدون نگین ،یکی با نگین فیروزه و دیگری
با نگین مروارید  /سه عدد
 -۱۲دستبند طالی سفید با نگین املاس  /یک عدد
 -۱۳دستبند طال با مینا  /یک عدد
 -۱۴دستبند طال با نگین مروارید  /دو عدد
 -۱۵گوشواره طالی زرد و سفید با نگین املاس سهجفت و یک لنگ
 /هفت عدد

 -۱۶گوشوارۀ طال با آویزهای مروارید  /یک جفت
 -۱۷گردنبند طالی سفید با نگینهای یاقوت آویز و برلیان /یک عدد
 -۱۸توسینهای طال با نگینهای املاس و یک یاقوت /یک عدد
 -۱۹توسینهای طال با نگین فیروزه بهشکل ستاره  /یک عدد
 -۲۰رسویس طال شامل النگو یک عدد ،انگشرت یک عدد ،توسینهای
یک عدد و گوشواره دو عدد
که همه با نگین ریز زمرد تزیین شده به وزن  ۵۸/۸۷گرم /پنج عدد

 -۱گردنبند طال قسمت پایین برلیان  /یک عدد
 -۲گردنبند طال توپی با آویز برلیان و یاقوت و غیره /یک عدد
 -۳قسمتی از گردنبند با نگین زمرد  /یک عدد
 -۴آویــز گردنبند با نگینهای برلیان یــک عدد و مروارید یک
عدد [ /دو عدد]
 -۵گوشوارۀ طال با آویزهای مروارید  /یک جفت
 -۶دستبند طال با نگینهای برلیان  /یک عدد
 -۷دستبند طال با نگینهای برلیان و فیروزه  /دو عدد

 -۸انگشرت طال نگین زنبور تزیین شده با برلیان و یاقوت/یک عدد
 -۹انگشرت طالی مینا وسط برلیان  /یک عدد
 -۱۰انگشرت طال با نگینهای برلیان ریز  /یک عدد
 -۱۱انگشرت طال با نگینهای برلیان کرسی دار  /یک عدد
 -۱۲رسویــس برلیان زمرد نشــان شــامل گردنبند ،گوشــواره،
دستبند ،انگشرت و گلسینه دو منظوره/شش قطعه
 -۱۳رسویس طال شــامل گوشــواره یک جفت هر کدام هفت
مروارید ،انگشرت با یک نگین مروارید

و گردنبند با یازده عــدد مروارید کالً با نگین برلیان ریز تزیین
شده به وزن  ۱۰۲/۵گرم  /چهار عدد

ک) اشیای ترنج پیش روی مبارک
(شامرۀ سه)
(صورت مجلس )۱۳۷۳/۵/۱۳

 -۱انگشرت طالی نگین فیروزهنشان /دو عدد
 -۲النگوی طالی فیروزه نشان  /یک عدد
 -۳قاب قرآن طالی مشبّک با فیروزه /دو عدد
 -۴گلسینۀ طالی مشبّک با فیروزههای ریز و درشت/یک عدد
 -۵گلســینۀ طال همراه بــا فیروزه دارای یــک نگین لعل( دو
قطعه)  /یک عدد
 -۶گردنبند طالی فیروزهنشــان با زنجیــر دارای پنج عدد آویز/
یک عدد
 -۷توگردنی طالی مشبّک دارای نگینهای مروارید و فیروزه و
دو عدد قبۀ مرواریددار در دو طرف /یک عدد
 -۸گوشوارۀ مینای طال با آویزهای مروارید  /دو عدد
 -۹سینهریز طال با زنجیر مشبّک دارای نگینهای املاس و یاقوت
 /یک عدد

ل) اشیای ترنج باالرس مبارک
(شامرۀ چهار)
(صورت مجلس )۱۳۷۳/۵/۱۳

 -۱۰ساعت بغلی طال دارای قاب دو طرف میناکاری و نگیندار
 /یک عدد
 -۱۱انگشرت طالی سفید مشبّک دارای نگین املاس /یک عدد
س  /یک عدد
 -۱۲انگشرت طالی سفید دارای نگین املا 
 -۱۳ســاعت طال بهشکل توســینهای دارای نگینهای املاس در
دو طرف  /یک عدد
 -۱۴توســینهای مشــبّک طــا که وســط آن دارای ســه عدد
گلربگهای مینایی الوان است با زنجیر  /یک عدد
 -۱۵النگوی طال دارای نگینهای املاس و یاقوت /یک عدد
 -۱۶النگوی طال بهشکل گل دارای نگین املاس  /یک عدد
 -۱۷النگوی طالی مشــبّک دارای نگیــن یاقوت و زمرد و املاس
 /دو عدد
 -۱۸گوشوارۀ طال  /دو عدد

 -۱۹زنجیر طال  /یک عدد
 -۲۰ســاعت بغلی طــا دارای روکش مینــا و نگینهای املاس/
یک عدد
 -۲۱انگشرتی طالی سفید دارای نگین برلیان  /یک عدد
 -۲۲گوشواره طال دارای نگینهای برلیان  /دو عدد
 -۲۳توســینهای طال مزیّن به نگینهای یاقوت و مروارید ریز/
یک عدد
 -۲۴توســینهای مشــبّک دارای نگینهای املاس و یاقوت /یک
عدد
 -۲۵توســینهای مشبّک بهشــکل برگ دارای یک نگین یاقوت
ونگینهای املاس  /یک عدد

 -۱پیشکالهــی (تاج) طال دارای نگینهای مروارید و املاس و در
رأس آن عقابی با پرهای گشوده  /یک عدد
 -۲توسینهای بهشکل سیمرغ دارای نگینهای املاس ریز /یک عدد
 -۳گوشــوارۀ مینــاکاری دارای نگینهــای املــاس و آویزهــای
مروارید(نگین کرس دارد) /دو عدد
 -۴توسینهای بهشکل گلوبرگ دارای نگینهای املاس/یک عدد
 -۵گوشوارۀ مروارید بهشکل انگور دارای گلربگهایی با نگینهای
املاس ریز  /دو عدد
 -۶توسینهای طال دارای سه عدد آویز و نگینهای املاس /یک عدد
 -۷پیشکالهی پردار طال با نگینهای برلیان ریز و درشت قدیمی
 /یک عدد
 -۸پیشکالهی پردار با نگینهای املاس و میناکاری که در وسط آن
نقش مهد علیا حک شده  /دو عدد

 -۹قطعۀ زمرد ســبزرنگ درشــت دارای کتیبۀ صلــوات چهارده
معصوم(ع) به خط خوش که رأس آن دارای قاب طالســت  /یک
عدد
 -۱۰توســینهای (تاج) طالی ســفید دارای نگینهای املاس وسط
درشت  /یک عدد
 -۱۱گوشوارۀ طال دارای نگینهای مروارید  /دو عدد
 -۱۲توســینهای (شمســه) بهشــکل گل از طالی ســفید دارای
نگینهای املاس و یک عدد یاقوت  /دو عدد
 -۱۳انگشرت طال دارای نگین املاس  /یک عدد
 -۱۴گلسینه بهشکل دستهگل طالی سفید دارای مینا و نگینهای
املاس  /یک عدد
 -۱۵توگردنــی همــراه با زنجیر طــا بهشــکل گلو بوته دارای
نگینهای املاس  /یک عدد
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دورۀ قاجار (قسمت کمی از گنبد در پشت ایوان پیداست)

یک تصویر و
چند نکته دربارۀ
گنبدسقاخانه

بهزاد نعمتی*

در نرشیه آستان هرن شامرۀ  ۲و  ۳صفحۀ  ۶۵یک تصویر
قدیمی از حرم مطهر منترش شده که نکتۀ مهمی دربارۀ
تاریخ معامری حرم مطهر رضوی و عکسی از یک بنای
از میان رفتۀ حرم را نشان میدهد.
این تصویر که در اواخر دورۀ قاجار از فراز گلدستۀ
طالی ایوان شاملی صحن انقالب (صحن عتیق  /صحن
کهنه) گرفته شده ،ایوان طالی صحن ،گنبد طال و
گلدستۀ کنار آن را نشان میدهد و گنبد و گلدستههای
مسجد گوهرشاد نیز در زمینۀ عکس پیداست .نکتۀ مهم
عکس وجود یک گنبد کوچک در غرب ایوان است .این
سازه در تصاویر دیگر حرم مطهر دورۀ قاجار ،از جمله
عکسهای دورۀ نارصی (مثالً تصویر شامرۀ  ۷۷۳۲آرشیو
مدیریت اسناد سازمان کتابخانهها )...دیده میشود.
گنبد در بین ایوان و مدرسه باالرس ،در پشت صحن قرار
داشته ولی در عکسهای گرفته شده در سالهای بعد،
دیگر وجود ندارد (مثالً تصویر شامرۀ  ۶۹۱۵مربوط به
دورۀ پهلوی) و اکنون اطالع دقیقی از آن در دست
نیست .گنبد کاشیکاری است و تزئینات زیبایی از
نقوش هندسی با کاشی نره و معقلی دارد.
تصویر درج شده در آستان هرن  ۲و ۳

behzad.nemati@gmail.com

گنبد سقاخانه در سمت راست ایوان پیداست

جایــی که قبالً ایــن گنبد واقع بوده در حال حارض بخشــی
از رواق بزرگ دارالوالیه اســت .رواقی که از به هم پیوســن
فضاهای چند بنا ،از جمله مدرســه باالرس ساخته شد .گنبد
درســت در محل ســقاخانه حــرم مطهر قرار گرفته اســت.
ســقاخانۀ قدیمی و اصلی حرم که پیش از ساخت سقاخانۀ
اســاعیل طالیی وجود داشته است .این سقاخانه دست کم
از دورۀ صفوی دایر بوده و در متون و گزارشهای دورۀ افشار
و قاجــار نیز همچنان حضور دارد .اما از دورۀ پهلوی به بعد
وجــود ندارد .در گزارش کتابهای متعددی که به بازســازی و
تغییرات حرم مطهر دورۀ پهلوی پرداختهاند ،خربی از برداشنت
گنبد ســقاخانه نیســت و تنها این تصاویر هستند که نشان
میدهند در فاصلۀ زمانی آخر دورۀ قاجار و اوایل پهلوی دوم،
این اتفاق افتاده است.
برنارد اوکین در کتاب معامری تیموری در خراسان (ص ،)۵۳۶
بــه تصاویری که گنبد را نشــان می دهد دقــت کرده؛ ولی
نتوانسته مشخص کند که این گنبد مربوط به دورۀ تیموری
و از ساختههای امیرعلیشیر نوایی وزیر دانشمند و بلندآوازۀ
سلطان حسین بایقرای تیموری هست یا خیر؟
میدانیم که در گذشته فضاهای متعددی در حرم مطهر به نام
«گنبد» مشهور بوده و اکنون نیز نامهای «گنبد اللهوردیخان»
و «گنبد حاتمخانی» یادگار آن دوران است .فضایی مشهور به
«گنبد امیرعلیشیر» نیز در حرم مطهر وجود داشته که جای آن
دقیقاً روشن نیست .گنبد موضوع صحبت ما که در عکسهای
قاجاری پیداســت ،ممکن اســت هامن گنبد امیرعلیشــیر
باشــد؛ به ویژه این که این گنبد درست در کنار ایوان جنوبی
صحن قرار دارد و میدانیم که این ایوان از ساختههای عرص
امیرعلیشیر و به نام او مشهور بوده است .در این باره باید
در متون و اسناد جستجو و دقت بیشرتی انجام داد.

تصویر  ۶۹۱۵اوایل دوره پهلوی دوم – گنبد
سقاخانه از میان رفته است.
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هرنمند ایرانی ،گذشته ،آینده
سخرنانی آیدین آغداشلو در نگارخانه رضوان

با عرض ســام خدمت همۀ بزرگوارانی که در این جلســه
ســعادت دیدارشان را داشتهام و احساس خوشحالی بیحد
خــودم را از این همه لطف و عنایت و مهربانی که نصیب
بنده شده است خدمتتان تقدیم میکنم.
برای من مشخّص کردند که دربارۀ هرنمند ایرانی و گذشته
و آینــدهاش چند کلمــهای بگویم ،هر موضــوع و مبحث
اینچنینی درحقیقت بهانهای اســت برای انتقال یک معنا،
انتقال معنــای آدمی که گامن میکند در طول عمر درازش
صاحب معنایی شــده اســت و اگر فروتن باشد و احساس
تکلیف بکند خودش را موظّف میداند که آن معنا را به هر
ترتیبی و از هر راهی منتقل کند.
من هم در طول سالهای گذشته ذ ّرهای فروگذاری نکردهام
و آنچنان که در ســعی و طاقتم بوده است هر معنایی که
بهدست آوردهام را در اختیار دیگران نیز گذاشتهام و همه
را با خود رشیک کردهام ،حاال اینکه حجم این معنا و نوع و
جنسش از چیست ،آن بحث دیگری است که بعدها معلوم
خواهد شد ولی در همین حد ،این احساس وظیفه و تکلیف،
عنرصی است که من را زنده نگه میدارد و من را از این سو
به آن سو میکشاند و احساس میکنم که وظیفهای دارم و
ســعی میکنم که وظیفهام را انجام دهم ،بنابراین خدمت
شام عرض میکنم که مثل هر مطلبی و هر سخنی این هم
جای بحث و شک و تردید دارد و هر کسی میتواند حرفی
که تحویلش داده میشود را به متامی نپذیرد و میتواند آن
را ناکافــی بداند یا میتواند نظر خــودش را ارجح و غالب
برآن بشناســد ،اشــکالی هم ندارد و خیلی خوب است که
این چنین باشد ولی نکتۀ اصلی منت صحبتها نیست ،نکتۀ
متأســفانه تکگویی است
اصلی در مکامله اســت و اینجا ّ
ولی خــب تکگویی خودش میتوانــد مقدّمۀ یک مکاملۀ
بعدی باشــد .نکتۀ اصلی در آمد و شد ذهن انسانهاست،
نکتۀ اصلی در این است که چطور آدمها میتوانند دربارۀ
مسایلی که برایشان اه ّمیت دارد و مهم است جستجو کنند
و حاصل جستجو را در اختیار همدیگر قرار دهند .بنابراین
نفس مکاملــه و نفس صحبت کردن دربــارۀ موضوعی که
موردتو ّجه عموم اســت برای من مهم و کافی است .اینکه
پیشــاپیش بخواهم براساس جســتجوی خودم در طول ۵۰
ســال گذشــته حق و حقوقی برای خودم قایل باشم و فکر
کنم که هرچه من میگویم باید به سمع قبول شنیده شود
و پذیرفته شــود ،چنین چیزی وجود ندارد .جســتجوی من
دربــارۀ موقعیت هرنمند ،موقعیت هرنمند ایرانی باالخص،
صحبت ســال و ماه نیست .یک نقاشی هست که من هم
در یکی از کتابهایم دربارهاش نوشتهام و هم اغلب به آن

اشــاره میکنم .این نقاشی ات ّفاقاً نقاشی مه ّمی هم نیست
حتّی شــاید نقاشی خیلی خوبی هم نباشــد ولی برای من
همیشــه موضوع خاصی را مطرح کرده است که همچنان
مشغلۀ ذهنی بنده اســت .دو تا نقاشی است که در مورد
هر دو صحبت مخترصی میکنم و بعد به این موضوعی که
مکلّف هستم دربارهاش صحبت کنم ،میپردازم.
این نقاشــی که من میگویم واقعاً اســم نقاشش هم االن
یادم نیســت ،اگر بگردم پیدا خواهم کرد ،این نقاشــی در
زمان جنگ دوم جهانی در شوروی نقاشی شده است ،زمانی
که دورۀ خوبی در تاریخ نقاشــی جهان نیست ،دورهای که
احساساتگرایی با آن ایدئولوژی بیش از حد در آن غلبه دارد
ولی مانع منیشــود که این نقاشی طراوت و حس و معنای
خودش را احراز نکند ،این نقاشــی دربارۀ نقاشی است که
در هامن ســالهای جنگ روی چهارپایهاش نشسته و یک
ســه پایه با یک بوم سفید در مقابلش قرار گرفته است .در
داخل اتاق پالتو پوشــیده و معلوم است که بخاری هیزمی
که در اتاق وجود دارد دکوری اســت؛ زیرا در اتاق نه هیزم
وجــود دارد و نه نفت .او ناچار اســت که در اتاق خودش
پالتو بپوشد .سالهای سختی است و او با نشانههایی خیلی
کوچک این سالهای سخت را به تصویر میکشد .اسم این
نقاشــی "من چه باید بکشم؟" اســت .بوم سفید را جلوش
گذاشــته اســت و خیره به آن نگاه میکنــد و فکر میکند
که اکنون عاقبتش هم معلوم نیست .در این سالهایی که
ع ّدهای میجنگند و کشــته میشوند و مسایل بسیار جدّی
مطرح اســت ،وظیفۀ یک نقاش چیست و چه باید بکشد؟
این ســؤال را به ما پاســخ منیدهد ولی سؤالکننده را برای
ما مطرح میکند ،ســؤالکننده خود هرنمند است ،هرنمند
همیشــه دارد این فکرها را میکند ،من کی هستم؟ از کجا
آمــدهام؟ وظیفۀ من چیســت؟ رابطۀ من بــا مردم چگونه
اســت؟ رابطۀ من با خودم چگونه اســت؟ کدامش را باید
برتری بدهم؟ آیا میشود آمیزهای از اینها را بهوجود آورد؟
چو بیــد بر رس ایامن خود میلرزم ،این ســؤال خیلی مهم
است .آدمی که سؤال میکند آدم رشیفی است.
نقاشی دیگری که بسیار برای من جذّاب است و در مقالهای
به آن اشاره کردهام یک نقاشی از گاسپارد دیوید فردریش،
نقــاش اواخر قــرن  ۱۸و اوایل قرن  ۱۹اســت .او آدمی را
کشیده که پشتش به ماست و روی یک تخته سنگ ایستاده
اســت .یک لباس مشــکی بلندی پوشیده و موی رسش هم
مشــکی درنتیجه ما یک ســیلویت پرهیبت از او میبینیم
و صورتش را منیبینیم ،چرا پشــتش به ماست؟ برای اینکه
دارد منظــرۀ روبهرویش را نگاه میکند .منظره چیســت؟

منظــرۀ فوقالعــاده زیبــا و تکاندهندهای اســت؛ کوهها
هســتند ،آسامن اســت و ابری که تا گلوی کوهها باال آمده
است ،طبیعت زیبا که حیرانی میآورد ،که آدم منیداند در
قبال این همه زیبایی و شــکوه و عظمــت چه باید بکند.
همیشه برای من این نقاشی بازگو کنندۀ هرنمند بوده است،
هرنمندی که دارد چشمانداز را نگاه میکند و دارد میبیند
بــدون اینکه ما عکسالعمل این چشــمانداز را بتوانیم در
صورتش ببینیم ،برای اینکه پشتش به ماست ولی ما مطمنئ
هســتیم وقتی که متاشایش متام شــد رویش را به سمت ما
برمیگرداند و از آنچه که دیده است گزارش دقیق و حسی
خود را خواهد داد و به ما خواهد گفت که چه دیده است،
منیشود هرنمند برنگردد از آن منظره ،صورتش را برنگرداند
و مردمی را که پشت رسش ایستادهاند و طلب این را دارند
که بازگو کند برایشــان که چه دیده اســت ،بیخرب بگذارد.
هرنمند گزارشــگر است ،هرنمند به جهان مینگرد و حاصل
نگرش خودش را با ما در میان میگذارد .اینگونه اســت که
هرنمند در شــکل احساســاتی و وجه عمدۀ خودش تبدیل
میشــود به هاتف ،تبدیل میشود به بازگوکنندۀ آن چیزی
که ما باید بدانیم و چون آنکه او باالی تخته سنگی ایستاده
اســت که بلند است پس او بیشتر و کاملتر میبیند و به
آن چشمانداز ارشاف دارد و ما را در جریان قرار خواهد داد
و ما را بیخرب منیگذارد.
این ســؤال همیشــه بوده اســت ،من یا هر کدام از ما که
شغلمان را در کار هرن انتخاب کردهایم ،از کجا آمدهایم ،در
کجا قرار گرفتهایم ،و حاصل ســعی ما به کجا خواهدرفت؟
این ســؤالی است که در میان همۀ هرنمندان ریز و درشت،
پیر و جوان ،پیشــگام و پیشتاز مطرح است ،اگر عنوان هم
منیکنند باز مطرح اســت .ما با تاریخ چه نســبتی داریم؟
میخواهیم بدانیم در گذشــته چه اتّفاقاتی افتاده است و
قصه و رسگرمی؟ نه قرار است که تاریخ
برای چه؟ فقط برای ّ
به ما بگوید که ما از کجا آمدهایم و تبار ما چیست؟ تاریخ
قرار است به ما بگوید که جایی که ایستادهایم با این نگرش
تاریخی با این پندی که باید از آن بگیریم ،آیا جای محکمی
است؟ آیا جای درستی است؟
قصههایی که اغلب
قصهها نیستّ ،
تاریخ فقط قرقره کردن ّ
هم دروغند ،هر کسی به نوعی آنها را تعریف کرده است.
هرکسی به یک جایی از این فیلِ به عبارت موالنا دست زده
و آن را به نوعی تعریف کرده اســت که برمیگردد به این
نکته که کجای آن را ملس کرده است ،عاجش را ملس کرده ،یا
خرطومش یا پایش را .تاریخ این چنین است .ا ّما تاریخ -اگر
از جزییاتش بگذریم -قرار است یک علم کلّی به ما بدهد،

به ما بگوید که گذشــته چگونه بود اســت و اگر عربتی در
تاریخ باشد -که در دورههایی کمرت و در دورههایی بیشتر
بوده اســت -چگونــه بتوانیم از این عربت برای اســتحکام
حال خودمان اســتفاده کنیم .در میان دو ناپیدا ،دو معدوم
به قول خیام که نه مبدأ و نه نهایتش پیداســت ،ما حیران
ایستادهایم ،گذشته که رفته است ،آینده را هم که منیدانیم
چیست ،پس حال برای ما مهم است .ا ّما این حال یک حال
منفرد به قول فرنگیها هدونیستی اپیکوری (هوسگرایی،
کیش لذت) نیست که ما از حال خودمان رصف لذّت بربیم،
در حقیقت حال ما رسگرم توشهسازی میشود برای آیندهای
که در راه است و میدانیم که در راه است.
هرنمنــد ایرانــی در طول تاریــخ راهی را طی کــرده تا به
حال ما رســیده اســت ،تا به حال من رســیده اســت ،تا به
حال تکتک شــا رســیده اســت .این چه راهی بوده که
او طی کرده اســت؟ من این را خیلی فرشده خدمت شــا
عــرض میکنم راهی که هرنمند ایرانــی باالخص طی کرده
وگرنه این شــمول گســردهتری دارد و شامل جاهای دیگر
هم کامبیش میشــود ،ولی ما داریــم دربارۀ حال خودمان
جســتجو میکنیم ،در طول تاریخ معموالً میگویند تاریخ
هرن ایران  ۷۰۰۰ســاله است ،در طول این  ۷۰۰۰سال شاید
از قدیمیترین منونههایی که در طبیعت پیدا شــده است
کــه مربوط به قرن  ۵قبل از میالد اســت تــا اکنون حدودا ً
 ۷۰۰۰سال میگذرد ،هرنمند ایرانی چگونه کار کرده است؟
آیــا هرنمند ایرانی از آغاز به عنوان یــک هرنمند کار کرده
است؟ نه ،همیشه فاصلۀ خیلی کمی بین هرنمند و صنعتگر
بوده است .این دو در دورههایی روی هم منطبق بودند و
تفاوتی نداشــتند ،هرنمند خودش را صنعتگر میدانست و
بسیاری از آثار صنعتی را میگفتند هرنمندانه است .هرنمند
بعد از مدّتی صاحب یک صنف میشود .در دورههایی که
هرکس میتوانست روی یک کاسۀ گلی نقاشی کند با رنگ
گیاهی از چوبی که به زمین میکوبیده و نوک آن را متالشی
میکرده تا مانند قلممو بهکار بربد .یعنی حدود  ۷۰۰۰سال
قبل آرام آرام میرســد به یــک صنف ،آدمهایی که کار بلد
هســتند ،آدمهایی که کار خاصی را بلدند؛ میتوانند تزیین
کنند ،میتوانند نقاشــی کنند و میتوانند مجسمه بسازند،
در عین حال فکر میکردند و درست هم فکر میکردند که
در کجای این مراودات و مناسبات اجتامعی قرار گرفتهاند.
بســیاری از اوقات هرنمند ابزار زور شده است .سعی کرده
قدرتی را به منایش بگذارد یا تثبیت کند که پوشالی و پوک
بوده اســت ولی مزدش را میگرفته است .هرنمند در جایی
مســتقالً عمل میکرده اســت و مایل نبوده که ســخنگوی

صنف با گروه دیگری باشــد .آرام آرام راهش را ادامه داده
اســت تا به صــورت وجودی درآمده تــا صنفش به صورت
صنفی درآمده اســت که مهم و قابلاعتنا بوده اســت ،که
جامعه از این صنف بینیاز نبوده اســت .فالن پادشــاهی
که میخواســته قــدرت خودش را به منایــش بگذارد ،فالن
پادشــاه ساسانی یا هخامنشــی هرنمندی را باید در اختیار
میگرفته که این هرنمند با ابزار کار خودش شــکوه او را به
منایش درمیآورده .نقشبرجستههای سنگی ساسانی همۀ
پادشاهان ساســانی را به شکل آدمهای تنومند و کوهپیکر
نشان میدهد .آیا واقعاً همۀ آنها تنومند و کوهپیکر بودند؟
در نقشبرجســتۀ معروف نقش رستم که شــاهپور ا ّول را
سوار بر اســب نشــان میدهد ،هرنمند آنقدر او را بزرگ
تص ّور کرده است که نوک پایش به زمین میرسد ،یعنی انگار
بهجای اسب ،سوار کره اسبی شده است .هرنمند تناسب را
تغییر داده اســت برای اینکه میخواهد عظمت جسامنی
کســی جایگزین عظمت اجتامعیاش شود ،هرنمندی بوده
که بــرای دل خــودش کار میکرده اســت ،بیســفارش و
بیزور ولی حتامً هرنمندی بوده اســت که ســعی میکرده
نوعــی تعادل میــاد این دو ایجاد کند ،میان هرن رســمی و
هرن شــخصی ،هرنمند در گذشته همیشه پولش را از مردم
منیگرفته ،هرنمند به یک دســتگاهی وابسته میشده و از
آن ســفارش میگرفته اســت .ا ّما هرنمندانی بودند که دل
خودشان را که معنای شخصی خودشان را به هیچ کس و به
هیچ صاحب زر و زوری منیفروختند.
دربارۀ خطاطی یکبار خواندم که در دورۀ شــاه طهامسب
صفــوی زندگی میکرده و او را به دربار شــاه طهامســب
دعوت میکنند زیرا معروف بــوده به اینکه صدای خوبی
دارد و میتواند به خوبی آواز بخواند .او مینشــیند و شاه
طهامســب صفوی بــه او تکلیف میکند کــه برایم چیزی
بخــوان .او میگوید که خواندنــم منیآید! فکر کنید به آن
پادشاه بسیار مقتدر صفوی میگوید خواندنم منیآید .قطعاً
شاه طهامسب دلخور میشود ولی به روی خودش منیآورد
و بعــد برای اینکه آقایی خودش را به رخ بکشــد میگوید
که به او زر و اســب و اســر و غالم و کنیز بدهند .خطاط
میگوید آنها را هــم منیخواهم و رسش را میاندازد پایین
و صاف از دربــار بیرون میآید .این هم منونۀ یک هرنمند
دیگر ایرانی است.
قصهها و این تفاوتها حکم کلّی منیتواند بدهد.
ا ّمــا این ّ
هرنمند یک صنف اســت و احتیاج به یک ســفارشدهنده
دارد و برابــر این ســفارش کار میکند ا ّما یک نکته را نباید
از یاد بربیم ،که نکتۀ اصلی عرایض من اســت ،نکتۀ اصلی

