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جغرافیای هرن، 
افق اعتدال...

ایــن روزها نقش پررنگ اعتدال در زندگی آن قدر به چشــم 
می آید كه هركس درباب آن، آیه ای، حدیثی، بیتی و یا مثلی 
را به خاطر سپرده است. آیات بسیاری از قرآن كالم الله درباره 
تكوین، آفرینش، ترشیع، عبادت، گفتار، اخالقیات، احكام و ... 

همواره متذكر "اعتدال" است.

چنین اســت كه ســعدی متاثر از این آموزه های كتاب الهی 
می فرماید:

چو نرمی كنی خصم گردد دلیر 

وگر خشم گیری شوند از تو سیر

درشتی و نرمی به هم در به است 

چو فاصد1 كه جراح و مرهم نِه است

سال هاست كه در تعریف هرن، باالخص هرن دینی، درشتی ها 
و نرمی ها بوده است. اما نه توأمان! 

بارهــا افراد با ســالیق و عالیق گوناگــون و گاه متناقض، به 
تعریــف هرن، هــرن دینی، فلســفه و رضورت وجــودی آن 
پرداخته اند. گاه این تعاریف از اذهان سیاسی، ایدئولوژی زده 
یا آرمان گرا برآمده و گاه دریافت ها و تلقی های برخاســته از 
اذهــان معتقد به "هرن برای هرن"2،  وصلِت میان هرن و دین 
را به چالش كشیده است. این گونه، آوردگاه فرهنگ و فضای 
موجود، مبدل به میداِن نربدی شده كه شهدایش یا دین بوده 

است، یا هرن و گاه هر دوی این ها! 

هركــس بخواهد در این مقوالت حرفی بگوید یا قلمی بزند، 
به ناچار به ســویی متامیل می شود. یا تنها به َجرگه جراحان 
ورود می كنــد یا به ِصنف مرهم نِهان. رعایت اعتدال در این 
بین، گویی از مرام سخن گویان و قلم رانان به  دور است! این 
است که،  گاه دین داران، بی هرن اطالق می شوند و هرنمندان ، 

بی دین!

در ایــن میان، وظیفه مدیران فرهنگی آســتان قدس رضوی 
خطیرتر می گردد تا به واسطه موسساتی چون آفرینش های 
هــرنی، جانــب انصــاف را هر چه بیشــرت رعایــت كنند تا 
پرچمداران دین، نه از رِس وظیفه، بلكه بر مبنای تعهد، درهای 

جامعه متدیّنین را به روی هرن باز  كنند.

با نگاه به فعالیت های سال های اخیر موسسه آفرینش های 
هرنی آســتان قدس رضوی، چنین به ذهن می رســد كه این 
مجموعــه برآن اســت تا در مســیری گام بــردارد كه دیگر، 
دیــن داران بــا چــوب "هرنزدایــی از دین" رانده نشــوند و 
داعیــه داران هرن، ُمهر ِ داغِ "دین زدایی از هرن" را بر پیشــانی 

نداشته باشند. 

امید اســت، در رسیدن به این مهم، تا آنجا كه در توان دارد، 
جغرافیاِی هرنِ دینی را در افق "اعتدال" ترسیم مناید.

 

1 - رگ زن، حّجام.

 Art for art's sake( - 2(  اصطالحــی اســت بــرای توصیــف افراط 

کاری های مختلف در نظریه ای که مدعی است هرن خود بسنده است 

و الزم نیست که در خدمت هیچگونه هدف ضمنی )اخالقی، سیاسی 

و یا مذهبی( باشــد. این نظریه برای نخســتین بار توســط "ویکتور 

کوزین" فیلسوف فرانسوی مطرح شد.

حامد هّمت پور



  بررسی ویژگی های تزیینی قرآن های مرتجم خطّی موجود در موزۀ قرآن آستان قدس رضوی
ابوالفضل صادقپور فیروزآباد- مریم خلیل زاده مقدم

  گونه شناسی ساختاری - محتوایی هرن نوشتاری در فضای حرم امام رضا)ع(
آرش قراگزلو

  هرن حّجاری  درحرم مطّهر رضوی
زهرا جهان پور، بهزاد نعمتی

  روزبهان شیرازی؛ نابغۀ خط و تذهیب 
کیانوش معتقدی 



مقّدمه

با ظهــور کالم وحی، هرن کتابت قرآن، در قرون اّولیۀ هجری 
قمری آغاز و به علّت ارزش و اهّمیت موضوع فوق، این هرن در 
میان دیگر هرنهای اسالمی از جایگاه واالیی برخوردار گردید 
و جزو متعالی ترین و رشیف ترین هرنها نزد مســلامنان به 
شامر می آمد. کتابت قرآن در دوران اسالمی معنای گسرتده ای 
دارد و تنها معطوف به هرن خط و خوش نویســی منی باشد، 
بلکه مجموعه ای از هرن ها شامل خط و خوش نویسی، تزیین، 

تذهیب و رنگ، کاغذ، صحافی و تجلید، ترجمه و... است. 

از طرفی نیز کالم وحی ازجمله کتبی است که تا کنون تفاسیر 
فراوانی بر آن نوشته، به زبان های مختلف ترجمه شده و در 
نهایت عرصۀ مقّدسی برای دانشمندان و هرنمنایی هرنمندان 
تذهیــب کار و خوش نویس و جلد ســاز در اعصــار و قرون 
مختلف بوده است. کتابخانۀ آســتان قدس رضوی نیز با دارا 
بودن حدود پانزده هــزار قرآن و جزوه، مجموعۀ فوق العاده 
نفیســی از دوره های مختلــف تاریخی و ترجمه شــده به 
زبان های فارســی کهن و میانه، ترکی جغتایی، ماوراء النهری 
و اردو بزرگ ترین پشتوانه فکری و علمی و فرهنگی و هرنی 
دانشمندان و پژوهشگران می باشد. کتابت قرآن در هر دوره 
از ویژگی هــا و اصول خاّصی برخوردار اســت. در این میان 
قرآن های مرتجم مربوط به سده های 5 و 6  هـ .ق / 11 و 12م. 
در کنار ارزش باالی هرنی و نســخه شناســی به خاطر اّولین 
منونۀ قرآن های مرتجم در جهان که اکنون در موزۀ قرآن آستان 
قدس رضوی می باشــد و نیز به دلیــل نوع تزیینات و نقوش 
به کاررفته در آن ها جزو بی نظیر ترین و نفیس ترین قرآن ها 
در هرن دورۀ اسالمی به شامر می آیند، که دارای اصول زیبایی 

شناسی منحرص به فردی می باشند.

این مقاله سعی دارد تا به بررسی ویژگی های تزیینی و برصی 
شش قرآن ترجمه شــده به زبان پارسی کهن به شامرۀ1771  
و کتابت قرن  پنجم ه .ق، قرآن ترجمه شــده به زبان فارسی 
دری به شــامرۀ4640  و کتابت قرن  پنجم ه.ق، قرآن ترجمه 
شــده به زبان اردو به شامرۀ 2752  و کتابت قرن پنجم ه.ق، 
قرآن ترجمه شــده به زبان فارسی به شــامرۀ 661  و کتابت 
قرن  ششــم  ه .ق و قرآن ترجمه شده به زبان ترکی کهن به 
شامرۀ 222۹ با تاریخ کتابت قرن ششم  ه .ق بپردازد. تحقیق 
و پژوهش درخصوص هــر کدام از قرآن ها به لحاظ توصیِف 
ویژگی های برصی، نوع خط و تذهیب، شیوۀ کتابت و تزیین، 
کاتب، مذّهب و واقف آن ها می تواند گوشه ای از تاریخ هرن 
و متّدن ایران و اســالم را روشن سازد. دستاوردهای این مقاله 
برپایۀ مطالعات منونه ای و آماری است که از میان نسخه های 

خطّی مرتجم مختلف به دست آمده است.

سؤاالت قابل طرح و بررسی در این مقاله عبارت اند از:

1. ویژگی های برصی قرآن های ســدۀ 5 و 6 ه .ق / 11و 12م. 

ازنظــر نوع خطوط، ترجمه، تزیینات، ریتم و... چگونه بوده 
است؟

2. تذهیب، کتاب آرایی و تزیین قرآن های مرتجم خطّی دارای 
چه ویژگی هایی است؟

مخترصی دربارۀ قرآن های مرتجم

قــرآن کریم ازجملــه کتاب هایی اســت که بر آن تفاســیر 
زیادی نوشــته شــده و بــه زبان های مختلــف دنیا ترجمه 
شــده و هرنمنداِن خوش نویس، تذهیب کار و جلدســاز در 
اعصــار و قرون مختلف ســعی کرده اند تــا همۀ بضاعت و 
ارادت خــود را در تزییــن آن بــه کار برند. ترجمــۀ قرآن به 
زبان های دیگر از هامن صدِر اســالم ســابقۀ کهن داشــته و 
شــواهِد تاریخی حاکی از آن است که ترجمۀ قرآن در زمان 
حیات رســول اکرم)ص( آغاز شد ازجمله هنگامی که بعضی 
 از ایرانیــان از ســلامن فارســی )صحابــۀ پیامرب( خواســتند 
تــا ســورۀ فاتحةالکتــاب را به زبان فارســی ترجمــه کند و 
پیامرب)ص( موافقت فرمود. همچنین نامه های پیامرب اکرم)ص( 
به پادشاهاِن کشورهای دیگر ازجمله نجاشی پادشاه حبشه، 
 مقوقس حاکِم مــرص، ِهرقل امپراطوِر روم و کرسی )خرسو(
 شــاِه ایران توّسط سفیران پیامرب به زبان های آن بالد ترجمه 

می شده است )ابن سعد، 1417 ه.ق، 68(. 

موضوع ترجمۀ قرآن، از زمانی که اسالم مورد پذیرش مسلامنان 
غیر عرب واقع گردید، مطرح شــد و این بحث بین عاملان و 
دانشمندان اســالمی، مخالفان و موافقانی پیدا کرد. بعضی، 
حکم به تحریم ترجمۀ قرآن دادند و در مقابل، گروهی دیگر 
از عاملان، ترجمۀ قرآن را جایز دانستند )سلامسی زاده، 1342، 
16(. در عهد سلطان منصور بن نوح ساماىن )355- 366 ه.ق( 
و با دستور او، کاتبان ماوراءالنهر همۀ قرآن را به فارىس ترجمه 
کردند که این ترجمه در قالب ترجمۀ تفسیر »محّمدبن جریر 
طربى«ـ  که از بغداد براى ســلطان فرســتاده بودـ  به انجام 
رسید، همچنین در مقّدمۀ ترجمۀ تفسیرطربی آمده است که 
از علام و فقهای ماوراءالنهر پرسیده شده: »آیا می شود کالم 
آسامنی را به زبان فارسی )دری( برگردانید؟« آنان همگی فتوا 
دادند که: »برای فهم معانی قرآن و درک احکام دین اســالم 

منع رشعی ندارد« )معرفت، 1377، 1۹7(.

در ســیر ترجمۀ قرآن به زبان های مختلف، زبان های ایرانی 
از اهّمیــت و جایــگاه واالیی برخوردارنــد. زبان های ایرانی 
یکــی از شــاخه های زبان های هنــد و ایرانــی و از خانوادۀ 
بزرگ زبان های هند و اروپایی هستند. زبان های ایرانی یک 
ریشۀ مشرتک باســتانی دارد و به گویش های مختلف و هر 
گویش به لهجه های مختلف اســتعامل می شود. این زبان ها 
از آرامی باستان بسیار وام گرفته است. بعضی از گویش های 
زبان ایرانی به خاطر تفاوت های ظاهری در نحوۀ اســتفاده 
از عبــارات و ترکیب ها، امروزه خود به عنــوان یک زبان نام 

بررسی ویژگی های تزیینی 
قرآن های مرتَجم خطّی موجود در 

موزۀ قرآن آستان قدس رضوی

چکیده

مــوزۀ قرآن آســتان قــدس رضوی به عنــوان یکی از مهم تریــن موزه های جهــان در زمینۀ 
نسخه های خطّی قرآنی و ازجمله موزه هایی است که آثار مهم و با ارزشی چون نسخه های 
خطّی قرآن از ســده های اّولیۀ اســالم تا دوران اخیر در آن نگه داری می شود. ویژگی برخی 
از این نسخه ها، به جهت دارا بودن جنبه های برصی، تزیینی و آن که جزو اّولین قرآن های 
مرتجم می باشــد، از ارزش هرنی زیادی برخوردار اســت. همچنیــن قرآن های مرتجم خطّی 
موجود در این موزه که به زبان های مختلفی ترجمه شــده اند، اهمیّت بســیاری داشــته و 
نیــز به لحاظ انواع تزیینات به کاررفته در این قرآن ها، می تواند در بررســی های پژوهشــی 

نسخه های خطّی قرآنی مرتجم بسیار مهم به شامر آید.

هــدف این پژوهــش یافنت ویژگی هــای برصی، نوع خطوط، ترجمۀ نگارشــی رســم الخط 
زبان های رایج و بررســی تزیینات به کاررفته در تزیین نســخه های خطّی قرآن های مرتجم 
در قرون پنجم و ششم هـ  . ق / یازدهم و دوازدهم م.، موجود در موزۀ قرآن آستان قدس 
رضوی اســت و نتیجۀ بررســی آن ها می تواند زمینۀ مناســبی جهت معرّفی این نسخه های 

قرآنی خطّی منحرص به فرد به شامر آید. 

روش ایــن تحقیــق به صــورت توصیفی -  تحلیلی و شــیوۀ گــردآوری اطاّلعــات به صورت 
کتابخانه ای و میدانی است.

واژگان کلیــدی: قرآن هــای مرتجم، موزۀ قرآن آســتان قدس رضوی، تذهیــب، کتاب آرایی، 
خوش نویسی

* کارشناس ارشد پژوهش هرن، دانشکدۀ هرندانشگاه شاهد، تهران

** کارشناس ارشد فلسفۀ هرن، دانشگاه عاّلمه طباطبایی، تهران
abolfazl.sadegpour@yahoo.com
khalizade.maryam@yahoo.com

ابوالفضل صادقپور فیروزآباد* مریم خلیل زاده مقدم**
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گــره بندی کلمۀ جاللۀ »اللّه« به خط کوفی بر زمینۀ طالیی 
رنگارنگ 55 بار کتابت شــده است )تصویر 1( )قمی، 1366، 

.)1۹۹

در حاشیۀ گره بندی ظهر برگ اّول وقف نامه به َزر و شنگرف5 
کار شــده است. در وسط وقف نامه نقش ترنجی قرار داشته 
که از بین رفته اســت. صفحۀ اّول نسخه، دارای یک رسسورۀ 
گره بندی با گل و برگ زّرین به طرح اســلیمی قدیم است و 
در وسط آن عنوان سوره فاتحة الکتاب به خط کوفی نوشته 
شده است، وسط هر قفل گره بندی کلمۀ »اللّه«، تعبیه شده 

که جمعاً 28 بار تکرار شده است )تصویر 1(.

اسامی ســور به َزر، ترنج بادامی مرّصع6 زّرین در رسسوره ها 
و ترنج مرّصع دارای گره بندی در آخر ســورۀ اعراف، از دیگر 
تزیینات این نسخۀ خطّی است. همچنین »یکی از اصلی ترین 
زینت های قرآنی، تزیین درختی است که شجیره ]درختک و 
ترنج[ نام دارد و مناد کامل اندیشه است.« که در این نسخه 
قابل مشاهده می باشــد )تصاویر 2و3( )لینگز، 1377، 73(. 
رنگ کاغذ حنایی، عدد اوراق نســخه 232 و اندازۀ هر ورق 
22×35 ســانتی مرت، عدد ســطور هر ورق 10 )5خط منت و 
5خط ترجمه( و اندازۀ نوشته ها 1/6 × 2/8 سانتی مرت است. 
همچنین واقف این نســخه ابوالحسن شنقشی7 است و این 
قرآن نفیس هم به تفســیر شنقشی شــهرت یافته است. در 
تفسیر شنقشی نرث عمومی فارسی تر است، اّما دارای واژگان 
عربی کمی نیز می باشد. ترجمه های قرآنی آن کامالً به شیوۀ 
ترجمه و تفسیر رسمی است و در برخی از آیات، ترجمه های 
او گویی عیناً از آن کتاب گرفته شده، جز اینکه برخی واژه ها 
را اصالح کرده، یا برحســب برداشــت خود تغییر داده است 

)آذرنوش، 1375، 162(.

قرآن شامرۀ۴6۴0

این نســخه با ترجمۀ استوار فارســی دری و متعلّق به سدۀ 
پنجم ه.ق/11م. است. محل کتابت این نسخه ایران بوده، در 
ســدۀ پنجم یا اوایل سدۀ ششم ه.ق/ یازدهم و دوازدهم م.، 
توّسط کاتبی نامعلوم به خط منت ثلث محّقق و خط ترجمۀ 
نســخ نوشته شده است. آغاز جزو هفتم نسخه در کتیبه ای 
مرّصــع و مذّهب با گره بندی تشــعیری8 به خط کوفی و با 
نقوش اسلیمی در نهایت زیبایی کتابت شده است. همچنین 
ایــن کتیبه به ترنجی رو به بیرون منتهی اســت )تصویر 4(. 
صفحۀ دیگری از همین نسخه وجود دارد که تزیینات حواشی 
منت آن قابل توّجه است. تزیین صفحه با شمسه ای زیبا، هم 
نشان از تنّوع تذهیب در حواشی نسخه دارد و هم اشاره ای 
است به قرآن که به کرّات، خود را نور یا منّور خوانده است. 
در دوره های متعــّددی از تذهیب قرآن می توان منونه هایی 
دید که نکات حواشــی قرآن )مانند ســجده، جزو و....( را در 
درون دایره هایی نهاده اند که پیرامونشــان رخشان یا کنگره 
دار است. شمسه را نیز گاهی به جای ترنج های کوچک واقع 

در حــّد فاصل آیات می گذارند و این ترنج را نیز غالباً با طال 
درخشان می کنند )تصویر 5( )لینگز، 1377، 75(. تعداد اوراق 
این نســخۀ خطّی 704 عدد، تعداد سطور هر ورق 10سطر 
)5خط منت و 5خط ترجمه(، اندازۀ هر ورق 16×1۹ســانتی 
مرت و اندازۀ نوشــته ها 10×14/5سانتی مرت است. همچنین 
جلد نسخه تیامج پاکتی رضبی با آسرت قناویزی است، که از 
حیث قدمت دارای اهمیّت فراوان اســت. این نسخه توّسط 
ـ.ق  ابوالحسن بن ابی الفضل در تاریخ آخر ربیع االوّل سنۀ 584  ه

/1188م. وقف حرم مطّهر امام رضا)ع( گردیده است.

ویژگی هــای برصی در این نســخۀ خطّی به صــورت نقوش 
هندسی حاشیۀ قاب رسســوره، که به صورت ریتمی و تکرار 
شونده بوده و ترنج رسسوره نیز به صورت نقوش متقارن که 
ترکیبی است از نقوش اســلیمی، می باشد. عنوان رسسوره با 
کتیبــۀ کوفی که به جهت وجــود رابطۀ منطقی بین فضای 
مثبــت و منفی حروف، هامهنگی و وحدت هر چه بیشــرت 
را در این خط موجب شده است و تناسبات و وحدت موارد 
متضاد )اشــکال مســطّح و مدّور( نقش تعیین کننده ای در 

زیبایی ساختار آن دارد.

قرآن شامرۀ2752

ترجمه شــدۀ کامل و نفیس به زبان اردو* که توّســط کاتبی 
نامعلوم به خط نســخ آمیخته با عنارص ثلث و خط نســخ 
غالباً پیوســته، در ســدۀ پنجم ه.ق/یازدهم م. و در خراسان 
کتابت گردیده اســت. ترجمه به صورت کلمه به کلمه بوده 
که با خط نسخ در زیر کلامت عربی آیات آورده شده است. 
دو صفحۀ افتتاح جزو اّول شــامل سورۀ فاتّحة الکتاب است. 
هــر دو صفحه دارای کتیبه ای حاوی نام ســوره اســت و به 
ترنج هایی مّذهب با پیچ و گل اســلیمی و گره بندی منتهی 

می شود )تصویر 6(.

نشانه های حواشی آیات، بادامک های مذّهب و نشانه های 
فواصــل آیات، مخروطی مدّور و مذّهب اســت. عدد اوراق 
هر جزوه42 و عدد ســطور هر صفحه 10 )5 ســطر منت و 5 
سطر ترجمه( می باشد. هر ورق در اندازۀ 25×17سانتی مرت 
بر کاغذ نخودی ضخیم آهاری کتابت شــده و جلد نســخه، 
تیامج رضبی قدیمی قهوه ای اســت. واقف نسخه، خراسان 
بنت ابی القسم بن علی]نکریم[ بن محّمد بن الحسن بن القاس

م بن حمزه بن محّمد بن جعفر بن عیسی بن علی بن الحسین)ع( 
است و تاریخ وقف سدۀ ششم هـ . ق است )تصویر 7 و 8( 
)گلچین معانــی، 1347، 134(. ویژگی های برصی به صورت 
نقوش هندسی گره دار و اسلیمی های شاخ و برگ دار داخل 
قــاب و ترنج رس ســوره و نیز در این نســخه اعراب به رنگ 
شنگرف، تشدید، جزم و عالیم دیگر به الجورد و زنگار تحریر 
شده است. اســامی سور به َزر و تحریر و به قلم رقاع است 

)تصویر 8(.

 تصویر 3 : رسســوره به َزر و ترنــج بادامی مرّصع در 

حاشیه، مأخذ: )فراست، 1386، 11(

تصویر 4 : آغاز جزو هفتم در کتیبه ای مرّصع و مذّهب 

با گره بندی تشعیری، مأخذ: )فراست، 1386، 11(

تصویر 5 : تنّوع تذهیب در حواشــی، مأخذ: )مشهد، 

کتابخانۀ آستان قدس رضوی، شامرۀ 4640(

تصویر 6 : صفحۀ افتتاح نســخۀ شامرۀ 2752، مأخذ: 

)کتابخانۀ آستان قدس رضوی(

* با مراجعه به فهرســت نســخ خطی قرآن های مرتجم آســتان قدس رضوی تألیف محمد آصف فکرت، در بخش معرفی قرآن یاد شده، نوع زبان 

مشخص نشده است و ذکر ترجمه به زبان اردو طبق نظر نویسنده است.  )تحریریه(

برده می شوند. مهم ترین زبان ها و گویش های ایرانی امروزی 
عبارت اند از: فارســی روان، پارسی کهن، دری، اردو و... )مایل 

هروی، 1380، 320(.

قرآن هــای مرتجــم خطّــی موجــود در مــوزه و 
کتابخانۀ آستان قدس رضوی 

یکــی از غنی تریــن خزاین فرهنــگ و هرن در جهان اســالم 
کتابخانۀ آســتان قدس رضوی می باشد، که دارای بیش از 15 
هزار قرآن خطّی، بدون احتساب نسخه های خطّی، است. در 
میان این قرآن های با ارزش، تعداد نسبتاً زیادی ازنظر نِفاست 
هرنی و مالحظات تاریخی در جهان اسالم کم نظیر می باشند و 
باز در میان این نسخه های کم نظیر، بیش از 500 قرآن مرتجم 
از سدۀ 5 تا 13 هـ . ق )10- 18م.( به زبان های فارسی کهن و 
میانه، ترکی جغتایــی، ماوراءالنهری و اردو وجود دارند که از 
ارزش تاریخــی، ادبی، هرنی و تزیینات خاّصی برخوردارند. با 
بررسی این مجموعه از قرآن های مرتجم می توانیم گوشه هایی 
از تاریخ هرن در متّدن ایرانی- اســالمی را روشــن ساخته و به 

تحقیقات زیر نایل شویم:

1.آشــنایی با انواع تذهیب و آرایه هــای قرآنی، فواصل آیات 
و گره بندی، اســلیمی ها، تزیینات رسســوره هــا1، ترنج ها2 
و شمســه3 های متداخــل و در هم گــره خــورده، رسلوح4، 

حاشیه های گره بندی و نشانه های شمسه و...

2.هرن جلد ســازی و صحافی، تجلید کتــب از چوب، تیامج، 
ساغری، جلدهای نفیس رضبی زّرین، سوخت معرّق، ساخته 
شــده در اعصار مختلف وابسته به مکتب های هرنی هرات، 

شیراز، اصفهان و خراسان. 

3.دســته بندی قرآن ها ازنظر لهجه شناسی، که ترجمۀ آن به 
لَهجۀ قسمت خاّصی از ایران است )رجایی، 1376، 5(.

4.آشــنایی با ســیر تحّول و تطّور نرث فارسی و آگاهی از سیر 
تحّول اندیشۀ دانشمندان و مفرّسان در قلمرو زبان فارسی 

5.آشنایی با انواع کاغذ های استفاده شده، از خمیری و فشاری 
ابتدایــی گرفته تا کاغذ ختایی، خان بالغ، ســمرقندی، دولت 

آبادی و ترمه.

ویژگی هــای تزیینــی، تذهیب و خوش نویســی 
قرآن های مرتجم در سدۀ 5 و 6  هـ .ق 

در قرون 5 و 6 هـ . ق که هم زمان اســت با دورۀ سلجوقیان، 
مذّهبان بیشــرت به آراســنت قرآن کریم پرداختند و قرآن های 
مذّهب دارای رسلوح هســتند. در این دوره تذهیب زّرین و 
طالافشان، در قرآن راه یافته و خط نسخ در کتابت رواج یافته 
اســت. در این دوره می توان با قاطعیت از قرآن های فارسی 
صحبت کرد، چون در صفحات پایانی آن ها اطاّلعاتی دربارۀ 
منشــاء ایرانی کاتب و مّذهب و یا محل کتابت و متونی که 
اغلب حاوی ترجمۀ فارسی است آمده است )گلچین معانی، 

1347، 45(. همچنیــن در قرآن های این قــرون به جای ورق 
پوســتی، از کاغذ استفاده شد و قطع قامئۀ مستطیلی کتاب 
به تدریج جای شکل افقی قدیمی )قرون دوم وسوم ه.ق( را 

گرفت )هامن، 46(.

از قــرن ششــم تزیین و تذهیــب قرآن ها، با روشــی که در 
دوره های قبل به کار می رفت فاصله گرفت. تزیینات از سادگی 
خارج شد و نقوش هندسی جای خود را به طرح های شاخ و 

برگ دار اسلیمی دادند )بیانی، 1353، 16(.

ویژگی تذهیب های ســدۀ 5 و 6 ه .ق، این است که در یک 
صفحــۀ رسلوحه دیده می شــود و طرّاحی رسلوحه ها متنّوع 
اســت و در بعضی از مــوارد تزیینی که صورت گرفته، زمینۀ 
منت را تشکیل می دهد و شامل نوشته هایی درون شمسه ها و 
اشکال هندسی است. نقش جدیدی که در این دوره بیان شده 
و از آن به بعد هم ادامه پیدا می کند، شــامل هاله ای اســت 
کــه در واقع دورگیری حروف و عالیم با رنگ طالیی یا الوان 
هستند. در خارج این هاله، صفحه با نقوش اسلیمی پُر شده 
است، به طوری که نوشته برجسته تر از زمینۀ تزیین شده جلوه 

می مناید )تصویر ۹( )پاک رسشت، 137۹، 432(.

تقسیم بندی ســه بخشــی زمینه در رستارس این دوره ادامه 
یافت. گاهی عنوان در درون یک کادر مستطیلی کشیده جای 
گرفت که مربع هایی در زوایا داشت و انواع متعّدد و مرغوبی 
از این شکل در سده های بعد رونق گرفت )تصویر 2(. گاهی 
هم عنوان فصل ها در دو صفحۀ متقابل کشیده می شد و یا 
آن بخش از عنوان که وجه فرعی داشت، در مرجع مجزایی در 
خارج از حاشیۀ تحتانی خود رسفصل نوشته می شد. مذّهبان 
ســدۀ پنجم هـ .ق و ادوار بعد، تزیین رس فصل را در آخرین 
کلمــه و یا کلامت فصــل قبل رنگ آمیزی انجــام می دادند. 
همچنین نقاط گرد بزرگ که نشــانه ای از پایان هر آیه بود، 
گاهی در باالی چهار چوب مرزی صفحه جایگزین می شــد 

)پوپ، 1378، 238(.

قرآن شامرۀ 1771 

ترجمۀ این قرآن بسیار نفیس، به پارسی کهن و به زبان بسیار 
پخته و دلکش مربوط به سدۀ چهارم ه.ق/10م. و با مختصات 
دستوری و لغوی سدۀ پنجم ه.ق/ 11م. و در بعضی موارد با 

رسم الخط باستانی انجام شده است )بهار، 1380، 376(.

محل کتابت این نسخه خراسان و تاریخ کتابت نسخه احتامالً 
ســدۀ پنجم ه.ق/ 11م. است. خط کتابت منت و ترجمه، هر 
دو، نســخ است که توّسط کاتبی نامعلوم کتابت شده است. 
در ظهر برگ اّول نسخه، رس تا پای صفحه دارای گره بندی به 
َزر و دورگیری )تحریر( مشــکی )اصطالحی در هرن تذهیب 
است که به خط سیاه یا رنگی که بر دور خط نوشته یا نقش 
و یا خطّی بر دو طرف جدول طالیی مشکی کشیده می شود، 
اطالق می گردد.( به شــیوۀ عهد غزنوی اســت. در وسط قفل  تصویر 2: سوره گره بندی با گل و برگ زّرین به طرح 

اسلیمی قدیم، مأخذ: )فراست، 1386، 10(

 تصویر1: ظهر برگ اّول از نســخۀ شامرۀ 1771، منت

باقی ماندۀ وقف نامه، مأخذ: )فراست، 1386، 10(

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B4%D8%AA%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C


وخم با تحریر مشکی در حاشیۀ این دو صفحه شکل بیضی 
زّریــن منّقش به خطوط رشفه مانند، وجــود دارد. فواصل 
آیات گوی زّرین منّقش، حاشــیۀ برخی صفحه ها مزیّن به 
شمســه و برخی به ترنج با دو رسترنج، نشانه ها در حاشیه 
بازر و تحریر مشــکی اســت. پایان هر پنج آیه در حاشیۀ 
ورق شمسۀ رشفه دار قندیل مانند فوق العاده ظریف و زیبا 
که داخل آن خمس نوشته شده و پایان هر ده آیه، شمسۀ زّرین 
درشــت تر داخل آن به سیاهی کلمۀ عرش نوشته شده است، 

وجود دارد )تصویر12(. 

قرآن شامرۀ 3۴96

نوع خط: خط نسخ، قطع: 2۹×3۹ سانتی مرت، تاریخ:584 ه.ق، 
تعداد صفحات: 501 صفحه، محل کتابت: خراسان

ترجمه به زبان فارسی دری که مشابه خط منت عربی آن یعنی 
خط نسخ می باشد. صفحات دارای جدول َزر و دارای دو صفحۀ 
مذّهب و مرّصع، تزیینات هامش12 با نقوش اسلیمی، رسسوره ها 
دارای یک قاب مرّصع با تزیینات هندسی که عنوان سوره و عدد 
آیات در آن به قلم ســفید آب و دورگیری مشکی نوشته شده 
است و عالیم ابتدا و انتهای آیات به صورت شمسه با شعاع های 

گسرتده می باشد.

ترنج رسســوره ها به صورت نقوش هندســی با نقوش اسلیمی 
و ختایی13 اســت. تزیینات در قرن پنجم به بعد تکامل یافته 
ـ . ق به اوج کــامل و زیبایی و  به طوری که در قرن ششــم هــ
به نوعی به یک انسجام کامل با هویت اسالمی – ایرانی دست 
یافته، آن جایگاهی را که شایســتۀ هرنی با مشّخصات خاص 

اسالمی است، کسب می مناید )تصویر 13(.

نتیجه گیری 

نســخه های منتخب قرآنــی در این مقالــه از لحاظ تاریخ 
شناســی نسخه های خطّی، مبیّن نوع خط و تذهیب خاّص 
ســده های 5 و 6 هـ . ق / 11و 12م. می باشــند. در بررسی 
شیوۀ نگارش قرآن های فوق، ســیر تحّول و تکامل خطوط 
از خط کوفی به خطوط دیگری ازجمله خط نسخ، محّقق، 
ثلث و... و روند رو به رشــد آن در نسخه های موجود قابل 
مشاهده و خطوط از شکل سادۀ خود به اشکال منسجم تر 
تغییر یافته اســت. همچنین در این دو سده قواعدی برای 
هر چه بهرت نوشنت خطوط کتابت قرآن تدوین شد و نوشنت 
خطوط شــش گانه به شکل کالسیک خود نزدیک گردید. از 
این زمان تا اواخر ســدۀ ششم هـ .ق تذهیب به شکل متین 
و منسجم وارد کتابت شده، رسمشقی برای دوره های بعدی 

می گردد.

تذهیــب به صورت آمیزه ای از نقوش گل و برگ و اشــکال 
هندسی بود، قالبی که تا سدۀ ششم هـ .ق نیز رواج داشت. 
معمــوالً نقوش هندســی در صفحات آغازیــن و انتهایی، 
کاربرد بیشــرتی داشت و در منت، تنها در داخل قسمتی که 

عنوان ســوره را دربرمی گرفت، دیده می شــد.در قرآن های 
ســدۀ پنجم  هـ .ق صفحه آرایی بیشــرت عمــودی و نقوش 
هندســی در اشکال مختلف دیده می شود که دارای اشکال 

تکرار شونده و ریتمی است. 

همچنین در بررسی قرآن های مرتجم باید به این نکته اشاره 
منــود که ترجمۀ آیات در اکرث قرآن های این دوره به صورت 
الوان و با رنگی متفاوت از رنگ آیات نوشــته شــده است، 
مگر در مواردی که ترجمه و تفسیر آیات بیرون از منت، در 
حاشیه و یا در صفحه ای جدا نوشته شده باشد. به طوری که 
منت آیات با مرکّب مشــکی و یا قهوه ای تیره کتابت شده و 
ترجمــۀ آیات در بین ســطرها و یا به صورت کلمه به کلمه 
و با رنگی دیگر- بیشرت شنگرف- در ذیل آیات نوشته شده 
اســت. نوع خــط آن نیز با خط منت آیــات به لحاظ نوع و 
اندازۀ حروف متفاوت و غالباً کوچک تر از خط منت بوده و 

اکرثاً به خط نسخ به کاررفته است. 

در پایــان می تــوان چنین اظهــار منود که در بررســی های 
صورت گرفته در این مقاله نتایج زیر به دست آمد:

1.کتابت قرآنی به خط کوفی و به صورت کم رنگ، با کاربرد 
جزیی، بدون نقطه بیشرت در تزیین رسسوره و رسلوح و خط 

نسخ جهت کتابت قرآن رواج بیشرتی می یابد. 

2.قابلیت های برصی بی همتا، انحصاری و فوق العاده قوی 
و تأثیــر گذار، کیفیت رمزگونه، ایجاد یک نیروی جنبشــی 
و پویا و قابلیت های زایش شــیوه های متنــّوع و جّذاب از 

ویژگی های خطوط این قرآن ها است.

3.ویژگی های برصی و تزیینات قرآنی نســبت به چهار قرن 
اّول به صــورت تکامل یافته تر می باشــد و بیشــرت تزیینات 
به کاررفته در قرآن های این دو سده با نقوش هندسی است.

4.در فواصل آیات نقطه هایی به صورت دایره دیده می شود.

5.اســتفاده از نقوش تزیینی در بــاال و کنار صفحه کاربرد 
بیشرتی داشته است.

 

 تصویــر 11 : ترجمــۀ آیــات بــه ترکــی و 

فارســی به صورت تحــت اللفظی و در کنار 

هم، مأخذ: )مشــهد، کتابخانۀ آستان قدس 

رضوی، شامرۀ 222۹(

تصویــر 13 : تزیینــات به کاررفتــه در قرآن 

34۹6، مأخذ: )مشهد، کتابخانۀ آستان قدس 

رضوی، نسخۀ شامرۀ 34۹6( 

 تصویر 12 : تزیینات قرآنی به صورت نقوش 

هندســی، مأخذ: )مشــهد، کتابخانۀ آستان 

قدس رضوی، شامرۀ 222۹(

قرآن شامرۀ 661

کاتب نســخه، ابوعلی حسن بن محّمد بن حسن خطّیب، ظهر 
نویس آن احمد خطّیب و مالک نسخه، ابوالهیجاء بن عبد الواحد 
می باشد. محل کتابت:» شنبه 13 صفر سنۀ 556 در قریۀ کهکابر 
ری« ذکر شده است. قرآن ترجمه شدۀ کاملی، با ترجمۀ فارسی 
روان که در ترجمۀ آن از لغات عربی نیز اســتفاده شده است. 
این نسخه از دو نظر حایز اهمیّت می باشد؛ اوّل اینکه نسخه 
کامل است و در اوّل و آخر نسخه نیز تاریخ و رقم آن موجود 
اســت، و دوم اینکه کاتب نسخه، محل اقامت خویش را ذکر 
کرده است. بنابراین، این نســخه، کامل معرّف زبان فارسی و 
شیوۀ ترجمۀ قرآن مجید در شهر »ری« سدۀ 6 ه.ق/ 12م. است 
)فکرت، 1363، 76(. خط منت نســخه کوفی نزدیک به نسخ و 
خط ترجمۀ آن نسخ است. عدداوراق نسخه 224، عدد سطور 
هر ورق 34 )11 سطر منت و 11 سطر ترجمه(، اندازۀ هر ورق 
25/5×37 ســانتی مرت و نوع کاغذ آن نخودی ضخیم در قطع 
وزیری کوچک و بدون تزیینات است. همچنین جلد این نسخۀ 
خطّی، تیامج می باشد. اندازۀ هر ورق 37×25/5 سانتی مرت و 
نوع کاغذ آن نخودی ضخیم، در قطع وزیری کوچک می باشد 

)هامن، 7۹(.

از ویژگی های برصی و تزیینی این نسخه، می توان به دو صفحۀ 
افتتاح اشاره کرد که دارای چهار کتیبۀ نقش اسلیمی گل و برگدار 
تکرار شــوندۀ ریتمی و زنجیری اســت که با خدنگ هایی در 
حاشیه به شنگرف و زعفران زینت داده شده است. همچنین، 
کتابت وســط کتیبه ها به خط کوفی بوده و در حاشیۀ سورۀ 
فاتحةالکتاب نیز ترنجی نسبتاً شکیل منّقش شده است. کتیبۀ 
تزیینی باالی یکی از صفحات این نســخه )تصویر ۹( در کنار 
شمسۀ حاشیه و کتیبۀ پایین صفحه به زیبایی آن افزوده است. 
فواصل آیات به زعفران و نشــانه های حواشــی با گل و ترنج 
بادامی منّقش به الوان و سجاوندی۹ به شنگرف، از تزیینات قابل 
توّجه این نسخه است که در آن به جای زَر از زعفران استفاده 
شــده و وجهۀ متناقضی با دیگر نسخه های خطّی ایجاد کرده 

است. 

قرآن شامرۀ2229

ـ .  ق /  نسخۀ نفیس مذّهب و مرّصع که در اواخر قرن ششم ه
دوازدهم م. کتابت شده است. امتیاز این نسخه عالوه بر قدمت 
و آرایه های هرنی آن، ترجمۀ آیات به ترکی و فارسی به صورت 
تحت اللفظی و در کنار هم می باشد. محتوا حاوی جزو چهارم 
قرآن اســت )از آیۀ 86 ســورۀ آل عمران تا آیۀ 28 سورۀ نساء(، 
دارای 14۹ورق، کاغذ: خان بالغ در اندازۀ 20 × 2۹ ســانتی مرت، 

اندازۀ َمسطر10: 10 سانتی مرت. 

این قرآن رشیف به خط محّقق عالی و با صفحه پردازی خاّصی 
نگارش یافته اســت، به طوری که در هر سطر 2تا 3 کلمه و در 
هر صفحه 3سطر کتابت شده یعنی مجموعاً 10کلمه در هر 

صفحه موجود است. فاصلۀ سطرها کامالً باز بوده به طوری که 
ترجمه ها به راحتّی ذیل کلامت قرار گرفته اســت. ترجمه به 
خامۀ نسخ خفی به گونۀ مورّب نویسی، ترجمۀ ترکی با مرکّب 
مشــکی، ترجمۀ فارسی به شنگرف، که این ترجمه ها به خط 
نســخ و دانگ کتابت به صورت مورّب نوشته شده و مفردات 
آیات با وضوح کامل ولی بزرگ تر از اندازۀ قلم و اعراب کلامت 
با قلم یک سوم اندازۀ اصلی کتابت گردیده است که بیشرت در 
واو و رای مرسل و دوایر یا و نون مالحظه می شود )تصویر 11(.