این اســت که این هرنمند از کجا آمده اســت؟ این هرنمند
محصول چیســت؟ بلــه به مقدار زیــادی محصول آموزش
گرفنت از استادان بزرگ قبل خودش یا معارص خودش است،
بلــه هرنمند میآموخته ،از اســتادش کار میکرده ،بیش از
اســتادش و این س ّنت همیشگی بوده اســت ،یعنی استاد
شــاگرد میگرفته ،به او میآموخته و سعی میکرده طوری
قصه ترتیب داده بشــود که شاگرد نرود جلو دکان او دکان
ّ
تازهای باز کند و کار او را کساد کند .این تنگنظریها هم
در بسیاری از جاها بوده است .بسیاری از اوقات استاد دخرت
خودش را به همرسی شاگرد عزیز و نابغهاش میداده تا این
هرن از خانواده بیرون نرود ،خب همه این موارد بوده است،
ا ّما بحث اصلی رس چیز دیگری است ،شاگرد به جز اینکه از
اســتادش یاد میگرفته به چه متّکی بوده است ،چه چیزی
نجات بخشــش بوده و چه چیزی او را در جامعهاش مع ّزز
و محرتم میکرده است؟ آن س ّنتش بوده است ،این هرنمند
به یک س ّنت وابسته بوده ،این س ّنت چگونه عمل میکرده؟
این ســ ّنت چهارچوب را به او میداده .قبل از اسالم منونۀ
نقاشی خیلی کم است و ما به رضس قاطع منیتوانیم دربارۀ
نقاشی ایران قبل از اسالم صحبت بکنیم ،منونههایی وجود
دارد ولی آنها یک چشــمانداز وســیع به ما منیدهد .حال
در دورۀ بعد از اســام چه کسی این چهارچوبها را تعیین
میکرده؟ فالن امیر ،فالن وزیر ،فالن پادشاه؟ چه کسی؟
ایــن چهارچوبها را تفکّــر تعیین میکند ،ســ ّنت تعیین
میکنــد ،باید و نبایدها در جایی مشــخّص شــده اســت.
بنابراین هرنمند خودش را نه به زور بلکه بر اساس اعتقادش
ملزم میداند که این چهارچوب را رعایت بکند ،این قاب را
رعایت بکند و میکند .شبیهسازی نباید باشد ،سایه روشن
نباید باشــد ،پرسپکتیو نباید باشــد ،خب بله همۀ اینها را
میداند و میشناســد و انجام میدهــد .برهنگی نباید در
نقاشی باشد ،منیکشــد ،ا ّما در کنار همۀ اینها این س ّنت
بین مسلامنان از یک جایی میآید ،بخش عمدۀ آن از دین
میآیــد ،دین چهارچوبها را پیشــاپیش تعیین میکند .نه
خیلی به سختی و نه غیرقابل تغییر دادن ،تغییرات جزیی،
ولی باالخره چهارچوب اصلی در آن مشخّص است.
اگر سبکهای مختلف در نقاشی ایرانی بهوجود میآید این
بخاطر این است که هر کسی میتواند جستجوی شخصی
خــودش را در درون ایــن چهارچوب شــکل بدهد و کارش
متفاوت بشــود و متفاوت هم هســت .مگر رضا عباســی
مسلامن نبوده ،مگر کامل الدین بهزاد مسلامن نبوده است،
مگر نقاشــانی که اسمشان را ما منیدانیم و در هامن دورۀ
غزنوی یا ســلجوقی زندگی میکردند ،مگر اینها مسلامن

نبودند؟ نوع نقاشیهایشان خیلی فرق میکند ،برای اینکه
هرکســی روایت شــخصی خــودش را هم دخیــل و داخل
میدانــد پس این کار را میکند .هرنمند به چه چیزی واقعاً
تکیــه دارد؟ او به یک روح فرهنگی تعلّق دارد که در عین
حال در آن چهارچوب هم بدون آنکه اطّالعی داشته باشد،
بدون آنکه دقیقاً بداند که هرن در دورۀ هخامنشــیها چه
بوده که اصالً منیدانســته دورهای به نام دورۀ هخامنشــی
وجود دارد ،یا هرن دوره ساســانی چگونه بوده است یا هرن
 ۵۰۰ساله حکومت اشــکانیان چگونه بوده است ،منیداند
ولی یک روحی مرت ّباً و به صورت پیوســته نسل در نسل در
هرنمندان ایرانی جاری بوده است .این هرنمندان این روح را با
خودشان حمل میکردند این روح را در خودشان جذب کرده
بودند پس به ناچار هر اثری که بهوجود میآوردند شــمهای
از آن را بازگــو میکردنــد ،بدین صورت اســت که ما به یک
وحدتی در هرن ایران برمیخوریم ،به وحدتی که در حقیقت
تن ّوعهای گوناگون را میتواند در درون دل خودش جا بدهد.
این روح در طول سالیان ،هرنهای عظیمی بهوجود میآورد
که هم قالبهای مادیاش معلوم است و هم اینکه از کجا
ســفارش گرفته شــده و هم اینکه این اثر هرنی قرار است
بــه کجا برود ،همچنین مشــخّص میکند کــه این هرنمند

آیا شغلش این اســت ،صنعتش است یا کاسبیاش؟ اگر در
درباری یا دستگاهی ،امیر یا وزیری پول میدهد تا یک عدّه
هرنمند جمع بشوند ،میرود و در آنجا کارش را میکند ،اگر
این دستگاه بهم بخورد مثل دورۀ شاه طهامسب صفوی که
همــۀ هرنمندان را از دربار خودش م یراند ،خب اینها که
رسشان را منیگذارند زمین ،این هرنمندان میروند و کارگاه
کوچک خودشــان را بهوجود میآورند ،مهاجرت میکنند و
به هند میرونــد ،مهاجرت میکنند و به عثامنی میروند،
مهاجرت همیشــه میان هرنمندان بوده اســت و هنوز هم
هســت .اینها نکات اصلی بوده اســت که هرنمند ایرانی
با آنها مواجه بوده اســت .به صورت خالصه عرض میکنم،
در گذشته تکیه بر س ّنت بوده است ،تکیه بر سفارش بوده
اســت و تکیه بر آن روح بزرگ داشتهاند که نسل در نسل
هرنمندانی بزرگ پدیدار میشــوند ،هرنمندانی که در عین
حــال که به آن ســ ّنت و به آن روح تکیــه دارند ،برای من
خودشان ،برای داوری خودشان و برای روایت خودشان هم
جایــگاه قایلند .از زیبایی گرفته تــا تقلیل صحنه به یک یا
دو نفر تا وسعت دادن به کارشان در ورقهای متعدّد یک
کتاب ،تا اینکه از منت کتاب در نگارگریها خارج بشوند و به
حاشیه برسند و در حاشیه نقاشی بکنند .آن وسعت برایشان
کافی نیســت ،جایی که خوشنویس برایشــان معلوم کرده
کافی نیست .روزگار خوشی داشتند برای اینکه تکلیفشان
معلوم بوده اســت .هم سفارشدهندگان معلوم بودهاند و
هم روح فرهنگی مســتمر و پیوسته در جریان بوده است.
میدانستند که چه درست است و چه درست نیست ،شاید
ریشــۀ دقیق هر نکته که در میان بوده را منیدانستند ولی
به آن روح کلّی اعتنا و تکیه داشتند .از سفارش گرفنت ابایی
نداشتند ،عاری نداشــتند ،از داشنت کارگاههای کوچکی که
برای دل خودشان کار کنند مانند آقا لطفعلی شیرازی ابایی
نداشتند .خوش بودند ،کارشان را بلد بودند ،از استادشان یاد
میگرفتند و هرجا سؤالی داشتند به س ّنت رجوع میکردند
کل این
و بــدون آنکه بداننــد آن روح در آنها جــاری بودّ .
قصه ادامه پیدا میکند تا قرن ۱۱ه.ق تا زمان شــاه عباس و
جانشــینانش ،تا زمان نفوذ متدّن موجود جهان غرب در کل
ســاحت فرهنگی اقتصادی و اجتامعی ایــران ،آرامآرام این
نفوذ رشوع میشود ،آرامآرام این تأثیرگذاری رشوع میشود،
یک شبه که نیست.
در کلیسای وانک اصفهان قرار است که نقاشیهای مذهبی
نقاشــی بشود .پس نقاشــی به نام میناس را میفرستند در
حلب تا نقاشی غربی یاد بگیرد .در همین دوره جانشینان
شاه عباس گروه عظیمی از هرنمندان غربی به ایران میآیند

و در اصفهان رشوع به کار میکنند .قرب خیلیهایشــان هم
در جلفای اصفهان وجــود دارد .اینها هرن را وارد میکنند
منتهــا اینها بــه زور پس گردنی که هــر را وارد منیکنند،
اشــتیاق این هم هســت که ما ببینیم آیا میتوانیم نقاشی
بکشــیم که عین واقعه باشــد که عین طبیعت باشد .ولی
این فقط یک اقدام فرهنگی نیســت این گسرتش مناسبات
سیاسی و اجتامعی و اقتصادی و فرهنگی است میان ایران
مقص است و نه کسی متّهم است.
و جهان غرب .نه کسی ّ
تاریخ این را میگوید پس باید نگاه کنیم ببینیم چه ات ّفاقی
در آن لحظه دارد میافتد .در آن لحظه معنایی که به س ّنت
تکیه داشته است آرامآرام کمرنگ میشود .چرا؟ برای آنکه
آن س ّنت دارد کمرنگ میشود ،ولی در طول زمان در طول
بیشتــر از یک قــرن و نیم ادامه پیدا میکند تا برســد به
کاملامللک تا برســد به هرنمندانی کــه میتوانند عیناً یک
نقاشــی غربی را کپی کنند .این در دورۀ شــاه طهامســب
صفوی ممکن نبود .چرا؟ برای اینکه مناسبات اقتصادی که
زمان شاه عباس و بعد در جنگهای ایران و روس که شکست
خوردند ایرانیها از روسها و هامنطوری که از عثامنیها در
دورۀ صفویه ،شاه اسامعیل شکست خورده بود از توپهای
عثامنی ،که این توپها نشانۀ تکنولوژی برتر بودند.
در دورۀ قاجاریــه ،در زمان فتحعلی شــاه قاجــار متو ّجه
میشــوند که ارتش ایلی بیانضباط ایرانــی منیتواند جلو
قشــون روس ایســتادگی کند که بعدها پشــت ناپلئون را
شکســت .خب ایرانیان آرامآرام عقب میروند ،وقتی شام
عقــب برویــد ،طرف مقابــل با یک فرهنگ وســیع و یک
فرهنــگ همه جانبه قــدم به قدم جلو میآیــد .این دورۀ
فرتتی است که آغاز میشود ،این دوره فرتت بالتکلیفکننده
اســت ،انســان آن دوره را از شــکل انداخته و سؤالهایش
را منیتواند پاســخ دهد .این دوره ،دورۀ رسگشــتگی است.
این هامن دورهای اســت که در آن تابلو هم اشــاره کردم،
مــا چه بکشــیم ،پس نقاشــی دورۀ زند و قاجــار بهوجود
میآید .آدمها دیگر بــه آن آدمهای قبلی ارتباطی ندارند،
شباهتی ندارند ،دیگر آن ابعاد عرفانی عظیم نقاشی ایرانی
و نگارگری ایرانی دیگر وجود ندارد ،ابعادش همه نفسانی
است ،رقاصان ،مطربان ،یک دیس میوه است ،دیس گیالس
است و یک طوطی هم نشسته و دارد گیالسها را میخورد.
من منیخواهم هرن درخشــان دورۀ قاجاریه را تقلیل بدهم
ولــی میخواهم بگویم آرامآرام چگونه از آن مضمون تهی
میشــود .میراث میرسد به نسل ما قبل من نسل شاگردان
کاملامللک ،یعنی نقاشهایی که عادت کردند نقاشی غربی
را جایگزین کنند .چرا نقاشــی غربــی را جایگزین کردند؟

چرا مکتب کاملامللک و شــاگردانش نقاشــی رسمی ایران
میشــود؟ چرا از اوایل قرن  ۱۴شمسی این ات ّفاق میافتد؟
بــه یک دلیل خیلی ســاده :برای اینکــه در جای دیگر هم
این ات ّفاق دارد میافتد! ا ّولین اتومبیلی که به ایران میآید
در زمان مظفرالدین شــاه قاجار اســت ،خیلی در شــکل و
ترتیبی منادین ،خیلی منادین ،بار ا ّولی که من این را شنیدم
قصه نیست ،درویشخان
قصه ساختهاند ولی نه ّ
فکر کردم ّ
نوازنده را زیر میکند و میکشد ،این معنیاش این است که
تکنولوژی غرب میآید و آخرین منونۀ درخشان یک نوازندۀ
فوقالعاده س ّنتی را از میان میبرد .خب کسی با این قصد
ایــن کار را نکــرد ولی ما از این متثیل اســتفاده میکنیم و
میگوییم در این دوره ات ّفاقاتی که افتاده است جز حیرانی
چیزی بار نیاورده اســت .نقاشی س ّنتی ،نگارگری س ّنتی که
شــده است نقاشــی شــکل دورۀ زند و قاجار ،کاملامللک
را برمیکشــند تا نقاشــی غربی را به متامــی تقلید کنیم و
آن اســتاد بزرگ به متامی تقلیــد میکند ،در نهایت قدرت.
هنوز به دورۀ کنونی نرسیدهایم که ما اندیشه کنیم که کجا
ایستادهایم ،چه میکنیم ،این سؤالها آرامآرام پیش میآید.
از دهۀ بیست شمسی این سؤال در وجوه مختلفش مطرح
میشــود .ما که هستیم؟ کجا ایســتادهایم؟ نقاشهایی که

تازه از خارج آمده بودند ،جلیل ضیاءپور و دیگران و نقاشی
کوبیســم را با خودشان آورده بودند ،خب اینها میآیند و
نقاشی کوبیسم را نگاه میکنند و میگویند ،نقاشی ضعیفی
است به نسبت کارهای هرنمندان بزرگی که در آن دوره در
نیمۀ اول قرن بیســتم دارند کار میکنند ،معلوم اســت که
ضعیف اســت برای آنکه آن پشتیبانی را ندارند آن درخت
تناور نقاشی جهان غرب که پشــت اینها نایستاده است.
معلوم اســت دارند ادا درمیآورند سعیشان دلپذیر است
ولی دارند ادا درمیآورند .ما کجا آن مراحل را طی کردهایم
تا اکنون به این نتیجه برســیم که مــا فیگور را میخواهیم
درهم بشکنیم و پیکاسو بشویم ،ما اصالً آن مقدّمات را طی
نکردهایم ،نقاشــی امپرسیونیسم نداشــتهایم ،ما چه چیزی
را میخواهیم بشــکنیم ما اصالً نقاش آکادمیک درجه ا ّول
نداشــتهایم .کاملامللک را میگوییم که کارهایش در موزۀ
لوور اســت ،چه کســی میگوید که کارهای کاملامللک در
موزۀ لوور است؟ دریغ از یکدانه از کارهای او که در یکی
از موزههای بزرگ دنیا باشــد ،او برای ما کاملامللک است.
ب ّچه من برای من عزیز است ،من میگویم نابغه است ،شام
هم تأکید کنید که نابغه اســت ،بــرای اینکه ب ّچه عزیز من
است .خوب کاملامللک هم ب ّچۀ عزیز ماست ،وقتی که در

معرض این ســؤال قرار میگیریم که تو چه کسی هستی و
این چیزی که داری میکشــی چی هست؟ میخواهی مثل
مــن کار کنی و بعد به خود من این کار را بفروشــی .خب
من که خودم هســتم .این ســؤال پیش میآیــد که ما کجا
ایستادهایم؟ جســتجو ادامه پیدا میکند .مکتب سقاخانه،
مکتب نقاشــی قهوهخانهای به شــکل دیگــری در میآید.
نقاشــیخط بهوجود میآید .اینها پاسخ ما هستند .برای
اینکــه ما میخواهیم به خودمــان و جامعهمان بگوییم ما
شکل جدیدی هســتیم از تعامل میان س ّنت و تجدّد ،حاال
کجا این مشکل را نداشته است ،ژاپن نداشته؟ داشته .هند
نداشــته؟ مرص نداشته؟ همه داشــتهاند .ما در جستجوی
پاســخ برمیآییم .بعضی وقتها جستجوی ما اثر و نتیجه
میدهد .نقاشیخط کم نیست ،مکتب سقاخانه کم نیست،
حداقــل دیگر از نظر نقد هرنی و کیفیــت آثار و اینکه ما
بــا بیرحمی و رصاحت بخواهیم کیفیــت اینها را تعیین
کنیم اگر از این نقطهنظر وارد نشــویم جستجو است و هر
جستجویی فیالنفسه خوب است ،فیالنفسه زیباست.
میرســیم به حال ،به حالی که این جســتجوها قرار است
نتیجه داده باشــد ،بلــه و در جایی نتیجه داده اســت .در
مهمترین حراجیهای دنیا وقتی کــه کار هرنمندان ایرانی
عرضــه میشــود کار هرنمندانی بیشتر عرضه میشــود و
بیشتر خریداری میشــود که از مکتب نقاشــی خط آمده
است مانند نقاشیهای مح ّمد احصایی یا از مکتب نقاشی
ســقاخانه مانند نقاشیهای زندهرودی و پرویز تناولی ۲ .تا
 ۸میلیون دالر کارهایشــان را میفروشــند ،نوش جانشان،
این مبلــغ اصالً پول زیادی نیســت .به انــدازۀ درآمد یک
روز یــک مقاطعهکار اســت که در طول چنــد دهه ثروت
اندوخته اســت ،این مبلغ به اندازۀ در آمد یک روز او هم
ممکن است نباشد .من بارها گفتهام متام درآمد عمر من از
راه نقاشــی به اندازۀ درآمد یک روز پرس جوانی اســت که
اتومبیل وارد میکند .اینجا دعوا و بحثی نیست ،هرکس هر
کاری بلد اســت انجام میدهد ا ّما من نگاه میکنم تا ببینم
جایی که ما ایستادهایم آیا جای محکمی است؟ آیا زیر پای
ما مطمنئ است؟ مشکوکم!
ما در هر لحظه از جســتجویامن چشــم به جــای دیگری
دوختهایم .روزی نیست در منزل من تلفن زنگ نزند و یک
هرنمند جوان از من نپرسد که چگونه میتواند در حراجهای
بــزرگ رشکت کند .هرچه من ســعی میکنم بــا مهربانی
و بــا داللــت توضیــح بدهم که هرکــدام از ایــن حراجها
چهارچوبهایــی دارند ،الکهایی دارند که تقریباً چیزی از
آنهــا بیرون منیرود ،هرکدام از این حراج ها مق ّرراتی دارند

که ایــن مق ّررات بر اســاس انتخاب آنها صــورت میگیرد،
هیچ کدام از اینها را نقاش جوانی که بیســت تا منایشگاه
انفرادی نداشته باشد قبول منیکنند .ا ّما چه حاصل زیرا که
من میدانم اینها چه میخواهند و حق هم دارند جایگاه
خودشان را بخواهند ،معنای خودشان را بخواهند ،موفّقیت
حقشان است و
میخواهند ،شناخته شــدن میخواهند و ّ
حق هر هرنمندی اســت ،چه بزرگ و چه کوچک .ا ّما حال
من مغشوش است ،حال من مثل یک برگ در اهتزار است.
چه کســانی من را میخواهند؟ از کجا من را میخواهند؟
آیا اصالً من را میخواهند؟ اگر در نظر بگیریم که نقاشــی
جزو رضوریات زندگی آدمها نیست ،جز خرید آنها نیست
و آدمها میتوانند بدون نقاشی سالهای خودشان را سپری
کنند ،بدون متاشــای نقاشی ،بدون به دیوار زدن نقاشی ،ما
میفهمیم که این چه کار خطیری است .چقدر فروخنت آن
سخت است .البته آنهایی که بدون نقاشی میتوانند زندگی
بکنند خب نوع زندگیشان ،نوع زندگی دلخواهی که بنده
و امسال من تعریف میکنیم نیست .آدمهایی هستند که
با چیزهای کم زندگی میکنند ،چیزهای اساسی و عظیم را
منیبینند و ظاهرا ً هم خیال میکنند خیلی بهشــان خوش
میگذرد .بگذرد!
حال من مغشــوش اســت ،حال مــن نامعلوم اســت ،من
کجا ایســتادهام؟ منیدانم .من در کجای جهان ایستادهام؟
منیدانم .من در مملکت خودم کجا ایســتادهام؟ منیدانم.
بــازار هرنی کــه در ایران بهوجود آمده اســت آیا در همۀ
وجوهش درست دارد عمل میکند؟ چطور میشود کار یک
نقاش در فاصلۀ دو حراج  ۸برابر بشود؟! چه ات ّفاقی افتاده
است؟ اتّفاق از اینجا رشوع شده که آیا من به چیزی اصیل
دل بســتهام یا به چیزی پرپــری در اهتزاز؟ جمله معروف
اندی وارهول ،نقاش امریکایی اســت کــه میگوید اگر اثر
هرنی تبدیل به کاال نشود منیماند .اثر هرنی مساوی است
با کاال .من داوری منیکنم که این خوب است یا بد .کار من
در اینجا گزارش دادن اســت و داوری نیســت .پس ع ّدهای
هستند که کاال میخرند ،ع ّدهای هستند که امضا میخرند،
ع ّدهای هستند که چیزهایی میخرند که منیدانند چیست.
من به عنوان درد دل شــخصی عرض میکنم ،یک تابلویی
زمانــی در یک حراجی که مــال خودم هم نبود ،یعنی مال
من بود ولی فروخته بودم به مبلغ ۱۲هزار تومان در ســال
 ،۱۳۵۸سالها بعد در سال  ۲۰۰۶به حراج گذاشتند ،قیمت
آن باال رفت و رقابتی پیش آمد ،صورت یک آدم رنسانســی
بود که صورتش را با تیغ خراشیده بود و یک کاغذ  ۶تا شده
و باز شــده به عنوان نامۀ اعاملش روی سینهاش قرار داده

بودم .این را یک آقای بســیار عزیزی به مبلغ  ۱۴۰۰۰۰دالر
ش جان فروشندهاش .بعدها من گله
خرید .نوش جانش ،نو 
کردم از کسی که نقاشی من را فروخته بود و گفتم حداقل
یک دســته گل برای من می فرستادی ،من که توقّعی از تو
نداشتم .آدمی که نقاشی من را خریده بود این اواخر وقتی
میخواست از نقاشی تعریف کند ،بیان کرده بود آن تابلویی
که یک عدد مبل! روی ســینهاش هست ،از لندن بفرستید
به دبی .فکر میکرد آن کاغذ نامۀ اعامل ،مبل اســت! حاال
شاید ضعف نقاشی من بوده است .واقعاً منیدانم من برای
خودم چه جایگاهی قایلم؟ آن کاغذ  ۶تا شــدۀ بازشــده با
قســمتهای برجسته و فرورفته را فکر کرده بود یک مبل
اســت .من منیدانم کارم را چه کسی میخرد ،من منیدانم
کار مــن چگونه داوری خواهد شــد ،کار من تبدیل به کاال
میشود ،اسم تبدیل به امضا میشود ،این حال من است .در
همۀ وجوهش نه به قیمتهای باال میشود دل خوش کرد
و نه از قیمتهای پایین میشــود دلشکسته شد .این حال
بسیار مغشوش نامشخّص و نامالیم است .اینجا نوشتند از
آینده بگویم ،من که پیشــگو نیستم .منیدانم در آینده چه
میشــود ،ولی شــاید آینده را به نوعی از حرکت کلّی حال
بتــوان حدس زد .آیندۀ مــن در جایی رقم میخورد که من

از یک کل بهره بربم ،مانند اجداد نقاشــم در  ۵۰۰یا  ۷۰۰یا
 ۸۰۰ســال پیش که به یک روح بزرگ تکیه داشــتند .از آن
ســیراب میشــدند ،از آن بهره میگرفتند ،سؤال منیکردند
ولی پاســخ را پیشاپیش به آنها داده بود و این فقط دربارۀ
ما و هرن قبلی ما و روزگار گذشــته نیســت .نقاشان بزرگ
دورۀ رنسانس ایتالیا هم همین طور بودند .آنها هم به یک
روح بزرگ تکیه داشتند ،آنها هم وقتی که کار میکردند از
یک معنای جمعی ،روح جمعی برخوردار میشدند .نقاشان
مدرنیسم هم از یک روح جمعی بهره میبردند .از آغاز قرن
بیســتم که مدرنیسم در تداوم مدرنیته رشوع کرد به ظاهر
شــدن ،توافق جمعی که مدرنیسم با خودش آورده بود ،بر
این مبنا بود که فلک را ســقف بشــکافیم و طرحی نو در
اندازیم .مدرنیســم رشوع کرد به انکار هر چه که ما قبلش
بود .پیکاســو نقاشــیهایی دارد که بازســازی کرده است؛
نقاشی استاد بزرگ ،یکی از بزرگترین نقاشان تاریخ نقاشی
جهان یعنی والسکز را بازسازی کرده است ،آنها را میگذارد
و دوباره کار والسکز را میکشد .چگونه میکشد؟ مضحک،
خط خطی ،جابهجا ،عمدا ً این کار را میکند وگرنه پیکاسو
یکی از تواناترین نقاشــان آکادمیک قرن بیســتم است .او
بــه عمد این کار را میکند ،چرا به عمد این کار را میکند؟
با گذشــته یک رابطۀ عشــق و نفرتــی دارد .وقتی که یک
نقاشــی را نگاه میکنید میبینید که عشقش در این است

که آن را انتخاب کرده و نفرتش در این است که آن را انکار
کرده است .پس انتخاب و انکار پیاپی آمدند .این یک روح
جمعی اســت ،در کجا این ات ّفاق نیفتاده اســت .این همه
سبک در طول  ۵۰سال در جهان غرب بهوجود آمده است،
عمر هر کدامشان  ۲۰یا  ۳۰سال بود .برای چه اینها از یک
روح جمعی مطابعت میکردند؟ آیا اینها عمدی این کار را
میکردند؟ نه ،عمدی نبوده است .مدرنیته وقتی که جهان
رصف خودش میگیرد طرز آرایش موی رس گرتا گاربو
را در ت ّ
در هند تقلید میشود .ســبیل داگالس فرینکس ،هرنپیشۀ
امریکایی در تهران رایج میشــود ،که بهش سبیل داگالسی
میگوینــد ،یعنی یک فرهنگ جهانــی ،یک فرهنگ غربی
مسلّط ،دارد جایگزین میشود .این ماجرا طول میکشد ا ّما
ات ّفاق میافتد .خب اگر این را به عنوان یک مؤلّفه در نظر
بگیریم پاسخ خیلی مشکل نخواهد بود ،هربار که این روح
جمعی غایب اســت هرنمند متزلزل میشود .در آغاز دهۀ
 ۸۰روح جمعی مدرنیســم متام میشود زیرا آن معنایی که
پشتیبانش بود یعنی مدرنیتهای که آن را تأسیس کرده بود و
حامیت میکرد آن هم فرو مینشیند .بنابراین اینها همه
صورتهای معنا هســتند .حاال نگاه کنیم ببینیم معنای ما
در گذشته چه بوده که اشاره کردم و خیلی با اختصار نگاه
کنیم ببینیم معنای حال ما چیســت؟ این معنای نامشخّص
غیرمستحکم! و بعد ببینیم که در آینده چه خواهد شد.
در آینــده اگر ما به عنوان یک جامعــه بتوانیم آرامآرام در
وجــوه مختلفمان از ادبیّات گرفته تا فناوری یا هر چیزی،
صاحب معنای خاصی بشویم ،معنایی که ما را متامیز کند،
معنایی که ما را بهم متّصل کند .اینکه شــاعر از نویســنده
بهره بربد ،اینکه نویسنده از هرنمند نقاش بهره بربد و اینکه
همــۀ اینها از تفکّر و فلســفه و هر چیــزی که میتواند
پشــتیبانی کنند و از این وضعیت بهره بربند آنوقت است
که احتامالً ما صاحب مبتدیات و مقدّمات تأسیس یک روح
میشــویم .وقتی که ما این روح را بهدســت آوردیم یعنی
صاحــب روح قومــی ،فرهنگی ،هــری و تاریخی خودمان
شــدیم ،آن وقت شاید بشود آینده را پیشبینی کرد .به این
معنا پیشبینی کرد که ما همیشه در طول تاریخ هرنمندانی
بودیم که توانســتهاند میان آنچه که از بیرون به آنها داده
شــده و آنچه که آن روح اصلی آنها بسرتساز بوده و زمینه
بوده اســت ات ّحاد و اتّفاق و تعامل ایجاد کنند .این شــکل
ابری که در نگارگریها وجود دارد از چین آمده است .کی؟
حدود ســال  ۸۰۰ه.ق به بعد ،نقش اژدها کی آمده است؟
مــا اصالً در هرنمان اژدها داشــتهایم؟ مــا هیچوقت اژدها
نداشــتیم ،نقش اژدها با حملۀ مغول و از راه چین میآید.

قبل از آن که در هیچ جایی نقشــی از اژدها نکشــیدهایم.
خب این اژدهــا و ابر میآید ،این کوههــا میآیند ،اینها
میآیند ا ّما ما صاحب ید مســلّط هستیم ما صاحب دست
پر قدرتی هستیم که هر چیزی را که برمیداریم میتوانیم
از آن خود بکنیم .به بناهای تخت جمشــید نگاه کنید ،به
نقشبرجســتههای ساسانی نگاه کنید ،به کتابهای مص ّور
بینظیری که در طول هزار ســال کتابآرایی ایران بهوجود
آمدهاند نگاه کنید .با خوشبینی ،با امید اگر مجدّدا ً این موج
تأسیس بشــود ،اگر این دورۀ افرتاق و فرتت را که خصوصاً
در دورۀ  ۲۰۰سالۀ حکومت قاجاریه مسلّط و جایگزین شد
و مــا را از معنا و هویــت آرزوی خود بودن عاری کرد ،اگر
ما قادر بشــویم این را پشت رس بگذاریم و این روح بزرگ
را مجدّدا ً تألیف کنیم با هامهنگی ،با همراهی ،با دوســت
داشــن همدیگر ،با یاد گرفنت از همدیگر و با توافق بر رس
این مسأله ،آن وقت چرا که نه!
اگر ما خط را از الفبای عربی گرفتیم و آن را به این صورت
فاخر و مجلّل و بینظیر درآوردیم .بدون اینکه من بخواهم
ســهم و حق خوشنویســان بزرگ عثامنی ،هنــد و جاهای
دیگر را از یاد بــرم .اگر ما خطهایی بهوجود آوردهایم که
ما بهوجــود آوردهایم ،قلم هایی بهوجــود آوردهایم که ما
بهوجود آوردهایم .نستعلیق از کجا آمده ،شکسته نستعلیق
از کجا آمده اســت ،این را ما تألیــف کردیم ،از کجا تألیف
کردیم ،خوابمنا شــده بودیم ،بلــه میگویند که خوابمنا
شده بودیم .ات ّفاقاً میگویند میرعلی تربیزی که واضع خط
نســتعلیق بود در خواب حرضت علیبن ابی طالب را دید
و حرضت با انگشــت به گردن غازی اشــاره کرد و گفت از
قصه اســت ،واقعیت
خم و چم این گردن بیاموز .خب این ّ
این است که خط نستعلیق در طی یکصد سال تألیف شد.
ذ ّرهذ ّره ،خرد خرد .احتیاج به رویای میرعلی تربیزی نیست.
ما اگــر بتوانیم تألیف کنیم خوب بهرتین منونه که پشــت
رسمان داریم ،خوشنویســی نستعلیق را ما تألیف کردهایم.
الفبــا را از اعراب گرفتیم ،ما تألیفش کردیم ،عروس خطوط
جهان اسالمی اســت .چرا نتوانیم در آینده از این تألیفات
بکنیم .احتامالً باید بتوانیم دوباره هم انجام بدهیم .ما البته
خیلی از خودمان متشکریم و میگوییم ملّت خیلی باهوش
و بااســتعداد و فوقالعاده درخشــانی هستیم ،که هستیم
و در تاریــخ هرن هم همیشــه این را ذکــر کردیم که همۀ
نقشبرجستههای هخامنشی هرکدام از یک گوشه آمدهاند،
از بابل ،آشــور ،مــر و یونان آمدهاند .خب مــا اینها را
تألیف کردیم و چه تألیف باشکوه و زیبایی انجام دادهایم.
شــا وقتی تخت جمشــید را نگاه میکنید ،یک رس سوزن

خشــونت بین دو انسان را در آن منیبینید .بله انسانهایی
هســتند که دارند یــک حیوان بالدار را میکشــند ولی آن
نشــانۀ اهریمن و رش اســت .در متام تخت جمشید آدمی،
آدمی را منیکشد .شام بروید نقشبرجستههای آشور را نگاه
بکنید ،یک تل درســت کردهاند از کلّهها و دست و پاهای
بریده .ما ملّت فوقالعادهای بودیم .من در این جمع عزیز
حضــور دارم و قطعاً اعالم میکنم کــه همچنان هم ملّت
بزرگی هســتیم و اگر بودیم و هستیم خوب چرا نگویم که
خواهیم بود ،رشطش را عرض کردم ،مشکالت را عرض کردم.
جهان از مداخله ،از فروخنت معنای خودش به ما رسسوزنی
کوتاه نخواهد آمد .اصالً منیتواند ،مگر میشد جلو مدرنیته
را گرفــت؟ چه جــوری جلوش را گرفتند ،خیلی هم ســعی
کردند ولی جریانی بود که در جهان راه افتاده بود .خب ما
کاری که کردیم هامن کاری بود که ژاپنیها کردند ،ژاپنیها
این تألیف را کردند ،گرفتند و ساختند .اگر ژاپنیها این کار
را نکرده بودند که قایقهای چوبی بادبانی خیلی کوچکی
میســاختند ،اگر نیاموخته بودند ،آنوقــت در جنگ بین
خودشــان یعنــی ژاپن و روس در ســال  ۱۹۰۵قادر نبودند
کــه نــاوگان ارتش تزاری را کــه رزم ناوهایــش ،قطر فوالد
بدنهاش پنج ســانتیمرت بود را نابود کنند .بله آنها دانستند
چگونه این کار را بکنند ،آنها آموختند ،آنها برداشت کردند
و اســتفاده کردند .من -به هر حال خیلی بهخاطر ســن و
ســامل جای آیندهنگری ندارد -منیدانم که در بیســت سال
آینده و حتّی یک ســال آینده چه ممکن اســت بشود؛ ا ّما
اگــر بخواهم جمعبندی کنم و نتیجه بگیرم ،بله آیندۀ هرن
ایران مــروط و موکول اســت به تألیف مجــدّد آن روح
بزرگ و محکوم اســت به اینکه جای خودش را بشناســد،
متامی اســتعداد خودش را رسهــم کند .به جنگ جهان هم
منیخواهد برود ،الزم نیســت این کار را بکند .با هرنی که
در جهان منترش شــده و هرن مد روز هم معلوم نیست که
حتــاً و الزامــاً باید مبارزه کند یا خودش را به آن بســپرد.
هیچ کدام از اینها نیســت ،معنا در درون اینجاست ،معنا
درون دل هرنمندان ماست ،معنا در درون دل تکتک آحاد
ملّت ماســت و اینها وقتی که آن روح را تأسیس کردند و
وقتی که همدیگر را دوســت داشتند ،وقتی که از همدیگر
آموختند ،وقتی که با همدیگر نجنگیدند ،احتامالً معنایی را
میتوانند تأســیس کنند که این معنا نه اینکه جهان را خرد
کند و جایگزین بشــود و رو کم کند و همۀ این شــعارها،
میتواند به عنوان یک معنای اساسی به عنوان یک معنای
جدّی شــناخته بشود و مورد احرتام قرار بگیرد ،احرتامی که
الیق این ملّت بزرگ است.

هرن موجود ،هرن موعود

گفتگو با فردین خلعتربی پیرامون موسیقی مذهبی

فردین خلعتربی از جمله پرکاربردترین آهنگســازهای کشور است که
نــام او را بارها و بارها در کنار آثار فاخــر و ماندگار هرنی دیده ایم.
آثــار او حال و هــوای خاصی دارد که تنها مخصوص خود اوســت و
کمرت کســی را می توان یافت که موســیقی را اینگونه بشناســد و به
اقتضــای هر فرایندی همــراه و همخوان را خلق کنــد .از آثار تأتری
گرفته تا رسیال ها و فیلم های ســینامیی که در ژانرها و قالب های
مختلف تولید گردیده است .آثار سینامیی چون «ترکش های صلح»،
«گل یخ»« ،اتوبوس شــب»« ،زمان می ایســتد»« ،زمانه»« ،چ» و ...
و رسیال های «شــب دهم»« ،راســتش را بگو»« ،شاهگوش» و ...از
جمله آثار شناخته شده است.
او را می بایست از بهرتین آهنگسازان مذهبی ایران نیز به شامر آورد.
عالقه شــخصی او به این مقوله و شناختی که از این حوزه دارد از او
یک صاحب نظر متخصص حوزه موسیقی دینی ساخته است.
به پایان رســیدن آلبــوم «الالیی هــای کودکانه رضوی» به ســفارش
مؤسســه آفرینش های هرنی ،بهانه ای بود برای گپ و گفتی با او در
حوزه موســیقی مذهبی .او این روزها مشغول آماده سازی سمفونی
«از مدینه تا مرو» در ادامه همکاری اش با آستان قدس رضوی است.

در تقســیمبندیهای هــری ،هــر اســامی را در چــه
جایگاهی میبینید؟آهنگســازی چــه جایگاهی در این
میان دارد؟
آنچه میگویم نظر شــخصی من اســت و بسیار هم جای
بحــث و تطبیق دارد .یــک هرن دورۀ اســامی داریم که
مربــوط به دورههای تاریخی میشــود که اســام در این
رسزمین و رسزمینهای مشــابه ظهور پیدا کرده و متبلور
شــده و تداوم یافته اســت .به طور کلّی ایــن دورهها را
میتــوان بیشتر بــه لحاظ فرم و فضا تقســیمبندی کرد،
البتــه به غیر از مواردی که در آن هرن آبژکتیو وجود دارد.
در ایــن نوع هــر ،ابژه به صورت خــاص به یک موضوع
مشخّص اشاره میکند که در اینجا موضوع دینی م ّد نظر
اســت .در بقیۀ موارد هرن در نوعی انتزاع و تجرید به رس
میبرد .ایــن دورۀ تجریدی متعلّق به یک دورۀ اســامی
اســت و ما منیتوانیــم بگوییم که خود تجریــد یا انتزاع،
اسالمی هســتند .این مقارن با دورههای تاریخی مختلف
اســت .بنابراین من معتقد هستم که ما چیزی به نام هرن
اســامی نداریم؛ بلکه هرنمســلامنان و هرن دورۀ اسالمی
داریــم .برای مثــال گرهچینیهــا و مع ّرقات با ســاختار
اصلــی را در معــاری میتوانیم در مکانهــای مذهبی
و غیرمذهبی مشــاهد کنیم .در کاخهــا هم موتیفهای
مشــابه با مساجد دیده میشود .اســتفاده از طاقها و...
را منیتوانیم هرناســامی بگوییم بلکه هرنی است که در
دورۀ اســامی به کامل رســیده و این دوره بــه تبلور آن
کمک کرده اســت( .البته آنچه من اکنون میگویم چندان
به موسیقی مربوط منیشود ).حتّی میتوان موتیفهایی
را مشــاهده کرد که بین کلیســا و مسجد مشرتکاند ،چرا
که بسیاری از کلیساهای ساخته شده در دورۀ اسالمی در
ایران ،از موتیفهای اسالمی بهره میگیرند ،مانند کلیسای
وانک در اصفهان که در دورۀ صفویه ســاخته شده است.
در حقیقت وقتی به ساختار آن نگاه میکنیم مانند مسجد
به نظر میرسد ،ولی کلیساست .همین ات ّفاق در کاخهای
دورۀ صفــوی هــم رخ میدهد ،که موتیفهای مشــرک
میان کاخ و مسجد یا میدان و مسجد میبینیم .یا به فرض
در بازار ،منیتوانیم بگوییم بازار یک مقولۀ اسالمی است.
بــازار یک واقعیت یا ات ّفاق اجتامعی اســت ،ا ّما وقتی در
دورۀ اسالمی شــکل میگیرد میتوان موتیفهای مشرتک
میان مســجد و بازار پیدا کرد .این موضــوع اتّفاقاً بیانگر
این نکته اســت که در همین دورۀ اسالمی یا هر دورهای
کــه هرن در حال ســپری کردن دورۀ خوبی اســت ،هرن از
بسط یک تعداد موتیف تولید میشود و این بسیار فرمال

رخ میدهــد .یعنی زیباســت و از این بــه بعد آن را باید
تجسمی صحبت کرد تا من
بیشتر با معامران یا هرنمندان ّ
که موسیقی کار میکنم.
متأســفانه ما در زمینۀ موســیقی منابع خوبی که ضبط و
ّ
ثبت شده باشند و نوتاســیون در آنها وجود داشته باشد،
نداریــم .در یــک دوره عبدالقادر مراغــهای را داریم که
میتوانیم تعدادی ملودی را از آن استخراج کنیم که البته
بیانکنندۀ همۀ قرن هفتم و هشــتم نیســت و به حدس
و گامن میرســیم .این خیلی خوب اســت کــه بر مبنای
تجســمی بتوانیــم حدس بزنیم که در
معامری و هرنهای ّ
موســیقی چه ات ّفاقی افتاده است .البته این مسأله بسیار
ســخت اســت چرا که ما به تکصدایی بودن موســیقی
ایرانــی اعتقاد داریم ،ولی در رســالههای قدیمی بیشتر
بر جریان چندصدایی پرداخته شــده است .از اثر فواصل
و تبع فواصل صحبت میشود؛ عبدالقادر مراغهای بیشتر
در مورد ذیالکل و ذیالخمس و ذیاالربع صحبت میکند
که بیشــر در عمود موسیقی اســت ،یعنی درمورد کوک
شــدن سازهاســت و چندان به ملودی مربوط منیشــود.
این دوره درحقیقت به قدری کممرجع اســت که ما تنها
میتوانیم در مورد اســامی صحبت کنیم .در دورۀ بعد از
این ،یعنی در قرن ششــم ،هفتم و هشتم که دورۀ اعتالی
موسیقی در ایران است ،میتوانیم رسالههایی را در مورد
چندصدایــی مشــاهده کنیــد .در این رســالهها در مورد
کوک ســازها صحبت میشــود و در همین دوره «ســاز»
ســاخته و تولید میشــود و ســازها در حقیقت به نوعی
اعتال میرســند .هرچند در مورد چندصدایی کم صحبت
شــده اســت ولی من معتقدم که این جریان مه ّمی بوده
اســت؛ شنیدن چند صدا باهم .از همین واخوان سازهایی
مثل تار و ســه تار میشود رشوع کرد و یا کوک دوتار که
در مییابیم موســیقی چندصدایی در آن تولید میشــود
و مــا همزمان میتوانیــم دو صدا را باهم بشــنویم .این
طور نبوده که همه برمبنای ذوق نوازنده و دلی باشــد و
شــت اینها همه تفکّر و اندازهگیریهای دقیق هندسی
وجــود دارد که دقیقــاً همین اندازهگیریهــای دقیق در
گرهچینیهای ما هم رخ میدهد.
ما در موســیقی انقطاع داشــتهایم و بخشــی از اینها را
از دســت دادهایــم .در هرجــا که انقطاع نداشــتیم مثل
ادب ّیات که مکتوب شده است و نسل به نسل ،کتابها در
کتابخانههای شخصی دیده میشوند ،میبینیم که جریان
رخ میدهد و تغییرشکل بسیار میکند ولی اصولی اتّفاق
میافتــد و در هر دوره به صورت جهش ســبک را عوض

میکند .یعنی در هر دوره هم مکان ،یعنی جغرافیا و هم تاریــخ بوده اســت و مــا باید با حدس و گــان در مورد
دوره است که به لحاظ علمی ،فرهنگی و حتّی سیاسی در گذشته پیش برویم و دریابیم که چه بودهایم.
تغییر شکل اساسی تأثیر میگذارد.
هرچه برش بیشتر پیرشفت میکند به دلیل ثبت و ضبط،
این انقطاعات کمرت میشــود .اکنون در دورهای هســتیم
شاخصههایی که برای موسیقی مذهبی در نظر میگیرید کــه منیتوانیم تص ّور کنیم چیزی به دســت نیاید ،چرا که
چیست؟
باالخره در جایی ثبت شده است.
بازهــم میگویم کــه معتقدم موســیقی هرنمند مذهبی،
هرنمند مسلامن وجود دارد و ما موسیقی اسالمی نداریم .پــس بــا تو ّجه بــه صحبتهایــی کــه کردیــم ،احتامالً
میتوانیم موســیقی دورۀ اســامی داشته باشــیم و البته شــاخصههای مشــخّص و مع ّینی را منیتــوان تعریف و
این مســأله بسیار پیچیده اســت .بسیاری عالقه دارند که تعیین کرد .آیا میتــوان فرمهایی مطلوبتر را برای این
ما موســیقی اســامی داشته باشــیم ،ولی نداریم .مثالً ما نوع از موســیقی تعریف کرد؟ ایــن که چه نوع فرمهای
موسیقی مسیحیان را داریم ولی هیچ وقت یک کُرال را که اجرایی مطلوبتر است؟
برمبنای انجیل خوانده شــده است یک موسیقی مسیحی باید منظورتان از فرم را دقیق بدانم.
منینامیم .اگر نتهــا را تعویض کنیم و هارمونی را برای
کاربردی دیگر تغییر بدهیم دیگر آن را موسیقی مسیحی اســتفاده از چه نوع موتیفهایی در موســیقی مذهبی
منینامیم بلکه میگوییم موســیقی مسیحیان یک دوره یا رایج است؟ آیا اصوالً موتیفیک دیدن و یا ملودیک دیدنِ
از دوره نــام میبریــم؛ هرچند که مســیحیت بر روی آن خود فرم چگونه است؟
تأثیر گذاشته باشد .این درست است که اسالم بر موسیقی یک جریان بســط موتیف اســت که در موســیقی ایرانی
یا هرن یک دوره تأثیر میگذارد و جهانبینی اسالمی ،مثل مقداری گســردهتر از موتیف وجود دارد که به آن انگاره
هر جهانبینی دیگری بر ساختار اثر میگذارد .چقدر خوب میگویند ،اینها براســاس یک تئوری ،از موتیف وسیعتر
اســت که ما به جایی برســیم که بگوییم مسلامنان تحت هستند .آقای ابراهیم ،انگاره را توضیح دادهاند .مثالً بسط
تأثیر این اندیشــه به نوع خاصی از فرم و فضا رسیدهاند .نگار در گوشــههای مختلف ،چند اســم ردیفی به وجود
البته ما این را در معامری بیشرت میبینیم چرا که معامری میآورد یعنی چند گوشــۀ مشرتک در دستگاههای مختلف
بیشــر بر هندســه تکیه دارد .ما هرچــه در علم بیشتر کــه این خود چیزی به عنــوان انگاره پدید مــیآورد؛ مثالً
پیرشفت میکنیم به ترکیبهای جدیدتری میرســیم .در نصیرخوانی را در ماهور داریم و بعد در اصفهان هم هامن
مفصل
هــان هرن دینی هم ویژگیهایی اســت که بــر آنچه از را به لحاظ ریتــم میتوانیم ببینیم .البته این بحثی ّ
گذشته وجود داشته متّکی است ،یعنی در هرن ایران ،روم است که دراینجا مجال مطرح کردن آن نیست.
و دمشــق ،نقــوش و تزیینات و بافت اصلــی متفاوت از میتوان از بسط موتیف به همۀ اینها رسید ولی یک مرتای
یکدیگرند و درحقیقت تحت تأثیر آنچه در گذشته بوده ،وســیعتری داریم که اســم دارند و در موسیقی ردیفی هم
قرار دارد .بزرگترین ات ّفاق ،زمانی رخ میدهد که هرنمند تثبیت شــده است .مثالً شام در موســیقی ردیفی با تکرار
هر دورهای در مورد آنچه هست وقوف کامل داشته باشد عینــی و کــم و بیش نواخنت در یک ردیــف میتوانید یک
و راجع به آنچه قرار اســت واقع بشــود فکر کند .ما یک جریان ریتمی را بســط بدهید یا عیــن یک جریان ریتمی
هرن موجود و یک هرن موعود داریم .باید هرن موجودمان را در دو دســتگاه بســط بدهید که دو آهنگ میشــنوید
را بشناســیم و با هرن موعودمان فکر کنیم .منیتوان بدون ولی روابط ریتمیک آنها شــبیه به یکدیگر اســت .متام این
ارشاف به هرن موجود ،در مورد هرن موعود صحبت کنیم .قانونمند رفتار کردنها از عوارض علمی شدن است ،یعنی
ع ّدهای معتقدند باید هرنمند و اثر او بســیار حسی باشد عوارض دانسنت یک مجموعۀ اطّالعاتی ،نه ندانسنت آنها.
کــه البته میپذیریم که این از احتیاجات ماســت و آنچه مــا در دورههای مختلف این گونه بودهایم که تعدادی از
نیازمند آن هســتیم این است که باحس و باسلیقه باشیم افراد دانســته و آگاهانه کارهایــی را انجام میدادهاند و
ولی در عین حال باید دانش داشــته باشیم .یعنی بدانیم ع ّدهای نادانســته فقط از آنها تقلید میکردند؛ به همین
که ماقبل ما چیســت ،که این شاید خوشایند نباشد ،ولی دلیــل دوباره یک دوره فراموشــی پدید میآید تا باز یک
دلیــل بیهویتی ما در دورههای مختلــف همین انقطاع نفــر بیاید و چیزهای تازهای بگویــد که میداند و باز در

دورهای او تبدیل به رسمنشــائی میشود که ع ّدهای تقلید
کنند تا باز کسی بیاید که بداند چه میکند .این یک روند
تاریخی اســت که من معتقدم جریان حسی و حسمندی
به جای خود صحیح اســت ولی پیــش از آن ،هرنمند باید
یک چیزهایی را بداند و آگاهی داشــته باشد .این که یک
هرنمند ســواد ندارد دلیل این نیســت که چیزی منیداند،
مثالً یک معامر یزدی ســواد آکادمیک هندسۀ پیچیده را
ندارد ولی روابط هندسه را میداند .آن کس که گره چینی
میکرده؛ ممکن اســت ریاضیات خیلی قوی نداشته ولی،
روابط بین خط و نقطه را میداند و این دانش اســت که
همواره ما را پیش میبرد نه ندانسنت.
باتو ّجه به فرصتی که در حرم داشتید؛ فضای عامۀ حرم و
التزام به اصول فنی که در آثارتان دارید ،آیا میتوان اثری
با هامن التزامات را برای مخاطب عام در شــکل وسیع و
مناسب سلیقۀ عموم در این محیط فراهم کرد و ساخت؟
من معتقدم حرم مکانی است که در آن متام آداب و رسوم
و فرهنگها به هم میرســند .هنگامی کــه افراد به این

مــکان پا میگذارند ،لباس ،لهجه و نحوۀ غذاخوردنشــان
را نیز با خود میآورند .این افراد با پیشــینهای میآیند و
میخواهنــد چیزی را از این مکان برداشــت کنند .ما دو
وظیفه داریم :این که آنچه خودشــان دارند به خودشــان
بنامیانیم و یا چیزی از خودمان تولید کنیم و به آنها نشان
دهیم .به نظر من تصمیم خیلی سختی است .اگر بخواهیم
معــاری این مکان را هــم نگاه کنیم ،بــا معامریهایی
مواجهه هســتیم که متعلّق به دورههای مختلف هستند.
نقوش هــم مختلفاند و هدایای داخل موزه هم حتّی با
دالیل مختلف و در دورههای مختلف اهدا شــدهاند .در
حقیقــت اینها اجتامعی را پدید میآورند که شــاید همۀ
فرهنگهــا در آن باشــد ،ولــی اگر قرار باشــد ما به یک
موســیقی برسیم که این موسیقی به نوعی مربوط به این
نقاط باشــد ،شاید نشــود چندان متمرکز رفتار کنیم و به
اجتامعی از موســیقیها برسیم .در حقیقت ممکن است
به نوعی کالژ از موســیقی برســیم و همۀ اینها را جمع
کنیم و تحت یک بسته یا پکیج ارایه کنیم .راه دیگری که
در مقابل ما قرار دارد این اســت کــه هرنمند در اعتکاف

به این محیط به یک ســنتزی برسد و چیزی را بروز بدهد
که احساســات شــخصیاش به همراه شخصیت هرنیاش
باشــد؛ این دو مقوله اســت .من فکر میکنــم خودم به
شــخصه هیچ گاه با خود فکر منیکنــم که یک اثر چطور
باید باشــد بلکه فکر میکنم کــه االن چه ات ّفاقی در روح
من میخواهد رخ بدهد و با روح من چه بازی میکند.
هرکسی در هر درجهای از هرن ممکن است به چیزی برسد
و اثری شــخصی را از خودش ارایه بدهد .ویژگی شخصی
این محیط این است که من را همزمان هم به خودآگاهم
دعــوت میکنــد و هم از خودآگاهــم دور میکند .یعنی
آدم را هــم بیخود میکنــد و در این تنهایی فارغ از جمع
متمرکــز میکند به یک واقعیتی که به جهانبینی ما ربط
پیــدا میکند .در واقع به نوعی بــر جهان بینی آدم ص ّحه
میگــذارد .من همیشــه وقتی بــه این درجــه و جایگاه
میرســم با خود فکر میکنم کــه چقدر حق دارم از خود
بیخود بشــوم و چقدر از خــودم را در این اثر بیاورم؛ این
پارادوکــس در چنین مواقعی به وجود میآید .چقدر قرار
اســت براساس یک فرم از پیش تعیین شده حرکت کنیم و
چقــدر میتوانیم یک فرم جدید ایجــاد کنیم؛ چرا که من
بسیار به فرم اعتقاد دارم.