جلد این نســخۀ خطّی، تیامج رضبی، روی جلد دارای اشکال 
هندســی چند ضلعی محاط به دو جدول11 در وســط ستارۀ 
ده پر، و اطراف لت روی نســخۀ شــش ضلعی غیر منتظم و 
ستاره های پنج پر تشکیل شــده است و حاشیۀ گره بندی که 
طرح کلّی اشکال هندسی چند ضلعی متداخل می باشد. لت 
زیر نسخه دارای شمســه با نقوش دوایر متداخل که شش پر 
را تشــکیل داده و چهار لچکی و جداوّل متداخل و درون جلد 

پارچۀ سبز ابریشم است.

ویژگی برصی این نسخه شامل اسم مبارک جاللۀ )اللّه( به قلم 
زر و محرّر، نقطه گذاری ها به جا و حساب شده و در فضاهای 
مناســب انتخاب شده به طوری که ترکیب کلّی سطر و صفحه 
را تنظیم کرده اســت. در میم متّصل به کلــامت اکرثاً به جای 
اســتفاده از میم بلند و مرسل از میم دم دار بهره گرفته که با 
اصول کالسیک خط محّقق تطبیق منی کند. به طور کلّی، کاتب 
با درایت در مدیریت صفحه پردازی، با توّجه به این که تعداد 
حروف و کلامت در هر ســطر از حد ُعرف کمرت اســت و این 
خود بر پیچیدگی تنظیم کلّی فضای صفحه می افزاید، توانسته 
قوانین سطر را رعایت و فواصل حروف و کلامت را حفظ کند. 
دوایر کشیده را در وسط سطور زیاد مورد استفاده قرار داده و 
نقطه ها را باز نوشته است. احیاناً آنجا که طول سطر بیشرت از 
حّد معمول شده، کادر را شکسته و از ردیف نویسی خارج شده 
که آن خود بر زیبایی صفحه افزوده اســت. در پایان، کاتب به 
ارشاف در فضا سازی و صفحه پردازی و ترکیب بندی صفحات 
موفّق بوده و در بخش اجرای مفردات با توّجه به انتخاب دانگ 
قلم، اقتضا می کرده که حروف و کلامت را بزرگ تر ازحّد معمول 
بنگارد و ترجمۀ آیات هامن طور که ذکر شد در ذیل هر کلمه 
و به محاذات آن به شکل مورّب آمده با دو رنگ سیاه و رسخ 

تنّوعی نیز در ترکیب بندی و فضا سازی ایجاد کرده است.

تزئینات: پشت برگ اوّل، شمسۀ زّرین درشت با قطر 10 سانتی 
مرت، دارای 7 دایرۀ متداخل که داخل دایرۀ مرکزی به خط کوفی 
تزیینی در زمینۀ زر نام مبــارک حرضت محّمد)ص( را تداعی 
می کند، دوایر محاط دیگر منّقش به بادامچه و خطوط و رشفه، 
دو صفحۀ اّول دارای دو لوح در زمینۀ ابری ســازی، هر صفحه 
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جدول: بررسی تزیینات به کاررفته در تزیین قرآن های مرتجم موزۀ قرآن آستان قدس رضوی



مقّدمه

هرن کاربرد زبان و خط در فضای هرن های تصویری و برصی 
را می توان یک نوع هرن میان رشته ای شکل گرفته از ترکیب 
انــواع هرنهای خط و خوش نویســی، معــامری، تذهیب و 
تشعیر، آجرکاری، سفالگری، گچ کاری، آیینه کاری، تراش کاری، 
قالی بافی، پارچه و منســوجات، کتاب آرایــی، فلزکاری و... 
دانست که در سیر تطّور و تغییرات تاریخی هرن، به صورت 
یک گونۀ ممتاز و مســتقل هرنی مطرح نشده است و هر 
نوع اشــاره به کاربرد زبان در فضــای هرنهای تصویری، در 
کنار نقوش هندســی و تزیینــات و زینت های مکانی بوده 
اســت كه می توان آن را هرن “نوشتاری-نگاشــتاری” نامید. 
»نقــوش خطّــی در هرنهای اســالمی، جایــگاه واالیی در 
تزیینات دارد. خط عربی همراه با رشــد و گســرتش اسالم، 
رواج همگانــی یافــت و در مدتّی کوتاه بــه چنان زیبایی 
تزیینی رسید که هیچ خط دیگری در رسارس تاریخ برشیّت 
به آن دســت نیافته اســت. این خط در نوشــته های روی 
ساختامن ها و آثار هرنی، تنها برای ثبت و ضبط نام صاحب 
اثر یا سازندۀ بنا و یا بیان تاریخ اثر یا ترّبک به برخی آیات 
قــرآن یا عبارات دعایی به کار منی رفت؛ بلکه هرنمند ایرانی 
مانند هرنمندان دیگر کشورهای اسالمی از کتابت به خاطر 
خوِد عنرص تزیینی آن در برخی ســنگ قربها و سفالینه ها 
و کاشــی ها و آثار فلزی بهره می بــرد. به طور کلّی می توان 
گفت که هرنمنــدان ایرانی چنان کــه از خط های دایره ای 
شــکل مثل نســخ، ثلث و خط های دیگری کــه خود پدید 
آوردند، اســتفاده می کردند، خط کوفــی را نیز به خدمت 
گرفتند. مشــهور است که کشــورهای اسالمی خاوری بیش 
از رسزمین هــای خاوری جهان اســالم در کاربــرد تزیینات 
نوشتاری به کامل استادی رسیدند؛ همین بس که زیباترین 
نقش و نگارهای نوشــتاری به ایران و دیار بکر منســوب 

است.« )محّمدحسن، 1388: 247(.

البتــه باید به این موضوع، مهــارت ایرانیان در کاربرد خط 
و خوش نویســی در فضاهای معامری، زیبایی و کارکردهای 
تزیینی زبان و خط و به خصوص مفاهیم معنوی و عرفانی 
شــعر فارســی را هم افزود که یکی از عوامل تأثیرگذار در 
تکامل و ترقّی کاربرد خط و زبان در هرنهای تصویری بود. 

زیباترین کاربرد های خوش نویســی و هرنهای نوشــتاری را 
در ابنیــه و گونه های هرنی ایرانی می تــوان یافت، اگرچه 
منونه هــای آغازیــن نوشــتارها بیشــرت در عنــارص فلزی و 
ســفال و کاشــی کاری  بود اّما رفته رفته به صورت یک گونۀ 
مســتقل همراه با زبان عربی و خط های کوفی و نســخ و 
نســتعلیق و صورت های جدید گرافیکــی در آثار معامری 
ظهور یافت. مانند قندیل های شیشه ای با تزیین لعابدار و 
نقش آیات قرآنی که به صورت کتیبه ای در پیشــانی، وسط، 
پایه و قلب قندیل ها نقش بســته است )رایس، 1375: 14 

و 15(. همچنین اســت نقش های زبانی و خوش نویسی در 
قالی ها، منســوجات و فلزکاری. این روند نوشتاری عربی با 
ظهور اســالم در ایران و آمیختگی زبانــی، کم کم همراه با 
زبان فارســی در مکان های مقّدس و معنوی شــیعه منودی 
دیگرگونه یافت. با این همه باز هم به خاطر سبک نوشتاری 
زبان عربی در حالت اتّصال عمودی و افقی و ایجاد حاالت 
برصی نوین، در بیشــرت فضاهــای معامری و به خصوص در 
کتیبه ها، حضور هرنی تزیینی زبان عربی با آیات و روایات 
و ادعیه بیشــرت از زبان فارســی منود و جلوه داشت. »یک 
منونــۀ معــروف، کتیبۀ قرآنــی قبة الصخره اســت. خّط آن 
بســیار ســاده و از جهتی محکم با باالرونده های عمودی 
است که در گوشۀ راست به خّط زمینه وصل می شود و به 
دســته ای از خطوط که هم اکنون عموماً تحت عنوان خّط 
کوفی معروف هســتند، متعلّق است... خّط کوفی به ویژه 
برای به کاربردن روی ســنگ و موزاییک مناســب بود. خّط 
منحنی به وســیلۀ قلم نی یا قلم مو نوشــته می شد، نقوش 
خطّــی درهم و نامنظّــم روی دیوارهای قرصهای صحرایی 
از خطوط منحنی هســتند.« )برند، 1383: 33(. هنوز هم 
در بیشرت طرّاحی های تصویری با خطوط در فضاهای حرم، 
با وجود انواع خطوط، بیشــرت خط کوفی معقلی و مزّهر و 
بنایی اســت که به خاطر کارکرد هرنی برصی با عنارص فضا 

جلوه گری می مناید.

خط فارســی هــم در مرور زمان به خاطــر حرکت کمرت در 
فضای عمودی محور خط، توانسته با کارکردهای گرافیکی 
و درهم پیچیدگی در خطوط نســتعلیق و نســخ و ثلث تا 
حدودی در فضای برصی منود ممتاز داشــته باشــد. در این 
مقاله با ذکر انواع نوشتارها در فضای حرم، به طور مخترص 
به تحلیل کیفی آن ها نیز پرداخته می شــود و نشــان داده 
می شــود که خّط فارســی بیشــرت از کاربرد هرنی تزیینی، 
به خاطــر داللت مفاهیــم عرفانی و معنــوی و تلطیف و 
تقدیــس فضا و خوانش عرفانی مکان به ویژه برای فارســی 
زبانان است که در طول تاریخ در قالب های شعری و زبانی 

گوناگون در طرّاحی نوشتاری حرم استفاده شده است.

پیشینۀ تحقیق

در مورد هرنهای نوشــتاری به عنوان یک گونۀ مســتقل در 
کمرت کتاب و اثر هرنی، اشارتی شده است، فقط منونه هایی 
خاص با مخترص اشاره  را می توان در الگوها و تصاویر هرنی 
از فلزکاری، بشــقاب ها و منســوجات بــا کتیبه های خطّی 
مشاهده کرد که در کتاب های اسالمی »هرن اسالمی« باربارا 
برند و »هرن اسالمی« دیوید تالبوت رایس و »هرن اسالمی« 
ارنست کونل و اّولک گرابار و کریستین پرایس و... ذکر شده 
اســت و در کتاب »هرن ایران در روزگار اســالمی« اثر زکی 
محّمدحســن در صفحات 247 تا 254 به تزیینات نوشتاری 
پرداخته شده است. و مخترصی هم در کتاب های معامری 

گونه شناسی ساختاری - محتوایی 
هرن نوشتاری در فضای حرم امام رضا)ع(

چکیده
استفاده از عبارات و به خصوص آیات رشیفۀ قرآن کریم و شعر بر روی فضای داخلی یا بیرونی 
یک بنا ازجمله کارکردهای ادبیّات در معامری اســت. بسیاری از نوشتارهایی که بر دیوار، در، 
طاق، ســتون و... یک بنا حک می شــود به منظور رساندن پیامی خاص و متناسب با نوع فضا و 

کارکردهای آن فضا می باشد.
حرم امام رضا)ع( ازجمله بناهای معامری ســّنتی  است که در  آن می توان گونه های مختلفی از 
هرن نوشتاری را مشاهده کرد؛ در بررسی هرن نوشتاری به کاررفته در حرم می توان به سه گونۀ 

آن اشاره کرد؛ از جمله:
1. ساختاری: شعر و نرث

2. محتوایی: قربنوشته ها، تاریخ نوشته ها، مفاهیم دینی، مفاهیم مدحی و....
3. الگوی ترکیبی )ساختاری -  محتوایی(

در این مقاله به دلیل وجود موارد مشرتک در میان گونه های ساختاری و محتوایی، گونۀ ترکیبی 
آن یعنی ســاختاری  - محتوایی را در نظر گرفته و انواع هرن نوشــتاری فضای حرم را این گونه 
تقســیم بندی کرده ایم: 1. شعرنوشــته ها، 2. تاریخ نوشــته ها، 3. آیات قرآنی، احادیث و ادعیه، 

4.قربنوشته ها
این طبقه بندی نظری نوشتارها براساس رویکرد هرنی در طرّاحی فضاهای حرم می تواند دارای 
کارکردهای متنّوعی باشــد: 1. ایجادکنندۀ تقّدس در فضا؛ 2. تلطیف کنندۀ مصالح معامری؛ 3. 
الزام کننــدۀ مترکز بر فضای حرم؛ 4. بیان کنندۀ مفهوم مناد آن طرح یا علّت فاعلی ســاخت بنا؛ 

5. تزیین فضا؛ 6. ابالغ پیام.
در تبیین این مقاله از 4 روش توصیفی )در بیان ماهیت کاربرد نوشــتارها و انواع آن(، تحلیل 
کّمی، تحلیل کیفی و مطالعۀ موردی بر فضای حرم استفاده شده است. دستاوردهای این مقاله 

عبارت اند از: 
1. ایجاد جاذبه های گردشگری دینی.

2. تبلیغ و ابالغ الگوهای دینی و فرهنگ اسالمی.
3. روایت تاریخی ارتباط هرن، فرهنگ و جامعه با فضای عمرانی از طریق ظرافت های هرنی.

4. ارائۀ الگوی بارز ترکیب هرن ایرانی -  اسالمی در ترکیب شعر و فضای حرم.
5. دریافت مفهوم وحدت و اصالت اسالمی ایران زمین.

6. مدل های هرنی نگاشتاری-نوشتاری قابل كاربرد در طرّاحی تبلیغاتی جامعۀ اسالمی.

کلید واژه: هرن نوشتاری، حرم امام رضا)ع(، شعر، تاریخ نوشته، قربنوشته، آیات و احادیث

*  کارشناس ارشد پژوهش هرن - دکرتای ادبیّات دانشگاه تهران

آرش قراگزلو*



دیده می شــود، ثبت تاریخ اثر و نام سازندۀ آن بوده است. 
بیشــرت این نوشــتارهای نسخ را بر سفال ســاخت ایران در 
قرن هــای 6 و 7 ه.ق/ 13 و 14 م. می بینیم و خط بیشــرت 
این نوشــته ها با خط هــای دارای حروف دایــره وار که در 
کتاب های خطّی از آن ها اســتفاده می شد، تفاوت ندارند و 
تنها در آجرهای کاشــی بزرگ که دارای حاشیه های نوشتۀ 
برجســته اند، خطوط نســخ اندکی دگرگون شــده اند و با 
خط هایی که در کتاب هــای خطّی به کار می رفتند، تفاوت 

دارند )محّمدحسن، 1388: 250(.

یکی از کاربردهــای با داللت  ممتاز، نوشــتار در فضاهای 
معامری اســت که در تناســب با کاشــی ها و گچربی ها و 
رنگ ها با شکل های هندسی و ممتاز هرنی، تزیین و آراسته 
شده و باعث جّذابیّت فضا می شوند که در »مسجد جامع 
اصفهان، در عــرض لوح تحتانی، یک نــوار انتزاعی مرکّب 
از نوشــتۀ به هم بافته کوفی به چشــم می خورد« )پیرنیا، 
1386: 187( و به خصوص همراه با نوعی گره ســازی درهم 
در مالزمت با آجر و کاشــی که »معقلی« نامیده می شود، 
نقوش هندســی ویژه ای از شکل نوشتاری حروف و حرکات 
تشــکیل می گردد مانند »بدنۀ اصلی استوانه ای شکل مقربۀ 
شــیخ صفی الّدین اردبیلی که خط کوفی معقلی ا ســت از 

حرف اللّه و آجرهای قرمزرنگ« )هامن: 241(.

زیباتریــن و هرنی ترین گونه های نوشــتاری با شــکل های 
هندســی و حرکت های عمودی و افقی در تناسب با آجر و 
کاشــی و فضا را می توان در حرم حرضت رضا)ع( مشاهده 
منود. در این مقاله با طبقه بندی نوشــتارها به ساختاری و 
محتوایی، بااستفاده از الگوی ترکیبی ساختاری – محتوایی 

متام نوشتارهای حرم را به چهارگونه تقسیم منوده ایم:

1. شعرنوشته ها 2- تاریخ نوشته ها 3- آیات قرآنی، احادیث 
و ادعیه 4- قربنوشته ها

این نوشــتارها با خط های کوفی، ثلث، نســخ، نستعلیق و 
با زبان عربی و فارســی و در قالب های نظم و شــعر و نرث 
بــا چیدمان هــا و ترتیب ها و ترکیب های هــرنی در فضای 
حرم به کاررفته است. این طبقه بندی بر اساس نوع و گونه 
نوشتاری در فضای حرم می باشد نه مفهوم رهنمون یا مكان 

و فضای نوشتاری.

نکتــۀ جالب توّجــه آن کــه در هــر نوشــتار، به خصــوص 
نوشته های کهن و قدیمی، در پایان نوشته در کنار نام شاعر 
و یا ذکر ســورۀ مبارکه و آیــۀ رشیفه از نام معامر، خطّاط، 
مذّهب، تشعیرکار، کاشی کار، گچ کار و... هم نام برده شده 
اســت. که خود این کاربرد چند هرن در پایان هر نوشــتار، 
نشان از قابلیّت هرنی میان رشــته ای دارد. البته باید توّجه 
داشت که در بسیاری از فضاها و عنارص فضایی مانند درها 
و دیوارهــا و پنجره ها و... در طــول روند تاریخی، تغییر و 

تحّوالت معامری حرم، حذف، کم و گاهی اضافه شده اند که 
این نوشتارها را می توان با کمی تغییر در کتاب بدر فروزان 
عاّلمــه نســابه فیض و تاریخ آســتان قدس رضــوی مؤمتن 
مشاهده کرد که انواع نوشتارهای عربی و فارسی و آیات و 
روایات را با ذکر نام کاشــی کار و نویسنده و طرّاح و معامر 
و شاعر و سوره و آیه و... آورده است و در پاره ای موارد هم 
از طرح کم وبیشی فضاهایی مثل داراالخالص و دارالسیاده 
و دارالــرسور و دارالوالیه و دارالهدایــه و... مخترصی بیان 
شده است که این فضاهای حرم را برحسب نوع نوشتارها، 
می تــوان به صــورت بیرونــی و درونی طبقه بنــدی کرد و 
همچنین به صــورت صحن ها، کتیبه ها، مدرســه ها، درها، 
دیوارها، رسدرها، گوشه ها، گنبدخانه، لچکی و.... که بیشرت 
از زبان عربی با خط کوفی و نســخ و ثلث اســتفاده شده 
است. بیشرت از چهارپنجم نوشتارهای حرم به اقتضای فضای 
معامری و عنارص تزیین ایرانی – اسالمی و زیبایی های خط 
عربی در حرکت ها و ســکنات و حرکت افقی و عمودی به 
خط عربی و حدود یک پنجم نوشــتارها به زبان فارســی، 

به ویژه شعر و تاریخ نوشته هاست.

البته بحث قربنوشــته ها هم ازنظر نوع خط، خوش نویسی، 
شــعرهای نوشته شده در روی ســنگ ها، نوع کنده کاری  و 
طرّاحی به خصوص در ســنگ قرب خود حــرضت رضا)ع( و 
شــخصیّت  برجستۀ عاّلمه حلّی، شیخ بهایی، شیخ نخودکی 

و... قابل طرح است.

گونه شناسی نوشتارهای حرم

نوشــتارها در فضاها و مکان های مذهبی زیارتی، مقوله ای  
اســت فرهنگی که می تواند به اقتضای نوع، لحن، ســبک، 
زمینه ها، شــیوه ها و دیگر گونه های کاربرد، بیانگر ســیر و 
روند کیفیّت هرنی باشــد. »خوش نویسی و کتیبه نگاری را 
با توّجه به تقّدســی که در تاریخ اسالم دارد با وجود متامی 
تفاوت های سبک شــناختی و تنّوع منطقه ای نوشتارها، در 
متامی دوره ها به منزلۀ عنرصی تزیینی در یک دست کردن 
انواع گوناگون بناها به کار گرفته اند. تقریباً بر سطوح متامی 
بناهای اســالمی، کتیبه هایی با مضامیــن قرآنی، احادیث و 
ادعیــه به چشــم می خورد. در مســاجد اســالمی، جاهای 
مشــّخصی برای کتیبه ها در نظر می گیرنــد؛ مانند ورودی 
مسجد، مناره ها، ســاقۀ گنبد، فضای داخلی محراب، محل 
قبله، ســاقۀ داخلی و نقطۀ مرکــزی گنبد. در بناهای دیگر 
همچون بقعه و آرامگاه نیز از کتیبه به هامن سبک و سیاق 

مسجد استفاده کرده اند.« )شایسته فر، 1385: 125(.

به همین صورت، در شــکل ظریف تــر و دقیق تر، هر نوع 
نوشــتار را نیز، براســاس نوع خط، موضوع، جنس مصالح، 
نوع بنا، کاتبان، طرّاحــان، منطقه و جغرافیای اثر معامری 
و... می تــوان طبقه بندی کرد. به عنوان منونه براســاس نوع 
خط، نوشــتارها و به خصوص کتیبه هــا را می توان به انواع 

اسالمی و منسوجات و سّکه ها و فلزکاری و هرنهای تزیینی 
اســالمی به آن پرداخته شده اســت. همچنین است كتاب 
راهنام یا تاریخ آســتان قــدس از علی مؤمتــن كه در چند 
فصل، نوشــتارهای فارســی و عربی و اشعار را با ذكر كتیبه 
و مكان و مخترصی پیرامون نســبت هرنی ذكر كرده است 
و كتاب تاریخ آســتان قدس از عطاردی كه انواع نوشتارهای 
حــرم رضــوی را بیان منوده اســت. در این مقالــه با نگرش 
شیوه شناســی به عنوان یک شاخصۀ هرنی ایرانی اسالمی در 

طرّاحی فضاهای معنوی پرداخته ایم.

روش تحقیق 

هستۀ محوری طرح براســاس شیوه شناسی و تحلیل کیفی 
کاربرد نوشــتارها در فضاهای مقــّدس و معنوی با مطالعۀ 
مــوردی بــر کاربرد انواع نوشــتار در حرم مطّهر اســت که 
به صورت توصیفی با مخترصی پیرامون تاریخی تفســیری و 

در نهایت تحلیل کیفی رابطۀ فضا با نوع نوشتارهاست.

روش شناسی پژوهش براساس طرح شیوۀ نگرش به طرّاحی 
فضاهای معنوی معامری اسالمی است که این سیر تاریخی 
و تغییــر و تحّوالت زبانی و خطّی و خوش نویســی با انواع 
خطوط کوفی، نســخ، ثلث، نســتعلیق و کاربردهای نوین 
گرافیکی، بیانگر نوعی مخاطب شناســی فضاســت، چراکه 
خطــوط در کنار کارکرد تزیینی بــرصی در مالزمت عنارص 
تذهیــب و نقوش گیاهی و جانــوری، باعث تلطیف فضا و 
التــزام به مکث و درنگ در نگاه به عنارص هرنی و خوانش 
فضا و ایجاد رابطۀ جاذبه ای  می شــود و هرنوع طبقه بندی 
از انواع نوشــتارها در گونه های آیــات و روایات و ادعیه و 
تاریخ نوشته ها و شعرنوشته ها و قربنوشته ها و... براساس این 
رویکرد مرکزی و محــوری تحلیل و نقد تاریخ هرن در بیان 
مکان و خوانش فضا و تعامل انســان با مکان های زیارتی با 
مفاهیم و مؤلّفه های قرآنی و تناســب میان مفاهیم نظری 

هرن اسالمی- ایرانی با کاربرد عملیاتی است.

طبقه بندی انواع نوشتارهای حرم

زبــان و خــط در کنار دیگــر مؤلّفه های هرنی در ســیر و 
فرآینــد و روند تاریخی، به اعتبــار کارکرد مفهومی خودش 
در هرنهای کاشی کاری، معامری، سفال کاری و آجر كاری و 
گچ كاری و کتاب آرایی بیشــرت کاربرد داشته است و در میان 
انــواع مکان ها و فضاهای معامری نیز، بیشــرت در فضاهای 
زیارتــی و مقّدس بــا مفهوم معنوی و روحانــی به کاررفته 
اســت. این روایــت کاربرد زبان در هرنهــای برصی، ازنظر 
تیپ شناســی و گونه شناســی هرنی در تعامــل با موضوع 
جغرافیایی و تفکیــک منطقه ای، تفاوت هــای ظریفی در 
هرگونۀ هرنی خواهد داشت، آن گونه که ازنظر تاریخی در 
طرّاحی های آغازین بیشــرت برای مفاهیم معنوی و عبارات 
و ترکیبــات قرآنی و معنــوی »اللّه اکرب«، »ال الــه ااّل اللّه«، 

»سبحان اللّه«، و آیات و روایات مشهور و احادیث قدسی و 
عبارات عربی به کار می رفت و قصد اصلی هم نوعی انگیزۀ 
هرنی در تناسب میان زبان قرآنی با خط کوفی در مالزمت 
با مفاهیم منتزع از مصالــح و مواد و عنارص طرّاحی گونۀ 
هــرنی بود. به مــرور زمان و در رونــد تاریخی، داللت های 
دیگری هم در این فرآیند التزام نوشتار با تصویر بیان گردید 
که هم زبان و خط وســعت یافت و خطوط نسخ و ثلث و 
نســتعلیق و کوفی معقلی و بنایی و... با اشــکال گوناگون 
هرنی بروز کردند و هم عنارص هرنی مربوط به نوع هرن که 
در میان انواع هرنهای اســالمی، درج نوشتارها در معامری 
اسالمی و به خصوص در کتیبه ها منایان شد که منونۀ بارز آن 
در مساجد و مدرسه های اسالمی و به ویژه مکان های زیارتی 

اهل بیت اطهار)ع( می باشد.

 این ســبک نوشتار از آسیای صغیر و غربی و بغداد و ایران 
و مرص و ســوریه و مراکش و اردن تا اســپانیا را شامل شد 
که منونه های بارز آن را در مســجد شیخ لطف اللّه اصفهان 
و حــرم حرضت امیــر)ع( و حرم حرضت رضــا)ع( می توان 
مشاهده کرد. به عنوان منونه »مدرسۀ کاراتای قونیه؛ لچکی 
سه گوشــۀ گنبد با مهر کوفی در نــام محّمد)ص( و خلفای 
راشدین پوشانیده شده است. کتیبۀ قرآنی در حاشیۀ ایوان 
بزرگ، در برگیرندۀ ســورۀ آل عمران اســت.« )برند، 1383: 
78( همچنین اســت در منطقۀ شــبه قارۀ هنــد، با کاربرد 
کتیبه های قرآنی در دیوار طاقگان مســجد قوت االسالم در 
دهلی و همچنیــن رسپوش مرّصــع کاری قلمدان ها که در 
منطقۀ گجرات قلمــدان چوبی با ترصیع صدف، که با خط 
نگارۀ ثلث طرّاحی و نوشــته شــده اســت و نیز کتیبه های 
حّکاکی شــده در تاج محل با خط ثلث به خط امانت خان 
و نیز کاربرد نوشتار در یک طرح مینیاتوری و نقاشی مانند 
طرح موعظۀ صوفی در یک باغ )هامن: 21۹( که براســاس 
تیپ شناســی هرنها و روند تاریخی تفســیری و منطقه ای و 
منظورداشت نوع خط و معیارهای زیبایی شناسی، می شود 

به عنوان یک هرن میان رشته ای طرح و بیان گردد.

نکتۀ برجســته، موضوع هدف و دالیل کاربرد زبان و خط 
در طرّاحی تصویری  اســت که می توانــد از موضوع تزیین 
تــا اهــداف عملی ثبــت و ضبط تاریــخ و بیــان مفاهیم 
فرهنگی اجتامعی را شــامل شود که بسته به نوع فضا و اثر 

هرنی داللت متامیزی خواهد داشت. 

»هــدف از کاربرد کتابت با حروف دایره وار )مســتدیر( در 
برخی انواع ســفال ایرانی و آثار هرنی دیگری از این دست، 
به متامی، تزیین نبوده و شاید انگیزۀ آن شیفتگی ایرانیان به 
شــعر و گرایش زیاده خواهانۀ آنان در نوشنت برخی بیت ها 
بر آثار هرنی به مناســبت های بسیار بوده است؛ افزون بر 
همۀ این هــا، هدف از برخی از این نوشــتارها، چنانکه بر 
برخی از ستاره های کاشی که دیوارها را با آن می پوشاندند، 



وســعت یافنت محل زائرین، آسایشــگاه فرّاشان را به محل 
دیگر انتقال داده و پوشش وسط را برداشته و آنجا را تبدیل 
به یک رواق نســبتاً بزرگ منوده، تعمیر و تزیین کرده اند و 
به نام دارالّسالم نامیده شد که بالنتیجه بر رواق های اطراف 

حرم مطّهر اضافه شده است.« )مؤمتن، 1348: 164(

ب( مــاّدۀ تاریــخ: »در نقــره بیــن ایوان طالی نــادری و 
کفشــداری صحن عتیق: بر اطراف در مزبور قصیده ای به 

خط نستعلیق کتیبه شده که اّول آن این شعر است:

این در عالی که سوده جبهه به خواری

در بر آن نه رواق گنبد مینا

و آخر آن این شعر است:

از پی تاریخ گفت حاجب این در

باب جنانی گشوده گشته از اینجا« )هامن: 177( 

از مجموع حروف این مرصع به حســاب ابجد عدد 1252 
حاصل می شــود، مقصود تاریخ ســالی  است که در ساخته 
شــده است. با ظهور رســانه های جدید فیلمربداری و ثبت 
و ضبط دیجیتالی، بســیاری از این ثبت های تاریخی دیگر 

اتّفاق نخواهد افتاد.

همچنیــن می توان تاریخ شــعرها و تاریخ نصــب درها و 
پنجره هــا و تعمیر و ترمیم آثار طرّاحی شــده را در حوزۀ 
تاریخ آثار هرنی بیــان کرد. موزۀ حرم خود نوعی تاریخ به 
شامر می رود. بسیاری از آثار هرنی شعر و فضاهای معامری 

و طرّاحی در حرم نیز تاریخ دارند.

2. آیات و روایات و احادیث: بیشرتین نوشتارهای حرم، به 
اعتبار محیط فرهنگی و مکان مقّدس مربوط به نوشتارهای 
عربی با مضمون آیات و روایات و احادیث و ادعیه اســت 
که بیش از چهارپنجم نوشــتارهای حرم می باشد و با انواع 
خطوط ثلث و نســخ و کوفی نوشته شده است از کتیبه ها 
گرفته تا فضاهای دیوارهــا و فضاهای درونی و بیرونی که 
به اعتبار حرکت افقی و عمودی نوشــتارهای عربی زیبایی 
خاّصی بــه فضای فرهنگــی و تبلیغی حرم داده اســت و 
به نوعی فضای حرم را می توان یک قرآن همیشــه گشــوده 

و خوانا دانست.

رواق دارالّذکر )مدرسۀ سابق علی نقی میرزا(

»اطراف این رواق کتیبه هایی بر کاشــی معرّق مرقوم است 
که به این ترتیب از ضلع شــامل غربی رشوع و به شــامل 

رشقی منتهی می گردد:

قاَل الرضا علیه الّسالم: لیَس العبادة تکرثة الصیام و الصلوة، و 
امّنا العبادة تکرثة التفّکر فی امر اللّه.

قاَل الرضا علیه الّسالم: خیار العباد الّدین.
قاَل الرضا علیه الّســالم: ال یفوتکــم خیر الدنیا فان االخرة ال 

تلحق و ال تنال ااّل بالدنیا.« )مؤمتن، 1348: 158(

در نقرۀ بین ایوان طالی نادری و قرآن خانۀ سابق

»هر لنگۀ در دارای ســه تُرنج اســت که روی آن ها نوشته 
شده »قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: انا مدینة العلم 
و علی بابها، فمن اراد العلم فلیأت باب املدینة« و نیز )قال 
رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: یدعی کل قوم بامام زمانهم 

و کتاب ربّهم و سنتّه نبیهم( و... )هامن: 176(

متام فضاهای حرم با آیــات و احادیث، نقش و نگار قرآنی 
یافته است، که این نوشتارها در طول تاریخ در هر قسمت 
ذکر شــده اند و پاره ای از آن ها چندبار تکرار شده و پاره ای 
هم باید براســاس ســندهای صحیح دوباره نویســی شوند. 
فضای حــرم از این منظر می تواند یک مکان بیان فرهنگی 
باشد که با عنایت به تحلیل کیفی، قابلیّت و ارزِش محیطی، 

مفهوم و مشّخص گردد.

3. شعرنوشــته ها: شــعرهای حرم در طول تاریخ توّســط 
طرّاحان و نویســندگان بر انواع فضاها نوشــته شده است 
همراه با تذهیب و تزیین و خطوط رقاع و ثلث و نستعلیق 
و نسخ. که بسیاری از این اشعار قصیده های طوالنی  است 
کــه فقط مدح و توصیف اســت و ازنظر مفهومی باید در 
طرّاحی های جدید از شــعرهایی با قابلیت مفاهیم عرفانی 
و در خور شــأن مکان مقّدس اســتفاده شود مانند اشعاری 
از ابونواس و کمیت تا ســعدی و حافظ و دکرت قاســم رسا 
و ملک الشــعرا صبوری و صاحبکار و بسیاری از رسایندگان 
نه چندان مشــهور. با توّجه بــه محیط و مکان معنوی باید 
از معانی بلند و واال در طرّاحی فضاها اســتفاده شود و در 
تناســب تزیین و هرنهای برصی کاشــی و آجر و... با زبان، 
باید نوع نوشــتار و ســبک زیبانویســی در هر شعر کوتاه 
منظور باشد. مفهوم این شعرها هم از مدح تا توصیف حرم 
و بیــان واقعه ها و اتّفاقات حرم و تاریــخ رویدادها و... را 

شامل می شود که به چند منونه اشاره می شود:

مسجد باال رس مّتصل به حرم مطّهر

»در دو طرف راهرو مســجد اشــعار زیر با خط نستعلیق 
جلّی بر روی سنگ نوشته شده است:

این مسجد فرخنده که بر مسجد اقصی

دارد رشف از مشهد سلطان خراسان

 و نیز در این مســجد قصیده ای در مدح حرضت رضا)ع( و 
حاکی از ترمیم آیینه کاری آن از طرف شاهزاده حمزه میرزا 
والی خراسان از منشأت رسخوش به خط نستعلیق بر روی 

سنگ کتیبه شده که ذیالً نقل می شود:

اندر این رخشنده منظر واندراین فرخنده مسکن
کامده است آرامگاه مظهر لطف مهیمن 

نامور فرزند موسی کز وجود اقدس او
آمد این ارض مقدس غیرت سینا و ایمن... « )هامن: 12۹(

زیر طبقه بندی کرد: »کتیبه های نســتعلیق، کتیبه های ثلث 
شــامل )ثلث ســاده، ثلث پیچیــده، ثلث ترکیبــی، ثلث با 
کمربند حروف کشیده(، کتیبه های معقلی، کتیبه های بنایی، 
کتیبه های نسخ، کتیبه های کوفی، کتیبه های محّقق« )مکی 
نژاد، 1386: 88( و نیز براســاس دیگر خطوط مانند ریحان، 
رقاع، تعلیق و شکســته نستعلیق، برحسب نوع و مضمون 

نوشتار در بافت فضای هرن تقسیم بندی منود.

همچنین است طبقه بندی براساس نوع رنگ ها و طرح ها و 
آرایه های تذهیبی و تزیینی به کاررفته در هر نوع نوشته که 
در صورت مطالعۀ تطبیقی می توان هر نوع نوشــتار را در 
چند اثر برجســته تحلیل و مقایسه کرد که این نوع تطبیق 
می تواند درمورد سبک و شیوه های هندسی و طرّاحی خطّی 
نوشــتارها در ماملک اســالمی هم قابل طرح باشد. از این 
منظر ســبک و شیوۀ نوشتارها هامنند گنبدها، عرقچین ها، 
مناره ها، گلدســته ها و حتّی ورودی هــا و جلوخان و دیگر 
فضاهــای درونی و بیرونــی اثر معــامری در رسزمین های 
اسالمی قابل تطبیق و تحلیل فرهنگی- اجتامعی با رویکرد 

زیرساختی هرنی است.

یکی از انواع طبقه بندی نوشتارها براساس مواد و مصالح و 
روش های اجرایی و طرّاحی  است که مطابق با بینش قومی 
و نوع نگرش هرنی منطقه، انواع نوشــتارها در شــاخه های 
هندسی، گیاهی و نقوش هرنی با اسلیمی ها و تذهیب کاری 
طرّاحی می شــود که براســاس نــوع مــواد و مصالح، هم 
سبک شــناختی و زیباشناختی نوشــتارها مشّخص می شود 
و هم می توان به ســبک و دورۀ تاریخی و میزان دسرتســی 
به مصالح و چگونگی تهیه و کاربرد کاشــی و ســنگ و گچ 
و آینه و چوب و فلز و... در نوشــتارها دسرتســی یافت که 
منونه هایی از طبقه بندی مواد عبارت اند از: »کاشــی هفت 
رنگ، کاشی زّرین فام، کاشی زیررنگی، کاشی تک رنگی، گچ 
شــامل )کتیبه های گچی با برجستگی زیاد که معموالً فاقد 
رنگ اند و در آن ها بیشــرت بافت و برجستگی خط اهمیّت 
دارد؛ کتیبه های نیم برجستۀ گچی؛ کتیبه های گچی تخت(، 

آیینه، سنگ، آجر، فلزات، چوب« )مکی نژاد، 1386: ۹0(.

نــوع دیگــر، تقســیم بندی مضامیــن هــر نوع نوشــته و 
به خصــوص مضامین کتیبه هاســت که در هــر دوره ای اثر 
هــرنی مطابــق الگوهــای حکومتی و سیاســت مذهبی و 
فرهنگی ضعف و شــّدت می یافت؛ مانند دورۀ صفویه که 
اگرچه در متامی دوره ها، از موضوع مذهبی مدح و ستایش 
خداوند و اهل بیت)ع( در کتیبه ها اســتفاده می شد، اّما در 
دورۀ صفویه رنگ مذهبی در نوشــتارهای کتیبه ای شــّدت 
می گرفت »در دورۀ صفویّه، به سبب تغییر مذهب، مضامین 
شیعی در کتیبه ها بیشرت است. مضمون این کتیبه ها، اغلب 
دعا یا احادیث اســت. مضمون کتیبه های دعایی این دوره، 
که در بیشرت بناها به چشم می خورد، توصیف علی)ع(، امام 

اّول شــیعیان، و خطاب قرار دادن یا دعا در حق اوست. در 
کتیبه هایی که مضمون آن ها حدیث است، بیشرت از احادیث 
پیامرب)ص(، که بر خلیفه بودن علی)ع( تأکید دارد، استفاده 

می کردند« )شایسته فر، 1386: 12۹(.

بــا این نگرش، نوشــتارهای حــرم و مکان هــای فرهنگی– 
تاریخــی، عالوه بر جنبه های ظریف هرنی، می تواند بیانگر 
سیاســت های فرهنگــی – مذهبی دوران هم باشــد. یکی 
دیگــر از انواع طبقه بندی ، موضوعی  اســت که برحســب 
تغییر منطقه و نــوع فضای معامری و جغرافیای فرهنگی، 
تفاوت های ظریفــی با هم دارنــد »طبقه بندی موضوعی: 
آیات قرآن، احادیث، ادبیّات منظوم و منثور، وقف نامه ها« 
)مکــی نژاد، 1386: 8۹( کــه در فضای حرم، متام وقف ها و 
تاریخ های ســاخت بنا و نام پادشــاه و ســازندۀ بنا را جزو 
تاریخ نوشــته ها مطرح منوده و با الگوی ترکیبی ساختاری – 

محتوایی، به طرح و بیان گونه شناسی می پردازیم. 

نوشتارهای فضاهای حرم، در تناسب با عنارص هرنی رنگ و 
طرح و فرم گچ کاری و کاشــی کاری و آجركاری و مقرنس ها، 
دارای داللت مفهومی خاّصی هســتند که می توان آن ها را 
در دو قلمرو تزیینی و زیبایی آفرینی و کارکردی طبقه بندی 
منــود مانند یــک تاریخ نوشــته که به اقتضای تناســب های 
نوشتاری خط و خوش نویسی هم تاریخ ساخت و تعمیر و 
ترمیم را نشان می دهد و هم باعث زیبایی فضا می شود که 
درمورد انواع نوشــتارها به اعتبار داللت مفهومی ویژه، این 

موضوع تفاوت دارد.