در هر دورهای این ویژگی وجود دارد که شام شالودۀ یک
اثر کالســیک را میشــکنید و به دریافتی جدید یا ابداعی
جدید میرســید .این عمل با احرتام بــه آنچه وجود دارد
رخ میدهــد و قرار نیســت ما شالودهشــکنی کنیم و به
س ّنتها پشت کنیم .برای مثال در هرن دورههای اسالمی،
این دورهها پشت رسهم میآیند و اگر شالودهشکنی هم
میشــود ا ّمآ در هر حال نســبتی با قبــل دارد .پس وقتی
از یک فرم خارج میشــویم و به فرمی دیگر میرویم در
حقیقت به نوعی پایههای ماقبل را که بر آن استوار بودیم،
میشــکنیم ،چرا که س ّنتی نیستیم .انســان س ّنتی بهرحال
رسجای ا ّولش بازمیگردد ولی تاریخ اینگونه نیست .وقتی
تاریخ را نگاه میکنیم همواره در حال تغییر اســت .برای
مثال چیزی با عنوان ســ ّنت هرن قرن هفتم منانده اســت
بلکه تبدیل به قرن هشــتم ،نهم ،دهم و ...شده است .در
این ســالها فــرم ،رنگ حتّی بُعد و حجــم تغییر میکند،
یعنی عمــاً همه چیز تغییــر میکند .پــس بنابراین اگر
بخواهیم شــالودۀ چیزی را بشــکنیم باید اوالً چیزی باشد
که شالودهشــکنی توهین و نابود کردن ماقبل نباشد بلکه
رضورت تغییــر ما باشــد ،وقتــی رضورت تغییر پدید آمد
آنجاســت که وقتی یک فرم جدید تولید میشود با هامن

منطقی که فرمهای قبل بودهاند میتواند سازگاری داشته
باشــد .در حقیقت در جریان کالسیکها ،ما دورۀ هرج و
مرج نداشتیم .در تعدادی از چیزهایی که از سبک مردمی
میآیــد ما هرج و مرج را شــاهد هســتیم و هرج و مرج
یعنی این که یک تکّه از هند ،یک تکّه از عربســتان ،یک
تکّه از ســوریه و ...آمده اســت .این مصداق هرج و مرج
اســت .من راجع به هرن وابســته به هرن کالســیک حرف
میزنم که یعنی بسط س ّنت.
االن میبینید که بسط س ّنت حتّی در مورد آداب اجتامعی
هم صادق اســت و مــا همواره فکر میکنیــم که چطور
جریان آداب اجتامعیمان را س ّنتی نگه داریم .قطعاً علّت
اینکــه خوشــبختانه میگویند اجتهاد شــیعه یک اجتهاد
زنده اســت یعنی این که در مورد امروز باید فکر کند .در
موســیقی ،این اجتهاد حتامً باید وجود داشته باشد یعنی
کــه ما در عین حفظ محکامت قبلی خودمان ،برای آینده
اجتهاد کنیم.
پــس درحقیقت اگر فرضــاً کاری در زمینۀ حرم در حوزۀ
موســیقی تولید میشــود نه میتوانیم آن را عامهپســند
بدانیم و نه کامالً ساختارشکن؟
منیشــود در مــوردش اینچنیــن صحبت کــرد .من فکر
میکنم هرکدام از ما مســیر خودمــان را میرویم .ما در
مســیر خود باید دقّت کنیم کــه کاری که انجام میدهیم
برای خودمان تعریف مشــخّصی داشته باشد بعد در این
تعریف مشخّص ،ممکن است در جاهایی به یک برداشت
کامالً ســ ّنتی برســیم و رفتار کامالً ســ ّنتی داشته باشیم و
در جاهایی هم نه ،یعنی رفتار ســنتّی را با اندک تغییری
متح ّول کنیم و به برداشت دیگری برسیم .به نظر منیشود
در این مورد به طور دگامتیک صحبت کرد.
مهمتریــن خصیصه این اســت که آنچه پدیــد آمده قابل
دفاع باشــد ،یعنی اینطور نباشد که ما اثری را خلق کنیم
و دفاع هم نکنیم و بگوییم دملان خواســته اینطور باشد،
تاریــخ هرن ایــن طور نیســت .تاریخ هرن ،هرجــا به این
موقعیت رســیده ،هامن دورۀ انحطاط در آن ایجاد شده
اســت .دورههایی که نگاه علمی در آن ضعیف میشــود
و با بهانه میخواهیم بگوییم انســان باید دلی کار بکند،
دورههای انحطاط هســتند و قرار نیســت اصالً اینطور
باشد .اگر ادب ّیات ما به شکل امروز درآمده ،به خاطر علم
ادبا و دانشــمند بودن ایشــان بوده اســت .به این خاطر
بــوده که آنهــا ادبیّات و فرم را میشــناختند و از آن هم
عدول نکردهاند .در اوج احســاس هم حتّی همین ات ّفاق

افتاده اســت .ولی ما دورههایی داریم که حاکم ماجرای
هرنی چون شــناخت کافی نداشــته و نســبت به ســ ّنت
ماقبل خود کوری داشــته ،میخواســته بدعتی را بگذارد
که منیدانســته ماقبل آن چیست .منیشود کسی یک شبه
مرقعکار بشــود .باید ا ّول تاریخچهاش را بداند بعد رشوع
متأســفانه در دورۀ کنونی هم افرادی هستند
به کار کندّ .
کــه میخواهند پیش از دانســن الفبا ،در شــالوده تغییر
ایجاد کنند .این که کســی شــب فکر کند و فردا یک کار
نوآورانه انجام بدهد ســم اســت .اینکه بخواهیم بدوا ً در
کاری تغییر ایجاد کنیم ،ســم اســت .ما باید اجازه بدهیم
این جریــان به صورت ک ّمــی اتفاق بیافتد و رشــد ک ّمی
خوب داشــته باشــد و کیفیت خودش را با ک ّمیت تثبیت
کند کــه در این صورت بــه موقع جهش ایجاد میشــود
و جهــان جدید به وجــود میآید .ابــزار آن جهان بیرون
اســت .وقتی چراغ برق اخرتاع میشــود کمکم نظام نور
تغییــر میکنــد و جهش به وجود میآیــد .هرتغییری که
ایجاد شده بدوا ً تولید نشده و تحت تأثیر ماقبل خود رخ
متأسفانه
داده است .این مسأله بســیار مهم است که ما ّ
در مــورد آن غلط فکر میکنیــم .در جریان اجتامعی هم
همیــن طــور ،از آغاز جمهوری نبوده و یــک جریانی در
یک جایی تح ّول ایجاد کرده و بعد جمهوری متولّد شــده
اســت .به هامن نسبت در بســط هرن دورههای مختلف
هــری ،یک چیزی به صورت ک ّمــی چرخش ایجاد کرده و
به دلیل این که تکرار مفسده ایجاد میکرده و مفسدۀ آن
هم به دلیل این اســت که تکرار اگر عینی باشد هرنمند را
تنبل میکند؛ جریان تنبل شــده به هامن نسبت مخاطب
را خسته میکند و مخاطب چون به دنبال چیزهای جدید
بوده است پس جهش ایجاد میشده است .این یک رابطۀ
دوطرفه و متقابل است که مخاطب هم در آن نقش دارد.
البته اینجا مجالی برای رشح مبسوط آن نیست.

گفتگو با پرفسور برنارد اوکین؛
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و ایرانشناسی داشته است .در زمینۀ هرنهای اسالمی ایران ،پرفسور اوکین
در ســال  ۱۹۷۵موفّق به اخذ جایزۀ پژوهشــگر سال از انستیتو بریتانیایی
مطالعات ایران شــد .از ســخرنانیهای اخیــر وی در هامیشهای مختلف
آکادمیک میتوان به «تأثیر مکتب هرات بر ظهور مکتب تربیز»« ،گسرتش
اســتفاده از خط فارســی در هندوســتان»« ،اســتفاده از خط فارســی در
کتیبههــای بنایی ترکیــه»« ،تصاویر کلیله و دمنه از هنــد تا خاور میانه»،
«معامری قرون وسطایی اصفهان»« ،معامری اسالمی ایران؛ شکوه رنگها»،
«آرتور پوپ و معامری اسالمی ایران» و دیگر موارد اشاره کرد .از کتابهای
تألیفی پرفســور اوکین نیــز میتوان عناوینی چون «معــاری تیموری در
خراســان( »۱۹۹۵ -ترجمۀ رضا آخشــینی ،بنیاد پژوهشهای آســتان قدس
رضوی)« ،مطالعات هرن و معامری ایران« ،»۱۹۹۵ -نقاشــیها ی باســتانی
ایران در نســخ خطــی کلیله و دمنه در اواخر قرن۱۴میــادی »۲۰۰۳ -و...
اشاره منود.
در نشســتی صمیامنــه که به دعوت نرشیۀ آســتان هرن ،بــا حضور آقایان
صحراگرد ،نعمتی ،آخشــینی و کریم پور ،در نگارخانۀ رضوان برگزار شــد،
پرفســور اوکین در گفتگویی جمعی ،از سفر به ایران و مشهد ،عالقهاش به
تحقیق در باب تجلّی هرن در حرم رضوی میگوید و به پرسشهایی دربارۀ
معامری حرم مط ّهر پاسخ میدهد.
* پژوهشگر بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس.
akhavan_t@yahoo.co.uk

جناب پروفســور برنامهتان در این ســفر بــه ایران در چه
زمینهای بوده است؟
من برنامۀ پژوهشــی خاصی نداشتم ،میخواهم در آینده
کتابی بزرگ راجع به کاشــیکاری کشــورهای اسالمی تهیه
کنــم و امیدوارم عکسهایی که در این ســفر گرفتم ،برای
آن مفید باشــد .حال حارض بر روی مبحث خاصی پژوهش
میکنید؟
بله ،من  ۳۳سال است که در مرص هستم و تحقیقات زیادی
راجع به کشــورهای عربی داشتهام .مثالً پروژۀ آیندهام که
امیدوارم انشــاءالله به امتام برســد ،در مورد کتیبههای آثار
دورۀ اســامی در قاهره است که از ا ّول دورۀ اسالم تا ۲۰۰
ســال پیش را شامل میشــود ،به همراه عکس و ترجمه و
قابلیت جستجوی کلامت به انگلیسی یا عربی که امیدوارم
برای محقّقان مفید باشد.
در زمینۀ هرنهای ایرانی– اســامی پژوهشهای معارص را
چگونه ارزیابی میکنید؟
در دهههای اخیر خیلی بهرت شده است .محقّقان پیشتر که
به سازمان حفاظت آثار باستانی میآمدند (میراث فرهنگی
کنونی) فقط بناهای خراسان را خوب میشناختند و به آنها
تو ّجه میکردند .ا ّما اکنون فکر میکنم محقّقان میدانند که
الزم است نه تنها یک استان یا فقط کشور ایران را بشناسند
بلکه اگر کســی دربــارۀ بناهای خوارزمشــاهی ،غوری ،یا
غزنوی تحقیق کنند ،بایستی آثار باستانی کشورهای اطراف
ایران؛ افغانستان ،ترکمنســتان ،ازبکستان را هم بشناسند.
اکنون فکــر میکنم که محقّقان اینجا این مطالب را خوب
درک میکنند ،ســفر میکنند که اینهــا را ببینند و گزارش
کنند .نکتۀ دیگر اینکه من از کار مر ّمت بناهای اینجا بسیار
لذّت میبرم ،سال گذشته در سفر به ازبکستان دیدم که کار
مر ّمت بسیار بد است و مثل کار نوسازی است ولی در اینجا
مر ّمت خیلی بهرت است.
فکر میکنید جایــگاه پژوهش در مورد معامری حرم امام
رضا(ع) در هرن و معامری اسالمی کجاست؟
معامری آســتان قدس در تاریخ هرنهای اســامی اه ّمیت
بسیاری دارد .البته میبینم که از کارهای موجود گزارشهایی
جدید تهیه شده است .فقط فکر میکنم گاه به آثار باستانی
تو ّجه الزم منیشود ،اگر اینطور بود مدرسۀ مالصدرا ویران
منیشد .البته موزۀ آستان قدس از آخرین باری که به مشهد
آمدم (حدود  ۳۵ســال پیش) بسیار بهرت شده و منایشگاهها
بزرگتر شده است و محقّقان نیز بهرت شدهاند.
به نظر شــا برای بهبود وضعیت پژوهشی در زمینۀ حرم
امــام رضا(ع) ،معامری و آثاری که در حرم موجود اســت،

چه ملزوماتی الزم است؟
خوشبختانه میبینیم ملزومات الزم نسبت از قبل بهرت شده
است .مثل همین مجلّۀ شام ،مع ّرفی هرن و آثار موجود در
حرم ،انتشار شــاهکارهای موزه ،که اگر این کار ادامه پیدا
کند بهرت و بهرت خواهد شد.
در ســالهای اخیر اسناد تاریخی تشــکیالت اداری آستان
قدس و حرم ،آرشــیو و منایه شــده و دسرتسی به آن برای
محقّقان امکانپذیر اســت ،ا ّما از نحوۀ استفادۀ صحیح و
بهکارگیری آنها در معامری و هرن اطّالعات کافی در دست
نداریم .تعــدادی از این واژههــا و اصطالحات بهکاررفته
مربوط به دورۀ صفوی و قاجار اســت که در اســناد دیده
میشود ،به عنوان مثال "تعمیرات نقاشیهای دارالسیاده"
تخصصی زیادی است که هرنمند و
که در آنها اصطالحات ّ
نقاش آن دوره به کار برده است و ما برخی را منیشناسیم
(به زبان فارسی) .حال سؤال این است که آیا در این زمینه
الگویــی وجود دارد که در پژوهشهای معامری اســامی
کشــورهایی همچــون مرص و مراکش بهکار رفته باشــد و
پژوهشهای ســندی هم کار شده باشــد که ما بتوانیم از
آنها یاد بگیریم؟
بله ،این کار انجام می شده ولی اصطالحات عربی به فارسی
متفاوت اســت .منیدانم که آیا برای کار شام مفید است یا
خیر.
شاید شیوه یا  methodologyآنها بتواند مارا یاری کند.
فکــر میکنــم که شــا با شــیوۀ کار آنها آشــنا باشــید و
اطّالعاتتان هم از ما کمرت نیست چرا که میبینم دارید از
آنها استفاده میکنید.
در آثــار معــاری که شــا با آنها آشــنایی داریــد و در
تحقیقــات معامری آیا واژهنامههــا و فرهنگهایی وجود
دارد که اصطالحات قدیمی را در آنها بتوان یافت؟
بلی ،لغتنامۀ اصطالحات معامری در قاهره منترش شــده
که فکر میکنم چاپش به امتام رسیده است ،ا ّما نکتهای که
در مورد کار شــا میبینم این است که کتابخانۀ خوبی به
زبانهای دیگر مثل انگلیسی ،آملانی ،فرانسوی و ...راجع به
متخصصان به زبان
تاریخ هرن اســامی وجود ندارد .بیشرت
ّ
انگلیســی مینویسند و اگر شام این کتابها را ندارید پس
اطّالعاتتان در مورد هرنهای اسالمی ناقص است.
مــا در اینجا دارالســیاده داریــم که اغلــب میگویند از
ســاختههای دورۀ گوهرشاد اســت .برخی تالش کردهاند
بگوینــد احتامل دارد این بنــا قدیمیتر و مربوط به دورۀ
ایلخانیان باشد ،به این دلیل که این بنا خیلی نزدیک بقعۀ
مط ّهر اســت ،چرا که فضای بین هستۀ مرکزی حرم مط ّهر

و مسجد گوهرشــاد را پر کرده است .برای همین طبیعی
است که باید از قبل ساخته شده باشد؛ ا ّما باتو ّجه به اینکه
در دورۀ ایلخانیان حرم مط ّهر بســیار پررونق بوده احتامل
میدهند که باید قدیمیتر باشد .حال سؤال اینجاست که
آیا میشود آن را با دارالسیادههای دیگر مقایسه کرد؟
خیــر ،منیتواند مربوط بــه آن دوره باشــد ،زیرا طاقهای
دارالســیاده مانند طاقهای دیگر در بناهای دوره تیموری
اســت؛ مثــاً این طاقهــای متقاطــع که هم در مدرســۀ
خرگرد میبینیم و هم در مدرســۀ گوهرشاد در هرات .این
دو ســاختامن مثل دارالسیاده اســت و طاقهای ایلخانیان
اینگونه نیست.
نقاشــیهایی که داخل مجموعۀ حرم بــوده ،البته غیر از
زیر گنبد مدرســۀ دودر ،بقیه از بیــن رفتهاند و روی آنها
آیینهکاری شــده است ،در تشــخیص اینکه آنها چه شکلی
بودهاند مشــکل داریــم ،البته ســندهای تعمیراتی از آنها
داریــم که گاهــی کمک میکننــد؛ مثالً ســندی داریم از
ســال  ۱۱۰۰قمری در دورۀ صفویه که با جزییات توضیح
داده که تعمیر نقاشــیهای باالی در دارالحفّاظ ،در مورد
تزییناتی هم که شــده نام برده است ،ا ّما چون روی آنها را
آینهکاری کردهاند ،زیر آن معلوم نیست ،آنچه که ما در این
اسناد میبینیم مقداری به بقعۀ خواجهربیع نزدیک است،
در دورۀ صفوی کارهای نقاشی که در اماکن مذهبی شده
است چقدر تغییرات نسبت به دورۀ تیموری داشته است؟
این کار سخت و زمانبر است و باید هر دو دوره را تکتک
تفکیک کنید و البته حتامً دارای تغییراتی هست ا ّما نه زیاد.
مثل کاشــیکاری صفویه که تغییراتی با کاشــیکاری دورۀ
تیموری داشته است ا ّما نه زیاد.
شــا در مورد نقاشیهای زیرگنبد مدرســۀ دودر توضیح
کامــل دادید ،ا ّما وقتی بــا نقشهای زیر گنبد خواجهربیع
مقایسه میکنیم (میدانیم که خواجهربیع در دورۀ صفوی
نقاشــی شــده اســت) میبینیم که طرحها بههم نزدیک
هستند .آیا در مورد زیر گنبد امام رضا(ع) هم همین حرف
را میتوان زد یا خیر؟ یا احتامل بدهیم که تغییرات زیادی
نداشته است؟
بایستی تکتک کارها را با کارهای دورۀ صفوی تطبیق دهید
و بــا کارهای دورۀ تیموری در جاهای دیگر مقایســه کنید
که بفهمید با کدام مشــرکات بیشــری دارد .هم در سبک
صفوی و هم در سبک تیموری در سالهای اخیر در مر ّمت
ساختامنهای ازبکستان بیشتر نقاشی دورۀ تیموری دیده
شــده اســت که البته مر ّمت بدی انجام شده است و مثل
نوسازی نقاشــی کردهاند ولی طرح اصلیاش را اگر تطبیق

بدهید مفید خواهد بود.
در مــورد گنبــد گوهرشــاد درســت ،در مــورد گنبدهای
قوامالدیــن آیــا منونهای داریــم که از آن بفهمیم ســبک
گنبدســازیاش چگونه بوده اســت؟ چون میدانیم که در
بازسازی گنبد گوهرشاد از بنت استفاده شده است و حدس
میزنیــم کــه در کارهــای دورۀ تیموری با این شــیوه کار
میکردند (شــیوۀ خیارهای) .ولی آیا ســندی وجود دارد و
توسط قوامالدین شیرازی
منونهای از گنبدهای ساخته شده ّ
وجود دارد که بتوانیم دقیقاً بفهمیم شکل ا ّولیۀ آن گنبد به
چه شکل بوده است؟
فقط گنبد گوهرشاد در مدرســۀ گوهرشاد در هرات به جا
مانده اســت .یعنی دوگنبد در مدرسه غیاثیۀ خرگرد داریم
ولی ســاقۀ بلند مثل اینها را ندارند و کوچک هستند .فقط
یک منونه از این برای ا ّولین بار در این ســفر به ایران دیدم
و آن گنبد رکنیۀ یزد است ،ا ّما در قدیمیترین عکسی که از
حرم مط ّهر دیدم ،گنبد در آن صاف بود.
صــاف بودن گنبد بــه دلیل بازســازی آن در دورۀ صفوی
درسال  ۱۰۸۴بود چون در زلزله از بین رفته بود و به شیوۀ
دورۀ صفوی بازسازی شده است.
مــا اطّالعــات زیادی از این قبیل را در دســت نداریم و در
متون هم هیچ توضیحی داده نشده است.
چــون در محراب گوهرشــاد که اصیــل باقیمانده همین
شــیوۀ خیارهای را بهطور معکوس داریم .بنابراین شــاید
بتوان از روی این شواهد این فرضیه را مطرح کرد.
شاید بتوان ا ّما ما منیدانیم.
در کتابتــان اشــاره کردید کــه از گنبد رکنالدیــن در یزد
تزیینات زیر گنبد مدرســۀ دو در و زیر گنبدخانۀ مسجد
گوهرشــاد با یکدیگر شباهت دارند .ســؤال اینجاست که
چطــور برای ســاخت بناهای مشــهور و بــزرگ از بناهای
کوچک و کماهمیتتر دورۀ ایلخانیان استفاده کردهاند؟
من نخواســتم بگویم که دقیقاً درخود طرح گنبد گوهرشاد
از گنبد رکن الدین اســتفاده شــده است .البته فکر میکنم
که هر دو خیلی دقیق بوده ولی این بدین معنا نیســت که
طرح و شــیوۀ ســاخت آن در دورۀ تیموری دقیقاً مثل هم
بوده است.
زیرا طرحی که در کتیبه باالی ازارۀ پایۀ ایوانچههای صحن
مسجد گوهرشاد به خط کوفی تزیینی نوشته شده پیشتر
در گوشوارههای گنبد رکنیه اجرا شده بود.
دیروز که در صحن اصلی گوهرشاد بودم متو ّجه شدم که از
منونههای اصلی کاشیکاری تیموری هیچ چیز باقی منانده.
شاید در ایوان قبله مقدار کمی باقی مانده باشد ا ّما بیشتر

آن از  ۵۰سال پیش تا به امروز از بین رفته است.
مطلب دیگری که در کتابتان به آن اشاره نکردید در مورد
شکل ایوان مقصوره است.
باید بگویم که این شکل را شاید از مسجد جامع یزد آورده
باشــند که قســمت عقب ایوان طوری است که خود گنبد
دیده میشود و منونۀ آن در معامری ایران در مسجد جامع
یزد وجود دارد.
هدف بیشتر نشان دادن منای داخل بوده است؟
بله درست است.
بناهای قدیمی زیادی را در جهان اســام و ســایر کشورها
دیدهاید و از لحاظ معامری و ســایر هرنها آنها را بررسی
کردهایــد ،اگر در مورد حرم مط ّهر امــام رضا(ع) به عنوان
یکی از این بناها بخواهیم ویژگی خاصی را قایل شویم آن
کدام ویژگی اســت که میان این بنا و دیگر بناهای قدیمی
در جهان اسالمی از لحاظ معامری متایز ایجاد میکند؟
حرم مط ّهــر امام رضــا(ع) از مهمتریــن مجموعه بناهای
قدیمی در اســام اســت و مقایســهاش با دیگر بناها کار
دشواری است .در جاهای دیگر منونهای مثل حرم مط ّهر امام
رضا(ع) نداریم ،مثالً در ترکیه مساجد زیادی وجود دارد که
برای ســاطین بوده است و زیارتگاه محسوب منیشود .ا ّما
حرم مط ّهر امام رضا(ع) زیارتگاه و مکان مذهبی اســت و
همین تفاوت از لحاظ معامری هم وجود دارد ،میان سبک
هرن عثامنــی و صفوی تفاوت عمده و زیادی وجود دارد و
حــرم مط ّهر امام رضا(ع) از جمله بناهای منحرص به فرد و
تنها منونه در دنیای اسالم است.

نام یک کتاب من
The early Persian painting Calila and Dimna
۱۴th century manuscripts in
که در مورد مینیاتورهــا در متون از دورۀ جالیر و مظفری
است از متون کلیله و دمنه است
و نام کتاب دیگر
The appearance of Persian in Islamic art
استفادۀ زبان فارسی در هرنهای اسالمی.

مقدّمه

اسناد تصویری
آستان قدس رضوی از
دورۀ قاجار تا به امروز
مهدی حسامی*

چکیده
عکسها از جمله اسناد مهم در تحقیقات تاریخی به شامر میروند
و متامی مراکز اســناد به عنــوان یکی از انواع با ارزش ســندی به
جمــعآوری ،نگهداری و ســاماندهی آن میپردازنــد .در کتابخانۀ
مرکزی آستان قدس از دهههای قبل ،نگهداری عکسهای تاریخی
معمول بوده است .هر چند که سابقۀ رسمی نگهداری عکسها به
سال  ،۱۳۷۶همزمان با تشکیل ادارۀ اسناد برمیگردد.
در این مقاله با بررسی ســابقۀ ورود عکسها به کتابخانۀ مرکزی
آســتان قدس و پیشــینۀ نگهداری آن ضمن دورهبندی تاریخی و
منشابندی ورود عکسهای ا ّولیه به کتابخانه ،به چگونگی گسرتش
حوزۀ موضوعی عکسها به عنوان یکی از اســناد مهم تحقیقات
تاریخی در مرکز اسنادآســتان قدس رضوی پرداخته شــده اســت.
درادامــه ،آییننامه ،کاربرگهها و تجارب حاصله در قالب بررســی
روند تاریخی از اواخر دورۀ قاجار تا زمان حال ،مورد بررســی قرار
گرفته است.
کلیدواژه :آستان قدس رضوی -اسناد تصویری -تاریخچه
دورمنای ایوان طال (ایوان نادری) ،صحن عتیق (انقالب فعلی) ،سقاخانه حرم امام رضا(ع) و ضلع جنوبی شهر
مشهد در اواخر دوره قاجار .عکاس :منوچهر خان عکاسباشی ،تاریخ عکس 1300 :ق .شامره اموالی۷۷۰۲ :

* .کارشناس عکس و کارشناس مسئول بخش مخزن اسناد مدیریت امور اسناد
و مطبوعات سازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی،
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اســناد تصویری از جمله اســناد بسیار ارزشــمند در حوزۀ
تحقیقــات تاریخی در دو قرن اخیر به شــار میروند و از
نظــر قدمت ســابقهای به عمر برش دارد .شــاهد این ادّعا
تصاویر و نقاشیهای انسانهای ا ّولیه در درون غارهاست.
این امر به روشنی خود گویای تقدّم اسناد تصویری به اسناد
مکتوب است.
این وجه اســناد ،یعنی مص ّور بودن ،با تو ّجه به خصوصیات
ذاتی خــود که هم حس زیبایی و هم هرن لحظهها ،باعث
شــده اســت با وجود تغییرات عمده در شــکل ظاهری و
فیزیکــی ،نه تنها حس تازگی و جذابیت خود را از دســت
نداده بلکه بر ارزش و نفاســت آن افزوده شــود .در میان
اسناد مکتوب و غیرمکتوب فقط عکسها از این خصوصیات
برخوردارند .بهطوری که در بعضی موارد یک قطعه عکس
میتواند به عنوان یک ســند ،تاریخ گویــای یک ملّت و یا
یک قوم باشــد و متام خصوصیات فردی و اجتامعی آنها را
از جمله اعتقــادات ،فرهنگ ،آداب و رســوم و حتّی انواع
تفریحات و رسگرمیها و ...به راحتی بازگو کند.

تاریخچۀ اسناد تصویری در ایران و شهر مشهد

توســط نی پیس،
بــا ا ّولین عکس کــه به تاریــخ ۱۸۲۶مّ .
عکاس و دانشمند فرانسوی گرفته شد ،مرحلهای جدید در
عکاســی نوین شــکل گرفت که حدود پنجاه سال به طول
انجامید .در این مدّت ،عکاسی شیوههای مختلفی از جمله
داگروتیپ، 1کالوتیپ 2وکلودین 3را که همگی از شیوههای
عکاسی ابتدایی محسوب میشــوند طی کرده تا اینکه در
ســال ۱۸۷۸م .از ژالتین و برومور برای نگاتیو استفاده شد
(ترابی،۱۳۸۳،ص.)۲۶
به هر جهت با پیدایش این صنعت و رشــد و گســرش آن
به فاصلۀ کمرت از ده ســال در جهان ،پس از اخرتاع دوربین
عکاســی در اروپــا  -در اواخر حکومت مح ّمد شــاه قاجار
– پــای این صنعت به ایران گشــوده شــد .ا ّولین عکس در
توســط ژول ریشارفرانسوی به تاریخ  ۲۳آذر ،۱۲۲۳از
ایران ّ
نارصالدین شــاه به هنگام والیتعهــدی در تربیز انداخته
شــد(ذکاء،۱۳۷۶،ص .) ۵بعدها بهعلّــت عالقهمندی دربار
و بهخصوص نارصالدین شــاه قاجار به عکاســی ،ع ّدهای از
افراد برجسته و آشنا به امور عکس و عکاسی از کشورهای
اروپایی وارد ایران شــده ،به آموزش افراد مورد تأیید دربار
پرداختنــد ،ع ّدهای از افراد نخبــه و صاحب نفوذ در دربار
نیز بــه قصد آمــوزش و خرید تجهیزات عکاســی به اروپا
توسط
فرستاده شدند و حتّی سمت و منصب عکاسباشی ّ

نارصالدین شاه در دربار ایجاد گردید .با تو ّجه به موقعیت
پیش آمده از زندگی خصوصی و محرمانۀ درباریان و حتّی
خود شاه ،عکسهایی نفیس از این دوران باقی مانده است
کــه در حال حارض جزو بــا ارزشترین اســناد دورۀ قاجار
محسوب میشود.
با گذشت حدود بیست سال از اخرتاع عکاسی و شایع شدن
عکس در تهــرانِ آن زمان ،هنوز بســیاری از نقاط ایران با
این صنعت آشــنا نشــده بودند چنانچه در سفر ۱۲۸۳ق.
نارصالدین شاه به مشهد ،حاج مال هادی سبزواری از دیدن
تصویر خود متع ّجب میشود .پیش از این تاریخ به گواهی
چند منبع مختلف در این منطقه عکسهایی گرفته شــده
که به احتامل زیاد به شــیوۀ داگروتیپ بوده اســت (ترابی
،۱۳۸۳،ص.)۳۳
در حال حارض قدیمیترین عکسهای مربوط به مشهد ،در
موزۀ کاخ گلستان نگهداری میشود که در سال ۱۲۷۵توسط
جیانوزی ،افرس ایتالیایی کــه در خدمت دولت ایران بوده
عکسبرداری و به شــاه تقدیم شده است .این آرشیو شامل
عکسهایــی از رضیح ،رواق مط ّهر ،گنبد و نیز عکسهایی
دیگر از مقربۀ خواجه ربیع ،مسجد شاه و مقربههای قدیمی
است (هامن،ص.)۳۵
از عکاســان دیگری که در دورۀ نارصالدین شــاه در ناحیه
خراســان به تهیۀ عکس پرداختهاند ،آقا رضا عکاسباشــی،
عکاس مخصوص نارصالدین شاه است که در مسافرت ا ّول
نارصالدین شــاه به خراسان ۱۲۸۳-۱۲۸۴ق .جزو ملتزمان و
همراهان اردوی هامیونی بوده و عکسهای ارزشمندی از
شــهرهای رسحدی خراســان و همچنین شهر مشهد گرفته
اســت .منوچهرخان عکاس که در سفر دوم نارصالدین شاه
به خراســان در سال ۱۳۰۰ق .همراه اردوی هامیونی بوده،
در طول ســفر از رجال و شــهرها و اماکــن تاریخی عکس
گرفتــه اســت .عبدالله قاجــار نیز که بنا به دســتور حکم
نارصالدین شــاه در ســال ۱۳۰۸ق .راهی خراســان شــده،
عکسهای ارزشــمندی از اوضاع و احوال خراسان به یادگار
گذاشته اســت .وی در ســال ۱۳۰۹ق .در هامن مأموریت
از کارمندان کمپانی رژی ،مشــهد ،مناظر توس و بجنورد و
میل رادکان و کاخ خورشــید (در کالت نادری) و عشقآباد
عکسبرداری کرده است.
با وجود این عکسها ،تا ســال ۱۳۱۹ق .عکاسی در مشهد
رســمیت پیدا نکــرد و عکاســخانهای هم در شــهر ایجاد
ً
نشد .تقریبا شصت ســال پس از اخرتاع عکاسی ،رس انجام Daguerreotype.1
۱۳۱۹ق.
ســال
در
عباداف
الله
فرج
ا
ز
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calotype. 2
در محلّــۀ رساب ا ّولین عکاســخانه را دایر کــرد .پس از او collodion. 3

بهاءامللک و ســپس بوریس کلیمی مشــهور به بابا ،مقارن
جنگ جهانی دوم ،عکاسی مانی را در مشهد اداره میکرد.
از عکاســخانههای قدیم مشــهد میتوان به عکاسی امید،
عکاسی نرصت ،عکاسی پیام ،عکاسی آیریا و عکاسی سیاح
اشاره کرد(شهرآرا ،۱۳۸۵ ،ص.)۸

تاریخچۀ عکس و عکاســی آستان قدس رضوی در
دورۀ قاجار:

مؤسسات
آســتان قدس رضوی نیز همگام با سایر مر اکز و ّ
بــه محض ورود این هرن و صنعت به شــهر ،به دو منظور،
یکی برای برای ثبــت وقایع ،بازدیدها و ترشیفات مذهبی
و سیاســی و دیگری بــرای ثبت و ضبط تغییــر و تح ّوالت
حــوزۀ اماکن مت ّربکۀ رضوی و معامری ،نهایت اســتفاده را
از آن برده اســت .حتّی عکاسانی را برای انجام امور عکس
و عکاســی به استخدام خود درآورد که منونۀ اسناد مکتوب
مربوط به پرداخــت مواجب به عکاســان دورۀ قاجار ،در
توسط این
حرم موجود است؛ ا ّما از عکسهای گرفته شده ّ
عکاسان ظاهرا ً خربی نیست.
در اسناد آستان قدس رضوی به نام چند عکاس برمیخوریم
که از این دســتگاه حقوق دریافــت میکردند و ظاهرا ً این
امر از سال ۱۳۲۰ق .به استناد وجود نام میرآقا عکاسباشی
آســتانه در اسناد این ســال معمول بوده است .ا ّما از سال
۱۳۲۶ق .ســندی وجود دارد که آشکارا نام این عکاس دیده

 :19251منای داخلی صحن آزادی(نو)
در اوایل دوره پهلوی دوم
تاریخ عکس  ،1325 :عکاس  :سیاح

میشــود که از آســتان قدس رضوی حقــوق دریافت کرده
است .ظاهرا ً این فرد تا سال ۱۳۳۰ق .در قید حیات بوده و
در این سال فوت کرده و طبق اسناد ،حقوق وی به ورثهاش
رســیده است .در اسناد سال ۱۳۳۰ق .از این فرد به نامهای
میرزا آقا عکاسباشی ،آقا مح ّمد آقا میر عکاس باشی و میر
آقا عکاسباشــی یاد شده است (ســازمان مدیریت اسناد و
مطبوعات ،سند .)۱۷۷۲۲/۲
از دیگر عکاسانی که از آستان قدس رضوی مواجب دریافت
منوده و با عنوان عکاسباشــی آستان قدس از آنها یاد شده،
آقا ســید رضا قوام الســادات عکاسباشی است که در سال
۱۳۲۰ق .از آستان قدس رضوی مواجب دریافت منوده است
(ســازمان مدیریت اسناد و مطبوعات ،ســند .)۲۱۹۰۵/۲۳
مح ّمدعلی میرزا عکاس نیز از جمله عکاســانی اســت که
بابت عکسبرداری از مراســم روضهخوانی ،از آستان قدس
رضوی انعام دریافت کرده است.
وظیفــۀ این عکاســان همچنان که در اســناد قید شــده،
عکسبــرداری از اماکن مت ّربکه و مراســم مذهبی بوده که
بابــت آن مواجب یا انعام دریافــت میکردند .پرداختها
یــا به صــورت مســتمری ســالیانه بــوده و یا بــه صورت
متأســفانه منونه عکسی
دســتمزد پرداخت میشده استّ .
از این عکاســان در مجموعۀ اســتان قــدس رضوی موجود
نیست(نعمتی،محبوب،۱۳۸۴،ص.)۲۵

اسناد تصویری آستان قدس رضوی در دورۀ پهلوی

عکاسی در دورۀ پهلوی در آستان قدس به موازات رشد علوم
و فنون عکاســی در جهان رشــد نکرد .عمده ف ّعالیتهای
عکاســی به صورت قراردادی با عکاسان و به صورت نسبتاً
محدود و با موضوعات خاص صورت گرفته است(ســازمان.
مدیریت اسناد ومطبوعات ،سند )۲۶۹۱۳/۴
از عکاسان برجســتهای که در دورۀ پهلوی بیشتر ف ّعالیت
عکاسیشان با آستان قدس در ارتباط بوده است میتوان به
عکاسی آیریا و س ّیاح اشاره منود.
حاصل عکاسان این دوره ،حدود دوهزار قطعه از عکسهای
نفیس موجود در مخزن اســناد است که در دورۀ پهلوی از
مراسم و ترشیفات آستان قدس و ساخت و سازهای صورت
گرفته در اطراف حرم مط ّهر گرفته شده است.

و اطّالعرســانی اســناد تصویری نیز پرداخت که حاصل این
تالش تا کنون جمعآوری یکصد هزار قطعه و فایل دیجیتالی
عکس ،نگاتیو ،کنتاکت و اســاید در موضوعات مختلف از
دورۀ قاجار تا حال حارض به رشح ذیل است:
مجموعۀ عکسهای حرم مط ّهر(۲۰۰۰۰قطعه) ،عکسهای
انقالب اســامی و دفــاع مقّدس(۵۰۰۰قطعه) ،عکسهای
حــرت امامخمینی(ره)( ۱۰۰۰قطعــه) ،عکسهای وقفی
حــاج حســین آقــا ملــک و خانــواده علم(۵۰۰۰قطعه)،
عکسهــای علــا و روحانیون (۲۰۰۰قطعــه) ،عکسهای
محلت قدیم شهرمشهد(۲۵۰۰۰قطعه) ،عکسهای
اماکن و ّ
تهــران قدیم(۱۰۰۰قطعــه) ،عکسهــای کتابخانۀ قدیم و
جدید آســتان قدس رضوی(۲۵۰۰قطعه ) ،عکسهای ایران
و خراسان قدیم (۱۰۰۰۰قطعه) ،آموزش و پرورش و مشاغل
( ۵۰۰۰قطعه) و...

تصویری آســتان قدس رضوی به صــورت پراکنده در تاالر
آرشــیو مطبوعات کتابخانۀ مرکزی آســتان قدس نگهداری
میشــد تا اینکه در مهر  ۱۳۷۶ادارۀ اسناد کتابخانۀ مرکزی
آستان قدس رضوی ایجاد شد .ادارۀ اسناد نیز در سال ۱۳۸۲
به مدیریت امور اســناد و مطبوعــات تغییر نام یافت .این
مرکز عالوه بر اسناد نوشتاری به جمعآوری ،ثبت ،منایهسازی

الف :تهیه
جمعآوری اسناد تصویری در مدیریت اسناد به صورت تولید،
توسط اهداگران و واقفان ،خرید ،مبادله
اهدا و وقف عکس ّ
و انتقال اسناد تصویری از واحدهای مختلف آستان قدس به
مدیریت اسناد.
 .۱تولید :این مرحله خود شامل دو بخش است:

تاریخچۀ عکس و عکاســی آستان قدس رضوی در
رونــد تهیــه ،ســاماندهی وارایۀ خدمات اســناد
سالهای بعد از انقالب اسالمی
درسالهای بعد از انقالب اسالمی تا اوایل سال  ۱۳۷۶اسناد تصویری در مدیریت امور اسناد و مطبوعات

شامره اموالی8109 :
منایی از صحن عتیق(انقالب فعلی)،ایوان طالی نادری
حرم امام رضا (ع) در دوره قاجار
عکاس  :آقا رضا عکاسباشی ،تاریخ عکس 1283 :ق.

 :19251منای داخلی صحن آزادی(نو)
در اوایل دوره پهلوی دوم
تاریخ عکس  ،1325 :عکاس  :سیاح

توســط واحــد روابط عمومی
الف :تولید اســناد تصویری ّ
سازمان صورت میگیرد که شامل عکسهای مربوط به بازدید
اقشــار مختلف جامعه و یا شــخصیتهای برجستۀ داخلی
وخارجی از مجموعۀ کتابخانه و واحدهای مربوطه است.
توســط واحد تاریخ شــفاهی
ب :تولیــد اســناد تصویری ّ
محــات و اماکن
ّ
و بــا همکاری بخش مخزن اســناد که از
قدیمی شــهر مشــهد ،مع ّمرین و رجال برجستۀ سیاسی و
فرهنگی شــهر مشــهد در حین مصاحبه ،اوضاع سیاسی و
اجتامعی شــهر مشهد و شهرســتانهای خراسان رضوی در
موقع انتخابات ریاســت جمهوری ،مجلس شورای اسالمی،
مجلس خربگان رهربی و انتخابات شــوراهای اســامی شهر
و روســتا ،مراسم عزاداری در ماههای محرم و صفر ،مراسم
متف ّرفه از جمله مراســم چراغ برات ،مراسم خاص دستگاه
آستان قدس ،مشاغل قدیمی ،ساخت وسازهای سطح شهر و
تغییر بافت قدیم شهر مشهد و اطراف و ...صورت میگیرد
که به عنوان مثال از پروژۀ در حال توســعۀ میدان شهدا و
بافت قدیم شــهر مشهد در فاصلۀ ســالهای ۱۳۸۴-۱۳۹۲
درحدود ۱۵۰۰۰قطعه عکس گرفته شــده است که در واقع
عکسهــای تولید شــده در این مرحله بنا بــه تغییر بافت
قدیم و توسعۀ شهر مشهد از یک طرف و تغییرات فرهنگی
صورت گرفته شده در زیر ساختهای اجتامعی از اهمیت
بسیار باالیی برخوردار است.
توســط
وقفی
و
اهدایــی
هــای
 .۲اهــدا و وقــف :عکس
ّ
عالقهمندان اسناد تصویری که دارای مجموعههایی ارزشمند
هســتند ،به مدیریت اسناد ارســال میشود .مجموعههای
ارســالی با مجموعه عکسهای مخزن اسناد مطابقت شده
و عکسهایی که دارای ارزش ســندی باشــد در دفرت ثبت
اســناد ثبت میگردد .یک نسخه از عکسهای اهدایی و یا
وقفی بر روی لوح فرشده ذخیره شــده ،به همراه فرم قبض
اموال صادر شده به اهداگر و یا واقف تحویل می شود که
در حال حارض  ۱۵۰۰۰قطعه عکس ثبت شده در دفرت ثبت
اسنادتصویری به این صورت گردآوری شده است.
.۳خریــد ومبادلــه :از ایــن طریق عکسهــای مربوط به
مجموعــهداران اســناد تصویــری کــه به مدیریت اســناد
ارســال میشود با ذکر قیمت پیشــنهادی فروشنده در فرم
توسط کارشناس
مخصوص ثبت شــده ،عکسهای ارســالی ّ
اســناد تصویری با مجموعههای موجود در مدیریت اسناد
مطابقت شــده و با اطمینان خاطر از چاپ ویا عدم چاپ
اســناد تصویری مربوطه در منابع مختلف تاریخی ،گزارش
حاصلــه به گروه کارشناســی خرید اســناد تصویــری ارایه
میشــود و گروه کارشناســی با تو ّجه به گزارش مربوطه و

بررسی مجدّد و دورهبندی اســناد تصویری (قاجار ،پهلوی
ا ّول ،پهلوی دوم و دوران انقالب اسالمی ) قیمت نهایی اسناد
فوق را مشخّص کرده و به فروشندۀ اسناد ارایه میشود که
در صورت موافقت ایشــان اسناد ارســالی خریداری و یا با
تعدادی از اســناد موجود در مدیریت اسناد مبادله شده و
وارد مجموعۀ اسناد تصویری میگردد.
.۴انتقال اسناد تصویری از واحدهای مختلف آستان قدس
رضوی به مدیریت اسناد
با تو ّجه به سیاســت مترکزگرایی اســناد تصویری مجموعۀ
عظیم آســتان قدس رضوی در مدیریت اسناد انتقال اسناد
تصویــری از واحدهای مختلف آســتان قــدس رضوی این
واحد آغاز شــده اســت .خوشــبختانه روند انتقال اســناد
تصویــری از رسعت خوبی برخوردار اســت بهطوریکه در
فاصلۀ ســالهای۱۳۸۴-۱۳۹۲درحدود ۱۵۰۰۰قطعه عکس
از واحدهای مربوطه به مدیریت اسناد ارسال شده است.
ب :ساماندهی
مهمترین مرحله در زمینۀ حفظ و نگهداری اســناد تصویری
در مدیریت امور اسناد و مطبوعات ،مرحلۀ ساماندهی اسناد
تصویری بوده که خود در واقع شامل سه کارکرد است:
.۱ایجاد رشایط فیزیکی .۲طبقه بندی .۳اطّالعرسانی
 :۱ایجاد رشایط فیزیکی
با تو ّجه به شکل و ســاختار تشکیلدهندۀ اسناد تصویری،
ایجاد رشایط فیزیکی اســتاندارد از اه ّمیت بســیار باالیی
برخوردار است و بدون تو ّجه به عامل فوق هرگونه ف ّعالیت
در زمینۀ اسناد تصویری بینتیجه خواهد بود و کوچکترین
تغییــر و تح ّول در این زمینه اگر بدون برنامهریزی و خارج
از اســتانداردهای پذیرفته شــده صــورت پذیرد لطمههای
جربانناپذیری را به دنبال خواهد داشــت؛ لذا ایجاد مخزن
اسناد تصویری با رشایط آب وهوایی استاندارد درآرشیو اسناد
جــزو اقدامات ا ّولیه برای حفظ و نگهداری عکسهاســت.
عالوه بر این موارد ،اقدامات ذیل نیز در دستور کار مدیریت
اسناد آستان قدس رضوی قرار گرفته است:
.۱-۱تهیۀ نسخۀ پشتیبان از اسناد تصویری به تعداد ۳۶۰۰۰
فایل جهت حفظ شکل ا ّولیۀ اسناد مربوطه
.۲-۱جداسازی عکسهای مر ّمتی و چاپ عکسها به تعداد
۲۰۰۰قطعه و آمادهسازی ۲۰۰۰قطعه جهت ارسال به ادارۀ
مر ّمت و کتب خطی
.۳-۱تهیــۀ پاکتها و آلبومهای اســتاندارد جهت نگهداری
اسناد تصویری
.۴-۱تشکیل بایگانی راکد برای عکسهای مک ّرر (ارسالی از
آرشیو اسناد تصویری روزنامۀ ایران)

.۵-۱جدا ســازی عکسهای رنگی از ســیاه و ســفید بنا به
متبکۀ رضوی و خراسان بزرگ و موضوعات متف ّرقه در جوار
ّ
رشایط فیزیکی اسناد مربوطه
بارگاه امام رضا(ع) شکل بگیرد .این روند با رویکردمناسب
 :۲طبقهبندی
دســت اندرکاران امور فرهنگی آســتان قدس حاصل شده
در این مرحله محتوای اســناد تصویری مشخّص و براساس اســت و در نوع خود و با امکانات موجود در آستان قدس
قواعد خاصی ثبت و شناسایی و طبقهبندی میشوند .برای رضوی ،اقدامی بسیار ارزنده و ارزشمند به شامر میرود.
شناسایی و طبقه بندی اصولی اقدامات ذیل انجام میشود:
.۱-۲ثبت و شناســایی اســناد تصویری با استفاده از منابع منابع و مآخذ
ّ
تاریخــی،
مجــات و روزنامهها و اســتفاده از مع ّمرین و .۱ترابی  ،نرسین  .)۱۳۸۳(.عکاسخانۀ ایام  .تهران .کلهر.
پیشکسوتان شهر مشهد و...
 .۲پیشگامان عکّاسی در مشهد .شهرآرا .ش.۱۳۸۵/۴/۱۰ ،۴۷۳
.۲-۲دعوت از مع ّمرین و ساکنین قدیمی شهر مشهد جهت ..۳ذکاء،یحیی .)۱۳۷۶(.تاریخ عکاسی و عکاسان پیشگام در
شناسایی عکسهای قدیمی
ایران .تهران .علمی و فرهنگی.
.۳-۲تهیــۀ مشــخّصات جانبی اســناد تصویری بــه تعداد  .۴محبــوب فریامنی،الهه ونعمتی،بهــزاد .)۱۳۸۴( .گزیدۀ
۲۷۰۰۰قطعه عکس جهت کمک به محقّقان اسناد تصویری عکسهــای تاریخی موجود در مرکز اســناد آســتان قدس
از جمله یاداشتهای پشت عکس ،مهر عکاس و...
رضوی؛ رجال  .مشــهد .سازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز
.۴-۲منایهسازی اسناد تصویری براساس محتوای واقعی سند اسناد آستان قدس رضوی.
تصویری و به دور از عالیق و سلیقههای شخصی
:۳اطّالعرسانی
درایــن مرحله ،اســناد تصویری با اســتفاده از شــیوههای
مختلف ،بــرای آگاهی عموم و به ویــژه محقّقان ،مع ّرفی
شده ،در معرض منایش قرار میگیرد:
تخصصی در ســطح سازمان و
.۱-۳برگزاری منایشــگاههای ّ
خارج از سازمان در رابطه با اسناد تصویری
تخصصی
های
ب
.۲-۳همکاری با مراکز پژوهشی و تهیۀ کتا
ّ
در زمینۀ اسناد تصویری از جمله گزیدۀ عکسهای تاریخی
موجــود در مرکز آســتان قدس رضوی ،گزیــدۀ عکسهای
محلت قدیمی شهر مشهد و…
اماکن و ّ
.۳-۳ایجاد پایگاه اسناد تصویری
.۴-۳تهیۀ دستنامۀ اســناد دیداری و شنیداری با تأکید بر
اسناد تصویری
ج :ارایۀ خدمات:
در ایــن مرکز محقّقان برای اســتفاده از اســناد تصویری با
کمک مســئول اطّالعرســانی و از طریق نرمافزار ســیمرغ،
عکسهای مورد نیاز خود را انتخاب میکنند و خدمات الزم
با تو ّجه به نیاز محقّقان و مقطع تحصیلی مراجعهکنندگان
تخصصی ارایه میشود .هزینهها طبق
با نظر گروه خدمات ّ
تعرفههای تعیین شــدۀ مق ّررات آییننامۀ خدماترســانی
منابع خاص صورت میگیرد.