1. تاریخ نوشــته ها: ذکــر تاریخ هــای نوشــتاری در فضای 
معــامری حرم، عــالوه بر بیــان تاریخ ســاخت و تعمیر و 
زمــان و دوران حکومتی، با زیبایی هــای خاص در تزیین و 
فضا، باعث ایجاد جّذابیّت شــده اســت که این جاذبۀ فضا 
هــم از طریق خوانش مفهوم و اعــامل و آثار در آن تاریخ 
انجام شــده است و هم نوع تناسب هرنی با کاشی و رنگ 
و... . تاریخ نوشــته ها به خاطر ماهیّت خود ابنیۀ تاریخی و 
فرهنگی، متام نوشــتارهای حرم را دربر می گیرد ولی به طور 

خاص در چند حوزه قابل طرح است : 

الف( نوشتارهای مربوط به ساخت و حذف و اضافه کردن 
یک فضا مانند »دارالّسالم«: »اصل این رواق از ابنیۀ حومۀ 
گوهرشادآغاســت که موقع ساخنت دارالحّفاظ و دارالسیاده 
آنجا را نیز بنا منوده است. مّدتی اینجا را اّولیای آستان قدس 
با قرار دادن یک پوشش در وسط )کف و سقف( دو طبقه 
کرده بودند. طبقۀ تحتانی انبار فرش و بعضی اشیای دیگر، 
طبقۀ فوقانی آسایشگاه فرّاشــان بیوتات آستان قدس قرار 

داشت و به نام تحویلخانه خوانده می شد.

در ســال 1334- 1338 هـ .ش به اهتامم مرحوم دکرت ســید 
فخرالّدین شــادمان، نیابت تولیت عظامی وقت، به منظور 



2. روایــت مفاهیــم معنــوی و عرفانی مــکان و مکین با 
شاخصه های هرنی

3. لــّذت بــرصی زائران از فضــا همراه بــا قرائت مفاهیم 
نوشتاری

4. مضاعف شــدن جاذبه های گردشگری مذهبی – زیارتی 
در مکان حرم

5. افزایش زیبایی های مکان و قابلیت های آرامش و امنیت 
برصی و روحی زائران 
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غفورزاده، محّمدجواد )1381(: کتیبۀ خورشید: رسوده های 
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هتستین، مارکوس و پیرت دلیوس )138۹(: معامری اسالمی؛ 

ترجمۀ اکرم قیطاسی؛ انتشارات سورۀ مهر؛ تهران: چ1.

شــعرهای حرم بیشرت فارسی  است و چند منونه شعر عربی 
هم نوشــته شــده اســت که در وصف حرضت رضا)ع( و 
اهل بیت اطهار)ع( می باشــد که یکی از آن ها بر در طالیی 

پایین پای مبارک نوشته شده است:
در طالی پایین پای مبارک

بــر اطراف در چند کتیبه وجود دارد که یکی قصیدۀ عربی 
مشتمل بر اسامی چهارده معصوم علیهم الّسالم است بدین 

قرار:

صّل یا رب علی شمس الضحی
احمد مختار نور الثقلین

و علم نجم العلی بدرالدجی
من علیه الشمس رّدت مرتین

و بسیفین و رمحین غزا
وله الفتح ببدر و حنین...« )هامن: 82(

حرضت  مبارک  روی  پیش  طالی  در  بر  است  همچنین 
خواجه  از  بیت  چند  و  ابی نواس  از  ابیاتی  که  رضا)ع( 
نصیرالّدین به زبان عربی نوشته شده است که این سبک 
نوشتار و خوش نویسی این ابیات با خطوط زیبا و متناسب 
باعث  کاشی ها  و  رنگ  و  نگارها  و  نقش  و  اسلیمی ها  با 

جّذابیت مضاعف فضا شده است.
۴. قربنوشته ها: بر سنگ  مزارهای حرم، ابیات و نوشتارهایی 
نوشــته شده است که در اینجا منظور ما فقط نوشتارها در 
داخل فضای حرم و متناســب با طرّاحی عنارص هرنی رنگ 
و طرح و جنس و فرم مکان اســت مانند قرب نوشــتۀ شــیخ 
نخودکی در صحن عتیق، یا سنگ قرب عالّمه حلّی در صحن 
عتیق و یا ســنگ قرب شــیخ بهایی. در اینجا قربنوشتۀ  شیخ 
بهایی را نقل می کنیم و بقیّۀ قرب نوشته ها منظور منی باشند.

قابل ذکر اســت که در این سنگ نوشته ها فقط سال تولّد و 
وفات شخص همراه با نام و القاب و ابیاتی چند نوشته شده 
است که با توسعۀ حریم حرم، بهرت است با نگرش کیفی در 
تحلیــل مکان و فضا به عنارص زیبایــی و تزیین و در روند 
نوین طرّاحی با نگرش جذب مخاطب و امنیت روحی زائران 

به موضوع فضا پرداخته شود.

مقربۀ مرحوم شیخ بهایی علیه الرّحمه

»وســط بنا روی قرب مرحوم شــیخ بهاء را با سنگ مرمر به 
عرض 1/20 مرت، طول 2/20 مرت و ارتفاع 55 ســانتی مرت باال 
آورده و لوحی از مرمر بر آن قرار داده اند، روی لوح با خط 

نستعلیق این عبارت حّجاری شده است:

»هــو الحّی الّذی ال یموت، بهاء امللّة و الّدین شــیخنا بهائی 
علیه الرحمة. سلســلۀ انتساب آن جناب به حارث همدانی 
منتهی می شــود. در ســن هفت ســالگی در خدمت پدرش 
شیخ حسین به والیت عجم آمده و صیت فضایلش به رشق 
و غرب رســیده و آواز محامــد ذات ملکی صفاتش به عامل 

ملکــوت پیچیده و طلوع نیّر والدتش در غروب پنجشــنبه 
شــهر محرم الحرام در بعلبک در سنۀ نهصد و پنجاه و سه 
واقع و در هزار و سی و یک به رحمت ایزدی ارتحال منود.« 

)هامن: 20۹(.

بســیاری از علام و بــزرگان هم در حرم دفن شــده اند که 
سنگ قرب ویژه ای برای آن ها طرّاحی شده است مانند عاّلمه 
طربسی در باغ رضوان با گنبد و فضایی خاص و عاّلمه حلّی 
بــا رضیح مخصوص در صحن انقالب. این قرب نوشــته ها به 
نســبت سایر نوشتارهای حرم بسیار کم است و درصد قابل 

مالحظه ای نیست.

در طرّاحی فضاهای حرم با نگرش کاربرد نوشتارها در تزیین 
و زیباســازی فضاهای برصی، بهرت است با رویکرد پژوهشی 
و منظور داشــت ظرفیت و قابلیت هرنی فرهنگی مکان به 
موضوع نگریسته شود چراکه حرم یک مکان با امنیت روحی 
و روانــی و قابلیت آرامش اخالقی و رفتاری  اســت که این 
نوشــتارهای هرنی در تناسب با انواع معامری، کاشی کاری، 
آجــرکاری، رنگ، نور، صّفه هــا، درها، کتیبه هــا، حوض ها، 
ســنگفرش ها، پنجره ها، ورودی ها و سایر زیبایی های برصی 

نقش ممتازی در احوال زائران خواهد داشت.

نتیجه گیری

کاربرد زبان در طرّاحی فضاهای حرم باعث تلطیف مکان و 
افزایش جاذبه های معنوی – هرنی و تعامل تفسیری زبانی 
– تصویری و به نوعی خوانش مکان  و هالۀ معنایی تقدیس 
و معنویت شــده اســت. در طول تاریخ انواع نوشــتارها را 
به صورت هــای گوناگون با خطوط رقــاع و ثلث و کوفی و 
نســتعلیق در فضاها طرّاحی کرده اند، کــه از روش علمی 
و شــیوۀ خاص تركیب زبانی-برصی هرنی پیروی نکرده اند، 
چراکــه در کمرت مــکان و فضایی این همه زبان فارســی و 
عربی با انواع عبارات و ترکیبات و اشــعار به صورت تزیینی 
به کار رفته اند. به همین دلیل، حرم را می توان نقطۀ عطف 
و متمرکــز کاربــرد نوشــتارها در فضاهای برصی دانســت 
کــه کمرت از الگوهای هرنی پیروی کرده اســت. با این همه 
پیشنهاد می شود به عنوان یک قابلیت ارزشی هرنی فرهنگی 
با شــیوه ای خــاص به کاربرد زبان در مــکان حرم و طرّاحی 
صّفه ها، درها، کتیبه ها، صحن ها، رسدرها، ازاره ها و... توّجه 
شود که این نگرش علمی توأم با ارتقای کیفی فضا می تواند 
دستاوردهای فرهنگی، اقتصادی، اجتامعی و... داشته باشد:

1. نقــش زبــان و خط در تزیین فضا در تناســب با عنارص 
هرنهای تصویری



حّجاری، در لغت به معنای سنگ تراشــی اســت )دهخدا، 
ذیل واژه(. حّجار، هرنمندی اســت که با تراشیدن و تغییر 
شــکل دادن تخته ســنگ های طبیعی، وســایل، مجموعه، 
لوحه و ابزارهای ســنگی به وجود می آورد )بقیعی، 83(. 
بنا به اســتفاده از ســنگ در حرم مطّهر، این پیشــۀ کهن 
در آســتان قدس رضوی وجود داشــته اســت. در اســناد، 
کتیبه ها و متون مربوط به حرم مطّهر، عالوه بر واژه های 
»حّجاری« )اعتامدالســلطنه، 3۹1/2؛ سازمان کتابخانه ها، 
موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس، سند شمـ. 13058/8( و 
»حّجارباشی« )هامن، سند شمـ. 21165/35( اصطالحات 
مشــابه دیگــری هم بــرای این هــرن و حرفــه به کاررفته 
اســت؛ ازجملــه: »سنگ تراشــی« )هــامن، ســند شــمـ. 
3262۹/60( »سنگ تراش« )هامن، اسناد شمـ. 35720/11 
»ســنگ کاری«  407/2(؛  اعتامدالســلطنه،  353۹8/17؛  و 
)ســازمان کتابخانه ها...، ســند شــمـ. 35720(؛ »تَحجیر« 
)کتیبۀ ازارۀ دارالسعاده مربوط به 12۹0 ق(؛ »منبّت کاری« 
)ســازمان کتابخانه ها...، سند شمـ. 22846/3؛ کتیبۀ باالی 
ازارۀ غرفۀ شامل غربی صحن آزادی( و »منبّت کار« )کتیبۀ 

باالی ازارۀ غرفۀ شامل غربی صحن آزادی یا صحن نو(. 

امروزه اصطالح منبّت کاری را اغلب برای هرن برجسته کاری 
روی چوب به کار می برند، اّما در گذشته به فراوانی دربارۀ 
کارهای ســنگی، به ویژه هرن حّکاکی کتیبه ها روی ســنگ 
هم اســتفاده می شده است. به هر روی، در گذشته برای 
مجموعۀ گوناگونی از کارهای ســنگی شــامل بّنایی مانند 
کف ســازی و مناکاری ســاختامن ها تا تزیینــی و هرنی و 
کاربــردی در حرم مطّهر، متام ایــن واژه ها به صورت کامالً 
مــرتادف و بــدون تفاوت معنایی خاص به کاررفته اســت 
)به عنوان مثال کاربرد واژه های »منبّت کاری« و »حّجاری« 
در توصیــف کتیبه های حرم توّســط اعتامدالســلطنه: 2/ 

385، 3۹1، 3۹2 و 433(. 

حّجاران یا سنگ تراشان در کارهای ساختامنی حرم رشکت 
داشــته اند و فّعالیت آن ها در اسناد آستان قدس منعکس 
است )ســازمان کتابخانه ها...، ســندهای شمـ. 32357/3؛ 
353۹8/17؛ 35720(. تــراش ســنگ به صــورت قطعــات 
کوچک کاشــی، که به آن »کاشــی ســنگیه« می گفتند و 
در مناســازی به کار می رفته، یا آماده ســازی و تراش مرمر 
و ســنگ های دیگر بــرای کتیبه ها و ســنگ کاری کف ها، 
ازاره ها، اطراف پنجره ها و درها )هامن، ســندهای شــمـ. 
32640/1، 35525/2 و 3563۹/4(، و ســاخت حــوض و 
نهر )هامن، ســند شــمـ. 35525/2 و 35۹72/7( توّســط 
سنگ تراشــان انجام می شده اســت. در برخی کتیبه های 
سنگی حرم به هرنمندان سنگ تراش و در موارد زیادی به 
منبّت کار، که هامن حّجار کتیبۀ روی ســنگ باشد، اشاره 
شده اســت؛ ازجمله شمس الّدین بن استاد شیخ علی محّمد 
ســنگ تراش مشهدی در کتیبۀ محو شدۀ پایۀ راست ایوان 

طالی نــارصی )اعتامدالســلطنه، 407/2(؛ مــاّل علی اکرب، 
ابوالحســن بن صنیع التولیه و اســتاد غالم علی منبّت کاران 
کتیبه های ازارۀ صحن نو )پیامیش(؛ حســین بن محّمدتقی 
موسوی و سیدحبیب و ماّلقاسم در دیگر کتیبه های سنگی 
)جاللــی، 10۹(. آســتان قدس تا دورۀ پهلــوی دوم حّجار 
دایمی و رســمی داشته )احتشــام کاویانیان، 14۹( اّما در 
دورۀ جمهوری اسالمی، با گسرتده شدن کار ساخت و ساز 
و تغییــر روش های اجرا، اغلب کارها به صورت پیامنکاری 
اجرا می شــود و اســتادکاران متعــّددی در مجموعۀ حرم 

مطّهر به کار مشغولند )داوری(. 

منطقۀ توس و شــهر نوغــان که بعداً مشــهد مقّدس نام 
گرفت، از گذشتۀ دور به داشنت انواع معدن سنگ و مردم 
آن به هرن سنگ تراشی شــهره بوده اند. اّولین گزارش های 
سفرنامه نویســان و جغرافی نگاران بعد از اسالم در افزون 
بر هزار و صد سال قبل، به این نکته اشاره دارد )لسرتنج، 
416(. در ایــن گزارش ها آمده که منطقــۀ نوغان معادن 
ســنگ دارد )ابن حوقــل، 16۹؛ حدودالعــامل، ۹0( و مردم 
آن در تراشــیدن دیگ های سنگی ماهر هستند )مقّدسی، 
468(. نوشته های ســده های اخیر از استمرار این صنعت 
و هرن نشان دارد. مثالً »فریزر«، سفرنامه نویس انگلیسی، 
در حــدود دو ســده قبــل، از سنگ تراشــان مشــهد یاد 
می کند که محصوالت و ظرف های ســاخت دســت آن ها 
»در نظــر اهالی ایران با قدر اســت و به هرجا می برند« 
)اعتامدالســلطنه، 2/ 321(. همچنین بازار سنگ تراشان از 
قدیمی ترین بازارهای اطراف حــرم مطّهر و بخش مهّمی 
از بازارهــای پرشــامر اطراف آن به شــامر می رفت که تا 
دهه هــای اخیر برجا بود. در حــال حارض هم محصوالت 
ســنگی، در شامر تحفه های شهر مشهد است )مّکی نژاد، 
201(؛ بنابرایــن، وجود معادن پر شــامر ســنگ و قدمت 
و اســتمرار پیشــۀ سنگ تراشــی در این منطقه، موضوع 
حّجاری در حرم مطّهر را به عنوان یک هرن و پیشــۀ بومی 

مطرح می سازد. 

در گذشــته انواع ســنگ مرمر و ســنگ ســیاه در شــامر 
مشهورترین سنگ های منطقۀ توس و مشهد بوده و در حرم 
مطّهر هم به کار می رفته است )سیف الّدوله، 387 و 388(. 
حتّی »آملانی«، سفرنامه نویس فرنگی، حدود صد سال قبل، 
به سنگ های معروف به »سنگ زائر« اشاره دارد که توّسط 
خدمۀ حــرم مطّهر به مکانی خاص منتقل می شــد و بعداً 
در بناهای حرم از آن ها اســتفاده می کردند. این ســنگ ها 
قطعاتی در انــواع و ابعاد مختلف بود که اغلب، زائران از 
نقاط مختلف به ســوی مشــهد روانه می کردند. نزد عامه 
چنین مشــهور بود که ســنگ ها خود حرکت کرده و برای 

آن ها کراماتی قایل بودند )آملانی، 132(.

در اسناد حرم مطّهر از سنگ سیاه )سازمان کتابخانه ها...، 

قســمتی از یک کتیبۀ ســنگی در ازارۀ صحن آزادی 

بــا نام منبّــت کار در پــای آن: »منبّت مــال علی اکرب 

منبّت کار« )1330 ق(. 

استفاده از واژۀ »تحجیر« در کتیبۀ سنگی دارالسعاده 

)12۹0 ق(: »وفّق بتحجیر هذه املکان...«

هرن حّجاری  
در حرم مطّهر رضوی

چکیده

حّجاری از هرنهای به کاررفته در حرم مطّهر رضوی اســت. قدمت آثار سنگی 
باقی مانده از گذشــته در حرم، به هشــتصد ســال می رســد. نام حّجاران یا 
سنگ تراشــان در پای برخی کتیبه های قدیمی حرم درج شــده اســت. انواع 
متنّوعی از ســنگ در آرایه های هرنی و عنارص معامری حرم به کاررفته است. 
ایــن روند تا کنون ادامه داشــته و در دوران معارص بر تنّوع کارهای ســنگی 
افزوده شــده است. این مقاله با اســتفاده از مصاحبه، اسناد، متون و تحقیق 
میدانی، ضمن بررســی اصطالحات مربوط به پیشــۀ حّجاری در حرم مطّهر، 
ســیر استفاده از ســنگ و فنون اجرای آن را در هرن و معامری این مجموعه 

مرور می کند. 

زهرا جهان پور*، بهزاد نعمتی**

* نقاش و پژوهشگر هرن

** پژوهشگر بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی
behnema@yahoo.com



سند شمـ. 125۹7/1 مربوط به سال 1263 ش.؛ پیامیش(.

دربارۀ مناســازی فضاهای حرم و پوشش دیوارها می توان 
گفــت اغلب در ازاره ها از ســنگ اســتفاده شــده و در 
ســایر مناســازی ها، به ندرت ســنگ به کاررفته اســت. از 
معــدود مناکاری هــای ســنگی در غیــر از ازاره، می توان 
َحمیل کشی  ســنگی و معرق های سنگِی زمینه، در بخشی 
از کاشــی کاری های مســجد گوهرشــاد مربــوط به دورۀ 
تیموری و نیز شمسه های معرّق سنگ در کاسه بندی آجر 
و کاشــِی ســقِف راهروی میان صحن جمهوری به بست 
شــیخ بهاءالّدین، مربوط به دورۀ جمهوری اسالمی اشاره 
کرد )اعتامدالســلطنه، 434/2؛ پیامیش(. این شمسه ها از 
شاهکارهای هرن سنگ کاری است و در هر کدام از آن ها، 
1071 قطعه ســنگ به کاررفته اســت )اســامعیل آبادی(. 
همچنیــن ســتون های توپُر منای غرفه هــای صحن جامع 
رضوی که از سنگ چینی سیرجان است، و َهرِه های سنگی 
کارشــده در این صحــن و برخی فضاهــای دیگر، در این 
شامر قرار می گیرد )داوری؛ حقایق شیرین، 64، پیامیش(. 

در حال حارض به جز ازارۀ بقعۀ مطّهر و دارالسیاده، متامی 
ازاره های حرم از ســنگ پوشــیده شده اســت )پیامیش(. 
ازاره هــا از مهم ترین محل های اســتفاده از ســنگ و در 
شــامر قدیمی ترین منونه های سنگی حرم است. قطعه ای 
به ابعاد تقریبی 50 در ۹0 ســانتی مرت از یک لوحۀ سنگی 
مربوط به ســال 615  هـ .ق در موزۀ آســتان قدس وجود 
دارد کــه عبارت »امر بــه عبدالعزیز بن آدم« و تاریخ فوق 
به همراه نقوش تزیینی زنجیره ای ساده بر روی آن حّجاری 
شده و احتامل می رود در ازارۀ بخشی از حرم مطّهر نصب 
بوده است. قدیمی ترین ازاره های سنگی منصوب در حرم 
مطّهر قاب بندی های ســنگی ازاره های کاشی  دارالسیاده 
و ازاره های مســجد گوهرشــاد مربوط بــه دورۀ تیموری 
است )اوکین، 254(. تفاوت در گزارش های قدیمی با آنچه 
امروز وجود دارد، نشان می دهد که اصل سنگ های دورۀ 
تیمــوری باقی منانده و در تعمیــرات گوناگون، جایگزین 
شــده )مثالً ر. ک. پوپ، 247(؛ اّما تزیینات به کاررفته در 
سنگ ها به هامن شکل قدیمی است. استفاده از سنگ در 
ازاره  که در دورۀ تیموری دیده می شــود )اوکین، 130( در 
دورۀ صفوی و افشار دنبال شد. در اسناد اداری سال های 
مختلف به حّجاری و تعمیر سنگ ازارۀ مکان های مختلف، 
به ویژه ایوان ها اشاره شــده است )سازمان کتابخانه ها...، 
ســند شــمـ. 4 و 32357/3 مربوط به سال 10۹0 ق ؛ سند 
شمـ. 3563۹/4 مربوط به سال 114۹ ق(. حتّی ظاهراً ازارۀ 
کاشــی کاری برخی قسمت ها مانند مدرسۀ دودر، با سنگ 

جایگزین شد )اوکین، 337(. 

در دورۀ قاجار این ســّنت ادامه یافت و ازارۀ بخشــی از 
رواق ها نیز به همراه کف ســازی ها از سنگ پوشیده شد. 

برخی از این ازاره ها با تزیینات هرنی زیبایی همراه بوده 
است )افضل امللک، 268(. در دورۀ پهلوی ازاره های سنگی 
کــامکان رایج بود. ولی کمرت تزیینی در آن به کار می رفت 
و اغلــب به صورت تخته  ســنگ های الوان بــدون کتیبه یا 
تزیین خاص اجرا می شد. ازاره های دارالرسور، دارالذکر و 
دارالزهد در این شامر است )آستان قدس دیروز و امروز، 
8۹، ۹6 و 10۹(. در دورۀ جمهوری اســالمی همین شــیوه 
ادامه یافت، با این تفاوت که ســنگ های به کاررفته تنّوع 
بیشــرتی دارند و از آن مهمرت این که در برخی قســمت ها 
تالش شــده تا ازاره ها ساده نباشــد و آرایه هایی در آن ها 

ایجاد کرده اند )پیامیش(. 

آرایــۀ ازاره های ســنگی در دوره های تیمــوری و صفوی 
شــامل نقوش هندســی مخترص )مثالً در ایــوان مقصورۀ 
مســجد گوهرشاد، ر. ک. پوپ، 247( و به ویژه ستون های 
توکار تزیینی حّجاری شــده با طــرح پیچک و پایه گلدان 
و رسســتون های مقرنس دار اســت )مثالً در دارالسیاده و 
ایوان های رشقی و غربی صحن انقالب(. حّجاری یا منبّت 
ســنگ با نقوش گیاهی برجسته از آرایه های بسیار مهّمی 
اســت که در دورۀ قاجار، در فضاهایی چون دارالحّفاظ، 
توحیدخانــه، گنبــد حاتم خانــی و فضاهای پشــت رس و 
پایین پا به کار رفته است )افضل امللک، 168؛ سدیدالسلطنه، 
231؛ اعتامدالســلطنه، 517/2، سازمان کتابخانه ها...، سند 
شــمـ. 22846/3 مربوط به ســال 131۹ ق و عکس شامرۀ 
24641(. آخریــن منونۀ منصوب ایــن حّجاری ها در رواق 
توحید خانه باقی مانده اســت. این حّجاری ها با استادی 
و ظرافت بســیار، بر روی ســنگ ســیاه انجام شده، ولی 
رنگ آمیزی روی آن ها، از نفاســت و زیبایی شــان کاســته 
اســت. در دورۀ جمهوری اسالمی، با اســتفاده از تکنیک 
معــرّق و چفــت کاری، نقش های هندســی گوناگونی در 
ازاره ها اجرا شــده اســت. در ازارۀ رواق های دارالوالیه و 
داراالجابه، با استفاده از طیف های مختلف رنگی سنگ و 
نوارهای بســیار ظریف و باریک سنگ های سیاه و سفید، 
زیباترین گره های هندسی کند و تند نشانده شده که هر 
کدام شــاهکار حّجاری به شــامر می روند. همچنین ازارۀ 
رواق هــای دارالحکمه و دارالکرامه با چیدمان شــطرنجی 
قطعات رنگی ســنگ مرمــر، از جلوه هــای بدیع حّجاری 

دورۀ معارص است. 

در حرم مطّهر چند محراب حّجاری شده وجود دارد. تنها 
محراب ســنگی قدیمی حرم، متعلّق به مســجد گوهرشاد 
اســت که از ســنگ مرمر ساخته شــده و کتیبه هم دارد. 
البته این اثــر در جریان تعمیــرات دوران معارص به کلّی 
بازســازی شده است )ســیدی و دیگران، 46(. به جز این، 
چنــد محراب ســنگی در بناهای دورۀ جمهوری اســالمی 
ساخته شده اســت. دو محراب در رواق دارالوالیه وجود 
دارد که هر دو ســنگی اســت. یک طاق منای محرابی که 

منبّت سنگ در ازارۀ توحیدخانه، دورۀ قاجار.

معــرّق ســنگ در ازارۀ دارالوالیه، 

دورۀ جمهوری اسالمی.

ســند شــمـ. 32357/4 مربوط به 10۹1 ق(، ســنگ آهک 
)هامن، سند شــمـ. 35720/1 مربوط به سال 1158 ق( و 
سنگ مرمر )هامن، سند شــمـ. 35525/2 مربوط به سال 
114۹ ق( که در قدیم به آن رُخام می گفته اند )دانش نامۀ 
دانش گسرت، 76/10( نام برده شده است. سنگ مرمر سبز 
الوان منطقۀ خاَدر شــاندیز کــه از ممتازترین و زیباترین 
ســنگ های مرمر اســت، تا ســال های اخیر برای مصارف 
ســاختامنی اســتخراج می شده اســت. در حال حارض در 
بسیاری از مناطق کوهســتانی اطراف مشهد، از شامل تا 
جنوب، انواع سنگ های مرمر و »میکا« یا »تالک شیست« 
اســتخراج می شود )داوری( و در انواع کارهای ساختامنی 
و هــرنی و تزیینی کاربرد فراوان دارد. نوع نرم تر ســنگ 
میکا که به »هرکاره« معروف اســت، برای ساخنت ظروف 
و صنایع دســتی به کار می رود و نوع سخت تر آن معروف 
به سنگ سیاه برای کارهای ســاختامنی استفاده می شود 

)رساقی نوغانی(. 

در حــال حارض ســنگ هایی که در بناهــای حرم مطّهر و 
فضاهای وابســته دیده می شود، بسیار گوناگون و پرشامر 
است. سنگ های مرمر ازجمله سنگ خلج که نوعی سنگ 
چینــی محلی مربوط به کوه های جنوب شــهر مشــهد با 
ترکیبــی از رنگ هــای خاکســرتی فام دار اســت و به طور 
گســرتده اســتفاده می شــود و معادن آن هــم در اختیار 
آســتان قدس می باشد؛ مرمر شــاندیز، سیرجان، محاّلت و 
اصفهان، تراورتن و مرمریت ســیرجان، گرانیت یا ســنگ 
خارا از معادن مشهد و بیرجند و سنگ سیاه. این سنگ ها 
بــه رنگ هــای مختلف، ازجمله ســفید، نباتــی، لیمویی، 
کرم، عســلی، هلویی، پرتقالی، قرمز، سبز فیروزه ای، سبز 
انگوری و ســبز جنگلی، ابلق، خاکســرتی و مشکی وجود 
دارد. طرح ها و نقش هــای طبیعی مختلف ازجمله ابری، 
دانــه انــاری، دانــه یاقوتــی و گل برفی در آن هــا دیده 
می شــود. برخی از این نقش ها با بُرش هایی که در امتداد 
طرِح سنگ )تو راه( یا خالف آن )بی راه( می خورد، شکلی 
متفاوت پیدا می کند )داوری؛ آستان قدس دیروز و امروز، 
88، ۹7 و 150؛ ســازمان عمران حریم حرم...، 10، 16، 24، 
36، 42، 145؛ سیف الدوله، 387؛ امام، ۹0 و 43۹؛ سازمان 
کتابخانه ها...، ســند شــمـ. 101105؛ پیامیــش(. به عنوان 
مثال ســنگ های مرمر عســلی ازارۀ دارالحجه با استفاده 

از برش بی راه، نقشی متفاوت پیدا کرده اند )پیامیش(. 

هرن حّجــاری با فنون مختلفی انجام می شــود. این فنون 
شامل برش و تراش انواع قطعات و صفحات سنگی پوشش 
سطوح؛ کنده کاری )نقش منفی یا فرورفته( یا برجسته کاری 
)نقش مثبت( کلامت و نقوش؛ معرّق سازی یا چفت کاری 
که با چیدن قطعات سنگی در کنار یک دیگر و ایجاد طرح 
و نقش صورت می گیرد؛ و همچنین مشبّک ســازی است. 
در گذشــته متــام این کارها از برش ســنگ و صفحه کردن 

آن ها تا شــکل دادن و کنده کاری، با انواع کلنگ، تیشــه، 
چکش و قلم هــای مخصوص، مانند تیشــۀ َهنگره و قلم 
نیم بُر صورت می گرفت؛ اّما اکنون اغلب مراحل استخراج 
و آماده سازی با دستگاه ها و ابزارهای برقی انجام می شود 

)داوری؛ رساقی نوغانی؛ اسامعیل آبادی؛ اوکین، 64(. 

ســنگ در حرم مطّهر کاربردهای گوناگونی داشته و دارد. 
در گذشــته که آماده سازی ســنگ دشوار بوده از آن کمرت 
استفاده می شده )پوپ، 166( اّما با پیرشفت های صنعتی 
دهه هــای اخیــر و اســتفاده از فن آوری در آماده ســازی 
و اجرای عنارص ســنگی، اســتفاده از آن، بســیار بیشرت از 
قبل شــده اســت. این عنرص پایا و محکم بــرای مقاصد 
ساختامنی مناسب و جّذاب است. از سوی دیگر، زیبایی و 
قابلیت شکل پذیری آن باعث شده تا برای مصارف تزیینی 
و آرایه ســازی هم به کار رود و عالوه بر این ها، در شــکل 
دادن به عنارصی چون ســاعت آفتابی، حوض و سقاخانه 

استفاده شد. 

استفاده از سنگ در کف ســازی فضاهای داخلی )تاالرها 
و رواق هــا( و خارجی )صحن ها( حرم، در گذشــته کمرت 
از امــروز رواج داشــته و حتّی می دانیم کــه کف برخی 
فضاها مانند دارالحّفاظ، دارالضیافه و گنبد اللّه وردی خان 
تــا همین دهه های اخیر با کاشــی پوشــیده بوده و بعداً 
ســنگ فرش شــده اســت )پوپ، 272؛ اعتامدالســلطنه، 
382/2؛ احتشــام کاویانیان، 158؛ سدیدالســلطنه، 221(. 
در پنجاه ســال اخیر کف سازی متام صحن ها و رواق ها با 
سنگ انجام گرفته و سنگ فرش بقعۀ مطّهر بارها تعمیر و 
تعویض شده که آخرین آن، مربوط به سال 137۹ هـ . ش. 
و تعویض رضیح مطّهر بوده اســت )آستان قدس دیروز و 
امروز، 88 تا 101؛ عزیزیان، 2۹(. در حال حارض سنگ های 
کــف بقعۀ مطّهر از مرمر ســبز چمنــی متعلّق به معدن 
نقدۀ کرمان اســت )داوری(. کف رواق ها و شبســتان ها 
با بهرتین ســنگ مرمر فرش می شــود و کــف صحن ها و 
فضاهای باز نیز با اســتفاده از سنگ های خلج، گرانیت و 
سنگ سیاه آراســته می گردد. همچنین در کف سازی های 
دوران معارص عالوه بر چیدمان ســاده و خفته و راســته، 
معــرّق کاری ســنگی و گره چینی هــای بســیار زیبایی با 
اســتفاده از رنگ های مختلف سنگ کار شده است. گنبد 
اللّه وردی خــان، دارالوالیــه، دارالحّجــه، کتابخانۀ مرکزی 
آســتان قدس و صحن جامع رضوی از منونه های قابل ذکر 
در این باره اســت. شمســه ها و نقش هــای به کاررفته در 
فضاهای داخلی و رواق ها ریزنقش و در فضاهای وســیع 
صحن هــا بزرگ تر اســت )پیامیــش(. دربــارۀ پلّه ها هم 
می تــوان گفــت در دوران معارص، متامی پلّه ســازی ها با 
ســنگ پلّه که ضخامت زیادی دارد، انجام می شود؛ اّما در 
گذشته از کاشی هم در پلّه سازی فضاهای درونی و حتّی 
بیرونی حرم استفاده می شده است )سازمان کتابخانه ها...، 

طرح حاصل از برش بی راه ســنگ مرمر عســلی در 

ازارۀ دارالحجه

ازارۀ از میــان رفتۀ بخشــی از دارالحفــاظ، منبّت 

ســنگ، دورۀ قاجار )ســازمان کتابخانه ها...، عکس 

شامرۀ 24641(



وقایعی چون عاشــورای رضوی )منصوب در ایوان جنوبی 
صحن جمهوری( را از ســنگ تهیه کرده اند. تکنیک اغلب 
کتیبه های ســنگی به صــورت برجســته کاری و در برخی 
موارد نــادر مانند کتیبۀ دانشــگاه علوم اســالمی رضوی 
به صورت کنده کاری حروف و کلامت است. اغلب کتیبه ها 
از ســنگ مرمر، سنگ سیاه و گاهی از سنگ صابون تهیه 

شده است )جاللی، 107؛ پیامیش(. 
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تصویر سندشامرۀ 33/22846: هزینۀ 

سنگ  کاری و منبت کاری ازارۀ راهروی 

کشیک  خانۀ خّدام در سال 131۹ ق. 

)آرشیو اسناد کتابخانۀ مرکزی(

کتیبۀ احداثیه را در دل خود جای داده، در ضلع شــاملی 
صحن قدس کار شــده اســت. این محراب ها و طاق منا با 
اســتفاده از معرّق های سنگ الوان و بسیار زیبا و ظریف، 
گره چینــی و بــا نقوش هندســی بســیار زیبایی آراســته 
شــده اند. حتّــی مقرنس های داخل طاق منــای محرابی از 
ســنگ مرمر ساخته شــده و داخل آن ها چراغ تعبیه شده 
که شــب ها جلوۀ خاّصی دارند. بخشــی از محراب بزرگ 
ایوان ولی عرص در صحن جامع نیز از ســنگ مرمر ســبز 

ممتاز ساخته شده است )پیامیش(. 

حوض هــا و ســنگاب های حرم مطّهــر نیز از ســازه های 
حّجاری شــدۀ این مجموعــه  اســت. قدیمی ترین عنرص 
سنگی یافت شــده در حرم مطّهر، سنگاب عظیمی است 
که در انتهای ســدۀ ششم هـ .  ق از سنگ سیاه مشهور به 
هرکاره ساخته شده )ســنگاب خوارزمشاهی( و تا ابتدای 
ســدۀ حارض در محلّی به نام ســقاخانه قرار داشت. این 
ســنگاب از شاهکارهای هرن سنگ تراشی به شامر می رود. 
عالوه بر آن، سنگاب سقاخانۀ کنونی صحن انقالب که به 
دستور نادرشــاه از هرات آورده شده و سنگاب سقاخانۀ 
صحن نــو که اکنون در وســط حوض صحــن آزادی قرار 
دارد، هر دو از ســنگ یکپارچه اســت که بــا مهارت متام 
حّجاری شــده و به صورت آبخوری بزرگی شکل گرفته اند. 
ســاخنت حوض با دیواره های ســنگی از قدیــم رایج بوده 
)اوکین، ۹1( و در اســناد تاریخی آســتان قدس، به ساخنت 
حوض های سنگی اشاره شده است )سازمان کتابخانه ها...، 
سند شــمـ. 35525/2 مربوط به ســال 114۹ ق(. در حال 
حــارض متام حوض های موجــود در صحن های حرم مطّهر 
از ســنگ ساخته شده است. اغلب این حوض ها به اشکال 
هندســی زیبا مانند چهار یا هشت گوش یا گل هشت پر 
طرّاحی شــده و ســازه های مرمری که به زیبایی حّجاری 
شده، به عنوان پایۀ چراغ یا گلدان های تزیینی در اطراف و 
یا میان آن ها قرار داده اند. حوض هشت پر مسجد جامع 
گوهرشاد از زیباترین حوض های حرم مطّهر می باشد که با 

سنگ خلج حّجاری و ساخته شده است )پیامیش(. 

ســقاخانه های صحــن قــدس و صحن جمهــوری که هر 
دو مربــوط به دورۀ جمهوری اســالمی اســت، از بهرتین 
منونه های کارهای ســنگی در حرم مطّهر می باشند. داخل 
سقاخانۀ صحن قدس متاماً از سنگ پوشیده شده و دیوارها 
و سقف آن معرّق کاری بسیار ظریفی از سنگ دارد. حتّی 
اشــکال گیاهی و کتیبه های ظریف آن هم ســنگی است. 
ســینی آبخوری های ســقاخانه، ظرف های ســنگی بسیار 
خوش تراشی است که روی آن ها، گل های تزیینی برجسته 
کاری شده اســت. منای داخل ســقاخانۀ صحن جمهوری 
معرّق کاری از ترکیب ســنگ و کاشــی اســت. ستون ها، 
رسســتون ها و حتّی طاق های تیزه دار دهانه ها نیز متاما با 

سنگ اجرا شده است )پیامیش(. 

برخی حفاظ پلّه ها و حصارهــای کوتاه و بلند جداکننده 
در حرم مطّهر از ســنگ ساخته شــده است. مشبّک های 
زیبایی که از کنار هم قرار گرفنت اضالع ســنگی، گره های 
هندســی زیبایی تشــکیل می دهند، مانند آنچه در باالی 
طاق منای محرابی صحن قدس کار شده، و یا مشبّک هایی 
که از دل یک صفحه ســنگ یک پارچه شــکل گرفته و در 
آن، خطوط جداکنندۀ گره هــا، به صورت نوارهای باریکی 
از ســنگ ســیاه نشــانده اند، از مهم ترین منونه های هرن 
حّجاری در حرم است. َدِر ورودی میان ایوان غربی مسجد 
گوهرشــاد و بســت شــیخ بهاءالّدین از دیگــر منونه های 
نادر مشــبّک ســنگی در حرم مطّهر می باشــد. اغلب این 
مشــبک ها از ســنگ مرمر ســاخته شــده اند. روی اغلب 
دریچه های هوای تعبیه شده در دیوارهای سنگی رواق ها 
نیز مشــبّک های سنگی ظریف نهاده اند. در فضاهایی که 
نیاز به دیوارک های جداکننده بوده، مانند بخش شــاملی 
رواق دارالســیاده و یــا حریــم مقابل ایوان هــای طال، از 
صفحات و پایه های ســنگی کوتاه اســتفاده شــده است 

)پیامیش(. 

از مهم ترین عنارص سنگی تزیینی در حرم مطّهر، کتیبه ها 
هســتند. قدیمی ترین منونۀ کتیبه های سنگی حرم، کتیبۀ 
مرمرین محراب مســجد جامع گوهرشــاد اســت که لوح 
اصلــی آن بــه خط بایســنغرمیرزا بــوده اســت. جز آن، 
کتیبۀ مدرســۀ باالرس را می توان نام برد که اکنون از میان 
رفتــه و مربوط به همین دوره اســت )اوکین، 153، 302(. 
کتیبه های ســنگی خفنگ ایوان های غربی و رشقی صحن 
انقالب نیز از بهرتین منونۀ کتیبه های ســنگی دورۀ صفوی 
اســت که با خطوط ثلث و نســتعلیق آن را نگاشــته اند. 
کتیبه های ســنگی دورۀ صفوی حرم مطّهر بسیار بیش از 
این بوده که از میان رفته است )احتشام کاویانیان، 207(. 
از دورۀ قاجــار کتیبه های ســنگی پرشــامری باقی مانده 
است. در این دوره رسم شد که باالی ازاره ها، ردیفی کتیبۀ 
ســنگی، معموالً به خط نستعلیق کار کنند. این پدیده در 
برخی رواق ها مانند دارالســیاده، دارالحّفاظ، بقعۀ مطّهر 
و دارالّســعاده و حجــرات صحن ها به فراوانی به چشــم 
می خورد. نیز ســنگ مزارات افراد معمــوالً کتیبه دارد که 
در برخی موارد، مانند سنگ قرب عباس میرزا که اکنون در 
موزۀ آستان قدس نگه داری می شود، کتیبۀ بسیار مفّصل و 
بزرگی است که ماهرانه در سنگ حّجاری و برجسته کاری 

شده است.

 از منونه های ویژۀ کتیبه های ســنگی که با اســتادی متام 
حّجاری شــده، کتیبه های ســتون های تزیینــی ازارۀ ایوان 
طالی نارصی در صحن آزادی اســت که درپایه های ایوان 
اجرا شــد )پیامیــش(. در دورۀ معارص برخــی کتیبه های 
احداثیــه مکان هایی مانند صحن قــدس، کتابخانۀ مرکزی 
آســتان قدس و دانشــگاه علوم اســالمی رضــوی و کتیبۀ 

کتیبۀ حّجاری شــده توّسط شمس الّدین سنگ تراش 

در پایــۀ ســتون تزیینی ســمت چپ ایــوان طالی 

نارصی، دورۀ قاجار.

کاربندی مقرنس، معرّق و کتیبۀ سنگی در طاق منای 

محرابی صحن قدس، دورۀ جمهوری اسالمی. 



هرن کتاب آرایی در مکتب شیراز )عرص تیموریان 
و صفویان(

با آغاز سدۀ هشــتم  ه.ق و هم زمان با حکومت ایلخانان 
مغــول در ایــران، »شــیراز« کــه به واســطۀ هوشــیاری 
حکمرانانــش از حمــالت مغــوالن در امــان مانــده بود، 
محیطی امن بود برای ادامۀ سبک کهن کتاب آرایی ایرانی، 
کــه نوآوری هایی چند نیز به آن افــزوده گردید. مذّهبان 
ایرانــی برای تذهیــب کتب مصّور، شــیوه ای خاص پدید 
آوردند، این شــیوه، به تدریج در قرن نهم ه.ق تحت تأثیر 
ســبک تیموری جانشین سبک مغولی تذهیب قرآن ها در 
عراق و ایران و تا حدودی هم در ترکیه گردید و با شــیوۀ 
مملوکی در مرص و سوریه تا سال ۹23 ه.ق، -که عثامنیان 

آنجا را ترصّف کردند- همچنان رواج داشت.

در ســدۀ نهم هجری، هرن کتاب آرایی ایــران وارد مرحلۀ  
نوینی گردید، و آثاری کم نظیر )در قالب قرآن، شــاهنامه، 
دیوان اشــعار و...( تهیه و تولید گردیدند. در این دوران و 
تنها پس از چند دهه ازحکومت ایلخانان در نیمۀ شاملی 
ایران، در دیگر نواحی کشور نیز هرنمندان به خلق آثاری 

بدیع دست یازیدند.

در آســتانۀ ســدۀ نهم ه.ق، پیوند بین مکتب های هرنی 
شــیراز، بغداد و تربیز برقرار گردید. البته این پیوندها به 
ســبب مهاجرت هرنمندان بزرگ، به دستور امیر تیمور و 
پس از فتــح بغداد )7۹5 ه.ق( و تربیز )804 ه.ق( انجام 

گرفت.

 بــا ورود تیموریــان به صحنۀ کتاب آرایی مکتب شــیراز، 
گرایشــی نو وارد این مکتب گردید. یعنی رویکردی ترکی- 
مغولــی که برای تثبیت با گرایش هــای ایرانی در آمیخت 
و ترکیبــی نو فراز آورد. شــایان ذکر اســت کــه تذهیب 
در مکتب شــیراز پرمایه و غنی بــود و این بر اثر حضور 
هرنمندانی صــورت گرفت که تجارب ارزشــمندی در فن 
نگارگری کســب کرده بودند، به طوری که نشــانه هایی از 
زیبایــی تذهیب این مکتب را می توان در تذهیب مکتب 

هرات نیز رساغ گرفت )آژند 1387، 281(.

حاکامن تیموری با هدف به منایش گذاشنت قدرت سیاسی 
خویــش، همــواره حامیــت شــگفت انگیزی از هرنمندان 
می منودنــد. بدین ترتیــب، کتاب تذهیب شــده، با منایش 
شــکوه و جالل شاهانه، به صورت وسیلۀ مرشوعیت یافنت 
برای مــرصف برگزیــدگان در آمد. فرمانروایــان تیموری، 
زیبایی هرنی را به صورت رضورتی برای اسرتاتژی امپراتوری 
در آوردند. "اســکندر میرزا"، یکی از جانشینان تیمور که 
بر اصفهان و شــیراز حکومت می کــرد )812-817 ه.ق(، 
در شــیراز کتابخانۀ با شکوهی بنا کرد و در آن بسیاری از 

هرنمندان دربار جالیری را فراخواند )ریشار 1383، 60(.

پــس از وی پــرس عمویش"ابراهیــم میــرزا"، شــاهزادۀ 
خوش نویس، حکومت فارس را در دست گرفت )83۹-817 
ه.ق(، درحالی که برادرش، "شــاهرخ" تا ســال 850  ه.ق 
حاکــم هرات بود و در آنجا کتابخانــه ای عظیم با حضور 
هرنمنــدان بزرگ آن زمان تأســیس منود. البتــه در دربار 
سخت مقّرراتی شاهرخ، هرن کامالً ماهیتی شاهانه داشت.

در ادامه )در ســال 873  ه.ق (، "ســلطان حســین بایقرا" 
حکومت هرات را به دســت گرفــت و در این دوران بود 
کــه هرنمندانی همچون »بهزاد« پا بــه عرصۀ کتاب آرایی 
ایرانی گذاردند. اّما اصوالً باید هرن دورۀ تیموری در ایران 
را در چهــار نقطه و در پیوندی متقابــل با یکدیگر مورد 
تجزیــه و تحلیل قرار داد. چهار گوشــۀ این مربع طالیی، 

یعنی"شیراز، هرات، سمرقند و تربیز" بودند.

شایان یادآوری اســت، هرن تیموری عالوه بر ماوراءالنهر و 
رشق ایران، به طور هم زمان در دورۀ حکومت آق قویونلوها 
و قراقویونلوهــا در غرب نیز تأثیــر گذار بود، به طوری که 
تأثیر دو مکتب هرات و شیراز بر شیوۀ نقاشی و تذهیب 

»ترکامنان« را می توان به وضوح دید.

در حقیقــت، از این دوران به بعد بود که شــیوۀ تذهیب 
ایلخانــی با نقــوش در هم تنیدۀ اســلیمی و رنگ آمیزی 
با وقــار و باشــکوه، گره های هندســی جای خــود را به 
تذهیب های ظریف و پر از پیچیدگی تیموری داد و البته 
تغییر قطع کتب از ســلطانی به رقعــی و گاه کوچک تر، 
در کنار اضافه شدن روش های نوین در عرصۀ کتاب آرایی 
)حل کاری، انگ، قطاعــی، عکس و...( همه و همه مولّد 
شیوه ای نو با شاخصه هایی جدید در عرصۀ تزیین و تهیۀ 

کتاب در قالب مکتب شیراز بود.

تصویر 1 ( دو صفحۀ مذّهب آغازین از قرآن به 

ابراهیم ســلطان«، مکتب شیراز )در موزۀ  خط»

مرتوپلینت، نیویورک(

بررسی شیوه های تذهیب در »مکتب شیراز« )سده های نهم و دهم قمری(

روزبهان شیرازی؛ 
نابغۀ خط و تذهیب 

چکیده
 در بررســی تاریخ »کتاب آرایی« ایران در دوران اسالمی، منونه های فراوانی از مصاحف قرآنی سده های 
مختلف هجری را می توان رساغ گرفت که به لحاظ کیفیت خط و تذهیب و تجلید، کم نظیر و چشــم 
نواز هستند؛ اّما تولید این چنین مصاحف بسیار نفیس )سلطانی( همواره در سایۀ حامیت پادشاهان و 
درباریان در دوره های مختلف و عمدتاً در کتابخانه های ســلطنتی و زیر نظر اساتید عرصۀ کتاب آرایی 

ممکن بوده است.
 دهه های پایانی سدۀ نهم و آغازین سدۀ دهم ه.ق، شاید از مهم ترین و تأثیر گذارترین لحظات تاریخ 
هرن کتاب آرایی ایران به حساب بیاید، که وجود تعداد قابل توّجه مصاحف نفیس )قرآن، شاهنامه، کتب 
شعر و ادعیه( با تنّوعی چشمگیر در طرّاحی و رنگ آمیزی و کیفیت کتابسازی و هرنمندان فراوانی در 

خوش نویسی، تذهیب و نقاشی خود گواهی است بر این مّدعا.
 اّمــا در میان هرنمندان خوش نویس، اندک افرادی بوده اند که تذهیب آثارشــان را نیز خودشــان انجام 
می دادند، که از آن میان می توان به هرنمندانی همچون: "ابن بّواب" )سدۀ چهارم ه.ق(، "عثامن بن ورّاق" 
)سدۀ پنجم ه.ق(، "عبداللّه همدانی" )سدۀ هشتم ه.ق( و "روزبهان شیرازی" )سدۀ دهم ه.ق(، اشاره 

منود.
 شــکوه تذهیب در عرص صفوی را باید در میان ســه مکتب مهم "تربیز، هرات و شیراز" و در ارتباط با 
مکتب بغداد و ماوراءالنهر جستجو منود. در این فرصت، بر آنیم تا با بررسی رشایط اجتامعی- سیاسی 
»شیراز« در سده های نهم و دهم ه.ق، شیوه های رایج در هرنهای خوش نویسی و تذهیب مصحف و نیز 
هرنمندان تأثیر گذار این دوران را معرّفی و آثار شاخص آن ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم و دراین 

رهگذر با آثار واحوال هرنمند یگانۀ آن عرص، »روزبهان طبعی شیرازی« و خاندانش آشنا شویم.
 "روزبهان" بدون شک، یکی از خاّلق ترین و تأثیر گذارترین هرنمندان در زمینۀ خط و تذهیب قرآنی در 
مکتب شــیراز و صد البته هرن کتاب آرایی ایرانی در ســدۀ دهم  ه.ق به حساب می آید. شیوۀ طرّاحی و 
کیفیت اجرایی )خط و تذهیب( آثار وی آن چنان عالی است، که کمرت می توان منونه هایی همسنگ و 

همطراز با آثار وی پیدا کرد.
در این مقال، شانزده اثر وی را شناسایی و با ارائۀ تصاویر، مورد بررسی قرار می دهیم. در ادامه، الگوی 
روزبهان در تهیۀ مصاحف قرآنی -قرآن به خط و تذهیب وی که امروزه در کتابخانۀ چسرتبیتی دوبلین 
نگــه داری می شــود- را با ارائۀ تصاویر، مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهیــم داد و به لحاظ فنی با دیگر 

مصاحف مشابه مقایسه خواهیم کرد.

واژگان کلیدی : روزبهان شیرازی، مکتب شیراز، خوش نویسی، تذهیب، قرآن نگاری، تیموریان و صفویان
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مکتب هرنی » شیراز« و خاندان روزبهان شیرازی 

برای درک مفاهیم ســّنتی و سبک های هرنی، باید دیدگاه 
خاص فرهنگی- اجتامعی را نیک دریافت که این مفاهیم 
در درون آن به وجود آمده اســت. در آفرینش آثار هرنی، 
به ویژه در شــیوۀ سّنتی، استاد هرنمند، در حقیقت هامن 
هرنمند اصیلی اســت که بــا تکیه بر خاّلقیــت، می تواند 
بــه اصل، یعنی خدا و به عامل معنــا بازگردد، این مهم در 
پرتو معرفت و بینشــی شکل می گیرد که حاصل تجربه ای 

معنوی در سّنت است.

شــناخت و آگاهی از این سّنت ها، ما را در تحلیل روابط 
ریاضی و هندســی میان نقوش یــاری می دهد، و در این 
رهگذر می توانیم، شــیوه و مکتب هرنی دوره ای خاص یا 

هرنمندی خاّلق )همچون روزبهان( را تشخیص دهیم.

آغاز سدۀ دهم ه.ق هم زمان بود با تغییری مهم در عرصۀ 
سیاست ایران، به طوری که حکومت آق قویونلوها از سوی 
شــاه اسامعیل صفوی برچیده گردید. این تغییر قدرت در 
شیراز تا حد زیادی به آرامی و در فضایی نسبتاً آرام انجام 
پذیرفت. اّما شــاید مهم ترین اتّفاق ایــن دوران تغییر در 
نوع نگرش مذهبی ایرانیان بود. با روی کار آمدن صفویان 
در ایران اســالم شیعی به عنوان مذهب رسمی کشور جای 
چندین ســده تفّکرات ســّنی را گرفت و این نحلۀ جدید 
زمینه ســاز خلق آثاری نو در حوزۀ هرن و معامری اسالمی 
ایران گردیــد، که گاهی از آن به عنوان»هرن شــیعی« نیز 

نام می برند.

هرن کتاب آرایــی ایران نیز از گزند تغییرات مصون مناند و 
هرنهای نقاشی و تذهیب نیز در این دوران دچار تغییراتی 
اساســی گردیدند. اّما، ایران در توســعۀ هرن اســالمی این 
دوره نقــش مهّمــی را ایفا می کرد. آثاری کــه برای دربار 
تیموری و رقبای ترکامن آن ها، تهیه گردیده، هم از لحاظ 
تعــداد و هم به لحاظ کیفیت هرن کتاب آرایی، نســبت به 
دیگر رسزمین های اســالمی در این دوران، منونه های قابل 

توّجهی هستند.

به نظر می رسد، همچنان که تقاضا برای دست نوشته های 
نفیس فزونی می گرفت، ســبک و ســیاق ترکامنی منسوخ 
می شــد، از طرفی تحّوالتی که در این دوره )ســدۀ دهم 
ه.ق( در تدویــن و تهیــۀ قرآن ها رخ داد، تأثیر بســزایی 
بــر روند تکامــل هرن کتاب آرایی، تا یک ســدۀ بعد را نیز 

به همراه داشت.

امروزه به دلیل کمبود منابع مکتوب از دو دهۀ اّول ســدۀ 
دهم ه.ق، قضــاوت دربارۀ چرایــی و چگونگی تحّوالت 
هرنی این دوران گذرا ناممکن می مناید. اّما آنچه مشّخص 
است، شیراز در آن دوران همچنان مرکزی مهم برای تولید 
کتاب در ایران به حساب می آمده و خاندان های معروفی 

همچون “حســینی”، “خوارزمی”، “روزبهان” و... در کار 
تولید کتاب های نفیس فّعال بوده اند]تصویر 4[.

صاحب گلســتان هرن، در معرّفی خوش نویســان برجستۀ 
شــیرازی ســدۀ نهم و دهم ه.ق، از موالنا شــمس الّدین 
محّمــد ظهیر، موالنا روزبهان، میرعبدالقادر الحســینی و 
حافظ عبداللّه یاد می کند )قاضی احمد قمی 1366، 28(.

شــیراز در مقایســه با دیگر مراکز تولیــد مصحف نفیس 
)تربیز، هرات( هم به لحاظ کیفیت آثار و نفاســت و هم 
به لحاظ تعداد مصحف، گوی ســبقت را از رقبایش ربوده 
بود، به طوری که این روند رو به رشــد که تقریباً سه سده 
ادامه یافته بود، در پایان سدۀ دهم  ه.ق به قلّۀ شکوفایی 

خود رسید.

اّما این چنین به نظر می آیــد که نام خاندان روزبهان، در 
زمینۀ کتابت و تذهیب در شهر شیراز از دهه های آغازین 
ســدۀ دهــم ه.ق، به عنوان هرنمندانی پــر کار و صاحب 
ســبک همواره مورد توّجه بوده است. پدر روزبهان، یقیناً 
هامن کاتب مشهور شیرازی است که مصاحف متعّددی را 
در نیمۀ دوم سدۀ نهم ه.ق کتابت کرده. وی در نسخه ای 
از خمسۀ نظامی خود را با عنوان نعیم الّدین بن صدر الّدین 

مذّهب معرّفی کرده است.

از ســوی دیگر، نســب فامیلــی این خاندان شــیرازی، به 
فیلســوف بزرگ، شیخ روزبهان شــیرازی کبیر )522- 606 
ه.ق( می رســد. همچنین در میان رســاالت فارسی که در 

تصویر 4. شــاهنامۀ فردوســی، کاتــب: محّمد 

کاتب شــیرازی، تذهیب: حسین مذّهب، تاریخ: 

۹56 ه.ق، مکتب شیراز، )در کتابخانۀ توپکاپی 

رسای، استامبول(

تذهیــب مکتــب شــیراز در دورۀ تیمــوری را می توان از 
ســال های آغازین حکومت اسکندر ســلطان )که متأثّر از 
شــیوۀ آل مظفر بود(، تا دورۀ تکاملش در دوران ابراهیم 
میــرزا پیگیری منود]تصویــر 1[. ترکیب رنگ ها و شــیوۀ 
طرّاحی در صفجات مذّهب و استفاده از رنگ الجورد در 
زمینۀ طالیی، در کنار قلم گیری و اجرایی بســیار ظریف 
از نقوش گل ها، پیش در آمد ســبکی بــود، که در فاصلۀ 
ســال های ۹05– ۹50ه.ق در شــیراز رواج یافــت، که به 

سبک »روزبهانی« معروف گردید.

 از طرفی به نظر می رســد که مکتب شــیراز، از یک وجه 
دیگــر نیز قابل تأّمل باشــد، یعنی ایجاد تشــکیالتی برای 
کتاب آرایــی در دل کتابخانــۀ ســلطنتی. در ایــن زمینــه 
قدیمی تریــن فرمــان ریاســت کارگاه هــرنی کتابخانه را 
در دســت داریم و آن فرمان کالنــرتی کتابخانه »خواجه 
نصیرالّدیــن محّمد مذّهب« در ســال 835  ه.ق از طرف 
ابراهیم ســلطان است )آژند 1387، 283(، عنوانی که یک 
ســده بعد، در دربار شــاه اســامعیل به کامل الّدین بهزاد 

داده شد.

 می توان گفت که او )نرصالسلطانی( مدیریت پروژه های 
مختلفی را بر عهده داشــته و در ایده و تحّقق شــاهنامۀ 
مصّور کتابخانۀ بادلیان، در اســکندرنامۀ کتابخانۀ مجلس 
تهران و نیز بدون شــک در ظفرنامه به تاریخ 840 ه.ق و 
ازجمله قرآنی به خط ابراهیم سلطان در موزۀ مرتوپلینت، 

نیویورک سهم بسزایی داشته است]تصویر 2[.

در طول بیســت ســال حکومت ابراهیم سلطان بر شیراز 
)817-837 ه.ق( شیوۀ نوینی نیز در عرصۀ نقاشی ایرانی 
)مینیاتــور( بــه وجود آمد کــه به مکتب دوم شــیراز نیز 
شهرت یافت و منونۀ آن را می توان در دو نسخۀ شاهنامه 
به تاریخ تقریبی840  ه.ق )درکتابخانۀ بادلیان آکسفورد( 
و 848  ه.ق )در کتابخانــۀ ملّــی پاریــس( نظــاره کــرد 
)کورکیــان 1377، 27(. اّما تذهیب ِ نقوش در کارهایی که 
کتابت آن توّســط خود ابراهیم سلطان نیز انجام پذیرفته 
بود، به ســطحی از تعالی رسیده بود که در مقایسه با آن 

نقاشی ها کمرت مورد توّجه قرار می گیرند.

 همچنین، یکی دیگر از منونه های تذهیب مکتب شــیراز، 
تذهیب برگ چهارم از دیوان »امیر خرسو دهلوی« است 
که درفاصلۀ ســال های 8۹6 – ۹06  ه.ق احتامالً در شیراز 
)تحت ســلطۀ آق قویونلوها( انجام پذیرفته و مذّهب آن 
یعنی، »عضد املذّهب بخاری« امضای خود را در قاب آبی 

رنگ و به رنگ سفید، با حروف ریز نوشته است.

اّمــا با همــۀ اهّمیتی که باید برای نفوذ هرنی در مســیر 
تاریــخ و تحــّوالت حاصل از آن قایل بــود، توامنندی ها و 
خاّلقیــت هرنمندان شــیرازی را منی توان در ایــن فراگرد 

نادیده گذاشت. به بیان روشن تر بخشی از آنچه به عنوان 
شــیوۀ تذهیب ســده های نهم و دهم  ه.ق )یا آغاز عرص 
صفوی( پدیدار گردید، بی شــک وام دار تــالش هرنمندان 
شــیرازی اســت که در دو شهر شــیراز و هرات به مّدت 
چندیــن دهــه و تحــت حامیت شــاهان هرندوســت به 
قــوام و تکاملی مثال زدنی رســید. از آن میان می توان به 
هرنمندانــی همچــون: موالنــا عبداللّه مذّهب شــیرازی، 
عبدالوّهاب بن عبدالفتّاح شــیرازی، نرص ســلطانی، قیاس، 
شــیخی، غیاث الّدین محّمد، عنایت اللّه شیرازی، روزبهان 
شیرازی]تصویر 3[، محّمد تاج الّدین حیدر، حسین مذّهب، 
محمود مذّهب، خواجه کاکا و قاســم بن ماّل حسینی اشاره 
کرد. گفتنی است، هرنمندان دیگری نیز در عرصۀ تذهیب 
ایرانــی در آغاز دورۀ صفــوی )در مکاتب تربیز، قزوین و 
مشهد( بودندکه در تهیۀ آثار نفیس دربار شاه اسامعیل و 
شاه طهامسب سهم عمده ای داشتند. از آن میان می توان 
به مظفر علی، شــیخ محّمــد، موالنا یــاری مذّهب، موالنا 
محّمد امین، میریحیی و میرزین العابدین تربیزی اشاره منود. 

تصویر2( باال. شمســۀ آغازین قرآن به خط» ابراهیم 

ســلطان«، تذهیب: احتامالً »نرص الســلطانی« )موزۀ 

مرتوپلینت، نیویورک(

پایین. منونــه ای از صفحۀ مذّهــب آغارین و امضای 

»نرص الســلطانی«، در شــاهنامه ای به خط »ابراهیم 

سلطان«، مکتب شیراز )کتابخانۀ بادلیان (

تصویر 3( رسلوحۀ مذّهب خمســۀ نظامی، اثر: روزبهان شیرازی، جلد 

سوخت رضبی )موزۀ مرتوپلینت، نیویورک(



"عثامن بن وّراق" )ســدۀ پنجــم ه.ق(، "عبداللّه همدانی" 
)ســدۀ هشــتم ه.ق( و "روزبهان شــیرازی" )ســدۀ دهم 

ه.ق(، اشاره منود.

بــا توّجه به اینکه شــیوۀ خط و تذهیــب روزبهان پدر از 
ســوی پرس نیز مورد تقلید قرار گرفــت، البته با پیچیدگی 
و ظرافتی بیشــرت، این ســبک کار خیلی زود در شیراز آن 
زمان مورد توّجه و تقلید شاگردان و همکاران هرنمند آنان 
قرار گرفت، به همین دلیل تشــخیص آثاری که امضا یا رقم 
ندارند ولی به لحاظ سبک کار مشابه هستند، بسیار دشوار 

است.

با ایــن همــه، مهم ترین آثــار روزبهــان پــدر )روزبهان 
نعیم الّدین شیرازی( عبارتنداز:

الف(کتاب »خمســۀ نظامی«، خط و تذهیب: نعیم الّدین 
کاتب )روزبهان( شــیرازی، به تاریــخ: 8۹8 ه.ق )کتابخانۀ 

بادلیان آکسفورد(. 

ب(»کلّیات ســعدی«، به تاریخ: ۹16 ه.ق، که در آســتانه 
»حساّم الّدین ابراهیم«، شیراز تهیه گردیده و رقم روزبهان 

را به عنوان مذّهب دارد )کتابخانۀ بادلیان آکسفورد(.

ج( دیوان شــعر »حافــظ«، مذّهب، با جلــدی نفیس که 
نقوش روی آن با نقوش تذهیب داخلی نســخه هامهنگ 
می باشــد، با تاریخ ۹06 ه.ق بدون رقــم )موزۀ گلبنکیان، 
پرتغــال(، که مشــابه منونۀ الف می باشــد و شــاید بتوان 

تذهیب آن را نیز به روزبهان پدر نسبت داد.

آثار بعدی این خاندان که در فاصلۀ ســال های۹67-۹20 
ه.ق، متعلّــق به روزبهان محّمد )پرس( می باشــند که در 
ادامه به معرّفی آن ها می پردازیم، اّما شــایان ذکر اســت، 
در فاصلۀ ســال هایی که این خاندان در شیراز به کار تولید 
مصاحف نفیس مشــغول بودند، عالوه بر پروژه هایی که 
خــود، کار خوش نویســی و تذهیب و احتــامالً تجلید آن 
را انجــام می دادند، به عنــوان مذّهب نیــز در کنار دیگر 
خاندان هــای خوش نویــس شــیرازی، همچون»اوحــدی 
حســینی« و »خوارزمی« در تهیــۀ چندین مصحف نفیس 

همکاری داشتند.

خانــدان »اوحدی حســینی« ازجمله خوش نویســان نامدار 
شــیرازی بودند که بــا روزبهان هــم دوره بودنــد. پدر این 
خاندان »منعم الّدین اوحدی حســینی« در فاصلۀ سال های 
8۹1-۹26 ه.ق دســت کم کتابــت هفده نســخه را انجام 
داده و فرزنــدش »احمــد« نیز همچــون روزبهان محّمد، 
کاتــب و مذّهب بوده و همچون پــدر روزبهان ملّقب به 

»نعیم الّدین« بوده است.

خانــدان خوارزمــی نیــز کار کتابــت و تهیــۀ مصحف را 
به صــورت موروثــی دنبــال می کردند. پدر ایــن خانواده 

»عبدالرّحمن خوارزمی« از خوش نویســان برجســتۀ سدۀ 
نهم ه.ق در شیراز بود و پس از وی دو فرزندش با نام های 
»عبدالرّحیــم« )معروف به انیســی( و »عبدالکریم« کار 
کتابــت چندین مصحف قرآنی و دیوان اشــعار را بر عهده 
داشتند، که اتّفاقاً با روزبهان پرس هم دوره و همکار بودند.

آثار روزبهان محّمد طبعی شیرازی به رشح زیر می باشند:

1( دیوان امیر خرسو، کاتب: منعم الّدین اوحدی حسینی، 
تذهیب: روزبهان محّمد طبعی شــیرازی، تاریخ: ۹20 ه.ق 

)در موزۀ اسالمی برلین( 

2( خمســۀ نظامی، کاتــب: نعیم الّدین اوحدی حســینی، 
تذهیب: روزبهان محّمد طبعی شــیرازی، تاریخ: ۹20 ه.ق 

)در موزۀ مرتوپولینت، نیویورک( 

3( قرآن، خط: ریحان، محّقق، ثلث و نسخ، کلّیۀ صفحات 
مذّهب، زمینۀ خط زرافشــان، کاتــب و مذّهب: روزبهان 
محّمــد طبعی شــیرازی، تاریــخ: ۹27 ه.ق، اندازه : 2۹ × 
42/7 ســانتی مــرت، جلــد ســوخت رضبــی )در کتابخانۀ 

چسرتبیتی، دوبلین(

4( قــرآن، کاتب: پیــر محّمد الثانی به تاریــخ ۹2۹ ه.ق، 
تذهیب: روزبهان محّمد طبعی شیرازی به تاریخ ۹30 ه.ق 

)در موزۀ ایران باستان، تهران(

5( دیوان حســن دهلوی، کاتب: احمد اوحدی حســینی، 
تذهیب: روزبهان محّمد طبعی شــیرازی، تاریخ: ۹32 ه.ق 

)در کتابخانۀ ملّی فرانسه، پاریس(

تصویر 7. شــاهنامه، مذّهــب: روزبهان محّمد 

طبعــی شــیرازی، تاریــخ : ۹67 ه.ق، اندازه: 

22.5 × 38 ســانتی مرت، جلد روغنی )کتابخانۀ 

توپکاپی رسای، استامبول(

باب خوش نویســی نوشته شــده، نیز با نام هرنمند عارف 
»رساج الحسینی شــیرازی« برخورد می کنیم، که خود نیز 
خوش نویــس بوده و از نبیــرگان »صدرالّدیــن روزبهان« 
خوش نویس بوده است. این رساله به نام »تحفة املحبین« 
در تاریخ 858 ه.ق نگاشــته شــده و ازجملــه کامل ترین 

رساالت دربارۀ آداب و اصول خوش نویسی است. 

خانــدان روزبهان تا پیــش از دوران پــدرش به ترتیب :1. 
صدر بن محّمــد 2. فخرالّدین احمد 3. صدرالّدین روزبهان 
ثانــی 4. شــمس الّدین عبداللطیــف 5. رشف الّدین احمد 
6. رشف الّدیــن ابراهیــم 7. صدر الّدیــن روزبهــان ثالث 
7. ناشــناس 8. صدرالّدیــن روزبهــان )اســتاد رساج الّدین 

الحسینی( بودند.

با توّجه به چنین گذشتۀ فامیلی، در سال های آغازین سدۀ 
دهــم  ه.ق بود که »روزبهان محّمد الطبعی بن نعیم الّدین 
شــیرازی« در شهر شیراز چشــم به جهان گشود. روزبهان 
که در خاندانی هرنمند و هرنپرور رشــد یافت، خیلی زود 
هرن خوش نویســی را زیر نظر پــدر )نعیم الّدین الکاتب( 
و بعــد در محــرض اســاتید بزرگ این رشــته در شــیراز 
فراگرفــت. وی عالوه بر خوش نویســی در زمینۀ تذهیب 
و طرّاحــی برای جلد کتب نیز به مقام اســتادی رســید و 
ازجمله برجســته ترین هرنمندان عرصــۀ کتاب آرایی ایران 

گردید]تصویر 5[.

از میــان آثاری که رقم روزبهــان را دارند، تعدادی متعلّق 
به دهه های پایانی سدۀ نهم ه.ق و دو دهۀ آغازین سدۀ 
دهمه.ق می باشند، که با توّجه به شیوۀ طرّاحی و اجرا و 
البته زمان تولّد وی، بدون شک متعلّق به پدرش هستند. 

نگارنــده بر این باور اســت، تعداد چهــارده مصحف با رقم 
روزبهان یا منســوب بــه وی که در فاصلۀ ســال های 8۹1-

۹20 ه.ق کتابت و تذهیب گردیده، می توانند مربوط به آثار 
روزبهان پدر )نعیم الّدین( باشــند. چرا که هم به لحاظ شیوۀ 
تذهیب و هم به لحاظ تاریخ امتام کتابت منی توانند متعلّق به 

روزبهان پرس )روزبهان محّمد الطبعی شیرازی( باشند.

شــخصیت روزبهان به واسطۀ امضای وی بر تذهیب چند 
مصحف قرآنی و غیر قرآنی، متامیز از دیگر هرنمندان آن 
روزگار اســت. افزون بر این ها، آثار موجودی که توّســط 
وی ترقیم شــده، زمان گســرتده ای به وســعت سال های 
۹20-۹67 ه.ق را در بــر می گیــرد، درحالی که هیچ یک از 
مذّهبین ســدۀ دهم ه.ق این تعداد دســت نوشته را در 
دوره ای ایــن چنین طوالنی، ترقیم نکرده اند )دیوید جیمز 

.)145 ،1381

» روزبهان شیرازی« ؛ نابغۀ خط و تذهیب

 اصــوالً کار تولیــد کتب، در گذشــته به صــورت گروهی 
و ماحصــل همــکاری نزدیــک خوش نویســان، مذّهبان، 
جلدسازان، کاغذســازان، رنگسازان، وّصاالن، جدول کشان 
و... بوده است، اّما دهه های پایانی سدۀ نهم و دهه های 
آغازیــن ســده دهــم ه.ق، شــاید از مهم تریــن و تأثیر 
گذارترین لحظات تاریخ هرن کتاب آرایی ایران به حســاب 
بیاید، که وجود تعــداد قابل توّجه مصحف نفیس )قرآن، 
شــاهنامه، کتب شــعر و ادعیه( با تنّوعی چشــمگیر در 
طرّاحی و رنگ آمیزی و کیفیت کتاب ســازی، و هرنمندان 
فراوانی در خوش نویســی، تذهیب و نقاشی خود گواهی 

است بر این مّدعا ]تصویر 6[.

 الزم به یادآوری اســت کــه همواره در میــان هرنمندان 
خوش نویــس، اندک افرادی بوده اند که تذهیب آثارشــان 
را نیــز خود انجــام می دادند، که از آن میــان می توان به 
هرنمندانــی همچون: "ابن بّواب" )ســدۀ چهــارم ه.ق(، 

تصویــر 5. رسلوحــۀ مذّهب، شــاهنامۀ فردوســی، 

تذهیب: روزبهان شــیرازی، تاریخ : ۹67ه.ق، مکتب 

شیراز، )در کتابخانۀ توپکاپی رسای، استامبول(

تصویر 6. رسلوح و صفحات دعای ختم قرآن، کاتب و 

مذّهب: روزبهان محّمد طبعی شیرازی، بدون تاریخ، 

انــدازه : 24.5×38ســانتی مرت، جلد ســوخت رضبی 

)موزۀ سلطنتی انتاریو، کانادا (



مصحف کتابخانۀ چســرتبیتی که از منونه های ممتاز قرآن 
نگاری ایرانی در ســدۀ دهم ه.ق )مکتب شــیراز( اســت، 
به صورتی دســت نخورده و کامالً سامل، طی سده ها حفظ 
شــده و یکی از برجسته ترین آثار موجود در این کتابخانه 
به شامر می رود و از لحاظ ارزش نسخه شناسی هم سنگ 
قرآن معروف "ابن بّواب" اســت کــه در همین مجموعه 

نگه داری می گردد.

قرآن کتابخانۀ چســرتبیتی در اندازۀ 2۹×42/7 سانتی مرت 
با جلد ســوخت رضبی )با شــامرۀ ثبــت کتابخانه 1558( 
شــامل صفحات بسیار پرکار تذهیب در آغاز و انجام خود 
می باشــد. البته کلّیــۀ صفحات داخلی این اثــر نیز دارای 
جدول کشــی های رنگارنگ، حل کاری حاشــیه، گل و طال 

اندازی در زمینۀ خط است.

مــنت این قرآن با چند نوع خــط در رنگ های متنّوع و بر 
پس زمینه های مختلف کتابت شده است. عالی ترین منونۀ 
تذهیــب او بی تردیــد دو صفحۀ آغازین قــرآن کتابخانۀ 
چســرتبیتی اســت. این صفحــات دارای ترکیب بندی های 
مختلفی شــامل نقوش طوماری اسلیمی مّواج و رنگارنگ 

بر زمینه ای مزیّن به دندان موشی است. 

شمسه های آغازین )پشت نســخه( شامل دعای افتتاحیه 
)آیۀ هفدهم از سورۀ ارسی( به خط توقیع و به رنگ سفید 
با دورگیری مشــکی است. دوصفحۀ بعد شامل دو صفحۀ 
مذّهــب که در داخل ترنج مرکزی ســورۀ فاتحة الکتاب و 
در مقابلش آیات آغازین سورۀ بقره به خط ریحان کتابت 
گردیــده اســت. در اطــراف ترنج مرکزی نقوش اســلیمی 
رنگارنگ بر زمینه ای از چرخش های اسپیرال از انواع گل ها 
با رنگ الجوردی با ظرافتی مثال زدنی نقش بســته است. 
]طرّاحی این دو صفحۀ مذّهب عیناً در قرآن گالری سکلر 

نیز تکرار شده است[

الزم بــه یادآوری اســت که قاب بندی گرد یا شمســه های 
چندپــر -که حاوی نام ســفارش دهندۀ مصحف بود- و از 
دورۀ مغول به بعد در صفحۀ اّول اغلب کتب می آمد، در 
مصاحف تیموری با شکل و ســاختاری زیباتر و ظریف تر 
بــه کار می رفت. در دورۀ صفوی بــود که مصاحف قرآنی 
عــالوه بر ایــن، همراه با فــال نامه، دعای آغــاز و دعای 
ختم تزیین می شــدند، همین امر سبب می گردید تا سطح 
پوشــیده از تذهیب، که شامل کتیبه ها، مدال ها، رس لوحه 
با تســمه های پهن و گره ســازی بود، در تزیین این گونه 
صفحات بیشــرت باشــد و هرنمندان مذّهب بیش از پیش 

بتوانند هرن خود را به منایش بگذارند. 

صفحات بعدی به تقلید از شــیوۀ تیموری به سه قسمت 
)ســه کتیبه( اصلی و فضای میانی آن تقســیم شده اند در 
کتیبه های باال و پایین آیات به خط محّقق درشت به رنگ 

الجوردی و در کتیبۀ میانی به خط ثلث طالنویســی شده 
اســت. منت قــرآن در فضای میانی ایــن کتیبه ها با مرکّب 

مشکی و به خط نسخ عالی کتابت گردیده است.

کلّیۀ رسســوره ها به خط ثلــث در کتیبۀ مذّهب رنگارنگ 
و در حاشــیۀ صفحات ترنج های بسیار ظریف و زیبا برای 
تقســیامت قرآنی )حزب، جزء، سجده( تزیین گردیده اند. 
ســه ســورۀ پایانی در دو صفحۀ مذّهب همچون ابتدای 
قرآن با تزییناتی ممتاز و رنگ هایی درخشــان از سوی این 
هرنمند، در نهایت استادی کتابت و تذهیب گردیده است. 
در پایان، دو صفحۀ مذّهب، شامل رسلوح و کتیبۀ مذّهب، 
دعــای ختم قرآن را به خــط محّقق و گل و طالاندازی در 

زمینۀ خط دارد]تصویر ۹[.

یکی از نکات مهم در طرّاحی تذهیب این قرآن، اســتفادۀ 
روزبهان از اســلیمی های »طوماری« )ماری( رنگارنگ در 
فضــای غالــب تذهیب هایش با قلم گیری طالیی اســت، 
همچنین وی برای نخســتین بار، رنگ های درخشان قرمز، 
صورتــی و فیروزه ای را بر زمینۀ بین قاب بندی ها و گاهی 
رشفه های حاشــیه را دســتامیۀ کار خود قرار داده است. 
این جسارت در انتخاب و استفاده از رنگ هایی این چنین 
درخشان و متنّوع را شاید تنها بتوان در آثار دیگر هرنمند 
مذّهــب روزگار صفوی، یعنی »محّمــد تاج الّدین حیدر« 
رساغ گرفــت، که بی شــک همچون روزبهــان نابغه ای در 
عرصۀ تذهیب این دوران به شــامر مــی رود، اّما برعکس 
روزبهــان پــر کار، تنها یــک مصحف رقــم دار از او باقی 
مانــده و آن مصحف، قرآنی اســت به خــط »عبدالقادر 
الحســینی شیرازی« است، که شــیوۀ تذهیب آن از جملۀ 
کم نظیر ترین شــیوه های تذهیب مکتب شیراز به حساب 

می آید]تصویر 10[.