وضعیت کنونی اسناد تصویری آستان قدس رضوی

جمعآوری اسناد تصویری ارزشمند در موضوعات مختلف
در این مرکز باعث شــده یکی از غنیترین مراکز آرشــیوی
در رابطه با اسناد تصویری در ارتباط با شهر مشهد واماکن

منایی از صحن عتیق(انقالب فعلی)،ایوان طالی
نادری حرم امام رضا (ع) در دوره قاجار
عکاس :آقا رضا عکاسباشی ،تاریخ عکس:
1283ق.
شامره اموالی8109 :

عنوان :بنای فلكه اول (خیابان
فلکه)حرم امام رضا(ع) که در
فاصله زمانی  1308 1312-شمسی
بر گرداكرد حرم به فاصله  30مرت
از ساختامنهای اطراف ساخته شدو
تا سال 1353پابرجا بودو در این
سال تخریب شد.
تاریخ عکس ، ۱۳۱۵ :شامره
اموالی31492 :

مدرسه میرزا جعفر و دورمنای شهر مقدس مشهد در دوره قاجار
عكاس:آقا رضا عكاسباشی
تاریخ عكس1283:ق .شامره اموالی۷۷۷۵ :

منای ورودی بست باال خیابان حرم امام رضا (ع) در دوره پهلوی دوم که در فاصله سالهای  1342-1344به
همت سپهبد امیر عزیزی نایب التولیه وقت ساخته شد.
عکس  :محمد صانع ،شامره اموالی4952 :
قربستان عیدگاه واقع در جنوب حرم امام رضا (ع)( ،محل فعلی صحن جامع رضوی)
در دوره قاجار
عکاس :عبدالله قاجار ،تاریخ عکس 1309 :قمری ،شامره اموالی7873 :

منای سقاخانه اسامعیل
طالئی در صحن عتیق
(انقالب فعلی) حرم مطهر
امام رضا ( ع )
تاریخ عكس :دوره پهلوی
اول ،شامره اموالی620 :

شکل قربستان قتلگاه واقع در شامل حرم امام رضا(ع) در دوره قاجار
عكاس:عبدالله قاجار
تاریخ عكس1309 :ق .شامره اموالی7628 :

دورمنای مقربه خواجه ربیع مشهد در دوره قاجار .عكاس:آنتونیو جیانوزی
تاریخ عكس1275:ق .شامره اموالی7585 :

قدیمیترینتصاویر
السالم در
بارگاه امام رضا علیه ّ
«نخستین روزنامۀ سفر در ایران»
سیدمهدی سیدقطبی*

* کارشناس تاالر مطبوعات آرشیوی سازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد
آستان قدس رضوی و کارشناس ارشد علم اطّالعات و دانششناسی.
mehdi.qotbi@gmail.com

السالم از دیرباز موضوع
بارگاه مط ّهر حرضت ثامناالمئه علیه ّ
نقاشی و عکسبرداری هرنمندان بزرگ ایران بوده است .با
نگاهی گذرا به ا ّولین کتابهای مص ّور قدیمی ،نخستین
روزنامهها و مجلّههای مص ّور ایرانی میتوان تصاویری از
عشق و ارادت ایرانیان به امئۀ اطهار(ع) در آن مالحظه
السالم همیشه مورد احرتام متام
منود .بارگاه امام رضا علیه ّ
ایرانیان بوده است بهطوریکه در سفرنامههای خود بهطور
مفصل به جزییات آن حرم مط ّهر پرداخته و حتّی زمانی که
ّ
ابزار تصویرسازی در اختیار داشتند از قسمتهای مختلف
آن مکان ملکوتی طرحها کشیدهاند.
با بررسی کتابهای چاپ سنگی دربارۀ خطّۀ خراسان،
السالم در کتاب
قدیمیترین تصاویر بارگاه امام رضا علیه ّ
«روزنامۀ حکیم املاملک» چاپ ۱۲۸۶ق۱۲۴۸ /.ش .بهدست
آمد .این کتاب در واقع یادداشتهای روزانۀ نخستین سفر
نارصالدین شاه از تهران به مشهد به قصد زیارت حرم مط ّهر
امام هشتم است.
زمانی که نارصالدّین شاه تصمیم گرفت خاطرات سفر
خود را بنویسد« ،ا ّولین روزنامۀ سفر در ایران » به عنوان

برگی از تاریخ پدید آمد .وی از علینقی حکیم املاملک
(پزشک مخصوص خود) خواست تا در سفر ا ّول خراسان
یادداشتهایی که خود شاه نگارش میکرد را به شکل
روزنامه مدیریت و چاپ کند .این روزنامه که به نام
«روزنامۀ حکیم املاملک» نام گرفت ،از روز یکشنبه ۱۵
ذیحجه  ۱۲۸۳قمری منترش شد و تا روز دوشنبه  ۲۲جامدی
اال ّول ۱۲۸۴ق ،.روز مراجعت شاه به سلطنت آباد ،ادامه
داشت شامل گزارش روز به روز حاالت شاه و دیدنیها و
وضع جغرافیایی هر ناحیه است.
بعد از پایان سفر همۀ یادداشتهای این روزنامه یا
سفرنامه در  ۴۸۵صفحه به خط نستعلیق و همراه چندین
تصویر از بناهای معروف مسیر راه از روی عکسهای
گرفتهشده عکاسباشی دربار ،به قلم «میرزا بزرگ غفاری»
در سال ۱۲۸۶ق .به شکل چاپ سنگی منترش شد .به عبارت
دیگر «روزنامۀ حکیم املاملک» در حقیقت هامن سفرنامۀ
خراسان است که مدیریت آن برعهدۀ حکیماملاملک بوده و
بعدها نیز به همین نام خوانده شده است .این کتاب دارای
تصویرهایی از مسجد گوهرشاد ،مقربۀ بایزید بسطامی،

توســط نقاش ارایه
 .1مشــخّصات این تصویر ّ
نشــده اســت؛ ا ّما با مشــورت با آقای مهدی
حسامی؛ کارشــناس عکس سازمان کتابخانهها
مشخّص شــد این تصویر شــامل ایوان نادری
(ایوان طالی فعلی) و گنبد حرم مط ّهر امامرضا
السالم در زمان شــاه طهامسب است که
علیه ّ
هنوز منارههای فعلی ساخته نشده بود.

گنبد و ایوان من ّور نارصیه و صحن مبارک ثامناالمئه(ع)
است.
میرزا بزرگ غفاری ،فرزند میرزا مح ّمد از نقاشان معروف
دورۀ قاجار است که مدّتی در کاشان و بقیۀ عمر را در
تهران گذراند .وی در سال ۱۳۰۴ق .درگذشت .از بقیۀ
جزییات زندگانیاش اطّالعات چندانی در منابع موجود
نیست .از میرزا بزرگ غفاری ،آثاری برجای مانده است
که نشانگر مهارت و توانایی شگفت وی در نقاشی است.
از جمله کارهای قلمی وی ،چهار تصویر مختلف از بارگاه
السالم است که در کتاب چاپ سنگی
مط ّهر ثامن االمئه علیه ّ
«روزنامۀ حکیم املاملک» موجود است.
این تصویرها عبارتند از:
 )1ایوان طال و گنبد مط ّهر حرضت امام ثامن علیه آالف
تحیه و الثنا
 )2صورت مسجد گوهرشاد
 )3دورمنای مسجد گوهرشاد و نصف از ایوان طال و قدری
از شهر مشهد مقدّس
1
 )4صحن انقالب ،گنبد مط ّهر و مناره در حال ساخت

منابع و مآخذ:
قاسمی ،سید فرید .تاریخ روزنامهنگاری ایران (مجموعه
مقاالت) .جلد ا ّول .چاپ ا ّول .۱۳۷۹سازمان چاپ و
انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
صدرهاشمی ،مح ّمد .)۱۳۶۳(.تاریخ جراید و مجالت ایران.
جلد ا ّول .چاپ دوم .انتشارات کامل.
قاسمی ،سید فرید .)۱۳۷۲(.راهنامی مطبوعات ایران
عرصقاجار .تهران .مرکز مطالعات و تحقیقات رسانهها.
آژند ،یعقوب .)۱۳۹۰(.میرزا ابوالحسن خان غفاری صنیع
امللک .تهران .امیرکبیر.
حکیم املاملک ،علینقی بن مح ّمد اسامعیل ۱۲۸۶( .ق).
روزنامۀ حکیم املاملک (چاپ سنگی)
گلنب ،مح ّمد .)۱۳۸۶(.رسگذشت و آثار تصویرگر بزرگ،
میرزا ابوترابخان غفاری کاشانی ۱۳۰۷ - ۱۲۶۳ه.ق .تهران.
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

توســعۀ روز افزون اماکن مت ّربکۀ رضوی هستیم .این امر
موجب شــده تا به هرنهای اســامی تو ّجه ویژهای شود.
بهطوریکــه بعــد از انقالب اســامی کارگاههای مختلف
معــرقکاری و کاشــیپزی در اماکن آســتان قدس رضوی
ف ّعال بودهاند .طرح ایجاد کاشــیهای ز ّرینفام یا سنجری
توســط اســتادکاران تجربی
از جمله اقداماتی اســت که ّ
انجام میشود .آنچه در ذیل میآید مصاحبهای با مرحوم
محمــود معاونی نوغانی اســت .با تو ّجه بــه اینکه برای
ایجاد کاشیهای ســنجری تالشهای زیادی صورت گرفته
اســت ،در این مصاحبه به مشکالت و دیدگاه سازندۀ آن
پرداخته میشــود که برای ا ّولین بار اقــدام به پخت این
کاشیها منوده است.

خرابــهای بود کــه در آنجا کارگاه و کوره ســاخته بودند.
در آن ایّام پدرم با مرحوم شــیخ اصغر بیرون از آســتانه،
کار شــخصی انجــام میدادند .مســئولین از آنهــا تقاضا
کردند تا در آســتان قدس کار کننــد ،آنها نیز آمدند و در
اماکــن ،کارگاه کاشــیپزی را بنا کردنــد .در آن ایّام همه
چیز به صورت دســتی و ســ ّنتی بود .آن زمان قیمت رنگ
الجورد برای درست کردن کاشی الجوردی ،کیلویی۵۰-۴۰
تومان بود .معامرها میآمدند ،ســنگ ترازو میآوردند و
هر مقــدار جوهر میخواســتیم وزن میکردند و تحویل
میدادنــد .بعد هــم جوهرهایی که باقــی میماند را با
خودشان به انبار میبردند .چون برای خودشان تشکیالتی
قایل بودند .در آســتان قدس هم دو دستگاه معرقکاری

کاشی سنجری به روایت
استاد محمود معاونی نوغانی
غالمرضا آذری خاکسرت*

مقدّمه
کاشــیپزی و معرقکاری از جمله هرنهای ســ ّنتی محسوب میشوند که در اماکن
مذهبی چون بقاع مت ّربکه ،مساجد ،تکایا و بناهایی با معامری اسالمی ،تجلّی پیدا
کردهاند .خاستگاه این هرنها به اوایل سدۀ اسالمی میرسد و در طول تاریخ دارای
فراز و نشیبی بوده و حتّی در برخی موارد این هرنها روبه فراموشی بودند .اماکن
مت ّربکۀ آســتان قدس رضوی با جذب هرنمندان ،نقــش مه ّمی در احیا و ترقّی آنها
داشــته است .به جرأت میتوان گفت :مجموعۀ اماکن مت ّربکۀ حرم مط ّهر همچون
نگینی هرن و معامری اســامی را در مجموعه بناهــای موجود احیا منوده ،مکانی
برای هرنمنایی هرنمندانی بوده اســت که بدون هیچ چشمداشــتی فقط به خاطر
ارادت قلبــی بــه امام رئوف حتّی در برخی موارد بیــش از نیم قرن در این اماکن
هرنآفرینی کردهاند.
رویکرد آرشــیوهای تاریخ شــفاهی به هرنهایــی چون معرقکاری و کاشــیپزی،
میتواند زمینهســاز تو ّجه به مشــاغل باســتانی که از قدمت زیــادی برخوردارند
باشــد .تاریخ شفاهی از طریق مستندسازی هریک از هرنهای موجود میتواند به
حفظ بخشی ازتجربیات شفاهی استادکارانی بپردازد که از طریق شفاهی سینه به
ســینه بخشــی از تجربیات گذشتگان را حفظ کرده و با عالقه ،به حفظ این هرنها
اقدام کردهاند .کاشــی ز ّرینفام یا کاشی سنجری از جمله قدیمیترین کاشیهایی
اســت که در حرم مط ّهر کاربرد داشــته و برخی از نویســندگان این آثار را متعلّق
به دورۀ ســلجوقی میدانند .1به مرور زمان این کاشــیهای فرســوده شده و نیاز
بــه مر ّمت پیــدا میکنند .در اواخر حکومت پهلوی با تو ّجه به طرح توســعۀ حرم
مط ّهر و پس از پیروزی انقالب اســامی در پرتو مدیریت موفّق اســامی ،شــاهد
* کارشناس ارشد تاریخ و متدّن ملل اسالمی .کارشناس مطالعات واحد وقف مرکز اسناد آستان قدس رضوی
azari222002@yahoo.com

مرحــوم محمود معاونــی نوغانی فرزند مح ّمد ،در ســال
۱۳۱۱ش .در شهر مشهد ،محلّۀ نوغان به دنیا آمده است.
وی از سال ۱۳۲۶ش .در اماکن مت ّربکۀ آستان قدس رضوی
مشغول به کار شده است و از جمله هرنمندانی است که
در ارتباط با کاشی هفت رنگی و کاشی سنجری اطّالعات
و تجربیات ارزندهای داشت .آنچه در ادامه میآید حاصل
مصاحبهای اســت که درششــم مرداد ماه  ۱۳۸۷با ایشان
انجام شده است.
“ از ســال  ۱۳۲۶که وارد آســتان قدس شــدم ،کاشیپزی
چندان متداول نبود .ا ّولین کارگاه کاشــیپزی که ســاخته
شد در محدودۀ مدرســۀ میرزا جعفر بود .2پشت مدرسه

وجود داشت که شش نفر در آنجا مشغول کار بودند.
ارتفــاع کورههای کاشــیپزی یک مرت و نیــم تا ۲مرت و۸۰
ســانتیمرت بود که آن را با خاک رس میساختند .سوخت
آن هم از کندۀ چوب تأمین میشد .بعدها چون این نوع
سوخت به سختی بهدست میآمد و زحمت زیادی داشت،
از کورههای نفتی اســتفاده میشد و در این اواخر هم با
گاز کار میکردند .بیشتر کارمان ساخت هفترنگی بود.
ابتدا که وارد آستان قدس شدم ،پیش حاجی مح ّمدحسین
رضوان در کشیدن نقشه کمک میکردم .یک روز شکرالله
خوشدست از معامران آن زمان آمد و گفت :اینجا جای
شام نیست! من را برد پیش پدرم و آنجا مشغول کار شدم.

 - 1جهت اطّالع بیشرت بنگرید به ایامنپور ،مح ّمد تقی
و صیامیان گرجی ،زهیر .بررسی پیشینۀ یک اثر معامری
در حــرم رضوی :کتیبههای ســنجری .مطالعات تاریخ
اسالم .سال ا ّول .شامرۀ  .۴بهار  ،۱۳۸۹صص۳۵-۱۵
 - 2مدرســۀ میرزا جعفر از جمله بناهای دورۀ صفویه
محسوب می شود .واقف آن میرزا جعفر تاجر خراسانی
بوده اســت .موقعیت بنا در ضلع رشقی صحن کهنه و
تاریخ بنا هم ۱۰۵۹ق است .این بنا در طول تاریخ بارها
مر ّمت شده است .فاضل ،محمود .مدارس قدیم مشهد
مدرســه میرزا جعفر .وحید .شــارۀ  .۹۹اسفند ،۱۳۵۰
صص۱۷۷۷-۱۷۷۳

حاجی بیوکی آمــد و ایراد گرفت از اینکه پدر و پرس یک
جــا کار میکنند .گفت :برو معرقکاری! آن زمان ســیامن
در کار نبود و برای پشت معرق از گچ استفاده میکردیم.
ا ّولیــن معرقی که ســاختیم عرقچینهایی اســت که در
گنبد اللهوردیخان کار گذاشــتیم .خــوب که معرقکاری
را یاد گرفتم آقای خوشدســت دســتور داد که کاشیپزی
را هــم یــاد بگیرم .گفتم :آقایخوشدســت! مــن را مثل
ایــن ب ّچههای کوچــک این ور و آن ور پــاس نده .گفت:
میخواهــم همۀ کارها را یاد بگیری ...طوری شــد که در
معرقکاری ،هفت رنگی ،جسمیپزی ،زیر رنگی و خشت
سلطان سنجر مهارت پیدا کردم.
حاج حبیب کاشــی ،اســتاد مهدی اصفهانی ،غالمحســین
بجســتانی و محمود حدّاد از معرقکارهای قدیمی آستان
قدس بودند .در دهۀ پنجاه به دستور نیابت تولیت وقت
و معــاری خوشدســت ،باالرس حرضت توســعه یافت و
دستور دادند خشتهای سلطانسنجر را درست کنیم .من
هم گفتم :چشم؛ ا ّما قول منیدهم .خراب دارد ،آباد دارد.
قبول کردند و رشوع کردم به پخنت و موفّق هم شدم.
منونۀ خشتها را به آقای خوشدست دادیم و او هم برد
به تــاالر ترشیفات .نایبالتولیه گفته بود که ســازندهاش
کیست؟ بروید و بیاوریدش .ما ترسیدیم ،گفتیم :اعداممان
نکنند! ا ّمــا وقتی رفتیم آنجا گفت :تــو محمود معاونی
هستی؟ گفتم :بله .پرســید :این کار شامست؟ گفتم :بله.
گفت :ما کار خیلــی داریم .میخواهم این کارها را انجام

بدهید .گفتم قبول!
خالصــه رشوع کردیــم ،بعد از باالرس حــرت دو تا پایه
داشــت که  ۱۶تا خشــت میخورد ،این طرف و آن طرف
و پشت  ۱۶تا خشــت .ما برای آنجا خشتها را ساختیم.
گفتنــد :بقی ۀ کارهای داخل حرم را شــا باید رشوع کنید.
من هــم قبول کــردم .دیگر قســمت نشــد و مأموریت
نایبالتولیه متام شــد و رفت و برنامهای شــد که دســت
نگه داشتند و کار را تعطیل کردند .تا زمانیکه انقالب شد
و مهندس دیشــیدی آمد و گفــت :یک کاری کن ،ف ّعالیت
کن ،آبروی خودت را حفظ کن .گفتم :چشــم .مهندس ما
را خواســت .گفت یک منونهای از خشتها را درست کن،
بده .گفتم :قبالً ســاختم .گذاشتم و باالرس مبارک کارشده
اســت .گفت من منیدانم آنها کار تو است یا کار شخص
دیگر .گفتم اشکال ندارد و یک منونۀ دیگر درست کردیم،
تاریخ ســاختش را همراه با اسمم زیر آن نوشتم .مهندس
گفت :ایــن دارد کاله رس ما میگذارد ،خشــت قدیمی را
برداشــته آورده به ما نشان میدهد ،میگوید این کار من
اســت .من ناراحت شــدم ،خشت را از دســتش گرفتم و
بیرون رفتم.
اصغــر فرخی به اتاق ما آمد و گفت :معاونی چه شــده
جریان چیســت؟ گفتم :هیچ .مهندس وارد نیســت .منونۀ
این خشــت را درســت کردیم و به ایشان دادیم ،میگوید
ایــن معاونــی کاله رس ما میگــذارد ،خشــت قدیمی را
برداشته آورده .گفت :خشت کجاست؟ گفتم :اینجاست.

یک ســاعت پیــش از کوره درآمــده و هنوز گرم اســت.
خیلی نگاه کرد و ناگهان دیدم حاج قاســم ملکی ،حاجی
احرامیان ،عرفانــی و خیلی اشــخاص دیگرآمدند .گفتند:
خشت کجاســت؟ گفتم :آقای مهندس! خشت مال دیروز
است .این تاریخش اســت ،تاریخ مربوط به دیروز است.
وقتــی خوب و بادقّت نگاه کرد ،خجالت کشــید و از من
معذرتخواهی کرد.
بــه هر حــال مــا رشوع کردیم بــه ســاخنت و کار خیلی
هم مشــکل بــود .باید همه چیز خریداری میشــد که با
مشــکالت فراوانی همراه بود .مثالً فرض کنید یک کیســه
ضمۀ ســفید  ۳۰۰تومان قیمت داشــت .رفتم تقاضا کردم
کــه یک کیلو ضمه ســفید میخواهیم .به هر حال پولش
زیــاد بود .پــس از اینکه خریدند ،مقــداری طال هم الزم
داشــتم .به زنم گفتم :فقط یک خواهشــی دارم یک لنگ
از گوشــوارههای دخرتت را به من بده برای خشــتهای
داخــل حرم .گفت :جانم فدای امام رضا(ع) بردار برو من
هم جفتش را برداشــتم و بــردم آبش کردم ،خاکش کردم.
آرامآرام رشوع کردم .یک بسمالله گفتم و...
یک شمسه درست کردم آوردم به خوشدست نشان دادم،
گفت :از امروز اســتادکار تویی و ما هیچکس را نداریم .ما
را پیش مهندس دیشیدی برد .گفت :معاونی این را ساخته.
گفتم :من اســتادی منیکنم ،هامن شاگردی قدیم در خانۀ
حرضت رضا(ع) هستم و هرکار کنم باز هم کم است.
مــا رشوع به ســاخنت کردیم .ابتــدا ب ّچههــا در کار قرار

دادن در کوره ،از نظر میزان حرارت و ...مقداری اشــتباه
میکردند که باعث میشد کاشیها بشکند و از بین برود
ا ّمــا دوبــاره و دوباره ســاختیم و کار به جایی رســید که
الحمدالله همه را ساختیم و متام شد...
یــک اتاق جداگانه برای من در نظــر گرفتند و گفتند برو
داخل اتاق ،هفترنگی درست کن .قبول کردم .آمدم پیش
پدرم که شغلش کاشیپز بود .بهخصوص جسمیپزی هرن
اصلــیاش بود .گفتم :پــدر اجازه میدهــی؟ گفت البته.
گفتــم ناراحت منیشــوی؟ گفــت :این حرفها چیســت
میزنی؟ آمدم کاشی هفت رنگی درست کردم و نقشهای
بــه ما دادند که منونهای در مدرســۀ میرزاجعفر بود .این
کار خیلــی قدیمی بود .ط ّراحی آن هم  ۳۵۰و ۳۶۰ســال
تاریخ داشــت .چند عدد از کاشیهایش افتاده و شکسته
بود .گفتند که همین۱۵ - ۱۰خشــت را درست کن .سعی
کن همرنگ خودش درســت کنی و همــۀ این رسدر را از
بین نربی .مهندس دیشیدی گفت :میتوانی درست کنی؟
چیــزی نگفتم ،گفــت :معاونی با توام میتوانی درســت
کنی؟ گفتم :بله.
من آمدم رنگ را درست کردم بار ا ّول نشد .دوباره درست
کردم ،ســه باره درســت کردم ،چهارباره درســت کردم و
خالصه شد یک خشت .رنگ کردم ،در کوره گذاشتم و کار
متام شد .زنگ زدم به دیشــیدی که اگر میخواهید بربید
نصب کنید ،بیایید .گفت درســت شــد؟ گفتم بله .پرسید:
میشود ببینم؟ گفتم :بله .برداشتم بردم و زنگ زد عرفانی

هــم آمــد .آن زمان به من  ۵۰هزار تومــان انعام دادند و
من  ۵۰هزار تومان را بین ۶کارگر به طور یکســان تقسیم
کردم ،گفتم من زحمت کشیدم ولی شام هم سهیم بودید.