از میــان مصاحف قرآنی که روزبهــان کار خط و تذهیب 
آن هــا را انجام داده، منونه های کتابخانه های چســرتبیتی، 
آســتان قدس رضوی، موزۀ ســلطنتی انتاریو، ایران باستان 
و مجموعۀ خلیلی در اندازه و قطع و شــیوۀ خوش نویسی 

تصویــر ۹. دو منونــه از کتیبه هــای مذّهــب و 

رسلــوح قرآن، به خط و تذهیب روزبهان محّمد 

طبعی شیرازی، مکتب شیراز

6( قرآن، کاتب و مذّهب: روزبهان محّمد طبعی شیرازی، 
تاریخ: ۹53 ه.ق، اندازه: 2۹ × 42سانتی مرت )در مجموعۀ 

نارص خلیلی، لندن(

7( قرآن، خط: ریحان، محّقق، ثلث و نسخ، کلّیۀ صفحات 
مذّهب، زمینۀ خط زرافشــان، کاتــب و مذّهب: روزبهان 
محّمد طبعی شــیرازی، تاریخ: ۹54 ه.ق، اندازه: 2۹ ×43 

سانتی مرت )در کتابخانۀ آستان قدس رضوی، مشهد(

8( شــاهنامه، مذّهــب: روزبهان محّمد طبعی شــیرازی، 
تاریــخ: ۹67 ه.ق، انــدازه: 22/5×38 ســانتی مــرت، جلد 
روغنی )در کتابخانۀ توپکاپی رسای، استامبول(]تصویر 7[

۹( قرآن، کاتب و مذّهب: روزبهان محّمد طبعی شیرازی، 
بدون تاریخ، اندازه: 24/5×38 ســانتی مرت، جلد ســوخت 

رضبی )در موزۀ سلطنتی انتاریو، کانادا(

10( کلّیات جامی، کاتب و مذّهب: روزبهان محّمد طبعی 
شــیرازی، تاریخ: ۹47 ه.ق )در حراج خانۀ ســاتبی، لندن 

]سال 1۹۹۹[(

11( قرآن، کاتب و مذّهب: روزبهان محّمد طبعی شیرازی، 
بدون تاریخ، اندازه: 24×37 ســانتی مــرت )در حراج خانۀ 

ساتبی، لندن ]2010[(

 12( کلّیات ســعدی و قرآن، کامالً به لحاظ خط و تذهیب 
مشــابه منونۀ 1 )از موزۀ چسرتبیتی(، هر دو بدون رقم و 

تاریخ )در گالری سکلر، واشنگنت(

13( ســه دســت نوشــته از تاریخ ۹20-۹2۹ ه.ق، کاتب: 
منعم الّدیــن اوحــدی )درکتابخانۀ مــوزۀ بریتانیا، لندن و 

توپکاپی رسای، استامبول( 

14( قرآن های شــامرۀ 40 و 43 از مجموعۀ خلیلی، مشابه 
منونۀ 6، بــدون تاریخ و رقم، جلــد روغنی )در مجموعۀ 

نارص خلیلی، لندن(

15( خمســۀ نظامــی، کاتب: 
 : تاریخ  اوحــدی،  منعم الّدین 
۹67 ه.ق، بــدون رقم مذّهب 
)در کتابخانــۀ کاخ گلســتان، 

تهران(

16( شاهنامه، کاتب: 
حسن بن محّمد احسان، 

تذهیب مشابه شامرۀ 8، تاریخ: 
 38×22.5 انــدازه:  ه.ق،   ۹67
سانتی مرت، جلد سوخت رضبی 
)در کتابخانــۀ توپکاپی رسای، 

استامبول(
گفتنی است، از مجموعه آثار 

ذکر شــده، تنها در ده منونۀ اّول رقم »روزبهان« به عنوان 
کاتب و یا مذّهب قابل شناســایی و استناد می باشد و در 
باقی منونه ها شــیوۀ خوش نویسی و تذهیب و در بعضی 
آثار تاریخ امتام اثر، این احتامل را قّوت می بخشــد که این 

آثار نیز به وی تعلّق داشته باشند. 

برای منونه، صفحۀ آغارین مذّهب قرآن در گالری ســکلر 
شباهت بسیار زیادی به قرآن چسرتبیتی دارد، یا دو قرآن 
در مجموعۀ خلیلی )شامرۀ40و43( هامنند منونۀ امضا داری 
از همین مجموعه می باشــند. همچنین شاهنامۀ موجود 
در کتابخانــۀ توپکاپــی رسای اســتامبول کــه تزیینات و 
ابعادش هامنند نســخۀ دیگری از شــاهنامه )منونۀ 8( با 

تذهیب روزبهان می باشد.

الگوی روزبهان در تهیۀ مصحف قرآنی 

روزبهــان خوش نویس چیره دســتی بود، ایــن نکته را با 
نگاه بــه قرآنی از وی، در کتابخانۀ چســرتبیتی، که یقیناً 
شــاهکار او به حســاب می آید، می توان دریافت. اّما، در 
میــان مصاحف قرآنــی که رقم روزبهــان را دارند، ارتباط 
جالب توّجهــی وجود دارد و آن اینکه انــدازه و قطع این 
مصاحــف، ترکیب بندی در خط و تذهیــب و حتّی طرح 
جلد آن ها همــواره از الگویی واحد پیروی می کنند. برای 
درک بهــرت و ارایــۀ تئــوری دربــارۀ آثــار وی، منونه ای از 
مصاحــف قرآنی که وی کار خط و تذهیب آن را بر عهده 
داشته را معرّفی و تحلیل می کنیم و در ادامه با منونه های 
مشابه، مقایسه کرده، مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم. 

این مصحف عبارت است از: 

قرآن، به خط: ریحان، محّقق، ثلث و نسخ، کلّیۀ صفحات 
مذّهب، زمینۀ خط زرافشــان، کاتــب و مذّهب: روزبهان 
محّمد طبعی شیرازی، تاریخ: ۹27 ه.ق، اندازه: 2۹×42/7 
ســانتی مرت، جلد سوخت رضبی )در کتابخانۀ چسرتبیتی، 

دوبلین(]تصویر 8[.

تصویر 8. شمسۀ آغازین قرآن و سورۀ فاتحة الکتاب، 

کاتــب و مذّهــب: روزبهان محّمد طبعی شــیرازی، 

تاریخ: ۹27 ه.ق، جلد ســوخت رضبی )در کتابخانۀ 

چسرتبیتی، دوبلین (
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و چارچوب تذهیب شباهت های فراوانی دارند، این نکته 
مؤیّد آن اســت کــه روزبهان به عنوان رسپرســت و مدیر 
کارگاه هرنی خانوادگی اش که به احتامل فراوان شاگردان و 
اعضــای خانواده اش نیز در تهیۀ مصاحف با وی همکاری 
می کردنــد، بــا تفّکــر تولید آثــاری نفیس، بنیان ســبکی 
اختصاصی با تناســبات و ترکیب بندی خاصی را برای خود 
گذاشــته بود، که تا یک سده بعد نیز مورد تقلید و پیروی 

خوش نویسان و مذّهبان قرار گرفته بود.

در کل، ترکیب بندی یا به عبارت دقیق تر اســتخوان بندی، 
در آثــار روزبهــان نشــان می دهد کــه تداومی نســبی، 
هامهنگی و شباهت هایی در نقوش و رنگ آمیزی آثارش 
وجود دارد. اّما این تناســب در ترکیب بندی، در بســیاری 
از مصاحف مکتب شــیراز در سدۀ دهم  ه.ق وجود دارد. 
و جالب توّجــه آن که روزبهــان در طرّاحی تذهیب هایش 
تنهــا چارچوبۀ کلّــی اثر را تکرار کــرده و در جزییات اثر 
نوآوری و تنّوعی چشــمگیر از نقــوش و رنگ ها را به کار 
می بســته اســت. »روزبهان« به عنوان یکــی از مهم ترین 
هرنمندان ســدۀ دهــم ه.ق با تکیه بر شــیوه های کهن و 
نوآوری هایی چند در عرصۀ هرن کتاب آرایی ایران )مکتب 
شــیراز(، توانست آثاری کم نظیر از خود به جای گذارد، که 
امروز هر یک از آن ها به تنهایی شــاهکاری در این زمینه 

به حساب می آیند. 

رقم وی در بیشرت موارد »روزبهان محّمد الطبعی شیرزای« 
بوده، تاریخ امتام آثارش را نیز به رسم آن روزگار به عربی 
و امضای خود را در قاب مستطیل شکل و عمود بر سطور 

می نوشته است]تصویر 11[.

 

تصویر 10. منونه امضای مذّهبان در مصحف مکتب 

شــیراز، دورۀ صفــوی )کتابخانــۀ توپکاپــی رسای، 

استامبول(

تصویــر 11. منونه امضــای روزبهــان محّمد طبعی 

شــیرازی، در پایان مصاحف قرآنی در کتابخانه های 

چسرتبیتی و آستان قدس رضوی
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 آب خوش تر...
گفتگو با استاد عبداللّه قوچانی؛ كتیبه خوان

شادی غفوریان



آب خوش تر ...
گفتگو با استاد عبداللّه قوچانی؛ كتیبه خوان

عبداللّــه قوچانی، متولّد شــهر بغداد در 
کشــور عراق، از پــدر و مــادری ایرانی 
اســت. تحصیالت لیسانسش را در عراق 
متام کرده و هم زمــان با روی کار آمدن 
صدام در عراق، پدرش به ایران باز می گردد، 
اّمــا عبداللّه به بهانــۀ تحصیل به همراه 
بقیۀ خانواده در عراق می ماند و همین 
امــر موجب تســلّط بیشــرت وی به زبان 
عربی نســبت به زبان فارســی می شود. وی در سال1351 برای 
اّولین بار به ایران می آید. در ابتدای بازگشــت به ایران، فارسی  
اش اصالً خوب نبوده و به این دلیل كه در منزل به زبان فارسی 
صحبت منی كردند، تنها با فارســی دســت  و پاشكســته ای که با 
مادربزرگش حرف می زده، كلامت را هامن  طور كه می شنیده به 
اشتباه بیان می كرده است. بعد از بازگشت به ایران و گذراندن 
دورۀ رسبازی، در سال 1355 به عنوان دبیر زبان عربی استخدام 
و در شهرســتان تربت جام مشغول کار می شــود. اّما به علّت 
دوری از خانــواده  -کــه آن زمان در تهــران بودند- از آموزش و 

پرورش استعفا داده، به تهران باز می گردد و ... 

آنچــه در ادامه آمده، گفتگویی با وی در خصوص کتیبه خوانی 
و نیز کاشی های زّرین فام حرم مطّهر رضوی است. 

از چــه زمان به طور تخّصصی كار بر روی كتیبه ها 
را آغاز كردید؟

پس از بازگشــت به تهران مّدتی بیــکار بودم تا اینكه در 
مرکز باســتان  شناسی استخدام شــدم. سال 56 بود که کار 
واقعی من رشوع شد. در آنجا به پیشنهاد رئیس وقت مرکز 
باستان شناســی، مشغول کار روی "خط" شدم، او گفت تو 
به زبان عربی مســلّط هســتی پس روی کتیبه ها کار کن. 
اگر او مرا به این ســمت راهنامیی منی کرد مثل بســیاری 
از کارمنــدان هــر صبح کارت مــی زدم و عــرص به منزل 
برمی گشــتم. از آن زمان رشوع بــه خواندن کتیبه ها روی 
اشــیای مختلف کردم. غالب ایــن کتیبه ها به زبان عربی 
بود چون هنوز به زبان فارســی مسلّط نبودم. اشیایی كه 
باید روی آنها كار می شــد داخل ســالنی مخصوص بود و 
چون من تازه کار بودم، به من کلید آن سالن را منی دادند، 
مسئولین بخش خودشان اشیا را یکی یکی از سالن به اتاق 
من می آوردنــد و من کتیبۀ روی آنها را مطالعه می کردم. 
این کار هر چند دقیقه  یك بار تکرار می شد و باز من برای 
مطالعه، شــیئی دیگر را می خواستم. در آخر خسته شدند 
و کلیدهای ســالن را به من تحویل دادند و گفتند خودت 

اشیا را بیاور و برب.

شام كار خود را با سفال های نیشابور آغاز كردید و 
بعد به بررسی خط كوفی بنایی پرداختید، در این 
زمینه تا به حال چه فّعالیت های دیگری داشته اید؟

رشوع كار مــن با ســفال های نیشــابور بود کــه در موزۀ 
ایران باســتان آن زمان زیاد موجود بود. این ســفال ها از 
حّفاری های نیشــابور به دست آمده بود و تعدادی هم از 
قدیم در موزه وجود داشت. نوشته های روی این سفال ها 

به خط کوفی و همۀ نوشــته ها شعر عربی یا حدیث بود 
و حالت رضب املثل داشت و موضوع این رضب املثل ها در 
مورد بخشــش و علم و موارد مشابه این بود. با گردآوری 
عکس این ســفال ها از موزۀ رضا عباســی و موزۀ سفالینه 
و آبگینه که حدود 30 عدد بود، مجموعه ای شامل حدود 
70 ظرف شــد که به نظــر من ناقص بــود در نتیجه من 
رساغ کاتالوگ ها رفتــم و از هر چه در موزه های خارج و 
کتاب هایش در دســرتس بود عکــس گرفتم و به مجموعه 
اضافه کردم، بیشــرت این ســفال ها هم خوانده نشده بود. 
مــن به بعضی از کتیبه ها که خوانده شــده بود در کتابم 
ارجــاع دادم و اگــر جایی هم اشــتباه خوانده شــده بود 
اشــاره ای به آن اشــتباه نکردم و فقط درستش را نوشتم، 
چــون عادت بــه انتقاد کردن نــدارم و عقیــده دارم هر 
کســی كه پیشــرت کاری کرده، تالش خودش را کرده است، 
من به منابع مورد اســتفاده ارجاع مــی دادم و خود افراد 
می توانســتند مراجعــه کنند و منت من و مــنت دیگران را 
مقایســه کنند. ظرف های سفالی نیشــابور روی هم رفته 
140 ظرف شــد که مجموع آن ها به صورت یک مجموعۀ 
کامل در قالب کتاب، به هّمت موزۀ رضا عباســی در سال 
1364، 8 ســال بعد از رشوع کار، به نام "کتیبه های سفال 

نیشابور" چاپ شد.

هم زمــان با چاپ ایــن کتاب رشوع به جمــع آوری خط 
کوفــی بنایی کردم، از یزد و اصفهان و شــهرهای مختلف 
عکــس و اســالید از کتیبه هــا تهیّه می کردم و همیشــه 
همراهم کاغذ میلی مرتی داشــتم که روی این کاغذ فقط 
نقطه گذاری می کردم، مثالً برای کاشی مربع شکل 5×5س. 
یک نقطه برای آجرهای 5×15س. ســه نقطه که سه مربع 
را نشــان می داد می گذاشتم و وقتی به تهران برمی گشتم 

 کاشی زرین فام به تاریخ جامدی االول 

سال 738 هجری، 

با دو رباعی؛ 

رباعی اول از ابو سعید ابو الخیر:

آنی تو که حال نیک حاالن دانی      

احوال دل بی پر و باالن دانی

ارخوامنت از سینه ناالن شنوی        

ور دم نزنم زبان الالن دانی

رباعی دوم: 

امروز منم بدرد مهامن فراق           

بریان جگری نهاده ....فراق

خود می نکند فراق دندان از من    

گوئی که خوش آمدم بدندان فراق

* كارشناس ارشد مطالعات ترجمه، دانشگاه شهید بهشتی تهران.
shgh1983@yahoo.com

شادی غفوریان1



پایین آن در چهار قسمت، چهار ورودی است. در کل این 
طرح، 2 آیه از ســورۀ قرآن طرّاحی شده، من در عجبم در 
این بنا با این بزرگی چگونه توانســتند این خط را طرّاحی 

کنند و درجای خود بگنجانند.

در سال 1351 یا 1352 که می خواستند این بنا را مستحکم 
کنند چهار طرف بنا را به صورت عمودی شــکافتند تا در 
آن تیرآهــن قرار دهند و یک کالف آهــن نیز دور تا دور 
آن گذاشــتند. وقتی کار متام شد، هر جا کاشی بود کاشی 
گذاشــتند و هرجا آجر بود در امتدادش آجر گذاشــتند و 
کار را متــام کردنــد، غافل از این که این کاشــی و آجرها 
در واقع نوشــته ای خاص را نشــان می داده است. من از 
قدیم هر وقــت به اردبیل می رفتــم، از این مقربه عکس 
می گرفتــم یا روی کاغذ میلی مــرتی نقطه گذاری می کردم 
و منی فهمیدم چرا این منت این گونه در هم ریخته اســت. 
چون آنجا درختانی وجود داشــت که شاخه هایش با گنبد 
در متاس بود و منی شد منت را کامل دید اّما تا آن جا که شد 
را طرّاحی کردم، تا زمانی که برای بهســازی بنا، درخت ها 
را بریدند، با میراث فرهنگی اردبیل صحبت کردم و قبول 
کردنــد من این بنــا را مجدداً طرّاحی کنــم و جاهایی را 
که اشتباه اســت اصالح كنم، نهایتاً این بنا بازسازی شد و 
نوشته های اصلی رس جایشــان قرار گرفتند. کار روی این 
گنبد باعث شد که در قسمتی از بنا تاریخش را پیدا کنم، 
چون همیشــه می گفتند این مقربه متعلّق به شیخ حیدر، 
پدر شاه اســامعیل صفوی اســت، اّما متوّجه شدم تاریخ 
این بنا ســال731ه.ق یعنی متعلّق به دورۀ ایلخانی، زمان 
ابوسعید بهادرخان است و هیچ ربطی به شیخ حیدر پدر 
شــاه اســامعیل ندارد. تاریخ اثر به صورت کاشــی معرّق 
بــوده و اكنــون از بین رفته اســت، کل کتیبه از بین رفته 
ولی داغی کاشی در گچ مانده و تاریخش مشّخص بود. از 
آن عکس گرفتم و به وســیلۀ کامپیوتر بازسازی اش کردم. 
اگــر زمانی منایشــگاه بگــذارم این دو منونــه را به عنوان 
قدیمی ترین و نفیس ترین منونه های خط کوفی بنایی که 

تاریخ هم دارند منایش خواهم داد.

به طور كلّی تا به حال 12 کتاب و 45 مقاله چاپ کردم، سه 
کتاب "کتیبه های ســنگ قربهای موزۀ هگمتانه همدان"، 
کتاب "کاشــی های زّرین فام جزیرۀ کیش" تحویل سفارش 
دهنده شــده اّما تا به حال چاپ نشده است و دو کتاب 
"تفســیر پژوهشــی آیات مناز" که علّت رشوع تألیف این 
کتاب یک ســفال مینایی تاریخ دار ساخت ابوزید بوده و 
کتاب " گنجینۀ ســّکه های نیشابور مکشوفه در شهر ری" 

به زبان انگلیسی، که آمادۀ چاپ است.

در رابطــه با حرم امام رضــا)ع( چه فّعالیت هایی 
داشته  اید؟

مــن از زمانی که آقای اردالن در مــوزۀ حرم امام رضا)ع( 

خدمت می کردند چند بار آمدم و قرآن ها و اشــیای دیگر 
را دیدم، گذشــت تا زمانی که خانم کفیلی اینجا مشــغول 
شدند، ایشان پیشنهاد کردند که روی کاشی های زّرین فام 
حرم کار کنم چون می دانستند بنده بیش از هر کس دیگر 

روی کاشی زّرین فام کار کرده ام.

مــن اكنــون در کامپیوتــرم تصاویری از صدها کاشــی از 
موزه های مختلف دنیا دارم که روی آنها اشــعاری نوشته 
شده، اشــعاری که روی این اشــیا آمده، چه کاشی و چه 
ســفال، تا كنون حدود 1000رباعی از 100 تا 150 شــاعر 
عرب و فارس اســت، می خواستم بررسی کنم که اینجا در 
حرم امام رضا)ع( موضوع کاشی ها چیست. جاهای دیگر 
معموالً از اشعار و رباعیات فارسی یا عربی استفاده شده 
اّما بر روی کاشــی های حرم بیشــرت حدیث نوشته شده و 
گاهی اشــعار عربی از حرضت علی)ع( یا امثال و حکم از 
ابراهیم ادهم، شــیخ جنید و عرفــای معروف دیگر دورۀ 
اســالمی. این مجموعۀ خوبی اســت که می توان آن را به 
صورت کتاب درآورد. اکرث باستان شناســان دنیا که به این 
کاشــی ها دسرتســی ندارند منتظرند تا ایــن کتاب منترش 
شود، چون دیدن این کاشی ها در حرم بسیار دشوار است 

و دسرتسی به آنها آسان نیست.

چیزهایی که تا کنون چاپ شــده منظره های کلّی اســت، 
مثالً از 20 یا 30 كاشــی در منــای كلّی، و این که روی این 
کاشــی ها چه نوشته شده و چه کسی آنها را درست کرده 
برای باستان شناسان و متخّصصان تاریخ هرن خیلی ارزشمند 
اســت. وقتی قرار شد من روی کاشــی های زّرین فام حرم 
کار کنم گفتند اتاقی هست که کاشی های شکستۀ زیادی 
را آنجا نگهداری می کنیم، دیدم مجموعه ای از کاشی های 
نفیس آنجا ریخته شــده بود. اینکه شکســته شده بودند 
مهم نبود. ممکن است یک قطعه 3×4 سانتی مرتی از یک 
کاشــی باقی مانده باشد که روی آن تّکه، نام کاشی کار یا 
تاریخ ســاخت آن نوشته شده باشــد، همۀ آن کاشی های 
شکسته بســیار با ارزش بودند. آنها به داخل موزه انتقال 
داده شدند، از آنها عکس گرفته شد و قرار است انشاءاللّه 

امسال تصاویر آنها به صورت کتاب منترش شود. 

شام در زمینۀ کتیبه  خوانی به زبان عربی و تاریخ 
تسلّط دارید، به نظر شام کتیبه  خوانی مستلزم چه 

مهارت های دیگری است؟ 

اصل کار این اســت که تا حدودی باید به زبان عربی آشنا 
باشــید، چون خط کوفــی نقطه ندارد و یــک کلمه را با 
چند شــکل مختلف می توان خواند. مثل کلمۀ "بیت" که 
اگــر نقطه هایش را جابه جا کنیم بــه کلمه های "تبت" و 
"نیت" و "بنت" و چند کلمه دیگر تبدیل می شــود. کسی 
که عربی بلد نباشــد به مشکل برمی خورد. البته بعضی ها 
بــا دیدن کلمۀ قبل و بعد می توانند حدس بزنند که کلمۀ 

طرح گنبد منسوب به شیخ حیدر 

مقربه منسوب به شیخ حیدر )تاریخ بنا 731 هجری 

قمری( آیات 27 و28 و قسمتی از آیه 2۹ سوره فتح 

به مضمون

بسم اللّه الرحمن الرحیم لقد صدق اللّه رسوله الرؤیا 

محلقین  آمنین  اللّه  الحرام انشاء  املسجد  لتدخلن 

رؤسکم ومقرصین ال تخافون فعلم ما التعلمون فجعل 

من دون ذلک فتحاً قریبا/ هو الذی ارسل رسوله بالهدی 

و دین الحق لیظهره علی الّدین کله وکفی باللّه شهیدا/ 

محّمد رسول اللّه والذین معه اشداء علی الکفار رحامء 

بینهم تراهم رکعاً سجداً یبتغون فضالً من اللّه و رضواناً 

سیامهم فی وجوههم من اثر السجود صدق اللّه

آیۀ مذکور در باال و آیه رس در ورودی ثابت می کند که 

مقربه متعلّق به اشخاصی است که در راه خدا شهید 

شده اند واحتامال 162 سال بعد شیخ حیدر نیز در این 

مقربه دفن شده و مقربه به نام او معروف شده است.

 قسمتهای سفید بر روی گنبد منسوب به شیخ حیدر 

قسمتهای بازسازی شده به استناد طرّاحی استاد عبداللّه 

قوچانی است كه با رنِگ آجری همسان با رنگ بقیه 

آجرها اجرا شده است.

ســعی می کردم نقطه ها را به هم وصــل کنم و منت روی 
آن هــا را بخوانم و اگر خوانده منی شــد منتظر می شــدم 
تــا این خطــوط را کامــل به هم وصل کنــم و بعد منت را 
بخوانم. بعد از مّدتی عمدۀ کارم فقط در اصفهان شــد و 
در اصفهان هم فقط چهار مسجد را انتخاب کردم: مسجد 
جامع اصفهان، مسجد شــیخ لطف اللّه، مدرسۀ چهار باغ 

و مسجد امام.

متوّجه شدم مجموعۀ عظیمی از خط کوفی بنایی در این 
چهار مسجد وجود دارد، من همۀ این موارد را جمع آوری 
و طرّاحــی کردم، ایــن مجموعه به صورت یــک کتاب با 
عنوان “خط کوفی معقلی در مســاجد باستانی اصفهان” 
چاپ شد که بخش نخست آن بود و قرار شد بخش دومش 
هم ادامه پیدا کند که نشــد. طرح های زیادی داشتم ولی 
آن زمــان کامپیوتر نبود و همۀ طرّاحی ها با دســت انجام 
می گرفــت، با راپیت روی ورق کالــک طرّاحی می کردم و 
زمینــه اش را هم به دلیل این كه با مرکّب منی شــد کار کرد 
با چیزهایی به نام زیپاتون می بریدم و می چسباندم، مثالً 
برای آجر و کاشــی دو رنگ مختلف استفاده می شد. بنیاد 
اندیشــۀ اسالمی در ســال 1364 این اثر را به صورت یک 
کتاب چاپ کــرد. البته من طرّاحی مجّدد از این اثر را در 
برنامه Free Hand با طرح دقیق و رنگی که خودم دوست 
داشــتم رشوع کردم، بازبینی اثر متام شده و انشاءاللّه اگر 
فرصت آن پیش بیاید منایشگاهی از انواع این خطوط زیبا 
برگزار خواهم کرد و اگر شد بار دیگر به صورت کتاب این 

اثر را چاپ می کنم.

در مســجد امام اشعار فارسی شامل اشعار سعدی با خط 
کوفــی بنایی دیده می شــود. هرنمندی که توانســته این 
اشــعار و متون مذهبی را در آن مساحت دقیق بگنجاند، 
کار خیلی بزرگی انجام داده اســت، زیرا من دانشجویانی 
داشتم که روی خط کوفی بنایی کار می کردند و می دیدم 

که چه قدر ســخت است که متنی را طرّاحی کنند. یک بار 
به یکی از شــاگردانم که مشهدی هم بود گفتم منت “علی 
ابن موســی الرضا” را طرّاحی کن، خودم هم کمکش کردم 
و مــنت را به صورت شــش ضلعی، با شــش مثلث طرّاحی 
کردیــم که بســیار زیبا شــد. مثلــث را به هــر طرف که 
می چرخاندی “علی ابن موســی الرضا” بود، هم در مثلث 
و هــم در حاشــیه ها، این کار خیلی وقــت گیر بود و باید 
چنــد بار منت را کوچــک یا بزرگ می کردیــم تا منت کامل 

نوشته بشود و در شش ضلعی بگنجد.

این مجموعه کار من به صورت ســیاه و سفید چاپ شد و 
انشــاءاللّه اگر دوباره چاپش کنم منت هایی را به آن اضافه 
می کنــم. از جملــه نفیس ترین و بهرتیــن خطوط کوفی 
بنایی تاریخ   دار، خطّی است كه در گنبد سلطانیه به چشم 
می خورد، طرّاحی آن خیلــی وقت گیر بود و مّدت زیادی 
وقــت رصف آن کردم. کّل رسدر به شــکل طاق اســت و 
اطرافــش مثلث های متعّددی وجود دارد که در اضالع هر 
مثلث نام "محّمد" و داخل آن سه بار "علی" نوشته شده، 
این ســه علی به شکل شش ضلعی است و اگر دقّت شود 
به شــکل مکعب دیده می شــود، مثل سه علی روی سکۀ 
بهــار آزادی. تاریــخ این کتیبه710 ه.ق و زمــان اّولجایتو 
اســت، که می توان گفت قدیمی ترین منونۀ تاریخ دار این 
نوع خط اســت. منونه هایــی مربوط به قبــل از این هم 
وجــود دارند، ولی چــون تاریخ دقیق ندارنــد منی توانیم 
بگوییــم به چه ســالی تعلّق دارند و فقــط می توان دورۀ 

ساخت آن ها را مشّخص کرد.

یکی دیگر از خطوط نفیس کوفی بنایی در مشکین شــهر 
اردبیل اســت که کّل دیواره های مقــربۀ معروف به مقربۀ 
شیخ حیدر را پوشانده است. من طرح را باز کردم، این بنا 
به صورت استوانه ای شکل ساخته شده، طولش در حدود 
20 مرت و ارتفاعش ۹ مرت است )پس از باز کردن استوانه(. 



من اشــعار زیــادی را در کتاب های مختلــف دیدم که به 
خیام، کاشانی، حافظ و... نسبت داده اند، وقتی ما سفالی 
را بررســی می کنیم که مربوط به قرن 6 یا قرن 7 اســت، 
اگر اســم شاعرش که در کتب آمده مربوط به بعد از قرن 
هفتم باشــد، اشتباه است و حذف می شود. من در مجلۀ 
نرش دانش مقاله ای نوشتم و ثابت کردم 24 رباعی و یک 
غزل و یک ملّمع در دیوان شمس تربیزی منی تواند متعلّق 
به موالنا باشد و مدارکش را هم ارایه دادم، تاریخ سفالی 
که این اشــعار رویش هســت متعلّق به سال 604 ه.ق و 
سال های نزدیک به قبل یا بعد از آن است. موالنا در سال 
607 یا 608 ه.ق تازه به دنیا آمده اســت، پس این شــعر 

منی تواند رسودۀ او باشد.

سفالی داریم كه تاریخ آن چند سال پس از تولّد موالناست، 
در آن سال موالنا پنج یا شش ساله بوده، پس باز هم شعر 
متعلّق به او نیســت. شعر دیگری به نام حافظ پیدا کردم 
ولی این شعر روی ظرف سفالی نوشته شده که 150 سال 
قبــل از به دنیــا آمدن حافظ روی آن بوده، پس شــاعرش 

منی تواند حافظ باشد.

مــن عقیده دارم که به ســفال و کاشــی نبایــد به عنوان 
کاســه و کوزۀ شکســته نگاه کرد. بلکــه این ها هر کدام 
برگی از یک نســخۀ خطّی غیرقابل دستکاری است که از 
زمانی که ســاخته شــده، سامل به دســت ما رسیده است، 
مانند کاشــی های حرم که پر از احادیث اصیلی اســت که 
قدمت آن ها بیش از 800 ســال است، در حالی که بعضی 
از احادیثــی که روی کاشی هاســت کلامتش با بحاراالنوار 
و اصول کافی اختــالف دارد، جمالت از لحاظ معنی یکی 
اســت ولــی اصل جمله و صحیح آن روی کاشــی اســت. 
جمالت کتــاب چون روی کاغذ نوشــته شــده اند ممکن 
اســت بدخط بوده و کســی که نسخه نویســی می کرده 
کلمه ای را نتوانسته بخواند و مرتادف آن را نوشته است یا 
نســخۀ خطّی در مرور زمان آب رویش ریخته شده و یک 

کلمه اش پاک شده است.

این مســئله را روی سفال های نیشــابور هم داشتیم، مثالً 
یکی از کلامت قصار حرضت علی)ع( روی یکی از کاسه ها 

که در موزۀ رضا عباسی است این طور نوشته شده بود: 

َمْن كََساُه الَْحیَاُء ثَْوبَُه َخفَى َعِن الُْعیُوِن َعیْبُه 

کســی که جامۀ رشم و حیا بپوشــد زشــتی او از چشم ها 
پنهان می شود.

مــن این جملــه را در کتب چاپی پیدا کــردم در حالی که 
جملۀ “عن العیون” )از چشم ها( تبدیل شده بود به “عن 
الناس” )از مردم(، معنا یکی است ولی در سفال می گوید 
از چشــم ها پنهان شد و در کتاب نوشــته از مردم پنهان 
شد. به نظر من جملۀ کتاب درست نیست و جمله ای که 
1100 ســال پیش روی سفال نوشته شده مدرک محکم تر، 
بهرت و بلیغ تری اســت. اگر شام نسخۀ خطّی به من نشان 
دهید که تاریخش قبل از تاریخ این ظرف ســفالی باشــد 
که حدود هزار و اندی ســال پیش ساخته شده و این منت 
به آن شکل کتاب در آن نوشته شده باشد، خوب من هم 

قبول می کنم که نسخۀ صحیح تر از سفال است.

پس قدمت جمالت از روی سفال ها قابل تشخیص هستند. 
همین طــور که از ســّکه ها اســتفاده می کنیــم و از روی 
ســّکه لقب کامل و اســم کامل حّکام مختلف را به دست 
می آوریــم. منونــه اش رسسلســۀ کاکویه اســت، در متون 
تاریخی به او می گویند "دشــمن زیار" ولی روی ســّکه ها 
فامیلش "دشــمن زار" بوده اســت. از آنجا که سّکه ها در 
زمــان خودش و به فرمان خودش رضب شــده اند، اصل و 
صحیح هامنی اســت که روی ســّکه ها موجود است. در 
ضمــن همین نام دنبال نــام خواهر این حاکــم در گنبد 
علــی ایرقو در مقربۀ ابوعلی هزار اســب که مقربۀ خود و 

فرزندش می باشد نیز آمده است.

طرح کتیبۀ خط کوفی معقلی گنبد سلطانیه 

کتیبه های رس در رشقی گنبد سلطانیه؛ این کتیبه متعلّق 

به سال 710 هجری و قدیمی ترین منونۀ خط کوفی 

بنایی تاریخ دار است.

قسمت باال در سه مثلث بزرگ: ال اله اال اللّه الواحد 

محّمد رسول اللّه الصادق علی ولی اللّه وصی رسول اللّه

داخل طرح 12 مثلث است که اضالع هر مثلث سه 

کلمۀ محّمد را نشان می دهد و داخل مثلث ها سه کلمۀ 

علی که به شکل یک شش ضلعی و نیز یک مکعب 

طرّاحی شده است. چهار مثلث سمت راست به اضافه 

جمله ال اله اال اللّه الواحد، به شکل یک شش ضلعی 

است.  شده  بریده  آن  باالی  قسمت  که  بزرگ است 

سمت چپ نیز، چهار مثلث به اضافه جملۀ علی ولی 

اللّه وصی رسول اللّه، هامن شکل را نشان می دهد.

مورد نظرشــان چیست، ولی کســی که به عربی آشناست 
رسیع تر می تواند کلمه را تشــخیص بدهد. البته خود من 
هــم گاهی به مشــكل برمی خورم، مثالً در مســجد جامع 
گلپایگان اســم معــامر بنا را خواندم ولــی یک معروفیت 
دیگر هم دارد که هنوز با نقطه گذاری نتوانســتم برای آن 
کلمۀ مأنوسی پیدا کنم. این معروفیت از حروف ")و(، )ا(، 
)س/ش(، )ا(، )ک(، )ت/ب/ث/پ/ئـــ(، )ر/ز(، )ا(، )ر/ز(" 
تشــکیل شــده، من از این حروف حدود 40 کلمه ساختم 

ولی هنوز به کلمۀ مناسبی نرسیده  ام.

همین طــور قدیمی ترین اثر دورۀ اســالمی که آن مهری 
اســت که برای معروفیــت صاحب این مهــر 36 احتامل 
وجــود دارد ولی هنوز به اســمی قطعی نرســیده ام، این 
معروفیت كه یک لقب ساســانی اســت، متعلّق به اوایل 

اسالم است که من هنوز منت آن را پیدا نکرده ام.

از این رو آشنایی به زبان عربی و آشنایی با انواع خطوط 
کوفی برای کتیبه خوانی مهم اســت، البته این آشــنایی با 
خط تنها از طریق تجربه ممکن اســت، چون هیچ مدرک 
مدّونــی برای انواع خط کوفی وجــود ندارد، ما می گوییم 
خط ســبک ســلجوقیان، خط قرن 10 یا 11، خط مشّجر، 
خط مشــبّک و همۀ این نتیجه گیری هــا از روی تجربه و 
دیدن خطوط است، زیرا بعد از مّدتی چشم به خطوط و 
انحناهای آن عادت می كند. متأّسفانه دانشجویانی که در 
رشــتۀ باستان شناسی تحصیل می کنند همه از دورۀ اسالمی 
گریزانند و به دورۀ تاریخی و پیش از تاریخ متایل دارند ولی 
منی دانند که اصل هرن و نویافته هایی که می توان کشف کرد 
متعلّق به دورۀ اســالمی است، اینها می گویند دورۀ اسالمی 
چیست؟! 100 سال، 200 سال، 300 سال پیش است و هنوز 
جدید اســت! ولی منی دانند كه در همین سال ها چیزهای 
مبهمی اســت که باید کشف شود. بیشرت مقاالت من راجع 

به این دوره در مجاّلت باستان شناسی چاپ شده است.

در بیــن کتیبه  هایی کــه تا به حــال خوانده اید، 
شعرهایی است که 2 یا 3 کلمه از آنها حذف شده 
اســت، شــام چگونه این ابیات ناشناخته را حدس 

می زنید؟ باالخص اگر شاعر آن گمنام باشد؟

من هم ممکن اســت خیلی ها را پیدا نکنــم، اّما در زبان 
فارســی مثلی اســت که می گوید جوینده یابنده است و 
مــن این را بــاور دارم. خیلی از کلامت شــعرای گمنام را 
کــه فکر می کردم امکان ندارد پیدا شــود، به ناگاه جلوی 
چشــمم پیدا می شوند. در تذکره ها شــعرهایی از شعرای 
گمنام آمده است، خیام و سعدی و حافظ و... دیوان کامل 
دارند ولی کســانی که گمنام اند و دیوان ندارند اشعارشان 
را باید در تذکره ها جستجو کرد. برای مثال یکی از اساتید 
در قدیم، دو کلمه از اشعاری را که روی ظرف آب نوشته 
شــده و در موزه نگهداری می شود را اشتباه خوانده بود، 

من روی این شــعر مشکل داشــتم که چرا به این صورت 
اســت که به طور اتّفاقی در یکی از تذکره ها اصل شعر را 

پیدا کردم.

شعر خوانده شده بود: "آب خوش تر مرا ز باده ز می"
و من به این صورت اصالحش کردم : 

"آب خوش تر هزار باره ز می"
این شــعر متعلّق بــه یک قاضی در قرن پنجم اســت که 
رشاب زیاد می نوشــید ولی توبه كرد و این شــعر را گفت 

كه مرصع اّولش فارسی و مرصع دومش آیۀ قرآن است:

آب خوش تر هزار باره ز می

و ِمَن الاَْمء كُلَّ َشْیٍء َحیٍّ
ایــن شــعر را در تذکرۀ مجمــع الفصحا پیدا کــردم، البته 
خــود این تذکره که شــش جلدی اســت هم به ســختی 
پیدا می شــود. جالب تر اینكه ســال گذشــته هم در موزۀ 
مرتوپولینت یک ظرف سفالی زّرین فام مینایی زیبا و نفیس 
متعلّق به قرن ششم را دیدم که همین شعر رویش نوشته 
شــده بود و بیت دومی كه روی آن نوشــته شده بود و ما 

نداشتیم این بود:

نخورم آنچه عقل مرا بخورد                 
آتش افکند اندر من چو آتش در نی

به این معنی که من توبه کردم و دیگر رشاب منی نوشم.

کسانی که حدس می زنند شــعری متعلّق به دورۀ صفوی 
اســت، تذکرۀ سام را برای مراجعه داریم. مانند شعری که 

در مسجد جامع اصفهان می خوانند: 

چون نامۀ جرم ما به هم پیچیدند               
بردند و به میزان عمل سنجیدند 

بیش از همه کس گناه ما بود ولی              
ما را به محبّت علی بخشیدند

مــن این شــعر را در کتاب "خط کوفــی معقلی" طرّاحی 
کردم و شــاعرش را که موالنا رحمی اســت در تذکرۀ سام 

پیدا کردم.

شــعرهای محلّی هم در تذکرۀ شعرا پیدا می شود، ممکن 
اســت بعضی ها را پیدا نکنیــم ولی در آینده با وجود این 
همه نســخه های خطّی و تذکرۀ شعرا و دیوان های چاپ 
شده و نشده فرد دیگری می تواند منت اصلی را پیدا کند.

پس بــرای کتیبه خوانی تســلّط به زبــان عربی و 
ادبّیات، تاریخ و قدرت مشاهدۀ باال مهم است؟! 

از روی ســبک شــعر هم می توان کلــامت را پیدا کرد که 
متأّســفانه من این توانایی را ندارم چون زیاد روی شــعر 
فارســی مســلّط نیســتم، ولی در حال حارض بیشرت از هر 
کس دیگر اشعار فارســی را روی آثار موزه ای در می آورم 
و این کار برای مصّححان دیوان اشعار بسیار مفید است.



قلم افتاد و چاپ نشد و االن دنبال این یکی هستم که در 
منت انگلیسی کتاب حتامً اضافه اش کنم. االن از طغان شاه 

و پرسش سنجر مدارک زیادی موجود است.

بانــی این کاشــی ها هم ســنجر فرزند طغان شــاه و نوۀ 
مؤیّدالّدین آی ابه اســت و به ســلطان سنجر هیچ ربطی 

ندارد.

مســئلۀ دیگــری كه در تشــخیص این نام هــا وجود دارد 
كنیه هاســت. هرکــس اســمش ســنجر اســت کنیــه اش 
ابوالحارث اســت، هم ســلطان ســنجر معروف کنیه اش 
ابوالحــارث بوده هم این ســنجر و هم یک ســنجر نامی 
دیگر کــه در خوزســتان حکومت می کرده. هــر چه نام 
طغرل داریم کنیه اش ابوطالب اســت، طغرل سلجوقی که 
در قرن پنجم بود و بعد طغرلی که از همین خانواده بود 
در حدود 530 ه.ق  که باز هم لقبش ابوطالب بوده است 
و حتّی طغرل دیگری در نیمۀ دوم قرن ششم می زیسته، و 
لقب هر ســه رکن  الّدین بوده است، یا الب ارسالن لقبش 
عضدالّدیــن اســت و یک الب ارســالن دیگر هــم داریم 
حدود 80 ســال بعد از هامن خانــواده که باز هم لقبش 
عضدالّدین بوده است. معموالً القاب مشابه برای نام های 
خاص بوده اســت و کنیه های مجزّا قابل تغییر نیســت و 

مرتبط با نام شخص است.

در ارتباط با کاشــی های سنجری، پژوهشی در نامۀ آستان 
قدس حدود ســال 1350 چاپ شد، منت کتیبه ناقص است 
چون که به مرور زمان بعضی کاشــی ها مفقود شــد، ولی 
پژوهشــگر سعی کرده برای رسیدن به اصل منت، کاشی ها 

را دقیق و منظّم کند.

در منت هایی که موجود است یکی اسم ترکان زمرّد است و 
االن در ذهنم نیست که آیا کلمۀ سنجر هم روی کاشی ها 
وجود دارد یا نه که باعث این اشتباه شده که کاشی ها را 
سلطان سنجر ســاخته است. حتامً باید این اسم در جایی 
از کاشــی ها موجود باشــد که در قدیم هــر کس آن ها را 
خوانده به یاد ســلطان ســنجر افتاده که مشــهورتر بوده 
و به ذهن کســی نیامده که بررســی کنــد و ببیند که در 
نیشابور حدود 30 سال بعد از مرگ سلطان سنجر، سنجر 
نام دیگری هم وجود داشته که حاکم خراسان بوده است.

بانی بیشــرت این کاشــی ها كه در ســال 612 ه.ق ساخته 
شده اند، عبدالعزیز بن آدم قمی بوده است. محراب بزرگ 
امام رضا)ع( که اكنون در موزه است هم به دستور همین 
شخص ساخته شده است که اسمش در کاشی های محراب 
اســت، غیر از اینها یک سنگ بزرگ در حّفاری پیدا کردند 
که اكنون در موزه نگهداری می شود و روی آن تاریخ سال 
615 ه.ق که سه ســال بعد از ساخت کاشی هاست، حك 
شده است و نشان می دهد که هنوز این فرد زنده بوده و 

باز هم دســتور ساخت تأسیسات دیگری را در حرم صادر 
کرده است.

همیــن طور اســت مهری کــه همکارمان آقــای لباف در 
حّفاری در غاری همراه با چند ســّکۀ خوارزمشــاهی پیدا 
کردنــد، بــاز هم نام این فرد روی اشــیا وجــود دارد ولی 
تاریخش مشــّخص نیســت. این فرد شاعر هم بوده است 
چون در کاشی های حرم چند رباعی بسیار زیبا در وصف 
حرضت علی)ع( و حرضت فاطمه)س( نوشــته است. این 
نشان دهندۀ این است که سفالگر این کاشی ها که ابوزید 
كاشــانی است یا دیوان اشعار این شــخص را داشته یا به 
دستور خودش این کاشی ها را با منت اشعار خودش ساخته 
اســت. ولی هیچ اطاّلعی از وجود دیوان اشعارش تا کنون 

به دست نیامده است. 

اســتاد قوچانی از وقتی که در اختیار آســتان هرن 
گذاشتید، متشکریم.

ظرف نیشابور

ایاک واالحمق ال تعارشه والتائه املعجب ال تجاوره بالربکة

مبادا که با احمق معارشت کنی 

و همچنین با عاشق رسگردان مجاورت نکن

در متون گفته شــده تاریخ وفات امام رضا)ع( 203 ه.ق 
بوده است ولی ما سّکه ای داریم در سال 204 ه.ق رضب 
شده که نام امام رضا)ع( به عنوان ولیعهد مسلمین آورده 
شــده است و نشــان می دهد که امام رضا)ع( در آن سال 
هنوز زنده بوده اند، پس آن تاریخ در متون اشتباه است. 
ممکن اســت به مرور زمــان تاریخ ها در متون به صورت 
غیر عمدی عوض شوند. مهمرتین استفاده از اشیای موزه 
همین اثبات دقیق تاریخ ها، تشــخیص شــعرا و تشخیص 

دوره هاست.

یک منونۀ دیگر از این مورد که من مقاله ای هم درباره اش 
نوشتم و برای چاپ فرستادم ولی نه مقاله چاپ شد و نه 
منت آن به خودم برگردانده شد و متأّسفانه کپی از آن نیز 
ندارم، مورد جالبی است که شخصیت معروف به پوریای 
ولی نامش اشــتباه اســت و پوریا نیســت، بر روی ظرفی 

کوچــک متعلّق بــه دورۀ صفوی در مــوزۀ تورنتو کانادا، 
رباعی ای نوشــته شده كه نام این شخص آمده، من رویش 
کار کردم و باعث شــد چند اســم دیگر هــم که به مرور 
زمان اشتباه تلفظ می شود، به دست بیاورم. انتهای رباعی 

آمده است:
" این سخن بشنو ز محمود پُریار ولی

گر منک می خوری منکدان نشکن"

 و این اســم در اصل پُریار بوده اســت که به اشتباه و به 
مرور زمان به علّت شباهت در تلفظ، به پوریا تبدیل شده 
است. بعد از دیدن این ظرف من باز هم مراجع را گشتم 

و باز هم به اسم پُریار رسیدم. 

اشتباهات دیگری هم هست که در آن مقاله به آنها اشاره 
شده است، مثالً معروف ترین منطقه در همدان که سفال 
هــم در آن می ســازند به نام "الله جین" معروف اســت، 
که در کتاب ســفر عراقین نام آن آمده اســت. این كتاب 
ســفرنامۀ یکی از ســالطین عثامنی است که در سفرش از 
عراق حرکت کرده، از خانقین عراق به ســوی ایران آمده 
و از همــدان می گذرد. یكی از مالزمین وی، همۀ بناها و 
مناطقی را که ســلطان دیده، نقاشی کرده است، وقتی به 
همدان می رســد در این منطقــه می گویند "لعلین چمن" 
مقابــل همــدان به معنــی چمــن جواهر و ایــن را زیر 
مینیاتورش نوشــته کــه به مرور زمان بــه الله جین تغییر 
پیدا کرده اســت. بسیاری از این اشــتباهات را می توانیم 

از طریق اشیا، سفال یا سّکه و کاشی و... تصحیح کنیم.

در مــورد کتیبه های زّرین فــام حرم، مثالً در مورد 
کاشی های منســوب به زمرّدخاتون و تردیدهایی 
كه در مورد کاشــی های منسوب به سلطان سنجر 

وجود دارد، چه اطّالعاتی دارید؟

این مطلب جدیدی است و همه می خواهند روی آن کار 
کنند، مســئله بر رس کلمۀ سنجر اســت. در این کاشی ها 
وقتی می گوییم ســنجر، فوراً ذهن همه به سلطان سنجر 
برمی گردد ولی مثلی هســت كه می گوید هر گردی گردو 
نیســت در نتیجه هر ســنجری، ســلطان ســنجر معروف 

نیست.

مــن از ابتدا که دنبال این مســئله رفتم متوّجه شــدم که 
این ســنجر نــوۀ مؤیّدالّدین آی ابه، حاکم نیشــابور بوده 
و این حاکم دســتور ســاخت آن کاشــی ها را صادر کرده 
اســت. سلطان سنجر تا سال 550 یا 551 /552 ه.ق زنده 
بوده اســت. اّما این سنجر که نامش در کتیبه ها آمده در 
حدود ســال 580 ه.ق بوده و ایــن کتیبه ها از این لحاظ 
نفیس هســتند که قدیمی ترین کاشــی های زّرین فام دنیا 
هســتند که توّســط نوۀ مؤیّدالّدین آی ابه و فرزند طغان 
شــاه ســنجر به وجود آمده اند. چند سال پیش در جاجرم 
خراســان کشــاورزی تعداد زیادی سّکۀ طال پیدا کرد و به 
ادارۀ میــراث فرهنگی تحویــل داد و میراث فرهنگی هم 
هم وزن آنها به کشــاورز به عنوان پــاداش، طال داد. این 
ســّکه های نفیــس همگی به دوران طغان شــاه و پرسش 
ســنجر تعلّق داشت. از پدر بزرگشــان مؤیّدالّدین آی ابه 
کمرت ســّکه ای موجود اســت، ولی در مجموعه ای که من 
چاپ کردم به نام کتاب "گنجینه ســّکه های نیشابور" یک 
ســّکه از مؤیّدالّدین آی ابــه وجود دارد که موقع چاپ از 

سفال نیشابور

من اطاع کذوباً هلک

نابود می شود کسی که از دروغگویی اطاع کند.



  صلوات خوانی
هوشنگ جاوید

  »ایوان رشقی«  به روایت دیگر
مصطفی پیوندی 

  شغل رشیف...
فرزاد باقرزاده 

  سیِر سّیاح
غالمرضا آذری خاکسرت

  دویدن در شیِب مالیم
حامد امان پور قرائی

  تاریخ نگارِی یک دهه تئاتر رضوی در مشهد
سیدجواداشکذری 

  شبستان
گزیده ای از داستان های جشنواره ملّی داستان نویسی  رضوی  )كبوترحرم( 



در موســیقی خانقاهــی اهــل طریــق قادریــۀ کردســتان، 
صلوات خوانی شــاد دارای قواعد ریتمیک متنّوع می گردد که 
همواره از رضباهنگ نهفته در شــعر پیــروی می کند، مانند 
ذکر صلوات یاذاملکیه که هفت رضبی اســت. یا ذکر صلوات 
یا نبی)ص( که بیشــرت در خانقاه پاوه خوانده می شــود و در 

اصطالح خودشان »لتَک« است، مضمون آن این گونه است:
»یا نبی یا نبی یا سیدی اللّه اللّه، صلّو علی و آله«

در میــان اهل طریق در غرب کشــور صلوات خوانی بر روی 
متام ریتم های موجود در موسیقی به همراهی دف و دو تَپلَه 
)تاس( اجرا می شود، صلوات خوانی در این نحله های فلسفی 
عموماً برای شــور آغازین جمع و آرامش بخشی به جمع در 
زمان پایان یافنت مراسم کوره ذکر در »آیین حلقۀ دراویش« به 
اجرا در می آید، اّما این که چگونه در هر منطقه ملودی آوازی 
شــور حرکت در جمع پدید می آَورَد و چگونه شــیوۀ ملودی 
آوازی جمع را به ســوی آرامش رهنمون می شود، بسیار مهم 
است، چون در این منطقه ملودی شوق و شور در »شور« قرار 
می گیرد و با »اصفهان« ملودی شعف و آرامش شکل می یابد. 
در منطقــه ای دیگر قاعــدۀ دیگری جاری اســت، به همین 
ســبب اهل طریق از روی گونۀ ذکر و صلوات خوانی افراد در 
»حلقه های ذکر« متوّجه منطقۀ زیســت فرد می شوند، مثالً 
می گویند: سقزّی یا پاوه ای یا مهابادی یا... است، چون ملودی 
اثر اجرایی خاصیت بروز این مسئله را دارد، در جم خانه های 
اهل حق نیز براساس نوع ملودی که خواننده و نوازندۀ تنبور از 
خود بروز می دهد، محل زندگی او را می شناسند که نورآبادی، 

صحنه ای، کرِندی، یا اسالم آبادی است.
ایــن هویت نهفته در ملودی ذکر به ویــژه صلوات خوانی ها، 
براســاس شــواهد موجود می تواند دارای ریشه ای تاریخی و 
کهن باشــد، چون اگر ما ذکرخوانی فردی زرتشــتیان را که به 
آن »منرتا« )مانرتا( می گویند، مالک ملودی آوازی قرار دهیم، 
در میان زرتشــتیان این رســم هنوز وجود دارد که هیچ کس 
اجازۀ استفاده از شیوۀ اجرای منرتای دیگری را ندارد و هرکس 
باید اجرای ذکری ویژۀ خود را داشته باشد. این مسئله پس از 
اســالم در میاِن جمع تعمیم یافته و بدین ترتیب به گونه ای از 
ذکر قومی- قبیله ای رسیده اند که براساس نوع نغمگی آن ها 

جغرافیای زیست افراد مشّخص می گردد.

ذکر صلوات در مرتبۀ عالی خود اظهار بندگی و تسلیم محض 
والیت و اعالم توحید است. گرچه راز و رمز نهفته در صلوات 
مّزین به ارساری است که در حّد قلم حقیر نگارنده منی باشد 
اّما ازآنجاکه در گوشــه گوشۀ کالم وحی اشــاراتی رمزآلود به 
صلوات و دعا برای رســول خدا)ص( شــده است، پیشینان ما 
به همین ســبب در هر دوره ای به بسط و گسرتش مضمونی 
صلوات اندیشــیده اند و حتّی برای اجرای آییــن آن آدابی را 
نوشته و نانوشته بر این امر مرتتّب کرده اند، چونان وضوداشنت، 
پاک بــودن لباس و مکان، رو به قبله داشــنت و... که همگی 
نشان از اهمیّت این هرن عبادی مذهبی دارد، حرضت امام 

خمینی )ره( در رسالۀ رشیف آداب الصلواه، چهارده ادب را بر 
صلوات خواندن مربوط و مرتتب دانسته اند که عبارت است 
از : ادب اســتعاذه، ادب تســمیه، ادب اخالص، ادب تفّکر و 
تدبّر، ادب تعظیم، ادب نشاط و بهجت، ادب محافظت، ادب 
مراعات، ادب طأمنینه، ادب توّجه و بزرگی پروردگار و ضعف 
بنــده، ادب حضور قلب، ادب تفهیــم، ادب رفع حجاب ها و 

موانع صلوات.

که در بخش آخرین سه مرحله را رشط دانسته اند: رفع حجاب 
حّب دنیا از ســوی کســی که صلوات می فرستد، رفع حجاب 

معاصی، رفع حجاب خودبینی که الزمۀ یک فرد است.

در کتــاب جامع االخبار، روایت 20، فصــل 28، ص 68 از قول 
رســول خدا)ص( آمده است: هر که یک مرتبه بر من صلوات 
فرستد، حق تعالی صد مرتبه بر او صلوات می فرستد و هر که 
صد مرتبه بر من صلوات فرســتد، حق تعالی هزار مرتبه بر او 
صلوات فرســتد و هر که حق تعالی بر او هزار صلوات فرستد 
هرگــز داخل آتش نخواهد شــد. در کتب دیگری چون ثواب 
االعامل از شــیخ صدوق، دعوات از راوندی و مصباح املجتهد 
از شیخ طوسی نیز بر اهمیّت صلوات خوانی اشاره های فراوان 
شده است، درباره اهمیّت صلوات خوانی در اکرث کتب مذهبی 
روایات فراوان نقل شــده اســت، اّما آنچه که بــرای ما دارای 
اهمیّت اســت، گونه های صلوات به لحاظ مضمون و اجرا و 
شیوه های اجرایی آن ها است که باید بگویم متأّسفانه در زمانۀ 
کنونی رو به فراموشــی رفته است، درحالی که اگر برخی 
از ذاکرمناها به جای روی آوردن به مضامین و ملودی های 
بی هویت برای نوحه و ستایشــگری و ذاکری تالش می کردند 
تــا یک گونه از صلوات خوانــی را به لحاظ مضمونی به جمع 
مخاطــب خود آموزش دهند تا کنــون این هرن کهن در میان 
جامعــه به ویژه نوجوانــان و جوانان جایگاه مهــم و واالتری 

می یافت.

اینــک در این مجال به ســهم خود به معرّفــی انواع صلوات 
در ایــران می پردازیم و گونه های آن را به لحاظ مضمون بیان 

می کنیم. 

صلوات در ایران دو حالت اجرایی دارد که براســاس مضمون 
تقسیم می شود به: 

1- صلوات کوتاه 
2- صلوات بلند

در افواه عامۀ جامعۀ ایرانی براســاس یافته هایم بیســت ونه 
صلوات کوتاه وجود داشــته اســت که امروزه دو تا سه منونه 
از آن را منی شــنویم، عالوه بر آن شــانزده صلــوات کوتاه در 
صحیفۀ سّجادیه وجود دارد که مردم آن ها را نیز می خوانده اند، 
بدین ترتیب چهــل و پنج عنوان صلوات کوتاه در ایران وجود 

داشته است.

اّما بیست وهشــت صلــوات بلند در ایران وجود داشــته که 

صلوات خوانی
هرن عبادی مذهبی ازیادرفته

صلوات به لحاظ مضمونی، گونه ای از اذکار نوزده گانۀ مذهبی است که خود دارای 
شاخه های متنّوعی هم به لحاظ مضمون کالمی و هم به لحاظ شیوه های اجرایی و 
هم گونه های اجرا و مجریان آن است. این هرن عبادی مذهبی در نحله های فلسفی 
و در میــان اهل طریــق، هم به صورت آوازی و هم به همراه نــواز »دف« خوانده 
می شود. در مجالس مولودی خوانی دو تا سه مضمون آن را به همراه نوای دف و یا 
دایره می توان شنید. صلوات خوانی شاد بیشرت در مجالس عروسی و ختان و مجالس 
ویژۀ اعیاد مذهبی، نظیر نیمۀ شــعبان انجام می شــود. در این مجالس صلوات با 
ریتمی 6/8 خوانده می شود و اغلب صدای خواننده را سنج چوبی )کرب( و دف و 
دایره و طبل کوچک همراهی می کند، مانند صلوات خوانی شاد دزفول که منت آن 
مربوط به دوازده امام)ع( است و در آخر به جملۀ »اللّه ماشااللّه، جژنانِه کنین برپا«، 
می رســد. اگر این صلوات خوانی شــاد در شب نیمۀ شعبان انجام گیرد، پس از این 

جمله، خواننده به صورت بداهه این گونه می خواند که: 

نوِر َهَمه مو اومد – اللّه ماشاءاللّه
صاحب الزّمون اومد – اللّه ماشاءاللّه و...

در خانقاه ها و جم خانه های اهل حق کرمانشــاه، این ذکر ضمن آن که در حیطه 
گونه ای از موسیقی خانقاهی قرار می گیرد، شکل اجرایی کندتری در حد 3/4 و 4/4 
می یابد و حالت ترّضع آمیزتری به خود می گیرد مانند: ذکر صلوات رسول اللّه)ص( 

که مضمون ذکر جمعی آن این گونه است:
»اللّه اللّه یا اللّه، صّل علی محّمد آقا یا رسول اللّه«

هوشنگ جاوید*

"إنَّ اللَّه َو َمالئَِکتَُه یَُصلّوَن َعلَی النبیَّ یاَ أیَُّها الَّذیَن آَمنوا صلّوا َعلیِه و َســلُِّموا تَسلیامً" 
سورۀ احزاب، آیۀ 56

* پژوهشگر موسیقی



»صلوات جمعی برای آمرزش« 
اللّهم صّل َعلی محّمد | و آلِِه املُستلکیَن االَمَجد

صلواتک الدامئه املُنیَفه | َعلَی النّبی املصطَفی املُسّدد
صّل َعلیِه َو َعلَی َعلی | َوِصیه املجاِهِد املؤید

صّل َعلی الصّدیقِه الطاِهرَه | فاطمه الزهرا بنت احمد...

»صلوات خوانی آموزشی«
روایت: دزفول

اّول خوانم ز دل نام علی)ع( را، هامن دّر و شاه نجف، ولی را
صّل َعلی محّمد صلوات بر محّمد

بعد از علی حسن بود، چون غنچه در چمن بود، امام ارجمند بود
صّل َعلی محّمد صلوات بر محّمد 

سوم، امام حسین)ع( است، حسین رسو قامت، او می کند امامت
صّل َعلی محّمد صلوات بر محّمد

زین العابدین به زاری، او می کند یاری، در وقت بی قراری
صّل َعلی محّمد صلوات بر محّمد

شایان ذکر است که مضمون این صلوات خوانی در هر منطقه 
از ایران متفاوت می شــود، در مناطــق آذربایجان به یکی دو 
منونه با زبان ترکی آن نیز برخوردم که بسیار جالب و شنیدنی 

بود.
»بخشی از صد صلوات که در ماه رمضان هر شب خوانده می شد«

بسم اللّه الرحمن الرحیم
الف صلواٍت و الف سالم علیک یا سید املرسلین و آلک 

الف صلواٍت و الف سالم علیک یا سید النبییَن و آلِک
الف صلواٍت و الف سالم علیک یا سید املؤمنین و آلِک

الف صلواٍت و الف سالم َعلَیک یا سید املُسلمین و آلِک
الف صلواٍت و الف سالم علیک یا سید املتّقین و آلِک....

» بخشی از صلوات چهارده معصوم که در ماه های شعبان و 
رمضان خوانده می شود.«

َربّنا َصلِّ َعلی احَمد خیراملُرسلینا
َربّنا َصّل َعلی َمن َرحمة للعاملینا

َصّل یا رّب َعلی املولی امام املُّتقینا
َزوجِ زهرا َولی اللِّه امیراملؤمنینا

ربّنا َصّل َعلی ِبنَت الّرسول ام ابیها
َو َعلی فاطمه الزهراء ام االَطَیبینا

َصّل یا رّب علی السبطین نوَریِن علی
َربّنا صّل علی السّجاِد زین العابدینا

شناخت »صلوات خوانی« در گذشته ای نه چندان دور از مادران 
آغاز می شد، آنان به هنگام الالیی خواندن برای کودکان خود، 
آنان را به مفاهیم صلوات و آشــنایی با خاندان پیامرب عادت 

می دادند مانند الالیی دزفولی زیر:
اّول نام خوشت گویم به اللّه 

دوم پیوسته حال گویم آالال
سوم صلوات بر روی محّمد )ص(

چهارم حیدر کرّار و موال
الال الال رودم الال...

در کنار این جریان هرنی، مادر بزرگ ها و پدربزرگ ها با خواندن 
"متل" هایی که به رسعت در ذهن کودکان نقش می بست آنان 
را با صلوات و صلوات خوانی آشنا می کردند، چون آموزۀ متل 
دارای منادهایی بود که هامره از مظاهر طبیعت افراد نظیر 
جانوران گیاهی بهره می برد، کودک در حال رشد هم آموزش 
شناخت پیرامونی خود را می دید و هم با مفاهیم معنوی آشنا 
می شد، مانند متل "باغ پونه" که در اکرث نقاط ایران، با کمی 

دگرگونی در لهجه یا واژگان خوانده می شد:
رفتم به باغ پونه | دیدم بلبل می خونه
گفتم بلبل دیوونه | بیا بریم به خونه

آقام رفته مدینه | رس قرب سکینه
ای مرغ زرد و آبی | امشب کجا می خوابی

زیر علم پیمرب | صلوات بر محّمد)ص( )پیمرب(
همیــن کــودکان به هنــگام نوجوانــی در آیین هــای قومی 
– منطقــه ای به همیــاری می رفتنــد و در آنجا نیــز به طور 
گروهــی »صلوات خوانــی« می کردند ماننــد: صلوات خوانی 
کودکان و نوجوانان در آیین تیرماســینزه )ســیزده( مازندران 
و یــا »صلوات خوانی« در آیین پیوند عروســی که با بهره از 
نــام چهارده معصوم)ع( خوانده می شــد که آغاز آن در آیین 

صلوات خوانی پیوند چنین بود:
اّول خوانم خدا را 

رسول انبیاءرا 
علی مرتضی را 

صّل علی محّمد 
صلوات بر محّمد...

به یــاد دارم که این »صلوات خوانی« را نارشین مشــهدی در 
کاغــذی ارزان در قطــع A4 با قیمت »یک ریــال« به چاپ 
رسانده بودند و تا حدود چهل سال پیش، بّچه های خوش صدا 
جلوی بست های حرم حرضت رضا)ع( آن را به مردم عالقه مند 
عرضه می کردند، بدین ترتیب هم مدام صدای »صلوات خوانی« 
نوجوانان در اطراف حرم مطّهر بلند بود و هم تبلیغ مفاهیم 
معنوی صــورت می گرفت. امروزه فقط صدای ماشــین ها و 

بوق های گوشخراش را باید شنید.
»صلوات خوانی« در آیین »چاووش سفرهای زیارتی« نیز رایج 
بــود و بدین لحــاظ همواره به زیارت رفتــگان و یا از زیارت 
آمدگان اماکن مقّدســه، بــا »چاووش صلــوات« یا »صلوات 
چاووش خوان« همراهی می شــدند که مردم را به فرســتادن 
صلوات ترغیب و تشــویق می کرد و کوچــه و گذرها با ترنّم 

صلوات مرتنّم می شد:

مانند صلوات ویژۀ چاووش سفر به مشهد مقّدس:
به یازده پرسان علی ابی طالب

به ماه عارض هر یک، جدا جدا صلوات
بلند بگو اگر عیب بر زبانت نیست

به شاه قّبۀ طال، امام رضا)ع( صلوات

امــروزه کمرت از آن ها و اجرایشــان می توان نشــان یافت این 
بیست وهشت عنوان به رشح ذیل هستند:

صلوات بر پیامرب)ص(
صلوات بر امیراملؤمنین)ع(

صلوات بر سیدۀ نسوان، حرضت فاطمه )س( با چنین آغازی: 
اللّهَم َصّل َعلی الصّدیَقَه فاِطمه الزَّکیه...

صلوات بر امام حسن)ع( و امام حسین)ع( با چنین آغازی: اللّهم 
صّل علی الَحَسن و الُحسین عبَدیک ولیک وابنی رسولَک...

صلوات بر علی بن الحسین)ع(، با چنین آغازی : اللّهم صّل علی 
َعلّی بن الحسین سیدالعابدین....
صلوات بر امام محّمد باقر)ع( 

صلوات بر امام جعفر صادق)ع(
صلوات بر امام موسی بن جعفر)ع(

صلوات بر امام رضا)ع(
صلوات بر امام محّمد تقی)ع(
صلوات بر امام علی الّنقی)ع(

صلوات بر امام حسن العسکری)ع(
صلوات بر امام زمان)عج(

صلوات جمعه
صلوات دوازده امام)ع(

صلوات والدت پیامرب )ص(
صلوات چهارده معصوم)ع(

صلوات صحیفۀ سّجادیه
صلوات روایت شده از حرضت رضا)ع(

صلــوات فتح )صلــوات چهــل کلمه کــه در چهــل بامداد 
می خواندند(

صلوات مخصوص مدینةالّنبی
صلوات روایت شده از امیراملؤمنین)ع(

صلوات روایت شده از امام جعفر صادق)ع(
صلوات درمــورد امام زمان)عج(، معروف بــه صلوات روایت 

رضّاب اصفهانی
صلوات امام سجاد)ع( بر رسول اکرم)ص( در صحیفۀ سّجادیه 

دو قسم صلوات از امام زین العابدین)ع( که خواندن آن ها در 
ماه شعبان سفارش شده است.

صلوات ویژۀ ماه مبارک رمضان در مفاتیح الجنان 
صد صلوات کــه در روایات آمده که حرضت جربییل آن را به 

پیامرب)ص( آموخته است.

عالوه بر این بیســت و هشت مضمون، صلوات آموزشی نیز 
در ایران وجود داشــته که متأّسفانه طی چهل سال اخیر این 
صلوات خوانــی هم در ایران فراموش شــده اســت. به خاطر 
دارم که نارشی خوش ذوق در مشــهد این صلوات را در قالب 
پوســرتی چهاررنگ چاپ کرده بــود و در اطراف حرم مطّهر 
رضوی به دست چند نوجوان خوش صدا سپرده بود و آنان با 
صدایی رسا و زیبا آن را می خواندند و به مردم عرضه می کردند، 
صلوات جمعی برای آمرزش رفتگان و صلوات خوانی جمعی در 

اعیاد و جشن عروسی ها.

صلــوات ازآنجاکه به یک بــاور دینی مذهبــی پیوند محکم 
می خــورَد، به لحــاظ مضامیــن، گوناگونی یافتــه و به همراه 
مضامین، گونه های آوازی آن تغییر یافته اســت و شکل های 
اجرایی بدیعی داشته که امروزه فراموش شده است، درحالی که 
در گذشته ای نه چندان دور »ختم صلوات« جزو آداب و رسوم 
ماهانۀ ایرانیان بود، حتّی برای این ختم ها »روش« داشته ایم، 
برای آشنایی بیشرت با این روش ها می توانید به کتاب لئالی فیض 

کاشانی، عارف بزرگ، مراجعه کنید.

اینک در جامعه ای زندگی می کنیم که رسچشمۀ فرهنگی آن 
اســالم ناب محّمدی است، پس بهرت اســت حداقل برای یک 
بــار هم که شــده، در جهت زنده کردن ایــن هرن کهن یعنی 
»صلوات خوانی«، به جای اجرای جشــنواره ها و کنرست های 
تکراری، هزینه ای را رصف برگزاری جشنوارۀ »صلوات خوانی« 
کنیم تا نسل جوان ضمن آشنایی با هرنهای عبادی - مذهبی، 

تشویق به انجام آن شوند.

بــرای نگارندۀ مطلب جای تعّجب دارد که چرا وزارت آموزش 
و پــرورش در طول مــّدت تحصیل دانش آمــوزان حتّی یک 
صلوات بلند، یا چند صلوات کوتــاه را جزو دروس دینی قرار 
نداده تا حداقل دانش آموز بداند که مفاهیم صلوات چیست 
و »صلوات خوانی« هرنی مقّدس از شــاخۀ موسیقی عبادی - 

مذهبی در ایران است. 

در پایان با مخترصی از چند منونه صلوات سخن خود را به پایان 
می برم و امیدوارم مسئولین فرهنگی در این گونه امور کوتاهی 

نکنند. ان شاءاللّه! 

صلــوات والدت پیامــرب)ص( که در گذشــته آن را به تصنیف 
ماندگاری تبدیل کردند و اجرای موسیقایی زیبایی از آن انجام 

شد. 

 روایت: اصفهان 
 روایت استادان: قوام و حمیدی 

جا ِبَجاملِِه بَلَغ الُعلی ِبکاملِِه | کَشَف الدُّ
َحُسَنت َجمیُع ِخصالِِه | صلّوا َعلَیِه َو آلِِه

رشف و جالل پیمربان | بود از جالل محّمدی )ص(
سبب وجود جهانیان | همه از کامل محّمدی )ص(

نرســـد ِخــــرَد به کمــــال او | نه بََشــــر به کنِه جالل او....

»صلوات در مجالس شادی« ریتم : 6/8 روایت : خراسان 
دایم صلوات بر محّمد )ص( | بر نسل علی و آل احمد

بر ُحسن و جامل پاک احمد | دایم صلوات بر محّمد )ص(
یا رب بگشا ره حقیقت | هم باز منا دری ز رحمت

هم الیق درگهت تحیت | همواره به جانشین احمد
صلوات فرشتگان رسارس | از اّول دهر تا به آخر 

بر فاطمه )س( دختــر پیمبـر| پیوستـه بود سالم بی حـد...



پرونده عکاسی

پرونده عکاسی
با آثاری از : مصطفی پیوندی ، فرزاد باقرزاده ، 

غالمرضا آذری خاکسرت، حامد امان پور قرائی

و یا چاووش سفر به عتبات عالیات و نجف:
علی)ع( است فاتح خیرب کلید باب نجات

که بر حبیب خدا خاتم انبیاء صلوات
علی)ع( به حق و حق با علی است در خلوات

علی است آیۀ رحمت که بر علی صلوات
و یا در شکل دیگری از بیان:
اّول از شوق حمد بسم اللّه

بعد از آن ال اله اال اللّه
چون که ما قصد کربال کردیم

طلب نرصت از خدا کردیم
بر محّمد و آل او صلوات

ایــن اشــعار که با صــدای چــاووش خوانان خــوش صدا در 
گوشــه های »چهارگاه« خوانده می شــد، همه را بر رس شوق 
می آورد، گاه چــاووش خوانان خود رسایــش »صلوات نامه« 
می کردند که هر شهری از ایران دارای صلوات نامۀ ویژۀ خود 
بود. مانند صلوات نامۀ آباده ای ها )شهری در استان فارس( که 
صلوات نامۀ ویژۀ سفر به مشهد مقّدس داشتند با این مضمون: 

به صورت قصیده ای بلند:
دوستان رو به خراسان رضا باید کرد

جان به قربانی ایوان طال باید کرد
بارگاهــی که مشهد شده بر پا یـــاران

بر نثار حرمش جان به فدا باید کرد
بلنـد بگـو اگر شــوق مرقــدش داری
به صاحب حرم و گنبد طال صلوات 

و...
آیین های کار در ایران نیز از »صلوات خوانی« بهره می بردند 
مانند »صلوات خوانی« به هنگام »جشن خرمن« یا »محصول« 

که بیشرت این شعر خوانده می شد:
خـوش رحمتــی است یــاران

از قطــره قطــره بــاران
گوییـــم از دل و جـــان
صلــوات بر محّمد )ص(

گـــر مؤمنــی و صـــادق
با مــا شــوی مــوافــق

کوری هر منافق
صلوات بر محّمد

در آیین های کار کشــاورزی از زمان آماده سازی زمین به طور 
گروهی تا زمان برداشــت محصول همواره دوره به دوره یک 
»صلوات خوانی« ویژه انجام می شد، »صلوات خوانی« هنگام 
شخم، هنگام بذرپاشــیدن، هنگام آبیاری، و هنگام برداشت 
رایج بود و خوانده می شد. در پاره ای نقاط اّولین دستۀ چیده 
شدۀ محصول و در پاره ای نقاط دیگر آخرین دستۀ چیده را با 
صلوات جمعی همراهی می کردند، که به آن »صلوات دسته« 

می گفتند.

در آداب زورخانه ای نیز »صلوات خوانی« جایگاه خود را داشت 

و دارد، »صلــوات ورود«، »صلــوات آغــاز«، »صلوات چرخ«، 
»صلوات میانداری«، »صلوات گود« )پایان کار(.

در آیین های نحله های موسیقی فلسفی و باورمدارانۀ قومی 
نیز »صلوات خوانی« جایگاه ویژۀ خود را دارد، به عنوان مثال 
در خانقاه هــای دراویش کردســتان دو ختم صلــوات انجام 
می شود، که یکی مشهور است به صلوات و دعای ایوب پیامرب 
)س(، و دومی مشــهور است به »صلوات رشیفه« که در هر 
بار یکصد صلوات آهنگین به صورت گروهی و ذکر وار خوانده 
می شود و در خالل کورۀ ذکر نیز با ریتم های هفت رضبی و 
یا دو رضبی و چهاررضبی، صلوات خوانی با بهره از سبک شعر 

عراقی و به زبان کردی انجام می شود. مانند:
ما ذرّه ایم و ناچیز، جانان ما محّمد )ص(

ما بنده ایم و قربان، سلطان ما محّمد )ص(
ما را به باغ جّنت دیگر مخوان معینی

باغم بس است و فردوس، بستان ما محّمد )ص(
صّل علی محّمد)ص( صلوات بر محّمد )ص(

در آداب و مراسم ویژۀ بهبودی بیامر و َجسنت از یک بیامری 
مهلک که او را به »غسل شفا« می بردند نیز »صلوات خوانی« 
انجام می گردید، در مراســم نام گذاری کودک تازه به دنیاآمده 
مجلس »صلوات خوانی« برگزار می شــد، در مراسم سمنوپزان 
نوروزی و پایان ماه رمضان نیز »صلوات خوانی« با آداب و آیین 

ویژه برگزار می گردید.
کاربــرد »صلــوات« در زندگی جامعۀ ایرانــی آن قدر بود که 
شاعران بسیاری که هم از ذوق ادبی بهره ای داشتند و هم به 
فرهنگ مردم ارج می نهادند، خود به رسودن اشعاری پرداختند 
که در آن »صلوات گیری« از مردم نقش اصلی را داشت، بدین 
شــکل که منت به گونه ای رسوده می شد که شنونده با شنیدن 
و شناخنت پایان هر بیت وادار به »صلوات فرستادن« می شد، 
به این منظومه ها کــه در قالب غزل و قصیده های بلند بود، 
»صلــوات نامه« می گفتند، با پدیدآمدن دو بیتی و رباعی در 
شــعر پارسی عّده ای نیز در فرهنگ عاّمه از این بخش از هرن 
سود جسته و دو بیتی های صلوات و یا رباعیات صلوات کردند 

که بر زبان افواه جامعه هنوز هم جریان دارد.

 عکس از آذرخش شفیعی کدکنی



»ایوان رشقی« 
به روایت دیگر

نگاهی به عکس صادق رحامنی؛ 

برگزیدۀ دومین جشنوارۀ ملّی عکس مشهد

از میان تصاویری که در گذر ایّام و از پس گام های عکاســان 
آیینی و در ادامۀ این سال ها، دوربین های حارض در تلفن های 
همراه گردشگران مذهبی به عنوان مناد تجّسمی بارگاه منّور 
علی بن موســی الرضا)ع( به ثبت رسیده است، تصویری از 
ایــوان طال1 به  همراه گنبد و گلدســته نشســته در صحن 
عتیق )انقالب(2 اســت که بیشــرتین حضــور و یاد را در 
اذهان زائــران امام هشــتم به خود اختصــاص می دهد. 
وجود تناسبی بی نظیر میان گنبد و گلدسته در پس ایوان طال 
از زاویۀ ناظر ایستاده در صحن عتیق، با تشدید حّس بندگی 
در زائــر و در نتیجه آن ایجاد تزکیۀ نفس در عاشــق؛ باعث 
ماندگاری تصاویر بی شامر در ذهن زائران شده است. تصاویری 
که دوربین های عکاسان مذهبی از ایوان طال در ضلع جنوبی 

صحن عتیق ثبت کرده اند همواره از الفبای برصی یکســانی 
بهره گرفته اســت. قاب بندی های عمودی، آسامن فراخ و آبی 
رنگ در روز و آسامن تیره و گسرتده در شب که در ارتباط با 
نورهای محیطی ِمنعکس شده از ایوان طال، شب دیگری را برای 
زائر ترسیم می کند. همچنین تالش برای حفظ تقارن سازی های 
موجود در معــامری صحن و ایــوان و در انتها، بهره گیری از 
حداکرث عمق میدان وضوح برای دستیابی به حداکرث جزییات 
در بافت از دیگر ویژگی های ساختاری در تصاویر ثبت شده 
در صحــن عتیق )انقالب( هســتند. ایوان طالی صحن عتیق 
در رسارس زندگی روزمرّۀ شــیعیان حضوری چشــمگیر دارد. 
پوسرتهای تزیینی نصب شده بر دیوار خانه ها و مساجد، طرح 
جلد کتاب های دعا، تقویم ها و رسرسیدهای ساالنه و همچنین 
هدایا و موادّ تبلیغاتی مانند تصاویر بزرگ درون شــهری و... 
بیانگر تصویری است که از حرم مطّهر رضوی به شکل مدلی 

مشّخص ارایه شده و قوام یافته است.