کاشی سنجری

 - 3آن قسمت از کاشیهای ز ّرینفام حرم که به
کاشیهای ناودانی مرسوماند و به صورت نواری
باریک به عرض ده سانتیمرت و به خط نسخ و به
رنگ قهوهای ،بین کاشیهای ازاره قرار گرفتهاند.
به این دســته از کاشــیها به همراه بخشــی از
کاشــیهای مســتطیلی کتیبهدار ،ســنجری نیز
میگویند .علّت این نامگذاری اشاره به نام سنجر
در قســمتی از کاشیهای ناودانی است .جاللی،
میثم .کاشــیهای ز ّرین فام حرم امــام رضا(ع)
ســندی از هویت تاریخی شهر مشهد .مشکوه.
شامرۀ ،۱۱۹تابستان  .۱۳۹۲ص۱۴۵

پشت در مدرســۀ میرزاجعفر کارگاهی بود ،ا ّولین خشتی
کــه مــا رشوع به ســاخنت کردیم آنجــا بود .بعــد رفتیم
بــه ایوان عباســی ،آن نزدیکــی بازار ســنگتراشها بود،
میرفتنــد بیرون و این طرفش هم یــک در بزرگ بود که
کارگاه کاشــیپزی قرار داشت .کاشیپزی و نجاری و همۀ
کارگاهها را آنجا ایجاد کرده بودند .سه تا کارگاه کاشیپزی
وجود داشت ا ّما تنها جایی که رشوع کرد به درست کردن
خشــت سلطان ســنجری ،کارگاه ما بود .خدا بیامرزد یک
نفر به نام صحنینی بود که او هم رشوع کرده بود به این
کار .خوشدست آمد و گفت هر کدامتان پیرشفت کردید
کار را ادامــه دهید .ما آمدیم ا ّولین خشــتی که درســت
کردیــم یــک ناودانی بود ،بعد یک شمســه و من به طور
کامل زیر نظر او بودم.
بعد این خشــت ا ّولی که بنا شــد ،ما هامن پایه را عوض
کردیم .یک مقدار از پیشروی مبارک را ما درســت کردیم
و یــک مقدارش را پدرم .پدرم خدا بیامرز هرکاری میکرد
مــن دخالــت در کارش منیکــردم و خیلــی احرتامــش را
داشــتم -در مقابــل پدر اگر بیاحرتامی کــردی ،خیرش را
منیبینی -یک شــب از کارگاه بیرون آمد .دیدم دارد مثل

همیشه از در طربسی میرود به خانهاش که سمت طالب
بود .تعقیبش کردم .رفت پای پنجره فوالد .گوش دادم چه
میگوید .گفت امام رضا(ع) خجالتزدهام نکنی .بعد زدم
رسشانهاش .برگشت .دیدم پیرمرد دارد گریه میکند .گفتم
بیا برویم ،کارتان درســت شد .گفت :تو کجا بودی؟ گفتم
امام رضا(ع) گفت که تعقیبت کنم ،از آن روز شــا ما را
زیرنظر داشــتی ،حاال من شــا را زیرنظر دارم .بیا برویم.
گفت :تو منیتوانی .بابا زیر بار نرو ،گفتم بیا برویم ،آمدم
رفتم دو قلم چیزی میخواستم از بست باال خیابان بقالی
و عطاری و این چیزها زیاد بود ،خریدم ،برداشــتم آوردم
درســت کردم .رفته بودند به خوشدســت گفته بودند بیا
معاونی خشــت سلطان سنجری را که میخواستی درست
کــرده ،آن خدا بیامرز گفت :پدرش که نتوانســت! گفتند:
برو نگاه کن.
یک مدل خشــت سلطان سنجری هست که خط برجسته
اســت و اآلن هم وجود دارد ،یک مدل دیگر هم هســت
که صاف اســت و ا ّولش از سنگ چخامق است ،ما آمدیم
اینها را درســت کردیم .سنگ چخامق را آسیاب میکنند
و آبش را میگیرند و میریزند جلو آفتاب تا خشکشود.
سپس غربالش میکنند .بعد از آن شیشه (شیشۀ نوشابه و
شیشۀ داروها) را هم خرد میکنند و غربالش میکنند ،آن
را جدا و این را هم جدا .تا این جا شــد دو قلم! قلم سوم
گل رسشور است .در افغانستان کوهی است که این گل از
آنجا تهیه میشود .این مواد مجدّدا ً با هم مخلوط شده و

دوباره غربال می شــود و خمیری از آن تهیه میشود .آن
را لگد کرده و ورز میدهند و در قالب میگذارند .سپس
روی آن ،خط نوشــته شده و در حرارت ۷۵۰درجه و ۸۰۰
درجه داخل کوره گذاشــته میشود .پایین کوره گِل گرفته
میشــود ،چهار حفرۀ باالی کوره هم بسته می شود .بعد
از  ۴۸ساعت خشتها بیرون آورده میشود.
ما بــه معامر رفعتی گفتیم که ســنگ جهنم میخواهیم.
او پوزخندی زد و حرف ما را جدّی نگرفت .رفتیم ســنگ
جهنــم را از اصفهان خریدیم که به شــکل چهارگوش بود
وهریک را  ۱۲۰۰۰یا  ۱۴۰۰۰تومان قیمت داشــت .وقتی
آمدیم مشــهد ،گفت اینها چیست؟ گفتم از طال گرانتر
است ،دست نزنی به اینها که اینها مواد سمی هستند!
فرق زیررنگی و هفت رنگی این است که آن گلی است و
بعد لعاب سفید روی آن داده میشود .یعنی آن زمانیکه
ما هفت رنگی کار میکردیم ،میســاییدیم ،سفید میشد.
قلع ،رسب ،شیشــه و ســنگ چخامق این میشــود سفید
هفترنگی و بعد روی آن نقشــه میکشــیم و قلمگیری
میکنیــم ،رنگش میکنیم و داخل کــوره میرود و هفت
رنگی میشــود .آن دو مرتبه کوره مــیرود و این یکبار.
سنگ چخامق و گل رسشور را مخلوط میکنند ،میسایند.
بعد الیهای که من گفتم آن الیه را ســنگ چخامق ساییده
میشــود و روی این داده میشــود .این سفید است ،بعد
رنگ میکنیم و کنار میگذاریم تا خشکشود .رنگگیری
کــه میکنیم نقشــهاش را بــا رنگش الجــوردی قلمگیری

میکنیم .بعد با لعاب روی این را رنگ میکنیم ،این لعاب
را روی آن میدهیــم و داخل کوره میرود ،موقعی که در
آمد میشود زیر رنگی. ...
وجــود هرنمندان در جــوار بارگاه امام رضــا (ع) موجب
شــده تا بخشی از خاطرات آنها به کرامات این امام هامم
اختصاص داشــته باشــد .در واقع خلوص نیت هرنمندان
موجب تجلّی هرن اســامی در اماکن مت ّربکه شــده است.
در البهالی خاطرات استاد معاونی این موضوع چنین بیان
شده است:
“یــک روز ب ّچــهام بدجوری مریض شــده بــود .علّتش را
منیدانســتم ،ا ّما هر دکرتی میبردیم ،میگفتندُ :مرده راه
میبرید .همرسم گفت :مرد! تو کارگر امام رضا(ع) باشی
و ب ّچــهات مریض باشــد؟! دکرت واقعی آنجاســت ...وضو
گرفتم و غسل کردم و گفتم :یا امام رضا(ع) ب ّچهام را از تو
میخواهم .سه شــبانهروز آب میریختیم داخل دهانش،
ا ّما او برمیگرداند .روز ســوم ب ّچه برخاســت و گفت :بابا
تشــنهام .از امام رضا(ع) همه چیز گرفتــم .امام رضا(ع)
برای من همه کار کرده است”...

یادنام ...
معامری از تبار
شهرستانیها

سیدمح ّمدعلی شهرستانی (۱۳۸۹ - ۱۳۱۱ش).
سیدحسن حسینی*

دکرت مهنــدس ســیدمح ّمدعلی
شهرســتانی ،فرزند میرزا مح ّمد
صالح شهرستانی ،در  ۲۳ربیعاال ّول
۱۳۵۱ق۱۳۱۱( .ش ).در کربــا
چشم به دنیا گشود .وی یکی از
مشاهیر معارص خاندان موسوی
شهرســتانی اســت(هدو ،رائد
العــاره .)۱۳ ،...کودکیاش در
کربال ســپری شد .علوم اســامی رایج در حوزهها ،تا سطح
دروس خارج را از محرض آیتالله ســیدهبهالله شهرستانی
و شــیخمح ّمدرضا حائری و دیگر اســاتید فراگرفت (همو،
محمدعلی الشهرستانی.)۳۳ ،
پس از آن به آموزش علوم جدید در بغداد پرداخت و سپس
به انگلســتان رفت و دکرتای مهندســی را از معروفترین
دانشــگاههای انگلستان به دســت آورد و پس از مراجعت
به عراق ،با تشــکیل رشکتی به کارهای مهندسی پرداخت.
بــه موازات آن ،به اجرای برنامههای علمی ـ مهندســی در
کشورهای مختلف از جمله :ایران ،عراق ،مالزی و عربستان
اقدام منود.
شهرســتانی پس از انحالل حکومت جمهوری در عراق ،در
ســال ۱۳۳۷ش .راهی ایران شد و ابتدا در تهران ساکن و به
همکاری با یک رشکت ســاختامنی مشــغول گردید .پس از
مدّتــی به دلیل اختالف ،همکاری با آن رشکت را قطع منود
* کارشناس ارشد تاریخ و پژوهشگر گروه تراجم و انساب بنیاد
پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی
hoseyny.darrud@gmail.com

(هدو ،رائد العامرۀ.)۶۱ ،
شهرســتانی در سال ۱۳۴۰ش .به مشهد آمد و طرح توسعۀ
بقعــۀ مط ّهر رضوی را از تیرماه آن ســال آغاز منود .فاصلۀ
دیوار غربی بقعه تا رضیح مط ّهر  ۸۵سانتیمرت بیشتر نبود
و بــرای ز ّوار ایجاد فشــار و زحمــت میکرد(میرنیا.)۳۰۲ ،
برداشــن دیوار غربی کار بسیار دشــواری بود .یک چهارم
بــار گنبد مط ّهر نیز بــر روی این دیوار قرار داشــت .برای
برداشــن دیوار الزم بود یک پل مســتحکم و اساسی ایجاد
گردد تا بتواند فشار گنبد را تح ّمل کند و در ضمن هیچگونه
خدشهای به ساختامن بقعه وارد نگردد (شهرستانی.)۱۱۵ ،
از طرف دیگــر امکان قُرق کردن حرم مط ّهر و جلوگیری از
رفت و آمد ز ّوار نیز وجود نداشــت .مهندس شهرستانی با
طرحی که پیریزی منود ،ابتدا دو ستون اصلی در دو طرف
دیوار با عمق کافی برپا کرد .سپس دو ستون کمکی مابین
این دو ســتون قبلی ایجاد منود و بر روی این ســتونها پل
بتون آرمه احداث منود و از این طریق فشــار گنبد بر روی
این ستونها و پل بتونی قرار گرفت .پس از آن دیوار ضخیم
 ۲۸۰سانتیمرتی غرب بقعه را بدون اینکه آسیبی به گنبد و
ساختامن بقعه وارد گردد ،برداشت و فاصلۀ  ۸۵سانتیمرتی
را بــه  ۳۰۰ســانتیمرت ارتقا داد و فضای حــرم را برای ز ّوار
توسعه بخشید .کاشیکاریها و محراب معرق گرانبهایی که
بــر دیوار نصب بود ،بدون هیچگونه آســیبی از محل خود
برداشت و در دیوار جدید نصب منود .ایشان طی مقالهای
جزییات این عملیات را در نرشیۀ نامۀ آستان قدس نوشته
است(شهرستانی۱۲۰ – ۱۱۵ ،؛ میرنیا.)۳۰۳ - ۳۰۲ ،
ایــن اقدام وی موجب شــگفتی و تحســین مهندســان و
کارشناسان بیناملللی قرار گرفت .این درحالی بود که قبل از
انجام این کار مهندسان خارجی ،از جمله ژاپنیها انجام آن
را غیرممکن میدانستند (خرسوشاهی).
پس از پایان کار که بدون هیچگونه حادثهای انجام گرفت،
بامتانقلیج ،متولّی وقت ،بعد از بررسی نظریات کارشناسان
خارجی ،دکرت شهرستانی را خواست و با تندی با وی برخورد
کــرد و گفت« :تو باعث شــدهای که گنبــد بهزودی خراب
شــود و »!...توضیحات علمی و فنی شهرستانی اثر نداشت
و بامتانقلیچ دســتور بازداشت او را صادر کرد .پس از مدّتی
چون هیچگونه خدشــهای در اصالت و استحکام ساختامن
گنبد و بقعه دیده نشد ،او را آزاد کردند (هدو ،رائد العامرۀ،
۷۷؛ خرسوشاهی).
یکی دیگر از اقدامات شهرستانی در مشهد تکمیل ساختامن
ایستگاه راه آهن مشهد در سال ۱۳۴۵ش .بود .ظاهرا ً رشکت
انگلیســی برای تکمیل این پروژه یازده میلیون تومان پول

میخواست ،ولی شهرستانی فقط با یک میلیون تومان این
ساختامن را به امتام رساند (هدو ،رائد العامرۀ.)۶۲ – ۶۱ ،
پس از آن شهرستانی به عراق بازگشت .مدّتی طول نکشید
کــه به علّت فشــارهای دولــت بعث عراق ،به انگلســتان
مهاجرت کرد .وی پس از سقوط رژیم بعث در سال ۱۳۸۲ش.
به عراق بازگشــت و متام ه ّمت و ســعی و کوشش خود را
در تکمیل و بازســازی بناهای عتبات عالیات به کار گرفت
(خرسوشــاهی) .او صحن حرم امام حســین(ع) را مسقّف
منود و صحن دومی ،در زیرزمین صحن موجود احداث منود
و ســه زائررسای بزرگ در اطراف حرم بــرای اقامت زائران
حسینی تأسیس کرد (هدو ،رائد العامرۀ االسالمیه .)۲۱۴ ،او
توسعۀ حرم امامان را در کاظمین با برداشنت ستونهایی که
گنبد را نگهــداری میکردند و اجرای طرح صحن جدید در
آن مکان رشیف را به عهده گرفت (هامن .)۲۲۷ ،در نجف
ارشف مراکز و امکانات رفاهی و بهداشتی برای ز ّوار تعبیه
منود .بازسازی اساسی بارگاه امامان در سامرا ،پس از تخریب
به دســت و ّهابیان و بعثیها ،به دستور مستقیم آیتالله
سیستانی از آخرین برنامههای او بود (هامن.)۲۴۰ - ۲۳۴ ،
شهرستانی در آخرین روزهای عمر رشیفش به رغم کهولت
ســن با جدّیت متام در اجرای طرح بازســازی بارگاه امامان
در ســامرا میکوشید .وی رسانجام طی سفری به تهران ،در
نهم اســفند ۱۳۸۹ش .در بیامرســتان خاتماالنبیا درگذشت
و طبــق وصیتش ،در کربالی معلّی به خاک ســپرده شــد
(خرسوشاهی).

منابع:
خرسوشــاهی ،ســیدهادی .یــاد و خاطــرهای از دکرت ســیدمح ّمدعلی
مؤسس دانشــگاه بین املللی علوم اســامی .پایگاه اطالع
شهرســتانیّ ،
رسانی استاد سیدهادی خرسوشاهی.
شهرســتانی ،مح ّمدعلی« .توســعۀ حرم مطهر» .نامۀ آستان قدس .ش
۱۳۴۴ ،۲۰ش.
گوشهای از زندگی پربرکت فقید سعید دکرت سیدمح ّمدعلی شهرستانی.
پایگاه اطّالعرســانی مؤسســۀ جهانی سبطین علیهامالســام ۶ .مارس
۲۰۱۱م.
میرنیا ،سیدعلی .)۱۳۷۳(.وقایع خاور ایران .مشهد .نرش اردشیر.
هدو ،حمید بن مجید۱۴۳۲(.ق) رائد العامرۀ االسالمیه ،السیدمحمدعلی
الشهرستانی .مرکز النجف للثقافۀ و البحوث.
همو ،مح ّمدعلی الشهرستانی۲۰۱۲( .م .).االنسان،املصلح ،املفکر و رائد
العامرۀ االسالمیه .منشورات الجامعۀ العاملیۀ للعلوم االسالمیه .لندن.

خطّاط کتیبههای رضیح
چهارم حرم رضوی
نجفی زنجانی -احمد (۱۳۶۱ -۱۲۸۷ش).

ابوالفضل زارعی*

احمد نجفــی زنجانی مشــهور
بــه «معصومی» یــا «معصومی
خوشنویس» ،فرزند مح ّمدحسین
به ســال ۱۳۲۴ق۱۲۸۷( .ش ).پا
به عرصۀ وجــود نهاد .از هفت
ســالگی در مدرســۀ مرتضــوی
ایرانیان در نجف ارشف مشــغول به تحصیل شــد .سپس
بــه فراگیری فقه و اصــول و نحو و رصف و ادب ّیات عربی
و فارســی پرداخــت .چــون از کودکی بــه آموخنت فنون
خط عالقه داشــت ،ضمن تحصیل زیرنظر اساتید خط به
استنســاخ کتب دینی و اجتامعی اشتغال ورزید تا در ۲۵
ســالگی رسامً در زمرۀ خوشنویسان عرص درآمد و مشغول
تحریر کتــب مؤلّفین و نارشین شــد (نیرومند و زعفری،
 .)۶۲کار کتابت را رسامً از سال  ۱۲۹۵آغاز کرد (راهجیری،
۱۵۹؛ فضائلی .)۳۷۱ ،از همین زمان کتیبهنویسی را رشوع
منــود و از جملــۀ آنها میتــوان به خطــوط روی رضیح
چهارم«رضیح شــیر و شــکر» امام رضا(ع) اشاره منود که
بهطور اجاملی به آن پرداخته میشود:
چهارمیــن رضیح حــرم مط ّهر رضوی به نــام رضیح طال و
نقره ،معروف به «شیر و شکر» است که در سال ۱۳۳۸ش،.
پس از برداشــن رضیح ســوم (رضیح فوالدی منسوب به
عهد فتحعلی شاه) و انتقال آن به موزه ،روی رضیح نگین
نشان نصب شد (گرجیان.)۱۹ ،
خطوط شیخاحمد زنجانی معصومی بر روی رضیح چهارم
هامنگونه که مح ّمد مهران آورده چنین است:
بیــن هر دو زاویه از پنجرههای رضیح مقدّس یک صفحۀ
بیضــی از طــا ،مجموعاً هجــده عدد ،هر یــک به وزن
پنجــاه مثقال نصب و در شــانزده عــدد از آنها احادیث
معتــرۀ وارده در باب فضیلت زیارت حرضت ثامنالحجج
الســام از عیون اخبار الرضای صدوق و جامع االخبار
علیه ّ
شــیخ مفید و از شیخ طوســی نقل و به خط نسخ به قلم
حاجشــیخاحمد زنجانی مرقوم و گردآوردی شده که جمع
* پژوهشگر بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی.
zareiabolfazl5@gmail.com

همۀ آنهاست و ســطور مندرجه از طال را روشن میسازد
و چنانچه مالحظه میشــود در قطعۀ هجدم که در پایین
پــای مبارک قــرار دارد این عبارت به خط نســتعلیق ذکر
است« :توفیق ساختامن و نصب این رضیح مط ّهر در عهد
ســلطنت شاهنشاه مح ّمدرضا شــاه پهلوی خلدالله ملکه
حاصل شد سنۀ .»۱۳۷۹
بــر روی هر یک از دانههای رضیــح مقدّس از پیش روی
السالم که
مبارک ،اســمی از اسامی چهارده معصوم علیهم ّ
چهارده قطعه اســت بر صفحــهای از طال به خط ثلث به
قلم شــیخاحمد زنجانی معصومی که اطراف آن صفحات،
فیروزه نشانشده نصب گردیده است.
در بــاالی کتیبههــای بیضــوی بــر صفحاتــی از نقره به
برجستگی یک ســانتیمرت به خط ثلث به قلم شیخاحمد
زنجانی معصومی ســورۀ مبارکۀ «هل اتی» از قرآن مجید
نوشته شده است.
فوق کتیبۀ ســورۀ مبارکۀ«یس» بر لبۀ رضیح مط ّهر چهل
و چهــار برگ از نقرۀ مل ّمع به طال فیمابین چهل و چهار
گلدان مل ّمع به طال به طرز بســیار زیبا نصب شــده و در
مظاهــر هر یک از آنها صفحهای مد ّور و محدّب ایجاد و
بر هر یک اســمی از اســاء الحسنی نوشته شده و زمینۀ
صفحات مزبور میناکاری الجوردی و گلهای رنگارنگی در
آن منقّش است که خطوط برجستۀ آن را آب طال دادهاند
و ایــن اســا به خط ثلــث و به قلم شــیخاحمد زنجانی
معصومی است و چهل و چهار اسم دارد (مهران.)۱۲-۹ ،
آثار شــیخاحمد زنجانی در کتیبهنویسی بسیار زیاد است
که به تعدادی از آنها اشاره میشود :درب طال و نقرۀ حرم
ســامرا ،رضیح آرامگاه حرضت مســلم(ع) درکوفه ،رضیح
آرامگاه حــرت عبدالعظیم ،رضیح آرامگاه حرضت رقیه
در شــام ،کتیبههای مســجد اعظم و مسجد آیینه و موزۀ
قم ،رواق آینۀ زنانۀ حرضت معصومه(ع) ،صحن کهنۀ قم،
گنبد خواجهربیع در مشــهد ،امامزاده سیدمح ّمد محروق
در نیشــابور ،آرامگاه عمر خیام در نیشابور ،آرامگاه شیخ
فریدالدّین عطّار در نیشــابور ،آرامگاه نادرشاه افشار در
مشــهد ،آرامگاه شــاه نعمتالله ولی در ماهــان کرمان،
آرامگاه ابوعلی ســینا در همدان و ( ...نیرومند و زعفری،
 .)۶۲عالوه بر ایــن عموم اصالحات کتیبههای تاریخی به
دستور وزارت فرهنگ در رسارس ایران و شجرههای انساب
سادات و استنساخ کتب قیمتی و تکمیل قرآنهای خطی
و گرانبها منونههایی از آثار هرنی این هرنمند است(هامن،
 .)۶۴یکــی از کارهــای هرنی و خطی وی نوشــن ســورۀ
اخالص روی یک دانه برنج با امضا و تاریخ اســت .از این

نوع برنجها تاکنون چهار دانه نوشتهاند که دو دانۀ آن در
کتابخانۀ حرضت امیر(ع) در نجف ارشف محفوظ است و
دوتای دیگر در تهران است.
استادان شیخاحمد زنجانی عبارت بودند از -۱ :خط نسخ:
محلتی-۲ ،خط ثلث :میرزاعبدالعلی ثانی
میرزاعبدالجواد ّ
یزدی ملقّب به ارشفالکتّاب -۳ ،خط نســتعلیق :اســتاد
میرزاحســن ز ّرینخــط تهرانی .عالوه بر این شــیخاحمد
زنجانی از اساتیدی چون استاد مح ّمدعلی فضلی بغدادی،
اســتاد بزرگ حامد آمدی اســامبولی ،استاد محمدهاشم
بغدادی ،اســتاد بدوی دمشــقی ،استاد حســن ز ّرینخط
تهرانی اجازۀ خط داشت(هامن.)۶۵ ،
وی از خوشنویســانی اســت که در نوشــن انواع خط از
قبیل نســخ ،ثلث ،رقاع ،کوفی ،نســتعلیق ،شکسته ،طغرا
و ...مهارت داشــت (راهجیری .)۱۵۹ ،اســتاد زنجانی در
واقع آخرین بازماندۀ خوشنویسان دورۀ صفویه و قاجاریه
بــود که به هرن کتیبهنگاری نیز مشــغول بودند ،گواه این
مفصل مسجد دانشگاه تهران
مدّعا کتیبۀ بســیار بزرگ و ّ
به طول دویســت و پنجاه مرت اســت که در واقع یکی از
شاهکارهای هرنی اوست.
ســالها پیش کــه انجمن خوشنویســان بــه احیای خط
نستعلیق ه ّمت گامشت این نکته را دریافت که خط ثلث
را نیز باید زنده کرد لذا اعضای هیأت مدیره پس از شــور
و تو ّجــه و دقّت به منونۀ آثار ثلث نویســان معارص ،خط
اســتاد زنجانی را با متامی قواعد و ضوابط منطبق دانسته
و از ایشــان برای همکاری با انجمن خوشنویسان دعوت
منودنــد و از آن زمان اســتاد زنجانی به تربیت شــاگردان
بسیاری مشغول شــد .وی در سالهای آخر عمر با وجود
کهولت ســن و بیامریهای ناشی از آن هیچگاه از نوشنت
غافل مناند و به خوشنویســی عشــق میورزید (فصلنامۀ
هــر ،ش  .)۱۸۳/۱وی در انجمــن خوشنویســان ایران به
ســمت استادی در امر خط ثلث مشــغول و تا پایان عمر
در این خدمت بود(آقا شیخ مح ّمد و نوری نشاط.)۴۶۸ ،
از جملــه کتابهایی که وی کتابت کرده اســت میتوان
به این عنوانها اشــاره منــود :ریاض الجنــان (۱۳۷۵ق).
(مشار)۴۷۸/۱ ،؛ انوار املجالس ،گنج جواهر دانش ،رسایل
آیتالله ســید حســین بروجردی ،کتاب الطهــاره تألیف
آیتاللــه بروجردی در فقه ،قرآن ســه جلــد (و از جمله
قرآن رحلــی مذ ّهب با چاپ هفت رنــگ ،تهران)؛ تنقیح
املقال فــی احوال الرجال در ســه جلد ،تألیــف آیتالله
مامقانــی ،مفاتیح الجنان حاج شــیخ عباس محدث قمی؛
تفسیر گازر(راهجیری)۱۵۹ ،

رسانجام اســتاد احمد نجفی زنجانی ،در ســن  ۸۷سالگی
در تاریــخ  ۱۷تیرماه ۱۳۶۱ش .درگذشــت .اســتاد زنجانی
بیشک سهمبســزایی در تعالی و تداوم هرن خوشنویسی
این مرز و بوم دارد و فقدانش ضایعۀ اســف انگیزی برای
دوســتداران خط و هــر ایران اســت(فصلنامۀ هرن ،ش
.)۱۸۳/۱
منابع:
آقا شــیخ مح ّمد ،مریم و نوری نشــاط ،سعید .)۱۳۷۷(.گلزار مشاهیر؛
زندگینامۀ درگذشتگان مشــاهیر ایران  .۱۳۷۶-۱۳۵۸چاپ ا ّول تهران.
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران با همکاری نرش برگ زیتون.
راهجیری ،علی .)۱۳۶۴(.تذکرۀ خوشنویسان معارص .چاپ دوم .تهران.
امیرکبیر.
فضایلی ،حبیبالله .)۱۳۹۰(.اطلس خط؛ تحقیق در خطوط اســامی.
تهران .رسوش.
گرجیان ،مح ّمدجواد« .ســخنی در آستانۀ سالروز میالد هشتمین اخرت
تابناک آسامن والیت و امامت» .ماهنامۀ کانون .ش  .۸۵مهر .۱۳۸۷
مشــار ،خــان بابا .مؤلّفین کتب چاپی فارســی و عربــی از آغاز چاپ
تاکنون .شش جلد .تهران .انتشارات مؤلف .بیتا.
مهــران ،مح ّمد« .رضیح جدید» .مجلّه نامۀ آســتان قدس .شــارۀ .۱
تیرماه.۱۳۳۹
نیرومند ،کریم و زعفری ،کریم .)۱۳۴۷(.ســخنوران و خطّاطان زنجان.
مؤسسۀ مطبوعاتی زعفری.
چاپ ا ّول .زنجان .انتشارات ّ
«هرن کتیبهنگاری آخرین بازماندۀ خویش را از دســت داد» (در سوگ
استاد زنجانی) ،فصلنامۀ هرن .شامرۀ  .۱پاییز .۱۳۶۱