روایــت صادق رحامنی، عکاس سی ســالۀ کاشــمری ِســاکن 
مشهد، اما جنس دیگری است. با کمی تأّمل بر روی عکس در 
می یابیم، عکاس با عمل "بازعکاســی3" از تصویری دیگر - در 
اینجــا ایوان رشقی4 صحن عتیق )انقالب( - رویکرد دیگری از 
تصویرسازی ِآیینی را پیش گرفته است. وضوح و میزان دقّت 
در بازمنایــی جزئیــات در این عکس، پایین اســت و با آنچه 
پیشــرت به عنوان وجود الفبای برصی در شکل مرسوم عکاسی 
آیینی مذهبی اشــاره شد، متفاوت اســت. در دل آسامِن این 
بار غیرشفاف و غیردرخشندۀ حرم مطّهر، دست نوشته هایی 

مصطفی پیوندی
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 عکس از صادق رحامنی



حضور دارند که نشان دهندۀ شامره های تلفن مکان و اشخاص 
متفاوت است. از شامره تلفن آشپزخانه گرفته تا نام فردی که 
نگارنده دســت کم برای یادآوری ِخود از عبارت "جواد دوست 
مهدی" در ذیل شــامره اســتفاده کرده است. از نحوۀ نوشنت 
زاویه دار خطوط و حضور مرتاکم شــامره ها و نام اشخاص در 
کنار هم، می توان حدس زد که همواره در نوشنت آن ها عجله 
وجود داشته است. گویی در پی نبود کاغذ برای نوشنت، نگارنده 
از تصویر حرم اســتفاده کرده اســت. در سمت راست قاب، 
نشانه هایی از وجود چسب نواری شاید در گذشته، مشاهده 
می شود. سقاخانۀ طال در پایین قاب به شکلی برش خورده که 
گویا بر جدا ســاخنت این تصویر از خارج قاب تأکید دارد. این 
عکس می تواند برش تصویری از میان یک کتاب ســال شامر یا 
یک تقویم دیواری باشــد. آنچه مشــّخص است این است که 
تصویر فوق با توّجه به برخورداری از رنگامیه های غیر شفاف، 
منی تواند به عنوان مثال، عکسی بزرگ و دیواری باشد. بررسی 
اندازه و نسبت حروف با دیگر عنارص حارض در فضای تصویر، 
بر این استدالل که عکاس تصویر را از میان کتابچه ای کوچک 
و یا آویزی دیواری انتخاب کرده است، تأکید می کند. رحامنی 
با هوشــمندی و بهره گیری از طّنازی همیشگی اقوام جنوبی 
خراسان، فضای اطراف تصویر را حذف کرده است. این متهید 
ساختاری، دو نتیجۀ کلیدی را برای عکس در پی دارد. نخست 
آن که با حذف جهان خارج از قاب، "ماهیت وجودی و مکانی 
تصویر بــه عکس درآمده" همچنــان در ابهام می ماند. نکتۀ 
مهم تــر آن که عکاس با حذف جهان خــارج از قاب، ماهیت 
ترکیب بندی برصی خود را به هامن مؤلّفه های آشنا و از پیش 
تعیین شده کامالً نزدیک می کند. شکل تجّسمی عکس صادق 
رحامنی فارغ از خرق عادت هایش، کامالً شانه به شانۀ تصاویر 
مرســوم از بارگاه ملکوتی امام هشتم حرکت می کند، اّما در 

لحظۀ بعد مسیر خود را تغییر می دهد.

امــروزه شــیوه های تبلیغ مذهبــی ادیان توحیــدی همواره 
میــل به یافنت "تک روایتی" مشــّخص و پایدار دارند. آنجا که 
بــا به دســت دادن الگویی مشــّخص و تک بعدی، خواســته 
یــا ناخواســته، در ذهن رهــروان مذهبی از دیــن ترجمه ای 
غیرمنعطف و ثابت تصویر می کنند. شایســته است مبلّغان 
توامنند مذهبی، با اســتفاده از بیشرتین ظرفیت های ارشادی 
ادیان توحیدی، در اینجا رشیعت اســالم، با استفادۀ حداکرثی 
از انعطــاف ذاتی دین، به گونه ای عمل کرده که هم زیســتی 
اجتامعی مردم با کالن مفهوم دین گســرتش یابد تا رسیدن به 
آرمان همیشــگی انبیای الهی که هامنا شکل گیری جامعه ای 
مبتنی بــر ماهیت دین و حاکمیت خداوند بر زمین اســت، 
محّقق شود. در این روزگار نقش رسانه های تجّسمی به عنوان 
ابــزاری قدرمتند و نافذ در حوزۀ تبلیغات مذهبی بیش از هر 
زمان دیگری واجد اهمیّت و مستلزم توّجه است. در روزگاری 
که رسانه های جمعی با بهره گیری از شیوه های نوین تبلیغات 
سعی در همگام کردن هرچه بیشرت مخاطبان با اهداف خود 

را دارند، نیاز به وجود مبلّغ مذهبی مسلّط به سازوکار رسانه 
بیش از پیش احساس می شود. صادق رحامنی به آسانی درک 
مخاطــب از ارتباط با دین و جــاری بودن رشیعت در زندگی 
انسان را به سطحی باالتر و و البته، متعالی تر رهنمون می سازد. 
عکاس با دوری جسنت از شیوه های تبلیغاتی کدگذاری شده و 
نظام مند، فارغ از تصویرســازی های تزیینــی و عنارص تکرار 
شــونده، با چنگ انداخت به "ذات ِزیســت دینی ِاین مردم" 
تبدیل به آیینه ای متام قد می شود برای منایش صادقانۀ حرکت 

زالل دین در میان تودۀ مردم.

پانوشت:
1( ایــوان جنوبی یا ایوان طال، در ضلع جنوبیِ  صحن عتیق )انقالب( 
اســت. نادرشاه افشار ســطح ایوان را در ســال 1145 طالکاری کرده 

است. ایوان طال، ایوان نادری هم خوانده می شود.
2( صحن عتیق: اّولین صحن حرم مطّهر که در قســمت شــاملیِ حرم 
واقع اســت. صحن عتیق )کهنه( از یادگارهای دورۀ ســلطان حســین 
بایقرا )875 – ۹12 ه.ق( اســت که به کوشــش امیرعلی شــیرنوایی 
ســاخته شــده اســت. صحن عتیق، امروزه با نام "انقــالب" خوانده 

می شود.
Rephotography )3

4( ایوان رشقی: در ضلع رشقی صحن عتیق )انقالب( واقع شده است. 
نقاره خانه در باالی ایوان رشقی قرار دارد. 



 عکس از آذین مهرعلیزاده

شغل رشیف...
بررسی پدیدۀ عکاسی 

در ساختارهای اجتامعی، بخش دوم

در بخش اّول این ســخن جای پای تاریخ عکاســی را تا ورود 
به شــهر مشهد دنبال کردم. اکنون در بخش دوم بر جریانات 
فرهنگی شهر مترکز می کنم. یحیی زکاء در کتاب تاریخ عکاسان 
و عکاســان پیشگام در ایران سهم جزیی را به عکاسان مشهد 
اختصاص داده، اّما با توّجه به ریشۀ عمیق عکاسی در شهرهای 
مقّدس و فقدان نوشتار در بخش فرهنگی عکاسی آن، سعی 
دارم مشــاهداتم را با توّجه به ساختار اجتامعی و معارصاین 

شهرمطرح کنم.

اّولین عاملی که عکاسی را به شهرها دعوت می کند صنعت 
گردشــگری اســت. این گرایش با عنوان عکاســی توریسم 
شناخته می شــود. شهر مشــهد نیز از جایگاه متفاوتی در 
ایــن زمینه بــر خوردار اســت؛ زیرا عالوه بــر آن، جاذبه ای با 
عنوان زیارت را در خود جای داده اســت و در ابعاد گوناگون 
اداره می کند. اگر در ابتدا از پرداخنت به تاریخ آن در عکاســی 
خــودداری کنم و مســتقیم کالم را در رشایط کنونی آن ادامه 
دهم برای درک درست، نیازمند مقایسۀ این دو خواهیم بود. 
در سفرها، عکس مهم ترین جایگاه خاطرات مردمانش است. 
مردم متایل دارند خاطراتشــان را میــان عکس ها مرور کنند. 
هیجان های ســفر در لحظۀ فرشده شدن دکمۀ شاتر در نگاه 
انســان های درون تصویر جمع می شود و سال ها بعد هامن 
نگاه ها توّسط صاحبانشــان بازخوانی می شوند. در نتیجه ما 
تالش می کنیم تا تصویر ایده آل خود را در خارج از محّل زندگی 
ثبت کنیم؛ اّما هنگامی که سخن از مکان قدسی به میان می آید 
این ایده آل ها تغییر می کنند. عامل زیارت در برخی شــهرها 
جایگزین سیاحت شــده؛ از این رو جمعیّتی که روانۀ زیارت 
می شــوند دارای فرهنگ و ارزش های متفاوتی هستند؛ متایز 
عکاسی سیاحت و زیارت نیز برخاسته از تفاوت این ارزش ها 

است.

برای رســیدن به نتیجۀ مطلوب، تصاویر را مســتقیم بررسی 
می کنم و بــه "ایده آل  ثبت" در چنین عکس هایی می پردازم. 
انگیزه و ارزش ثبت عکاســی در میان مکان قدســی توّجه ام 
را جلب کــرده، زیرا معتقدم با ثبت تصویــر در کنار بقایای 
یک بنای تاریخی عمیقاً متفاوت اســت. تفاوت ها در شامیل 
تصویــری تا وضعیت روانــی در چهره ها موج می زنند: نحوۀ 

ایستادن و حرکت دست در ضمن آن، نوع پوشش و احساس 
چهره همگی بخشی از معنای زائر هستند که درنوع خود یک 
شخصیت و شامیل آرمانی برای او ساخته است. با این وجود 
بعید به نظر می رسد زیارت کننده، مانند تقلید از شخصیت های 
ماجراجــو یا همــواره خنداِن موجــود در عکس های نخ منای 
مجاّلت، در پی بازسازی چیزی تصّنعی توّسط عکس باشد. حال 
پاسخ به روابط میان عکس و امر مقّدس زیارت کمی پیچیده 
است؛ اّما راهگشای داستان را در جایی دیگر یافتم: معنویت. 
موضوع معنویت، متایز عکاسی زیارت با سایر مسایل مربوط 
به توریســم را توضیح می دهد. ایــده آل در چنین تصویری، 
منایش یک صحنۀ قدســی به نظر می رسد. داشنت این تصاویر 
نه تنها حفظ خاطرات بلکه تأکید بر ایامن شــخصی اســت. 
تصویر، زائر و خانواده اش را انسان هایی محرتم نشان می دهد. 
عکس، به او برای رسیدن به معنویت آرمانی اش کمک می کند، 
مانند تصویرگری آرزویی توّســط یک نقاش، حوزۀ معنویت 
از پیچیدگی های عمیقی برخوردار است؛ هنگامی که در اشیا 
یا خاطرات رســوخ کند، آن ها را نیز دچار هامن پیچیدگی ها 
می سازد. به گامنم معنویت و پونکتوِم پنهانی که بارت سعی 
در توضیــح آن دارد، از جنس هم هســتند. زیرا هر دو مانند 
رازی فاش نشــدنی در عمق تصویرحک شدند: »پونکتوم در 
یک عکس حادثه ایی است که در من فرو می رود و زخمی ام 
می کنــد، کبود و دردناک، بی آن که بدانم از چیســت« )اتاق 
روشن، روالن بارت(. از سوی دیگر معنویت ها تنها برگرفته از 
تقّدس اشــیا نیستند بلکه ریشه در معانی و مفاهیمی مانند 
شــجاعت، عشــق و ایامن دارند، از ایرنو پونکتوِم معنویت را 

می توان در تصویر یک مادر نیز یافت.

 تصویــر آرمانی زائر در کنار مکان بــرای او هم ارز تّکه ای از 
آن مکان اســت. توریســت عالقه دارد تصاویر مسافرت را به 
دوســتان و اطرافیان نشــان دهد؛ درحالی که خاطرات عکس 
حاصل از ســفر زیارتی در خلــوت و در جمع نزدیکان مرور 
می شــود. به سخنی دیگر برخالف عکاسی توریسم، عکاسی 
زیارت وارد مرزهای خصوصی خانواده می شود؛ این در حالی 
اســت که معنویت ها نیز در خلوت انسان ها رقم می خورند. 
عمدۀ مرصف کنندگان تصاویر زیارت نه ساکنین آن شهر بلکه 
زائران هستند. این طور به نظر می رسد که متایل و محبوبیت 
این گونه از عکاسی برای شخص زائر نیز رفته رفته رو به دور 
شــدن اســت. این رویداد مانند رویاهای کودکی، و داشنت 
وسیلۀ مورد عالقه اش می مناید که درگذر زمان شور و اشتیاق 
آن کم رنگ می شود. عکس های زیارت نیازهای روحانی مردم 

را تأمین کرده اند.

ســال ها بعد خاطرات عکس ها همراه با مرگ شخصیت های 
تصاویر فراموش می گردند، پونکتوم تغییر می کند و مخاطب ها 
نیز جایگزین می شــوند. در گرو ایــن تغییرات، تأویل تصویر 
زیارت در میان سایر خاطرات باقی مانده از مردمان به گونه ای 

متفاوت آغاز می شود... 

فرزاد باقرزاده*

* عکاس
farzadbphotographer@gmail.com



ابراهیم سیّاح در مصاحبه ای با بخش تاریخ شفاهی مدیریت 
اســناد و مطبوعات آستان قدس رضوی، جریان مهاجرتش به 
ایــران را چنین بیان کرده اســت: »بعد از انقالب بلشــویکی 
1۹17م حدود چهار یا پنج ســال داشــتم که کمونیست ها به 
خانۀ ما حمله کردند. در ایــن موقع پدربزرگم پرچم ایران را 
باال برد و گفت: ما تبعۀ ایران هستیم و حق ندارید اموال مارا 
بربید. خانوادۀ ما از طریق مرز باجگیران وارد ایران شــدند و 
سپس به خاطر ارادت به علی بن موسی الرضا)ع( به شهر مشهد 

عزیمت کردیم و در کوچۀ چهنو ساکن شدیم.«3

وی بخشی از تحصیالت ابتدایی خود را تا سال 1316 ه.ش در 
مدرسۀ ملّی محّمدیه سعادت واقع در بازار رسشور گذراند؛ اّما 
به دلیل فوت پدر و مادرش، مجبور شد تحصیالتش را در مهدیۀ 

حاجی عابدزاده ادامه دهد.

 سیّاح، عکاســی را از سن 15سالگی زیرنظر دایی اش، محّمد 
حســین عامل زاده، که او نیز از مهاجران روســی و یک عکاس 
معمولی و آماتور بود، رشوع کرد. وی در این زمینه گفته است: 
“من یک دایی داشتم در خارج )روسیه( که عکاس بود و برای 
مسافرت به ایران آمده بود، یک روز که زیر نور آفتاب خوابیده 
بود، عکسی از او گرفتم و به این صورت بود که اّولین عکسم 
را در 15 سالگی از دایی ام گرفتم و به تدریج در کنارش عکاسی 

را آموختم.”4 

این پیشکسوت عکاسی درمورد عالقه اش به عکاسی نیز چنین 
گفته اســت: "بّچه که بودم خیلی دوست داشتم یک دوربین 
داشته باشم. روزی جعبه ای را برداشتم، روزنه ای در آن ایجاد 
کردم و در آن یک عدسی کار گذاشتم. عکس هایی را از جاهای 
مختلف دنبال هم گذاشته و از جلوی روزنه عبور دادم، برای 
خودم شهر فرنگی درست کرده بودم... پدرم می گفت: تو آخر 

یا نقاش می شوی یا عکاس." 5

وی عکاســی را همراه با نرصت، از عکاســان مطرح مشــهد، 
به عنــوان یک شــغل و حرفه بــا گرفنت عکــس از متقاضیان 
شناسنامه در ادارۀ آمار و ثبت احوال، ادامه داد. محّمد نرصت، 
متولّد 1283 ه.ش، از عکاســان قدیم و مشهور مشهد بود و 
حیطۀ کار او بیشرت عکاسی حرفه ای یعنی کار در آتلیه و گرفنت 

عکس های پرسنلی بود.6 

با رشوع جنگ جهانی دوم هر چند ایران اعالم بی طرفی کرد اّما 
درشهریور1320ه..ش به اشغال متّفقین درآمد. شهر مشهد نیز 
شاهد حضور روس ها بود. ارتش رسخ، ادارات و نقاط مختلف 
شهر را ترصّف کرد. سیّاح در خاطراتش با اشاره به این موضوع 
چنین بیان منوده اســت؛ "بعد از حضور نیروهای شوروی در 
ایران، روس ها ابزار عکاســی من و نــرصت را بردند. روز بعد 
پنج شــنبه بود. صبــح اّول وقت به مقّر آنان کــه ادارۀ نظام 
وظیفه بود، رفتم. با زبان روسی شکسته بسته به مسئول آن جا 
فهامندم که عکاســی و ابزار کار ضبط شــده ام را می خواهم. 

گفت: فردا که تعطیل است، شنبه می روی به مقّر ما و گزارش 
می دهی و وسایلت را می گیری. آمدم خانه به پدرم که گفتم 

با من بسیار دعوا کرد و من از خیر ابزار و دوربینم گذشتم."7

ابراهیم سیاح در حدود سال1328 ش عکاس خانۀ خود را به نام 
"عکاسی سیّاح" در فلکۀ جنوبی دایر منود که پس از تخریب 

اطراف حرم در دهۀ 50 به فلکۀ آب منتقل شد.

ذهبی از ابداع کنندگان ســبک عکاســی حرم و بارگاه است. 
عکاســی حرم و بارگاه یا زیارتی ازجمله ســبک های عکاسی 
اســت که در شهرهای مذهبی همچون مشــهد، قم و کربال 
شــکل گرفته و رونــق دارد. ویژگی عمدۀ عکاســی زیارتی را 
می توان پس زمینه و نحوۀ جلب مشرتی دانست. نرسین ترابی 
پژوهشگر رشتۀ عکاسی ویژگی های عکاسی زیارتی را چنین 
عنوان منوده است: »مهم ترین ویژگی این نوع عکاسی نداشنت 
آرشیو اســت و علّت آن نیز نوع مشرتی است. مشرتیان این 
بخش زائرین هستند که به دلیل عدم مراجعه به چاپ مجّدد، 
نیاز به آرشــیو را ایجاد نکرده اند. بــارز بودن جنبۀ یادگاری و 
تقّدس این نوع عکس ها، استفاده از پس زمینه های منّقش به 
حــرم مطّهر رضوی و رسعت در ارایۀ کار به مشــرتی از دیگر 

ویژگی های عکاسی حرم و بارگاه می باشد.«8 

ابراهیم ذهبی سال های سال دوربین به دوش در خیابان های 
مشهد گشت و از مردم و زائران عکس گرفت، به همین خاطر 
به سیّاح ملّقب شد. این شیوۀ کار او بر عکاسان نسل های بعد 
نیز اثر گذاشت، به همین دلیل او را پیشتاز عکاسی خیابانی و 

زیارتی کشور می دانند.

ابراهیم ســیّاح در ابتدای عکاسی حرم و بارگاه، سوژه ها را به 
بام خانه اش می برد تا حرم را در پس زمینه داشته باشد. وی در 
مرور خاطراتش پیرامون این موضوع گفته است: »در زمان رضا 
شــاه که اطراف فلکۀ حرضت را خراب کردند و مانع عکاسی 
در مجموعۀ حرم شدند، پرده ها را ساختم. نقاشی به نام آقای 
دیدین فر که مغــازه اش در خیابان امام خمینی )ره(، روبه روی 
ادارۀ کل آموزش و پرورش خراســان بود، نقاشــی های پرده ها 
را از روی عکس هایــی که مــن از مجموعۀ حرم گرفته بودم، 
در اندازه های دو مرت در دو مرت به صورت چهارگوش نقاشــی 
می کرد. نقاشی ها بیشرت مربوط به گنبد و گلدسته، صحن نو، 
صحن کهنه و ضامن آهو بود. زائران که اغلب از شهرستان ها 
و روستاها بودند پس از انتخاب پردۀ مورد نظر و نوع پوشش، 

جلوی تصاویر نقاشی شده می ایستادند و عکس می گرفتیم.«

 یکــی از عکس هــای ســیّاح بــا عنــوان "ســّقای پیــر" در 
سال1336 ه.ش برندۀ مقام اّول عکاسی در کشور آمریکا شد. 
این عکس تصویر پیرمردی سّقا در منطقۀ کالت خراسان است 
که توانست تندیس یکی از مهم ترین مسابقات عکاسی آمریکا 

را از آن خود کند.

وی در دهۀ بیست، با امضای قراردادی با آستان قدس رضوی، 

سیِر سّیاح
ابراهیم ذهبی؛ سیاح ِعکاسی خراسان 

یک دهه پس از اخرتاع دوربین عکاســی درســال18۹3م. توّسط نی یپس و 
داکر1 این صنعت وارد ایران می شــود. آغازگران عکاسی در ایران، اروپاییانی 
از کشورهای روسیه، فرانسه، اتریش و ایتالیا بودند که در مدرسۀ دارالفنون 

نیز تدریس می  کردند.

می توان گفت تقریباً در سال 1263ه.ق، تهران دارای عکاس خانه بوده است. 
اّما تاریخ ورود عکاسی به خراسان به سال 1283 ه.ق بازمی گردد، مقارن با سفر 
اوّل نارصالّدین شاه به مشهد. یکی از ملتزمین رکاب شاه در این سفر، آقا رضا 
عکاس باشــی بود که عکس هایی از مشهد گرفت. سپس در سال 1300 ه.ق 
نارص الّدین شــاه برای بار دوم به خراسان ســفر کرد و این بار منوچهر خان 
عکاس باشی در لیست همراهان وی بوده است. در واقع سفر نارصالّدین شاه 

به خراسان موجب آشنایی مردم این ناحیه با صنعت عکاسی شد.

 پس از آن عکاسان متعّددی در مشهد به عکاسی پرداختند، ازجمله عبداللّه 
قاجار که عکس های وی در سال 1308  ه.ق مورد توّجه بسیاری قرارگرفت. 
تا آن زمان عکاس خانه ای در مشــهد وجود نداشــت. اّما در سال 131۹ ه.ق  
تقریباً 60 سال پس از اخرتاع عکاسی، رسانجام شخصی به نام میرزا فرج اللّه 
عباداف در محلّۀ رساب اّولین عکاس خانه را دایر کرد. پس از او، مقارن جنگ 
جهانی دوم، بهاءامللک، سپس بوریس کلیمی مشهور به بابا، عکاس خانۀ مانی 
را در مشهد دایر کردند. عکاسی مصّور، گاگارین، سعادت، یوسفیان ارمنی، 
عامد عصار و هاشم ظریف از عکاس خانه های قدیم مشهد بودند. دردورۀ 
پهلوی هرن عکاســی در مشهد رونق گرفت. از عکاس خانه های معروف آن 
زمان می توان به عکاســی امید )رضا هّمتیان( در کوچۀ چهارباغ، عکاســی 
نرصت )محّمد نرصت(، عکاسی پیام )حسن پیام(، عکاسی آیریا )علی آیریا( 

و عکاسی سیّاح )ابراهیم ذهبی( اشاره منود.2

ابراهیم ذهبی مشهدی، معروف به »سیّاح«، فرزند اسامعیل، از پیشکسوتان 
عکاســی خراســان بود. وی در ســال 1301 ه.ش در شــهر بخارا متولّد شد. 
پدربزرگش حاج میرزا هاشم جواهری از ثرومتندان بخارا بود و در دستگاه امیر 
بخارا به عنوان جواهرشناس کار می کرد، پدرش نیز در شهر بخارا طالفروش بود.

غالمرضا آذری خاکسرت*

* کارشناس مطالعات وقف سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مدیریت اسناد و 
مطبوعات آستان قدس رضوی 
azari222002@yahoo.com

 عکس از محمدحسین افخم الشعرا



دویدن در شیِب مالیم
یادداشتی برای ابراهیم سیّاح

یکم

»هیچ چیز در این جهان نیست که یک لحظۀ قطعی نداشته 
باشد.« کاردینال رِت

چه طور می توان یک سوژه را انکار کرد؟ هانری کارتیه برسون 
در مقّدمۀ کتاب تصاویر شتاب زده این چنین پاسخ می دهد: 
در واقع سوژه خودش را تحمیل می کند. زیرا وقایعی در عامل، 
مثل آنچه در دنیای شخصی ما گذشته است، روی داده و تنها 
کافی اســت در مقابل آنچه اتّفاق افتاده، هوشیار و در برابر 

آنچه حس می کنیم، صادق باشیم.

و این همه توصیفی ناب است از چگونگی رویارویِی ابراهیم 
سیّاح با پیرمردی سقا، لحظه ای قطعی که زندگی هرنِی عکاس 
را دستخوش تغییر می مناید. از پِی همین عکس مشهور است 
که ابراهیم ذهبی به عنوان هرنمندی جهانی مورد تقدیر قرار 
می گیرد و دســِت تقدیر بر آن می شود که ابراهیِم جوان را با 
هزار و یک رویا راهِی وطن گرداند تا در جامۀ عکاسی تیزبین، 

جهان را ثبت کند...

چندی پیش انتشــاراِت وزیِن حرفۀ هرنمنــد کتابی را تحت 
عنوان تیر عکاسانه منترش منود، کتابی جّذاب و البته مهم که 
به بررسی زندگی و آثار هانری کارتیه برسون می پردازد. "تیر 
عکاسانه" بیش از هر چیز یک خودمنایی رسارس مغرور است 
در باب مردی خستگی ناپذیر که زندگی اش را وقف دوربینش 
منوده است. در چشم من، هانری کارتیه وطنی می تواند هامن 
ابراهیم خاِن سیّاح باشد. قصد آن نیست که در این مرقومه به 
داد و فغان، فریاد برآوریم که چرا در گسرته فرهنگِی وطنی 

جایی برای امثاِل ابراهیم ســیّاح و آثارش نیست. چرا که در 
این باب هر چه می شــود، مصداِق "از ماست که برماست"، 
می شــود. بگذریم؛ همین چند ســطر را غنیمت اســت که 
می توان به بهانه ای ســخت، از عکاس مشهدی مان نوشت. 

هرچند که آن بهانه، مرگ باشد.

دوم

پس از گذر پنج سال از اخرتاع عکاسی در فرنگ، در ایران نیز 
این پدیدۀ شــگرف ورود می مناید. از نوشــته های مختلف و 
به جای مانده از دوران قجر چنین بر می آید که از هامن اواخر 
دوران سلطنت محّمدشــاه قاجار، در ایران عکاسی می شده 
است. نخستین کسی که دوربین عکاســی را در ایران به کار 
انداخت، همچون خود مخرتع عکاســی، شخصی فرانسوی 
بود که ژول ریشــار نام داشت و بعدها به نام "مسیو ریشار 
خان" معروف شد. این رشوعی است بر تاریخ یک و نیم قرنِی 
عکاسی در ایران. در گذر سال های ماضی، بازِی زمانه پدیدۀ 
عکاسی را مدام دچار تّحول منوده است، تاریخ نگاری عکاسی 
هدف این یادداشت نیست، مهم بررسی پدیده ای خاص در 
عکاسی ایران است، آن هم از زاویۀ دیدگاهی جدید؛ عکاسی 

حرم بارگاهی.

عکاسی حرم بارگاهی عنوانی است لطیف برای گونه ای خاص 
از هرن عکاســی که تعریف مخصوِص خود از فرم و محتوا را 

دارد.

در هــر خانه ای اگر به رساغ آلبوم قدیمــی خانوادگی برویم 
بدون تردید عکســی مشابه در آن خواهیم یافت. عکسی از 
افراد خانواده که در قاِب انتهایی آن می توانیم به روشــنی و 
قدرت، حرم و بارگاِه امام رضا)ع( را بیابیم. این تصویری است 
که به تکرار در آلبوم های خانوادگِی وطنی یافت می شود، نام 

آن عکِس حرم بارگاهی است.

پیرشو عکاســی حرم بارگاهی در ایران، ابراهیم سیّاح است. 
عکســی که در نگاه نخســت فرمی ســاده و صمیمی دارد. 
کافی اســت ســوژه در میان پردۀ نقاشی شدۀ حرم، در میاِن 
تصاویر بارگاه، گلدسته ها و صحن بایستد. اّما به اعتقاد من 
این همۀ ماجرا نیســت. جادوی کار در برق چشامنی است 
کــه میانۀ قاب، خیره به روبه روســت. فضایی که در نهایت 
خلق می شود فضایی است به شّدت فراواقعی و جّذاب، زائر 
امام رضا)ع( با قلبی مملو از خواهش و التامس و سینه ای پُر 
از قّصه، راهِی دیار خراســان می گردد تا که شاید امام رئوف 
او را دریابــد. این همه رمــز و راز، پیچیده در نگاِه کنجکاو 
زائِر سفری به مشهد متام آن چیزی است که در جهاِن عکِس 
حرم بارگاهی به ثبت می رســد. از همین روســت که دیدن 
عکس های حرم بارگاهی ناخــودآگاه لبخندی عمیق از دیاِر 

ناکجا آباد، بر لبانت می نشاند.

حامد امان پور قرائی*

* نویسنده و کارگردان تئاتر
hamedamanpourgharaei@gmail.com

با استفاده از دوربین های فانوسی و شیشه های حساس شده 
بــه نور، مبادرت بــه تهیۀ عکس هایی از اماکــن حرم مطّهر 

امام رضا)ع( می کرد.

به گفتــۀ کیارنگ عالئی، از مدرّســان عکاســی، فّعالیت های 
عکاسی استاد ذهبی را می توان به سه دستۀ کلّی تقسیم  کرد: 
یکی از این سه ژانر»عکاسی زیارتی« است که مورد توّجه ویژۀ 
ابراهیم ذهبی بود و به نوعی می توان گفت که این هرنمند از 
بنیان گذاران عکاسی زیارتی در ایران بوده است. یکی دیگر از 
گونه هایی که ذهبی در آن فّعالیت می کرد، عکاسی از مناظر 
شهری است. وی به دلیل عالقه و ارادتی که به فضاهای شهری 
و به ویژه معامری سّنتی مشهد داشت، عکس های بسیاری از 
ساختامن های قدیمی و مناظر شهری مشهد به ثبت رسانده و 
معتقد بود که این ساختامن ها و مناظر شهری به زودی تغییر 
پیدا می کند یا ازبین می رود، به همین دلیل اهتامم ویژه ای در 
عکاســی از مناظر شهری مشهد داشت. همچنین  عکاسی از 
طبیعت از دیگر آثار مرحوم ذهبی بود و با اینکه درمقایسه با 
دو گونۀ دیگر، عکس های کمرتی در ژانر عکاسی از طبیعت 
گرفته است، اّما این کار یکی از دل مشغولی های سیاح در حوزۀ 
عکاسی بود. عکس هایی که او از مناطق ییالقی طرقبه و کالت 

گرفته، مثال زدنی است.۹

ذهبی در سال 1325 ه.ش در 22سالگی ازدواج کرد که حاصل 
آن 4 پرس و 5 دخرت بود. از فرزندانش تنها موسی الرّضا ذهبی 

شغل پدرش را ادامه داده است. 

رسانجام ابراهیم ذهبی در سن ۹1 سالگی درحالی که 15 سال 
دست از عکاسی کشیده بود در صبح روز سه شنبه 28 خرداد 
13۹2در مشهد دارفانی را وداع گفت و در آرامگاه خواجه ربیع 

به خاک سپرده شد.
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تاریخ نگارِی یک دهه 
تئاتر رضوی در مشهد

مخاطب خاص به جای مخاطب عام )قسمت دوم(

در ســال های پایانــی دهــۀ 80، تئاتر رضوی هــم مانند 
مضامین دیگر به خاطر عدم برنامه ریزی درجهت اجراهای 
عموم به سمت جشنواره های رضوی رفته است و با توّجه 
بــه این که تئاتــر رضوی در مشــهد با متــام ویژگی های 
مذهبی اش همواره با اســتقبال مخاطب عام مواجه بوده 
ولی متأســفانه این مخاطب نادیده گرفته شــده و اغلب 
آثــار در این حوزه بــا نیت حضور در جشــنواره ها تولید 

شده اند.

وجود بارگاه مطّهر آقا علی بن موسی الرضا)ع( در مشهد مقّدس 
سبب شده که شهرمان جایگاهی ویژه در عرصۀ تئاتر رضوی 
در کشــور داشــته باشد. بی شــک دهۀ 80 به برکت برگزاری 
جشنوارۀ بزرگ فرهنگی هرنی امام رضا)ع(، بسرت خوبی برای 
رشــد هرنهایی چون تئاتر رضوی به وجود آورد. در قســمت 
اّول تاریخ نگاری تئاتر رضوی در مشهد که باعنوان »در مسیر 
آزمون و خطا« در شــامرۀ اّول آســتان هرن )تابســتان 13۹1( 
منترش شد، در هفت قسمت، به ارزیابی از تئاتر رضوی تا سال 
1387 پرداختیم، در این قســمت نگاهی به چند سال پایانی 

دهۀ 80 خواهیم داشت. 

هشــتم: در سال 1388هم مانند خیلی از ســال ها، از اجرای 
عمومی تئاتر در زمینۀ رضوی خربی نبود و آنچه باید در مسیر 
تاریخ نگاری مان به آن بپردازیم، فقط جرقّه هایی است که در 
جشــنوارۀ تئاتر رضوی زده شــد. در این سال، هفتمین دورۀ 
جشــنوارۀ تئاتر رضوی در حالی برگزار شد که میزبانی آن به 
تهران بازگشت؛ در هیبتی جدید و وسعتی دیدنی، با ملحقات 
و اضافات فراوان، در شاخ و برگی رو به هر سو! در این دوره 
بخش هایی همچون تجربی، عکس و پوسرت، کودک و نوجوان، 
متون منایشی، تعزیه و آیین های منایشی، منایش های رادیویی 
و تلویزیونی، خیابانی، مرور و... به بدنۀ این جشنواره اضافه 
گردید. بخش آیینی هم که در سال قبل، جای خالی اش دیده 
می شد، در این سال پربار مشاهده شد و تالش شد، متام کشور 
و خرده آیین هایش در ارتباط با مشــهدالرّضا)ع( پوشش داده 
شود. مهم ترین ویژگی این جشنواره، افزودن بخش بین امللل 
بــه ایــن رویداد بود. در ایــن دوره از جشــنواره، 253 اثر در 
بخش های صحنه و تجربی به دبیرخانه ارســال شد که از آن 
میان 18 اثر در بخش مســابقۀ ایران و 6 اثر در بخش تجربی 
به صحنه رفت. 356 اثر هم در بخش نوباوۀ عکس و پوسرت به 
دبیرخانه رسید و تعداد آثار ارسالی در تولید متون 66، منایش 
خیابانی 31، تولیدات رادیویی و تلویزیونی 65 و در تعزیه و 

آیین و کودک و نوجوان و عروسکی هر کدام 75 اثر بود.

شامیل این دوره از جشنواره که برای سومین بار، محّمد خزایی 
دبیری آن  را برعهده داشــت، در عرض و طول، فربه تر به نظر 
می رسید و به صورت پراکنده  در شهرهای مختلف کشور، مانند 
بندرعباس )برگزاری بخش کودک و نوجوان و عروسکی( برگزار 

شد.

تئاتر مشــهد، در این دوره از جشــنواره، حضور چشمگیری 
داشت و با حضور 7 منایش در بخش مسابقه و مهامن، رکورد 
حضور سال های گذشته را شکست. هرچند در هیچ بخشی، 
رتبه ای را به دســت نیاورد و فقط رضا صابری توانســت لوح 

تقدیری از دبیر جشنواره دریافت کند.

سیدجواداشکذری*

* عضو کانون ملّی منتقدان تئاتر ایران
j.ashkezari@gmail.com

منایش آگراندیسامن

سوم

ابراهیم ســّیاح: عکاســی مانی؛ قدیمی ترین عکاس خونۀ 
مشهد، رو به حرم و بارگاه پر نور آقا امام رضا، تاریک خونه ای 
تو دل ساختمون دو طبقۀ آملانی ساز... هی پیرمرد، تو هنوز 
منردی؟!!... یادته؟... ده سامل بود که اومدم اینجا و شدم شاگرد 
عکاس خونۀ مانی؛ شاگرد بوریس خاِن کلیمی. این جوری بود 
که مسیر زندگیم افتاد تو کوچۀ حموم ارگ؛ مابیِن نگاتیوهای 
عکاس خونۀ  مانی. بوریس خان کلیمی تو روسیه عکاسی یاد 
گرفته بود. قد متوّسطی داشت و سبیل هاش رو چرب می کرد، 
وقتی می ایســتاد پای دوربین چه عشــقی می کردم. تو خلوت 
خیامل هزار بار پُشت دوربین می ایستادم و سبیل های نداشته مو 
چرب می کردم و به حســاب خودم می شدم بوریس خان؛ با 
خودم می گفتم ابراهیم نوبت تو هم میشــه... هی روزگار... 
یادته؟... همون سال بود که طبقۀ باالی عکاس خونۀ مانی ُشد 
ســینام مایاک؛ مدیرش هم روســی خان ارمنی بود. یه شب 
وقتی بوریس خان غرق قلمی کردن عکسا شد، یواشکی زدم 
به سینام مایاک، مات و مبهوت مونده بودم؛ توی یه صفحۀ 
بزرگ یه عامل عکس داشنت حرکت می کردن... اّما من هم سینام 
مایاک خودم رو داشتم؛ تاریک خونۀ عکاسی مانی... هی، بد 
جوری قاطی اون روزا شدم؛ انگاری توی تاریک خونۀ ذهنم، 
نگاتیوهای خاطراتم رو دارم ظاهر می کنم... ده سامله، جلوی 
عکاسی مانی، داد می زنم: عکس، عکِس شفاف... بدو، بهرتین 

عکاسی مشهد... عکس، عکس شفاف، عکس... 
/تّکه ای از منایشنامۀ "دویدن در شیِب مالیم"/

نخســتین برخورد من و ابراهیم خاِن سیّاح در جهان درام، باز 
می گردد به منایشــنامۀ »دویدن در شــیب مالیم«، شخصیت 
ابراهیم ســیّاح در لحظات نهایی نگارش منایشــنامه، خود را 
تحمیل منود. از هامن بدو ورود شیفتۀ شخصیت هرنِی عکاس 
مشهدی شــدم، آن چنانی که در منایشنامه ای دیگر با عنوان 
»آگراندیسامن« یکرسه به زندگی او پرداختم، درامی نه مستند 
و بیشرت فراواقعی، از زندگی و کوشش های ابراهیم ذهبی که 
به واســطۀ گشــت و گذارهای عکاسی اش در شهر مشهد، به 

سیّاح معروف بود.

در جستجوی پیرشوی عکاســی حرم بارگاهی هر چه گشتم 
کمرت یافتم، چند خطّی در جراید و یکی دو فیلم مستند در باب 
عکاسی حرم بارگاهی که بیشرت از باب انجام وظیفۀ سازمانی 
تهیه گشــته بودند، این همه کم، راه هرگونه نزدیک شدن را 
می بست. در آن سال ها گامنم بر آن رفت که ابراهیم سیّاح را 
مرگ از میان ما ربوده اســت، پس با همین پیش فرض بسیار 
قوی در ذهن و حس، منایشــنامۀ »آگراندیســامن« را به امتام 
رســاندم، دســت تقدیر بر آن شد که نقش عکاس مشهدی را 

عکاسی دیگر از پایتخت بازی مناید؛ اصغر بیچاره. 

بــا اجرای »آگراندیســامن« در چارچوب جشــنوارۀ رضوی و 
ســپس اجــرای عمومی اش در تهــران بود که خاطــرۀ خوِش 

ابراهیم خان در کنجی دنج در گنجۀ خاطراتم جا خوش منود. 
در پایان منایشــنامۀ »آگراندیسامن« ابراهیم سیّاح منایشنامه 
جــان می دهــد، بعدتر کــه فهمیدم عــکاس همچنان نفس 
می کشد، تصمیم گرفتم برای چاپ منایشنامه از سمِت مؤّسسۀ 
آفرینش های هرنی آســتان قدس، پایانــی دگر را رقم بزنم، اّما 
وقتی مکث منودم، با حرست فراوان فهمیدم، ابراهیم ســیّاح 
با آن که زنده است اّما خیلی وقت است که جان داده است. 

چگونه است که منایشنامه نویس همشهری اش در جستجوهایی 
رسارس عقیم، به هیچ می رسد؟! گویی این آدم متعلّق به زمانی 
دور و مکانی غریب است. پس در فرجامی تلخ برای منایشنامۀ 
»آگراندیسامن« بر آن شدم ابراهیم سیّاح عزیز را دچار مرگی 

رویایی و عجیب منایم.