مردی از جنس شعر و هرن
سید رضا صداقت حسینی*

علیاصغر بنایی معامر یزدی (۱۳۶۱ - ۱۲۸۷ش).
حاجعلیاصغر بنایی معامر یزدی
در ســال ۱۲۶۳ش .در مشهد قدم
به عرصۀ هســتی نهــاد .خانوادۀ
او اصالتــاً یــزدی بــوده و پدرش،
حسین ،در ســال ۱۲۸۷ق .از یزد
به مشــهد مقدّس مهاجرت منود
(بنایی معامر یزدی.)۴۷۱ ،
او در ســ ّن هفــت ســالگی بــه
مکتبخانه رفت و مدّت چهار ســال مشغول تحصیل بود.
دوازده سال بیشتر نداشت که برای آموخنت شغل ب ّنایی نزد
استاد زینالعابدین یزدی رفت و چند سال در خدمت ایشان
بود .پس از آن به خدمت استاد حسن عموی کاشانی معامر
رفت و ســه ســال از دوران عمرش را نزد ایشان سپری منود
و اغلب کارهای باســتانی را از او فرا گرفت .او در زمســتان
به ترســیم نقشــه و کارهای ط ّراحی میپرداخت و شبها
از محرض میرزاعبدال ّرحامن مد ّرس ،دروس خالصهالحساب و
هندسه را میآموخت (هامن.)۴۷۲-۴۷۱ ،
اســتاد بنایی دارای ضمیری پاک و روشن ،قریحهای تابناک
و روحی آزاد و مســتقل بود (خاضع .)۶۰/۱ ،او از معامران
دورۀ تحــ ّول بود و هم به شــیوۀ کهن ،معــاری را در کنار
اســاتید این فن آموخت و هم با فنون جدید معامری آشنا
گردید .وی مانند اســاف خود ،عامرت دنیا را با عامرت دل
درمیآمیخت و دل در گرو مح ّبت خدا و اولیای او داشــت
و با همین محبّت ،در امور ِ
ِ
گســرش شــه ِر مشهد و
جدید
توسعۀ مجموعۀ حرم رضوی که مقتضای دوران جدید بود،
مشارکت میمنود (جاننثاری.)۱۱۲-۱۱۱ ،
اســتاد بنایی یزدی در ســال ۱۳۱۰ش .همــکاری خود را با
شــهرداری مشــهد در حوزۀ شهرســازی آغاز منود .تب ّحر او
در معــاری کهن و همچنین آشــناییاش بــا فنون جدید
نقشهبرداری ،نقش بسزایی در پیرشفت و تکامل او در حوزۀ
شهرسازی داشــت .از جملۀ مهمترین اقدامات عمرانی وی
میتوان به اجرای نخســتین طرح توسعۀ میدان حرم مط ّهر
السالم) اشاره منود .او برای اجرای این
حرضت امام رضا(علیه ّ
کار بر مبنای نقشــۀ تهیه شــده ،خانههایی را که در طرح
* کارشناس ادب ّیات فارسی و پژوهشگر.
جیمیلgmail.com@sedaghat.reza2 :

تخریب قرار داشتند ،با پرچم رسخ نشان میگذاشت و بعد،
عملیات اجرایی آن را رشوع میمنود .با اجرا و امتام این طرح،
خیابانهای امام رضا(ع) و طربسی مشهد بهوجود آمدند .او
در سال ۱۳۱۲ش .به همکاری خود با شهرداری مشهد خامته
داد و مدّتی بعد به کربالی معلّی مســافرت منود .وی پس
السالم)
از مراجعت از زیارت مرقد مط ّهر امام حسین(علیه ّ
در ســال ۱۳۱۴ش .همزمان با شکلگیری جدید اصناف در
مشهد ،رئیس صنف معامران مشهد گردید(هامنجا).
از اقدامــات مهــم او طی این ســالها میتــوان به اجرای
الســام)
طرحهایی در حوزۀ حرم مط ّهر حرضت رضا(علیه ّ
اشاره منود .از آن جمله یکی از گلدستههای حرم مط ّهر که
در اثر زلزله آســیب دیده و در آستانۀ ویرانی بود ،در سال
توسط وی مر ّمت گردید .مر ّمت
۱۳۲۷ش .با کمرتین خرابی ّ
گنبد اصلی حــرم دیگر ف ّعالیت او بود که بر اســاس طرح
پیشنهادیاش ،سازههای فلزی پیرامون گنبد مذکور ساخته
و شکافهای گنبد با سیامن و بنت پر شد و عملیات مذکور
با موفّقیت هر چه متامتر به امتام رسید (هامن.)۱۱۴-۱۱۳ ،
از اقدامــات دیگــر او بــرای آســتان مقدّس رضــوی طرح
نخســتین ساختامن چهارطبقه در مشــهد بود که در ضلع
رشقی فلکۀ حرم ساخته شــد .او همچنین ساختامنی برای
ب ّنایان مشــهد احداث منود که به ب ّناخانه معروف شــد .از
دیگر ف ّعالیتهای عمرانی وی در مشــهد ،احداث مسجد
ب ّناهــا در خیابان خرسوی بود کــه هزینۀ آن را نیز خودش
پرداخت منود (هامن.)۱۱۴ ،
بنایی یزدی در طی ف ّعالیت قریب به چهل ســال به عنوان
کارشناس معتمد آستان قدس رضوی و شهرداری و استانداری،
هیــچ حقوقی از آنجا دریافت ننمود و زندگیش را تنها از راه
ساخنت بناها و ساختامنها و اجاره و فروش آنها میگذراند.
او مانند اســاف خود به ابزار کار بسیار اه ّمیتداد و حتّی
گونیا و خطکشهای خاص و سفارشــی برای کارهایش تهیه
میکــرد که تا م ّدتها پس از وفاتش نیز باقی بود .وی برای
ترسیم نقشهها از کاغذ ضخیم و محکمی استفاده میکرد و
آن را با میخ و پونیز به میز چوبی رسم میچسباند .در مواد
و مصالحی هم که در ساختامنها به کار میبرد ،دقتّی ویژه
حساسی مانند
داشــت و خود بر ســاخت آنها ،بهویژه مواد ّ
سفال و آجر منقوش نظارت میمنود (هامنجا).
اســتاد بنایی در اواخر عمر بر اثر ابتال به غدّۀ مغزی دچار
فراموشی شد و رسانجام در تاریخ دهم آذر سال۱۳۴۱ش .در
ســن  ۷۹سالگی دار فانی را وداع گفت .به دستور استاندار
وقت ،ســیدجالل تهرانی پیکــر او در حرم مط ّهر رضوی به
خاک سپرده شد (هامن.)۱۱۵ ،

اســتاد بنایی یزدی عالوه بر تب ّحر و مهارتی که در معامری
داشت ،در رسودن شعر نیز دستی توانا داشت ،به طوری که
دو اثر از ایشــان به نامهای دیوان شعر و گلستان راز باقی
مانده است (خاضع.)۶۱-۶۰/۱ ،
منابع:
بنایــی معــار یــزدی ،علیاصغــر .)۱۳۲۹(.دیــوان ب ّنایــی .تهــران.
کتابفروشی علمی.
_____  .)۱۳۳۳(.گلستان راز ،مشهد .چاپخانۀ طوس.
جاننثاری ،رضا .اســتاد حاجعلیاصغر ب ّنایی معامر ،گلستان هرن ،ش
.۱۳۸۵ .۳
خاضــع ،اردشــیر .)۱۳۴۱(.تذکــرۀ ســخنوران یــزد .حیدرآبــاد دکن.
کتابفروشی خاضع.

شبستان

گزیده ای از داستان های جشنوارۀ ملّی داستان نویسی رضوی (کبوترحرم)

سپید بال

اعظم ایرانی ،مشهد

رتبۀ سوم در ا ّولین جشــنوارۀ داستانهای رضوی
(کبوتر حرم) ۱۳۸۴

امیرعلی دستهایش را در هم گره زد .نشست گوشۀ دیوار،
پاهایش را جمع کرد توی شکمش ،به دور دست خیره شد و
آرام گفت« :همیشه منتظرش بودم».
دستی به بازویش زدم.
_ « بابــا ،امیرعلی ول کن .آخه تو ،به این خوبی ،همیشــه
کار راهانــدازی میکنی ،با پولت ،بــا کمکت ،آخه چرا باید
بــه خاطر این کار ،رسزنشــت کنن؟ هی بگــن« :کفرتباز»،
«کفرتباز»! ول کن امیرعلی .دست بردار امیرعلی .حاالم که
این دعا رو کردی ،میان میریزن رست ،سیر میزننت ها!»
امیرعلی سگرمههایش را در هم کشید:
_ « من دروغ منیگم .این سفر که رفتم مشهد ،وقتی کفرته
از بــاالی رسم آروم گذشــت و یک پر از پرهــاش افتاد رو
شــونهام ،همون جا فهمیدم یک ات ّفاقــی میافته .آره این
همون چیزیه که همیشــه منتظرش بودم .با شور و التهاب
برگشــت رو به من« :یادته همیشــه میگفتــم حتامً یک
حکمتی هست که من منیتونم از کفرتبازی دست بردارم».
لبهایم را جمع کردم.
_خوب که چی؟
عکس از :قاسم فتحی/
جشنواره رسارسی عکس خانه دوست

بهش برخورد .شــورو حالش کم شــد .سنگریزهای برداشت
و پرت کرد.
_ هیچی بابا.
_خوب بگو.
_هیچی دیگه .باز هم میگم این کفرت که امروز اومده و به
کفرتام اضافه شده ،مال امام رضاست.
با حرص گفتم:
_«مردم باور میکنن؟ نه .خودت بگو .کی باور میکنه؟»
امیرعلی آرام گفت« :تو بـاور کن .ببین از صبح که اومـده،
آســمون یک جور دیـــگهاس .پــره .میخواد بـــباره .حاال
خشکسالی متـــوم میشــه .دوباره زمینها ســبز میشن.
دامهامون پروار میشن .آب میره زیر پوستشون».
در حالی که رسش را با افسوس تکان داد گفت « :اونوقت
تو چی میگی؟»
با پا رضبهای به چوب کفرت پرانیاش زدم ،چوب پرت شــد
گوشهای و صدای افتادنش در صدای من گم شد.
_ من میگم باور منیکنن ،بعدش ،هی بهت پیله میکنن.
کنارش رفتم و به پهلویش زدم.
_خب ،حال پاشو بپرونشون .دمل خیلی گرفته .بلکه باز شه.
امیرعلی دســتش را ســتون چانهاش کرد و گفت« :حوصله
ندارم .همۀ حواسم به اونه ،میخوام تنها بپرومنش».
بعد ساکت شــد .امیرعلی همیشه ســاکت بود .کم حرف
میزد .آروم بود .ا ّما زیاد کار میکرد .کس و کاری نداشت.
خودش تنها روی زمینشان کار میکرد .همیشه دست بده
داشــت .هرچی داشت با بقیه تقسیم میکرد .هر کاری از
دستش برمیآمد دریغ منیکرد ،از هیچ کس .حتّی از آنهایی
که این همه خوبیهاشــو منیدیدند و فقط مینشســتند
به خاطر کفرتبازی رسزنشــش میکردند .امیرعلی مال این
آبــادی نبود .وقتی مریمبانو ،مــادرش ،توی این آبادی ،تنها
و غریب ُمرد ،او از ده خودشــان -ده سنگی -آمد آنجا .آمد
و ماند با کفرتهایش؛ ا ّما مردم راحتش منیگذاشــتند .او هم
کفرتهایش را کنار منیگذاشت.
من رفیقش بودم .همسایۀ دیوار به دیوار .دوستش داشتم.
دلســوزش بودم .خیلی باهــاش حرف مــیزدم؛ ا ّما فایده
نداشت.
میگفت« :من چشمهایم پاک است مثل دل و دستهایم».
راســت میگفت .او با اعتقاد بود .منــاز میخواند .زیارت
میرفت .از آبادی ما تا مشهد خیلی راه نبود .بار آخری که
رفت زیارت و برگشت ،برایش مهامن آمد .همین که حرفش
را میزدیــم ،همین که هوش و حواس امیرعلی را برده بود،
کفرت سینهســپید با دو تا مردمک خاکســری .چشمهایش

انگار هزار تا حرف داشت برای گفنت و انگار امیر علی همۀ
حرفهایش را میفهمید .او که آمد ،امیرعلی به هم ریخت.
از صبح ده بار بیشتر بالهای نرمش را با مژههایش نوازش
میکرد و وقتی گوشــۀ بالهای کفرت از اشــک چشمهایش
خیس میشد ،میگفت « :این کفرت آقاست .میدونم .اومده
این جا تــا برهوت رو بربه .اومده دلهای ما رو شــاد کنه.
میدونم .میشناســمش .انگار هزار بار دور ســقاخانۀ طال
دیدمش».
ا ّما کسی باور منیکرد .غیر از من و آقا جانم.
غروب شــده بود و او هنوز ســاکت بود .میدانستم دیگر
از وقتش گذشــته و کفرتها را منیپراند .باید میرفتم .وقت
خداحافظی دستهایش رسد بود ،خیلی رسد.
کوچهباغهــای آبــادی را رد کردم .همین طــور بیخود راه
میرفتم .اطرافم خشک بود .ترکخورده و بیآب .متام روز
از آســان گرما باریده بود و حاال زمین هم گرمایش بیداد
میکــرد .از دورها زنها را میدیدم با کوزههایی بر شــانه،
کوزههایی نیمهخالی.
گاهی ب ّچهای پی دیگری میدوید یا پی االغی که بار میبرد
و گاهــی صدای ماغ کشــیدن گاوی به گوش میرســید .تا
همین دیروز اینجا دیگر آبادی نبود .سبز نبود .جان نداشت.
ا ّما امروز طور دیگر بود .طوری نه مثل هر روز ،آسامن بار
داشت .سنگین شده بود و اخمو .برای همین من باورکرده
بودم .من نیت پاک امیرعلی را میشــناختم .غروب آن روز
که گذشــت ،بعضی از اهل ده ،هامنها که همیشــه به پر
و پای امیرعلی میپیچیدند پنبهاش را حسابی زدند .آمدند
پیــش آقا جانــم که کدخدای ده بــود ،بریدند و دوختند و
رفتند .قرارشــان بر این شده بود که عذرش را بخواهند ،که
بگویند یا کفرتهایت ،یا برگرد هامن ده سنگی.
میدانستم آقا جانم منیتوانست بگوید «نه» .اگر میگفت،
پا روی عقاید آنها گذاشــته بود و این یعنی اختالف .وقتی
میرفتند آقا جان در حیاط ایســتاد .عبایش را روی شانه جا
به جا کرد و به آسامن خیره شد.
من گفتم « :آقا جان .اگر باران بیاید چه؟»
آقاجان نگاهش را از آســان تیره و ســنگین گرفت ،نفس
عمیقی کشید:
 آنهــا میگویند کفرت امام رضا اینجا چه میکند؟ بیاید ،اگرباران هم بیاید ،فکر آنها را منیتواند بشوید.
آخر شــب وقتی آقا جان از پیش امیرعلی برگشــت خیلی
درهــم و گرفتــه بود و تــا وقت خواب که تســبیح شــاه
مقصودش را کنار گذاشت ،چند بار تکرار کرد:
 -هیهات .هیهات .به نیت این جوان شک کردند.

آن شب از نیمه تا ظهر فردا آسامن بارید .صبح آقا جان برای
چندمین بار اســتخاره کرد و وقتی قصد بیرون رفنت داشت
من از او جلوتر رفته بودم .میدانســتم جواب استخارهاش
خوب آمده ،میدانســتم میخواهد صبح زود برود و از دل
امیرعلی دربیاورد .برود بگویــد من حرف تو را باور کردم.
بگویــد تو هم باید در جشــن باران رشکت کنــی .ما باران
میخوردیم و خوشــحال قدم برمیداشتیم .حاال میشود از
دور و نزدیک ،جاهایی را دید که ســبز اســت .جاهایی که
باران ،غبار ماهها را از رنگ و رویشـان شسته و بـرده بود.
در ذهنم تص ّور میکردم دیـگر کوزهای نیـمهخالی منیماند
و زنهــا در بازگشــت از رود ،آواز خواهندخوانــد .هنوز
مانده بود به خانۀ امیرعلی برســیم ا ّما صدای بالزدنهای
کفرتهایــش به گوش میرســید .او هیچ وقت صبح آنها را
منیپراند .دویدم و در هامن حال گفتم:
« آقا جان کفرتهایش را آزاد کرده».
آقا جانم دستی بر صورت خیس از بارانش کشید « :میدانم.
دیشب خوابش را دیدم».
آن روز ما امیر علی را ندیدیم .خانهاش ســوت و کور شده
بود مثل روزهایی کــه مریمبانو مرده بود و او هنوز از ده
سنگی به آنجا نیامده بود.
کبوتـــرهای جلدش تـــا م ّدتها اطراف آن بـام و آن خانه
پلکیدند ،بـــارها رفتند و بـــازگشتند ا ّما آخــرش رفتند .پر
قصۀ اعرتاضهای اهل آبادی متام
کشــیدند و برنگشــتند و ّ
شــد؛ گرچه دیگر هرگز بارانی مثل آن شب به آبادی نبارید
و اهل ده همیشــه حرستش را دارند و آن ها هم که قبول
نداشــتند پذیرفتند کــه معجزۀ پرهای آن کبوتر ،آن شــب
آسامن را گریاند.
ا ّمــا کبوتــر دیگــر نیامد .چون دیگر کســی بــه خلوص و
وارســتگی امیرعلی آنجا نبود .کسی که با کبوترها به زبان
بق بقوی خودشان حرف بزند .برایشان راز دل کند و آزارش
به هیچ کس نرســد .بعــد از آن بارها و بارهــا هر کس از
اهالی ده برای زیارت بـــه مشهد میرفت امیرعلی را دیده
بود که نزدیک حرم بســاط راه انداخته و برای کفرتها ارزن
میفروشــد؛ و امیرعلی به آنهــا گفته بوده که حاال هر روز
پرواز کفرتهای امام رضا را نگاه میکند ،اوج گرفنتشان ،بال
و پر زدنشان ،گرد سقاخانۀ طال گشنتشان.
گفته بوده که حاال غروب ها وقتی دلش میگیرد ،برای آنها
حرف میزند؛ مثل خودشان ،آرام و مظلومانه!

رسدستۀ لشکر پیرزنها
مریم تاراسی -زنجان

شایســتۀ تقدیر در پنجمین جشنوارۀ داستانهای
رضوی (کبوتر حرم) ۱۳۸۸

غالمـــرضا روبهروی کفشداری شمـــارۀ ده نشسته بود و
به مردمـی نگــاه میکرد کــــه تند و تند وارد میشدند و
کفــــشهایشان را به کفشدار میسپردند .گاهی وقتها
هــم نگاهش بــه آینهکاریهای زیبای ســقف میافتاد .از
دیدن آینههای کوچکی که به زیبایی کنار هم چیده شــده
بودند ســیر منیشــد .ا ّما حوصلهاش که رس میرفت دست
میکرد الی موهای فرفریاش و زیر لبی میگفت :پس کی
میآیند؟ من هم شدم رسدستۀ لشکر پیرزنها!

پیرزنها همیشه زیارت را طول میدادند .مناز خیلی وقت
بود متام شده بود و درهای حرم باز شده بود؛ ا ّما از پیرزنها
خربی نبــود .غالمرضا فکر کرد ،نکنــد ات ّفاقی افتاده! نکند
آباجانم توی شلوغی خفه شده؟
پیرمردی که موهای رس و ریشش مثل پنبه سفید بود آمد و
کنار او نشست .از جیب جلیقهاش یک کاغذ مچاله بیرون
آورد .با دستهای لرزانش آن را کمی صاف کرد و دست به
دیوار گرفت و بلند شد و رفت کنار کفشداری شامرۀ ده.
آقای کفشدار لباس یک دســت رسمهای پوشــیده بود و روی
ســینهاش هم یک عالمت طالیی برق میزد .توی دستهای
آقای کفشدار ،دستکش نایلونی بود و تند تند کفشها را تحویل
میگرفت و توی قفسه میگذاشــت .در عوض شامرههایی را
که توی قفســه بود ،دســت صاحب کفش میداد .پیرمرد به
آقای کفشدار گفت :جوان خیر ببینی من که منیتوانم ،ا ّما دمل
میخواهد این عریضه را داخل رضیح بیندازم.
غالمرضا با شــنیدن اســم عریضه رسجایش نیمخیز شــد و
خــوب دور و برش را نگاه کرد .بعد نفس بلندی کشــید و
گفت :آخی!

عکس از :احسان کاملی/
جشنواره رسارسی عکس خانه دوست

از هرچه عریضه بدش آمده بود .از نوشنت هم بدش میآمد.
درس امال را هم دوست نداشت .خیلی سخت بود ولی مجبور
شده بود برای سی تا پیرزن ،...نه نه اصالً اصالً .قیافۀ ننه دلآرا
یادش افتاد با آن صورت ریز و رسخ که دماغ کوچولویش توی
صورتش گم شــده بود .آن هم وقتی ده تا پلّه باال آمده بود
تا به ســالن برسد و پیدایش کند .بعد بلند بگوید :دور رست
بگردم غالمرضا جان بیا اینجا ،برای من هم عریضه بنویس.
از به یـادآوردن قیافۀ پیرزن کمی خجالـت کشیـد .پیـرزن از
آسانسور میترسید .اکرث آنها از آسانسور میترسیدند .حتّی
مادربزرگ هم .برای همین مسئول هتل ،اتاقهای همکف
را به آنها داده بود .غالمرضا ســوار آسانســور شده بود و از
دست عریضهها و ننه دلآرا در رفته بود.
زیر لبی گفت :اصالً به من چه که برای سی تا پیرزن عریضه
بنویسم؟ آن هم چقدر طوالنی!
آباجان میگفت :ثواب دارد غالمرضا جان .این پیرزنها زائر
امام رضا هستند.
غالمرضا گفت :خب ده تا نوشــتم دیگــر .من تازه میروم
کالس چهارم ،خیلی سخت است.
آباجان رسش را تکان داده بود و غالمرضا آرام از اتاق بیرون
آمده بود .ســوار آسانسور شده بود و دکمۀ طبقۀ هفتم را
زده بود .بهرتین قسمت سفر هم همین بود .از طبقۀ هفتم
میرفت باالی پشت بام .وقتی آفتاب غروب میکرد و شهر
نارنجی میشــد ،آن وقت انگار یــک آفتاب طالیی از گنبد
امام طلوع میکرد و شهر را روشن میکرد .فکر کرد اگر به
شهرشان برگردد چقدر حرف برای گقنت دارد و خدا را شکر
کــرد که آباجان نذر کرده بــود او را با خودش بیاورد وگرنه
این ســفر مخصوص پیرزنهای سه چهار تا محل بود که با
هم جمع شده بودند و قول و قرار سفر را گذاشته بودند.
آقای کفشدار دستکش نایلونیاش را درآورد و کاغذ مچالۀ
پیرمرد را تحویل گرفت و گفت :خیالت راحت پدر ،خیالت
راحت .حتامً همین امروز آن را داخل رضیح میاندازم.
پیرمرد لبخند زد .با آن موهای سفیدش مثل فرشتهها شده
بود و غالمرضا منیدانســت چرا دوبــاره یاد صورت رسخ و
کوچولوی ننه دلآرا افتاد.
چند دقیقه هم گذشت و هنوز خربی از آمدن پیرزنها نبود.
غالمرضا بلند شد .شامرۀ کفشــش را از جیب شلوارش بیرون
آورد و آرام به طرف آقای کفشدار رفت .یکباره پیرمرد ســفید
مو برگشت .دستهایش بیشرت میلرزید .رو به آقای کفشدار
گفت :من یک شامره اینجا جا نگذاشتم؟
آقای کفشدار نگاهی به اطراف انداخت و گفت :نه پدر جان.
پیرمرد رنگش پرید :ای وای! حاال چه کنم؟

کفــشدار گفــت :شــارهات را گم کــردی؟ مــال همین
کفشداری بود؟
پیرمرد که چشمهای سیاهش زیر ابروهای سفید از اشک نم
شــده بود با صدای لرزان گفت :منیدانم! ما با کاروان توی
ایوان طال کنار ســقاخانه قرار داریم .میخواهیم برگردیم.
االن کاروان میرود .من خیلی تالش کردم این عریضه را توی
رضیح بیندازم و نشد .شلوغ بود .برای همین دیرم شد و راه
را گم کردم .حتامً شامره هم هامنجا افتاده.
و بعد پاهای پیرمرد لرزید و نشست.
آقای کفشدار گفت :نرتس پدر جان .ایوان طال و ســقاخانه
همینجاســت .از در بیــرون مــیروی و بعد تــوی حیاط
سقاخانه را میبینی.
پیرمرد با صدای لرزان گفت :آخر کفش ندارم.
آقای کفشدار توی فکر فرو رفت و کمی بعد با یک جفت
کفش ب ّراق از پشــت میز کفشداری بیرون آمد :بفرما این
هم کفشهایت!
پیرمرد نگاهی به کفشها انداخت :نه کفش من نیست.
کفشدار رسش را پایین انداخت :میدانم! کفش خودم است.
بیا اینها را بپوش و برو .تو را به امام رضا دستم را رد نکن.
اشک از گوشۀ چشم پیرمرد رس خورد :ا ّما خودت؟
کفــشدار هامنطور کــه کمک میکرد پیرمرد بلند شــود،
گفــت :یک فکــری برای خــودم میکنم .من کــه کاروانم
منیرود .عجله کن.
پیرمرد ،کفشدار را محکم بغل کرد .کفشدار آرام گفت :آقا
خدمت به زائرهایش را دوست دارد.
غالمرضا منیدانست کی گریهاش گرفته؛ ا ّما زود اشکهایش
را پاک کرد .ممکن بود آباجان فکر کند از ترس گریه کرده،
کــه آباجان چقدر ارصار کرده بود با هــم از یک در بروند
زیارت و او نرفته بود .آخر بزرگ شده بود .دوست نداشت
با زنها به زیارت برود.
آباجان که آمد ،غالمرضا آرام و ساکت کفشش را گرفت و بیرون
آمد .آباجان گفت :برای دیر آمدنمان غر من یزنی غالمرضا؟
غالمرضا همینطور که داشت به لشکر پیرزنهای خسته و
عرق کرده نگاه میکرد گفــت :آباجان من آنقدر پول دارم
که شام را یک بستنی مهامن کنم؟ آباجان تع ّجب کرد :آخر
میخواستی سوغاتی بخری!
غالمرضا با لبخند گفت :حاال میخواهم بستنی بخرم.
پیرزنها هـاج و واج غالمرضا را نگـاه میکردند که او آمـد
دســت ننه دلآرا را گرفــت .رسش را پاییــن انداخت .آرام
گفت :امشب میآیم اتاقت تا برایت عریضه بنویسم.