امروز که می دانم پدر عکاسی حرم بارگاهی به یقین در میان 
وجود ندارد، حرستی با من نیســت، چرا کــه او زندۀ زنده در 
میــان جهــان درام قدم می زنــد و از آن پویاتر در میان جهان 

عکس جاودانه می زید...

تنها افسوســی برای من می ماند، ای کاش فرصتی می شــد تا 
ابراهیم خان سیّاح خود را بر صحنۀ تیاتر با بازِی اصغر بیچاره 

می دید.

ابراهیم سّیاح: اینجا یک طوریه آقا! خاکش آدم رو پایبند 
می کنه و هواش نفس رو قرباق. من هم اومدم گدایی. ابراهیم 
سّیاح هنوز همون پرس بّچۀ ده ساله ایه که شاگرد عکاس خونه 
مانیه. ابراهیم سّیاح خسته شده آقا، می خواد دل بکنه از این 
دوربین و فالش و عکس. ُعمری تو تاریک خونه بوده، دلش 
یه جای پُر نور می خواد...کاش می شد دوباره بوریس خان بیاد 
و وایسته پُشــت دوربیِن جادویی اش؛ یه عکس گُنبد بارگاه 
اَزَم بگیــره... یه عکس با همــون پرده های پُر نقش و نگاری 
که از عشــق آباد برامون آورده بودن. بوریس خان دستی به 
سبیل هاش بکشه و من بیفتم تو لنز دوربینش. بوریس خان 
بگه یک، نفســم رو حبس کنم. بگه دو، شق و َرق وایستم. 
بگه سه و برِق فالش بزنه تو چشام. بعد وقتی بوریس کلیمی 
داره عکسامو َقلمی می کنه، یواشکی بزنم به سینام مایاک... 
من تو سینام مایاکم، هیچکی نیست، تنهای تنهام. روی پرده 
فقط همون پیرمرد َسقاست که زُل زده به جلو؛ اون وقت یه 
پیاله آب از سقاخونه بهم می ده. می خوام بیام به دیدنت، به 
متاشات تا نزدیکی هات. توی بارگاهت. اّما تو خودت می دونی 
آقا، پای اومدن من به کَرم تو بنده...دیگه هیچی منی خوام ُجز 
یــه گُله جا، توی همین جا. همچیــن رسم رو راحت بذارم و 
خالص. )ابراهیم همچون کودکی چشم می بندد. تاریکی. نور 
بی پایان فالش های بسیار؛ هامنند سوسوی ستارگان آسامن.( 

/تّکۀ پایانِی منایشنامۀ »آگراندیسامن«/



عارفانۀ یک عکاس و اقتباسی از زندگی واقعی ابراهیم سیّاح، 
عکاس بارگاه امام رضا)ع( که در جوار این مکان ملکوتی، پس 
از پشت رس گذاشنت یک سیر روحی و عارفانه، از عشق زمینی 
به عشــق آسامنی می رسد. امان پور یک بار دیگر در »دویدن 
در شیب مالیم« به همراه علی حامتی نژاد، نیم نگاهی به زندگی 
این عکاس مطــرح حرم بارگاهی کرده بود. »آگراندیســامن« 
دارای ســه شــخصیت بود و محّمد عسگری، میرتا ضیایی کیا 
و اصغــر بیچــاره در این منایش نقش آفرینــی کردند. منایش 
»آگراندیسامن« در هفتمین جشنوارۀ بین املللی تئاتر رضوی 
نیز به روی صحنه رفت و از بازی اصغر بیچاره در این منایش 

تقدیر به عمل آمد.

در همین ســال، کتابی بــا عنوان »یک قمقمــه از کوثر« به 
رسپرستی نرصا... قادری و نویسندگی سعید تشکری، حسین 
زاهدی نامقــی، مهدی نصیــری )از هرنمندان و نویســندگان 
مشــهد( و رویــا پارکی منترش شــد. این کتــاب دربردارندۀ 
داســتان هایی مربوط به زندگی امام رضا)ع( اســت که برای 
استفاده در منایشنامه های رضوی پیشنهاد شده بود. این کتاب 

در همین سال، کتاب برگزیدۀ رضوی در حوزۀ تئاتر شد.

در سومین جشنوارۀ تئاتر کودک و نوجوان رضوی و منایش های 
عروســکی ضامن آهو نیز کــه از 27 لغایــت 30 مهرماه در 
بندرعباس برگزار شــد، 12 گروه منایشــی از رسارس کشور )6 
منایش از تهــران، 2 منایش از مشــهد، 2 منایش از بندرعباس، 
اراک و قائم شــهر( آثار خود را در آمفی تئاتر شــهید آوینی و 
فرهنگرسای طوبی به روی صحنه بردند. از مشهد، منایش های 
عروسکی »جیگی جیگی ننه خانوم« به نویسندگی و کارگردانی 
محّمد برومند و »صدای من کجاست؟« به نویسندگی حمید 
قلعه ای و کارگردانی جواد رحیم زاده در بخش مسابقۀ کودک 

و نوجوان رشکت داشتند. 

منایــش »جیگی جیگی ننه خانم«، برگرفته از داســتان زندگی 
شخصیتی حقیقی با همین عنوان است که سال ها در اطراف 
بارگاه منّور رضوی، به اجرای منایش های عروسکی می پرداخته 
است. از شخصیتی به نام »جیگی جیگی ننه خانوم« خیلی ها 
نوشــته اند، محّمد برومند هم در کتابی به همین نام، از او و 
ارادتش از زبان خیلی از هرنمندان تئاتر کشــور نقل قول های 
بســیاری آورده اســت و فیلم نامــه ای از داوود کیانیان و نیز 
منایشنامۀ خود را در آن به چاپ رسانده است. این منایشنامه 
که مّدتی نیز در فرهنگرسای غدیر مشهد با حامیت مدیریت 
امور هرنی شهرداری مشهد به روی صحنه رفت، مورد استقبال 
مخاطبان واقع شــد و در جشــنواره نیز توانست رتبۀ بازیگر 

برگزیدۀ زن را توّسط باران طوسی کسب کند. 

در هامن روزهــا، احمد فیاض در قدس آنالین در نوشــته ای 
با تیرت »جیگی جیگی، ننه خانوم؛ مطربی که همســایۀ ابدی 
امام رضا)ع( شــد« دربارۀ او نوشــت: »حکایت جیگی جیگی 
ننه خانوم از آن دســت حکایت هــای معجزه گونۀ مبتنی بر 

واقعیت اســت که در ادبیّات فولکلور )عامــه( اهالی خطّۀ 
خورشید -که عمدتاً مبتنی بر فرهنگ و معرفت رضوی است- 
ریشه دارد. حکایتی که رفته رفته رو به اضمحالل و فراموشی 
مــی رود و نســل های جدیــد، چندان بــا آن آشــنا و مأنوس 
نیســتند؛ هرچند که در سال های اخیر، تالش های ناچیزی در 
راستای بازنرش و معرّفی جیگی جیگی ننه خانوم توّسط برخی 
از اهالی هرن و رســانه صورت پذیرفته است.« همچنین رضا 
کیانیان، بازیگر مشهدی ســینامی ایران در بخشی از کتابش 
بــا عنوان »این مردم نازنیــن« طی مطلبی با نام »فالش بک«، 
دربارۀ شخصیت و داستان دراماتیک جیگی جیگی ننه خانوم 
نوشته است: »در دوران دبستان، وقتی هشت، نه ساله بودم، 
مطرب دوره گردی در مشهد بود به نام جیگی جیگی ننه خانم. 
نه اینکه اسمش همین باشد، میان مردم به این اسم معروف 
بــود. مرد الغرانــدام و بلندی بود با موهــای صاف و لخت. 
سیه چرده بود و لباس های رنگی ژنده ای داشت. شاید از اهالی 
جنوب خراسان بود. دوتاری داشت و تخته چوب کوچکی که 
روی آن عروســک بُزی بود که مفاصلش تکان می خورد. یک 
تکه نخ به یکی از انگشــتان دست راستش بسته بود. هامن 
دســتی که با آن به سیم های دوتار رضبه می زد. رس دیگر نخ 
به بُز روی تخته وصل بود. وقتی به ســیم ها رضبه می زد، نخ 
کشیده می شد و بُزی تکان تکان می خورد. مثل اینکه با آهنگ 
دوتار می رقصید. آوازی به همراه تار می خواند که ترجیع بندش 
جیکی جیکی ننه خانم بود. صدای خسته و خش دار او هنوز 
از ذهنم پاک نشــده. وقتی ُمرد، قرار بود شــهرداری جسد او 
را به قربســتان گُلشــور که خارج از شهر بود، بربد. هم زمان با 
او، یکــی از رسهنگ های عالی رتبه هم فــوت کرده بود. قرار 
بود او را در صحن حرم امام رضا)ع( دفن کنند. وقتی خانوادۀ 
رسهنگ مرحوم، رس قرب او بودند و می خواستند آخرین وداع 
را انجام دهند، کسی کفن را از صورت رسهنگ که در گور بود 
پس می زند و همه می بینند به جای رسهنگ، این جیگی جیگی 
ننه خانم اســت که در گوری در صحن حرم امام رضا)ع( خفته 
است. جنازۀ رسهنگ به اشتباه به گلشور رفته بود. زمانی که 
جنازه ای در قرب گذاشــته می شود، دیگر کسی حق ندارد آن را 
بیرون بیاورد و به قرب دیگری منتقل کند. جیگی جیگی ننه خانم 
برای همیشه در صحن حرم امام رضا)ع( که می گویند قطعه ای 
از بهشــت است، در رحمت امام هشــتم)ع( ماند.«. در این 
منایش جواد محّمدزاده، سعیده امین زاده، عطاءاللّه رحمتی، 
جمیل صادقی، کریم جشنی، شیام عبادی، ایلیا برومند و باران 

طوسی بازی می کردند.

»صــدای من کجاســت؟« به نویســندگی حمیــد قلعه ای و 
کارگردانــی جواد رحیم زاده هم از منایش های موفّق این دوره 
از جشــنواره بود که توانست کارگردانی برگزیده و همچنین 
بازیگری برگزیده )محّمد اسالمی( را از آن خود کند. این منایش 
به داســتان پرسی می پردازد که صدایش را گم کرده است و با 
کمک یک کفش دوزک در پی یافنت آن اســت. در این منایش 

منایش جیگی جیگی ننه خانم

یکی از این منایش ها که در بخش مهامن در تاالر ایران شــهر 
به روی صحنه رفت، منایش »ما همه اهل یک محلّه ایم« نوشته 
و کار رضا صابری بود. این منایش حال و هوایی از سال 1388 
مشهد را در فضایی طنز روایت می کند که از چند الیه تشکیل 
شده است، آنچه متاشاگر می بیند جریان یک زائر عربی است 
که برای زیارت به مشهد آمده است و چند زّوارکش به دنبال 
سوءاستفاده از او هستند. این زائر عرب در شهر توس آشنایی 
به نام »قاسم عرب« دارد که به دنبال او می گردد و... در واقع 
منایشنامه به تکرار تاریخ در مقاطع مختلف اشاره می کند که 
آدم های جامعه می توانند پیرو امام رضا)ع( یا مأمون باشــند. 
این منایش در کنار موضوعاتی که به آن می پردازد، اشاره هایی 
هم به تخریب بناهای قدیمی اطراف حرم و جایگزین شدن 
برج هــای تجاری و اقامتی می کند. منایــش 100دقیقه ای »ما 
همه اهل یک محلّه ایم« که به سفارش مرکز هرنهای منایشی 
کشــور تولید شــده بود، در هفتمین جشنوارۀ تئاتر رضوی و 
بیست وهشتمین جشنوارۀ بین املللی تئاتر فجر و نیز در مشهد 
- به مدت 10 شــب- به روی صحنه رفت. محّمد الهی، احمد 
ریحانه، امیر محاسبتی، حسین مشمول مقدم، محّمد جهان پا، 
ســعید صمدی، کریم جشــنی، ســّجاد انتظاری و ندا اسدی، 
بازیگران این منایش بودند. این منایشــنامه در یک مجموعه 
توّسط مرکز هرنهای منایشی کشور نیز منترش شد. در این سال 
همچنین، ســه منایشنامۀ »شهادت خوانی« از سعید تشکری، 
»عاشقســتان« از کیوان صباغ و »دویدن در شیب مالیم« از 
علی حامتی نــژاد و حامد امان پور قرایی توّســط حوزۀ هرنی 

خراسان رضوی منترش شد.

یکــی دیگر از منایش های بخش مســابقۀ جشــنواره، منایش 
»تکیۀ مرد بر دیوار« بود که در تاالر دورافتادۀ »هرن« به روی 
صحنه رفت و هیچ گاه در جشــنواره به شــکل مناسبی دیده 
نشــد. »تکیۀ مرد بر دیوار« به نویسندگی و کارگردانی رئوف 
دشــتی از منایش های سال 1388 است که نگاهی به تأثیرات 
تفّکر رضوی بر اتّفاقات اجتامعی دارد. این منایش که کاری از 
گروه تئاتر نیمکت بود، در هفتمین جشنوارۀ بین املللی تئاتر 
رضوی حضور یافت و در اجرای عمومی اش در تاالر فردوسی 
جهاد دانشــگاهی نیز موفّقیت نســبتاً چشمگیری به همراه 
داشت. منایش »تکیۀ مرد بر دیوار« به بخشی از زندگی شاعر 
و دانشــجوی ادبیّات با اندیشــه های شبه روشنفکری به نام 
مهران افشــار می پردازد که درسش را نیمه کاره  رها کرده و با 
مسافرکشی در تهران زندگی می گذراند. او در سفر به مشهد 
برای دیدار خاله اش، پیرمردی را زیر گرفته و با ذهنی مشّوش 
از قتلی که انجام داده، در مسافرخانۀ خاله اش مخفی می شود. 
مهران در مواجهه با خالۀ  رویا متوّجه می شود که این معنویت 
دینی است که به او آرامش می دهد تا از این بالتکلیفی نجات 
پیدا کند و شاید سفر به مشهد، تصادف با آن پیرمرد و... برای 
رســیدن به این حقیقت بوده که او دانسته یا ندانسته در آن 
گام گذاشته است. در این منایش که در جشنوارۀ هفتم رضوی، 

فقط تقدیر موســیقی را از آن خود کــرد، آرش تربیزی، صحرا 
رمضانیان، علی رضا رواندل، مرتضی ملتجی، حسین ادیب نژاد، 
رضا رحیمی، محّمد هژبری و مجتبی عسگری به ایفای نقش 
پرداختند. منایشــنامۀ »تکیۀ مرد بر دیوار« در ســال 138۹ با 
هدف ترویج فرهنگ رضوی توّسط حوزۀ هرنی خراسان رضوی 

منترش شد.

منایش »زنان نوغان« به نویســندگی رضا صابری و کارگردانی 
رضا حســینی، از دیگر منایش های این ســال جشــنوارۀ تئاتر 
رضــوی بود که حرکت امام رضا)ع( از بغداد به ســوی طوس، 
طرح مناسبات سیاسی اجتامعی جبهۀ مأمون و ماجرای زنان 
نوغان را ارایه می داد. این منایش سعی کرده بود با انتخاب ایدۀ 
جّذاب »زنان نوغان« که از دیرباز ذهن تاریخی ســاکنان این 
دیار با آن آشناست را با قالبی متفاوت بر صحنۀ منایش روایت 
کند و چنانچه از عنوان منایش برمی آید، می توان آن را منایشی 
زنانه عنــوان کرد. پرداخت روایی منایش توّســط همین زنان 
صورت می گیرد و در واقع، »زنان نوغان« به گونه ای حامسی، 
آن مناســبات را در موقعیت های مختلف تاریخی و تحلیلی 
منایش می دهد. انتخاب این رویکرد برای بیان موقعیت های 
مذکور، ســاختار روایی داســتان را مورد اهمیّت قرار داده و 
اّولین اتّفاق مثبت حاصل از آن، تغییر شخصیت های محوری 
در موقعیت های مختلف منایش اســت. این منایش با ترکیب 
بازیگران متفاوت تــری در طرح اجراهای عمومــی- در تاالر 
گلستانه- به روی صحنه رفت. راضیه ایرانی، پروا محزون، نرگس 
آمنده، سیمین هدایتی نیا، لیلی بیوک، ندا اسدی، سمیه قامئی، 
نرگس نادرپور، مهسا غفوریان و معصومه نرصت آبادی در این 

منایش به روی صحنه رفتند.

منایــش »به باران بگویید« به نویســندگی عبــاس جانفدا و 
کارگردانی محّمد الهی از دیگر آثار حوزۀ رضوی تئاتر مشــهد 
به شــامر می رود که در سال 1388 در جشنوارۀ هفتم به روی 
صحنه رفت. در این منایش که محّمد الهی، راضیه ایرانی، احمد 
طاهونچی، مریم جاللی و عباس جانفدا ایفای نقش می کردند، 
داســتان مادری روایت می شود که کودک مرگ مغزی شده و 

تنها بازماندۀ خانواده اش را به مشهد می برد.

در ایــن دوره، منایــش »جام آخر« نوشــتۀ عبــاس جانفدا و 
به کارگردانــی احمــد آخوندزاده نیز بــه روی صحنه رفت که 
هرچنــد از تهران در جشــنواره رشکت کرده بــود، اّما اغلب 
هرنمندان آن مشهدی بودند. این منایش که سید مهدی رشبتی 
و ســیدمهدی سّجادپور در آن ایفای نقش می کردند، روایتگر 
کیمیاگری است که از مأمون عباسی ساخت زهری را سفارش 
می گیرد و همین موضوع، سبب می شود که مجادله ای بین او 

و زنش صورت گیرد. 

در هامن ســال، منایشنامۀ »آگراندیسامن« نوشتۀ حامد امان 
پور قرایی، نویسندۀ مشهدی، نیز به کارگردانی اکرب قهرمان از 
تهران به روی صحنه رفت. »آگراندیسامن« روایتی است از اوج 

منایش ترنج



قرار دهد و اساساً تئاتر امروز در همین مسیر حرکت می کند؛ 
چون متاشــاگر دیگر فرصت اینکه یــک منایش را با یک قّصه 
ببیند، ندارد. در خرده داستان هایی که در منای کلّی در یک قاب 
قرار می گیرند و به صورت پازل به هم می چسبند، بزرگ ترین 
اتّفــاق، خلق موقعیت اســت، اّما در ترنــج، موقعیت خلق 
منی شود و خرده داستان ها فقط داستان را پیش می برند که این 
نقطه ضعف است.« در این منایش، سیدجواد رحیم زاده، محّمد 
بهاران، ندا اسدی، مهســا غفوریان، منیره آالداغی و غالمرضا 

جهان پا ایفای نقش کردند.

در این ســال چهارمین جشنوارۀ تئاتر کودک و نوجوان رضوی 
برگزار شد و تئاتر »همۀ دوستان من«، به نویسندگی و کارگردانی 
محّمد برومند از مشهد در آن حضور چشمگیری داشت. این 
منایش براساس حدیثی از امام رضا)ع( که می فرمایند: »نیمی 
از خرد، دوست داشنت همۀ انسان هاست«، تولید شده است 
و سعی کرده رویکرد متفاوتی نسبت به سال های قبل داشته 
باشــد و عقاید، منش و ســیرۀ امام رضا)ع( را از طریق منایش 
به مردم عرضه کند. گروه هرنی ســیمرغ این منایش را با بازی 
باران توسی، شیام عبادی، عطاءاللّه رحمتی، آملا عبادی، محّمد 
زنده دل و پریســا بهزادی به روی صحنه بردند. منایش »همۀ 
دوستان من« در جشنوارۀ چهارم تئاتر کودک و نوجوان رضوی 
موفّق شــد در بخش های کارگردانی، عروسک سازی، بازیگری 
کودک، عروســک گردانی و آهنگ ســازی رتبۀ اّول و در بخش 
نویســندگی رتبۀ دوم را از آن خود کند. همچنین این منایش 
در سال های 138۹ و 13۹0 در جشنواره های بین املللی معتربی 
چون »دهلی نو«، »بگواینو« و »سارایوو« حضور داشته است.

منایش »شــمعی درقاب« به کارگردانی ســید جواد رحیم زاده 
نیز در این جشنواره حضور داشته، موفّق به دریافت عناوینی 
چون دوم کارگردانی، اّول بازیگری برای محّمد جهان پا و دوم 
بازیگری برای محّمد اســالمی شد. منایش »قالیچۀ نذری« به 
نویسندگی و کارگردانی مهدی سیم ریز هم به کسب عنوان 

برگزیدۀ طرّاحی صحنه در این جشنواره بسنده کرد.

دهم: سال 13۹0، منایش »زندگی به مقدار الزم« به نویسندگی 
و کارگردانی مسعود عقلی پیش از آغاز جشنوارۀ تئاتر رضوی، 
به عنــوان اّولین منایش در این حــوزه، به روی صحنۀ مجتمع 
فرهنگــی هــرنی امام رضا)ع( رفــت و با وجود اینکه شــیوۀ 
اجرایی اش مناسب آن سالن نبود، اّما مورد استقبال متاشاگران 
قرار گرفت. »زندگی به مقدار الزم« یک درام اجتامعی اســت 
که داســتان زن و شوهری به نام شــاهین و فرزانه را روایت 
می کنــد. زندگی این زوج به دلیل وجود یک رسی مشــکالت، 
در حال پاشیده شدن است ولی کمک غیرمستقیمی از سوی 

امام رضا)ع( زندگی آنان را پایدار می کند. 

حسام حسنی زاده که نویسنده، کارگردان و بازیگر تئاتر مشهد 
اســت، در یادداشــتی برای این منایش نوشته است:  »  داستان 
بسیار ســاده بود و زیبایی منت اثر هم در همین سادگی بود 

کــه به راحتّی حس هم ذات پنداری متاشــاگر را برمی انگیخت 
و همین بود که متاشــاگر کــه در ابتدای کار بــا کمی تردید 
می خندیــد، در نیمه هــای منایش به راحتّی قهقهــه می زد یا 
به عبارت دیگر، فضای ســالن را فرامــوش می کرد و خودش را 
جزوی از کار می دید. این یعنی یک منایش با ارتباط گیری باال 
که گروه به آن دست پیدا کرده بود.« وی ادامه می دهد: »به 
نظر من شخصیت پردازی ها، منهای قسمت اّول خوب بود و 
اساساً درمورد شخصیت مرد داستان، بین نفهمیدن و خود را به 
نفهمیدن زدن تفاوت اساسی وجود دارد. پس منی توان گفت 
که او شخصیت روشــنفکری به لحاظ املان های ارایه شده در 
منایش نبود و مهدی ضیاءچمنی به خوبی به نفهمی زدن خود 
را نشــان داد. اگر کمی درمورد پیشینۀ آدم ها بیشرت صحبت 
می شد بهرت بود ولی کمبود آن هم لطمه ای به کار نزد، زیرا هر 
کسی آن را براساس شناخت خود از افراد شبیه مرد منایش یا زن 
منایش که در زندگی روزمره با آن ها مواجه می شود، می ساخت 
و اساساً مگر ما درمورد داستان های مختلفی که به صورت یک 
بــرش در روز به مقدار زیاد می بینیم و گاه هامن جا قضاوت 
می کنیــم و بعضاً حکم هم صادر می کنیم، چه قدر اطاّلعات 

داریم؟«

این منایش در معتربترین رویداد تئاتر در حوزۀ رضوی توانست 
به رتبۀ دوم برسد و جوایزی ازجمله دوم نویسندگی و کارگردانی 
و اّول طرّاحی صحنه برای مســعود عقلی، سوم بازیگری مرد 
برای مهدی ضیاءچمنی و اّول بازیگری زن به صورت مشــرتک 

برای فاطمه توانا را به ارمغان بیاورد.

همچنین منایش »زندگی به مقدار الزم« از اســتان خراســان 
رضوی به همراه »سنگ بســت« به نویســندگی و کارگردانی 
محّمدمهدی خامتی، به عنوان آثار برگزیدۀ هشتمین جشنوارۀ 
تئاتر رضوی به جشنوارۀ صاحبدالن معرّفی شدند. خامتی که در 
این رویداد، نویسندگی و نیز کارگردانی سوم را از آن خود کرده 
بود، در »سنگ بست« به موضوع تالش زنی به نام »شیرین« 
می پردازد که همرسش به واسطۀ تصادف در منطقه ای به نام 
»سنگ بست« در نزدیکی مشهد، یک نفر را کشته و در زندان 
به رس می برد و شــیرین در راســتای همین تالش برای آزادی 

شوهرش از زندان، به امام رضا)ع( متوّسل می شود و...

در منایش »سنگ بســت« محّمد الهی، شهره مکری، غالمرضا 
عارف نژاد، احمد طاهونچی، راضیه ایرانی، کریم جشنی، عباس 
کاظمیان و بازیگر خردسال عرفان حسن زاده، به ایفای نقش 
پرداختند که شــهره مکرمی عنوان اّول بازیگری زن و مهدی 
حسنی عنوان بهرتین موسیقی هشتمین جشنوارۀ تئاتر رضوی 

را به دست آوردند. 

گفتنی است؛ در این جشنواره 17۹ اثر از 27 استان به دبیرخانه 
رســیده بود که در ابتــدا 45 اثر در مرحلــۀ بازبینی انتخاب 
شــد و در نهایت از این تعداد 8 گروه به مرحلۀ نهایی رسید. 
برگزاری کارگاه های آموزشی، جلسۀ نقد و بررسی آثار به اجرا 

منایش زنان نوغان

حسین طاهری، غالم رضا جهان پا، کریم جشنی، سّجاد انتظاری، 
کوروش خلیلی پور، محّمد اسالمی و... به روی صحنه رفتند.

اّمــا منایــش »چولی قزک« به نویســندگی محّمــد برومند و 
کارگردانی منیره امیریوســفی از تهران نیز در این جشــنواره 
رشکت داشــت. در ایــن منایش از هرنمندان مشــهدی چون 
ســعید ملک نــژاد، ســعید امین زاده، شــیام عبــادی، مژگان 
امیریوسفی، محبوبه پاداش، حدیث آذری- به عنوان صداپیشه 
و عروســک گردان- استفاده شده بود. این منایش که به عنوان 
کاری از گروه تئاتر سیمرغ در بندرعباس به روی صحنه رفت، 
به داستان چوپانی می پردازد که به همراه گله اش به دنبال آب 
می گردد و بعد از مّدتی، با توّسلی که به امام رضا)ع( می کند، 

بارش باران را می بیند. 

در همیــن ســال، پوریــا قصابی با منایشــنامۀ »حرم عشــق 
از ازل تــا ابــد« از مشــهد توانســت مورد تقدیــر عبدالحی 
شامســی و محّمدامیر یاراحمدی - داوران چهارمین جشنوارۀ 

منایشنامه نویسی رضوی- قرار گیرد. 

اّما در این ســال، مشــهد در حوزۀ آیین های منایشــی رضوی 
تولیدی نداشت و تنها از خراسان رضوی، تعزیۀ »قلمدان های 
مرّصــع« به کارگردانــی محّمدرضــا رجب زاده از کاشــمر در 

جشنوارۀ تئاتر رضوی اجرا شد.

در سال 1388 دو مجموعه منایشنامه - دربردارندۀ 12منایشنامه 
از جواد رحیم زاده، حامد امان پور، فرشید متری، محّمد برومند، 
احمد جاهدطلب، قاسم رفیعا و... - با عنوان تئاتر دانش آموزی، 
با مشــارکت حوزۀ هرنی خراســان رضوی و حامیت سازمان 

فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد به چاپ رسید.

نهم: سال138۹ را باید سال بدبیاری تئاتری های مشهد بدانیم، 
چراکــه باوجود تولیــد دو کار تئاتر رضوی خوب، متأســفانه 
جشنوارۀ تئاتر رضوی با جشنوارۀ »حقیقت« که قرار بود اتّفاقی 
مهم در عرصۀ تئاتر کشور باشد، ادغام شد. این جشنواره که با 
اهدافی چون تولید منایش های فاخر دینی، تقویت بنیان های 
تئاتر دینی و استمرار بخشــیدن به آن در پیکرۀ تئاتر کشور، 
تأثیرگــذاری بر مخاطب و بهره گیری از شــیوه های خاّلقانه و 
نو در ارتقای منایش دینی برگزار شد، نه تنها نتوانست حرکتی 
فراتر از آنچه پیش از آن بود، پدید آورد، بلکه خالءهایی چون 
برگزارنشــدن جشنوارۀ تئاتر رضوی را نیز برای هرنمندان تئاتر 

در پی داشت.

منایش »پدرانه« به نویســندگی آرش عباسی و کارگردانی امیر 
بشــیری، از پرافتخارترین منایش های رضوی مشــهد در سال 
138۹ بــود که حضــور پررنگی نیــز در رویدادهای مختلف 
تئاتر کشور داشت. از آن جمله می توان به حضور در هفتمین 
جشــنوارۀ رسارسی تئاتر ماه )تهران(، پانزدهمین جشــنوارۀ 
رسارسی دانشجویان تئاتری و غیرتئاتری قرآن و عرتت )اراک( 
و چهاردهمین جشــنوارۀ بین املللی تئاتر دانشــگاهیان ایران 

)زنجان( اشــاره کرد که موفّقیت های بسیاری را هم برای این 
تئاتر به همراه داشت. اّما آنچه برای این گروه غرورآفرین بود، 
کسب عنوان برترین منایش ازنظر متاشاگران در طرح 300 اجرا 
در استان خراسان بود. این نکته نشان از ارتباط خوب متاشاگران 

با این اثر داشت.

جواد اشــکذری در نقدی با عنوان »پرسانــه در برابر پدرانه؛ 
مدرنیته در برابر سّنت« پیرامون منایش »پدرانه« می نویسد: 
»منایشــنامۀ پدرانه، نوشــتۀ آرش عباســی، یک اثر واقع گرای 
اجتامعی است که هرچند با توّجه به مضامینی، خود را به تئاتر 
رضوی نزدیک می کند، اّما تقابل بین دو نســل یا هامن تقابل 
سّنت و مدرنیته در بین اعضای یک خانواده را رسلوحۀ تم کار 
خود قرار می دهد؛ به نوعی که متام حرف و حدیث داســتان 
عباسی، رفنت یونس به دنیایی نامعلوم و یا بهرت بگوییم به نوعی 
فرار از خود اســت؛ یعنی خودبیگانگی. او در بخشــی دیگر 
از مطلب خود می نویســد: »متام کنش و واکنش های منایشی 
پدرانه، بر رس »ماندن و رفنت« و »ســیّال بودن و راکد بودن« 
اســت که در آرزوها، درخواســت ها و نیز نوع نگاه دو نسل 
منایش، خالصه  می شود. مفهوم »پرسانه« در منایش امیر بشیری 
خیلی پررنگ تر از مفهوم »پدرانه« منایشنامۀ آرش عباسی است. 
در منایشنامۀ عباسی، متام موج ها در مسیر ساختار دراماتیک 
در منت، به سمت پدر بوده و در نهایت حق را به پدر می دهد، 
اّما در اجرا، مفهوم به شــکل دیگری تغییر می یابد و به نوعی 
کارگردان با بالتکلیفی یونس و یا بهرت بگوییم یونس ها، حق را 
به خود می دهد که مانند یونس های تکثیرشده فکر می کند.« 
گفتنی است؛ در این منایش سجاد انتظاری، مجید بخششیان، 
امیر بشــیری، محبوبه سلطانی و زهرا ابراهیمی نقش آفرینی 

می کردند.

اّما منایش »ترنج«، نوشــتۀ عباس جان فدا با کارگردانی محّمد 
جهان پا، دربارۀ غربت و تنهایی است که به روایت سه زن و سه 
نذر می پردازد. روایت اّول، داستان »مهتاب« است که در انتظار 
کاروان می باشد. روایت دوم، داستان »قاسم« که در تردید رفنت 
به حوزه است و در حرم با »ترنج« آشنا می شود و روایت سوم، 

داستان »ارسالن و جیران«.

منایشنامۀ »ترنج« با توّجه به شش بار بازنویسی، توانست در اجرا 
نظر مخاطب را جلب کند. کسب 30 جایزه در جشنواره های 
مختلف، ازجمله جشنوارۀ ملّی تئاتر بسیج و حضور در بخش 
جشــنوارۀ جشنواره های بیســت ونهمین جشنوارۀ بین املللی 
تئاتر فجر، از موفّقیت های این منایش به شامر می آید. »ترنج« 
در طــرح »تئاتر برای مردم« به مّدت یک هفته در تاالر تئاتر 
مجتمع فرهنگــی هرنی امام رضا)ع( به روی صحنه رفت و در 
پنجمین جلسۀ نقد کانون منتقدان انجمن تئاتر مشهد، نقد 
و بررســی شد. به نقل از روزنامۀ خراسان، علی حامتی نژاد در 
بررسی منایشنامۀ »ترنج« گفت: »منایش باید در مسیر روایت 
داستان، به وجود آوردن لحظه های دراماتیک را اّولویت خود 

منایش بچه های بهشت



می پرداخت که یکی از آن ها به خاطر رسطان، عالقه ای به بّچه 
ندارد و تن به سقط جنین می دهد و دیگری از اینکه بّچه دار 
منی شــوند، به شّدت ناراحت است. داستان این دو زوج جوان 
با یک نقطه - مرد تروریست که ما مدام صحبت های او را با 
زنش سپیده می شنویم- وصل می شود. داستان منایشنامه »راه 
رفنت بر روی ابرها« از کَل کَل های این دو زوج آغاز می شود و 
بــا توّجه به بار اطاّلعاتی که در حدود 20 دقیقۀ اوّلیۀ منایش 
به مخاطــب می دهد، خوب هم پیش می رود و متاشــاگر را 
هم با داســتان خود پیش می برد، اّما از آن به بعد در مســیر 
زیاده گویی ها و بیهوده گویی ها می افتد. حضور آن ها در حرم و 
راز و نیازشان در حرم امام هشتم، منایش را تا حدودی به سمت 
کلیشه های رایج و نیز شعارزدگی نزدیک می کند و در نهایت با 

یک انفجار به پایان می رسد. 

ســید جواد اشــکذری در نقدی با عنــوان »راه رفنت بر روی 
لبه های تیز تیغ« در بولنت این جشــنواره می نویسد: »دربارۀ 
انفجار جمعۀ خونین حرم امام رضا)ع( در حوزۀ تئاتر رضوی در 
این چند سال اخیر منایش های بسیاری به روی صحنه رفته و هر 
یک از زوایای مختلفی به این فضا پرداخته اند که از آثار شاخص 
می توان در مشهد به تئاتر »عاشقستان« و در کشور به »مردود 
خرداد« اشاره کرد ولی هرکدام فقط به روایت تاریخی از این 
انفجار نپرداخته اند بلکه تحّول روح و روان دینی و انســانی 
آدم ها را در بسرت این اتّفاق به منایش گذاشته اند.« منایش »راه 
رفنت بر روی ابرها« توانســت از این جشنواره، جایزۀ طرّاحی 
صحنه و نیز کارگردانی دوم را توّســط احســان روحی، جایزۀ 
دوم بازیگری به صورت مشرتک توّسط سعید صادقی و جالل 
کریم زاده و نیز جایزۀ اّول و ســوم بازیگری به ترتیب توّســط 

زهره بهادری و مهشید رشیفی را از آن خود کند. 

***
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منایش ترنج

درآمده در جشنواره و نیز برگزاری منایشگاه عکس تئاتر از آثار 
منایشی که در جشنواره های قبلی به اجرا درآمده بود، از دیگر 

برنامه های این دوره از تئاتر رضوی بود.

اّما تولیدات و نیز اجرای منایش های مشــهدی در حوزۀ تئاتر 
رضوی به این دو تئاتر ختم نشد و دو منایش »عکاس خانه« و 
»بّچه های بهشت« نیز در پنجمین جشنوارۀ ملّی ضامن آهو در 

بندرعباس به روی صحنه رفت.

»بّچه های بهشت« که شش جایزه در این جشنواره کسب کرد، 
در رابطه با زندگی فالگیری اســت که در یکی از خیابان های 
منتهــی به حرم فــال حافظ می گیرد و در فضایی ســورئال با 
مرغ های عشــق خود رابطه ای خــاص دارد و با آن ها صحبت 
می کنــد. با ورود دخرتی ناشــناس به فضای منایش، الیه هایی 
از زندگی گذشتۀ فالگیر روایت می شود و ماجراهای مختلفی 
اتّفاق می افتد. این منایش توانست در پنجمین جشنوارۀ ملّی 
ضامن آهو، جایزۀ اّول بهرتین بازیگری مرد توّســط حســین 
طاهری، مقام دوم بازیگری زن توّسط سحر حسن زاده، جایزۀ 
اّول بهرتین طرّاحی صحنه توّســط لیــال بحری، جایزۀ بهرتین 
طرّاحی لباس توّسط هانیه بنکداران و جایزۀ سوم نویسندگی 
و کارگردانی توّسط مهدی سیم ریز را به خود اختصاص دهد. 
»بّچه های بهشــت« برای ردۀ ســّنی نوجوانــان و با حامیت 
مؤّسسۀ آفرینش های هرنی آستان قدس رضوی تهیه شده بود.

در این جشنواره که دوازده منایش از استان های تهران، خراسان 
رضوی، همدان، مازندران و هرمزگان به روی صحنه رفت، منایش 
»عکاس خانه« از دیگر منایندگان مشهد توانست جواز حضور 
در سی امین دوره از جشنوارۀ بین املللی تئاتر فجر را به دست 
آورد، اّما به دلیل حذف بخش جشنوارۀ جشنواره ها، از اجرا در 
این رویداد مهم محروم شد. »عکاس خانه« به اعتبار رأی حسن 
دادشکر، علی رضایی و ایرج محّمدی، به عنوان اعضای هیأت 
داوران، توانست جوایزی چون طرّاحی صحنه برگزیده توّسط 
میثم نویریان، پوســرت و بروشور برگزیده توّسط علی کرامت، 
بازیگری دوم مرد توّسط غالمرضا جهانپا و نیز منایشنامه نویسی 
دوم و کارگردانی اّول توّســط سیدجواد رحیم زاده را به دست 
آورد. همچنین بنا به پیشنهاد هیئت داوران جشنواره، از جواد 
محّمدزاده پیشکسوت تئاتر مشهد، در منایش »عکاس خانه«، 
تقدیر به عمل آمد و لوح تقدیری نیز به ســیدیحیی موسوی، 
آهنگساز منایش »عکاس خانه« اهدا شد. در این منایش که جواد 
محّمدزاده، ســجاد انتظاری، غالم رضا جهان پا، محّمد بهاران و 
عرفان و یزدان کاظمی بازی می کردند، داستان پرسبّچه ای به 
نام »غالمرضا« روایت می شود که در عامل کودکی و با اشتباهاتی 
که در ذهنش نســبت به نذر دارد، با امام رضا)ع( قهر می کند 
و اتّفاقاتی که در گذشــته و آینــدۀ این پرسبّچه رخ می دهد، 

داستان منایش »عکاس خانه« را شکل می دهد.

همچنین منایش »مســافران« نوشته محّمد رحامنیان، در این 
ســال به کارگردانی محمود کریمی خوانش شد و توانست در 

هشتمین جشنوارۀ منایشنامه خوانی بدرخشد و جوایزی ازجمله 
بازیگر برگزیدۀ مرد )سعید توکلی(، بازیگر برگزیدۀ زن )سپیده 
کاللی(، آهنگساز برگزیده )هادی کسایی( و کارگردان برگزیده 
)محمود کریمی( از نگاه منتقدان؛ و همچنین بازیگر ســوم 
مرد )سعید توکلی(، بازیگر دوم زن )سحر رضوانی(، موسیقی 
برگزیده )هادی کسایی(، تقدیر از کارگردانی )محمود کریمی( 
و خوانــش برگزیــده ازنظر داوران جشــنواره را کســب کند. 
همچنین این خوانش در نخستین جشنوارۀ منایشنامه خوانی 
رضوی هم به روی صحنه رفت و توانست به عنوان اثر مطلق 

برگزیدۀ جشنواره معرّفی شود.

همچنین منایشــنامۀ »ترنج« نوشتۀ عباس جانفدا که در سال 
138۹ توّسط حوزۀ هرنی خراسان رضوی منترش و رومنایی شد، 
توانست در ششمین جشنوارۀ ادبیّات منایشی قزوین، موفّق به 

کسب رتبۀ اّول شود. 

اّما در آذرماه 13۹0، منایش »به آسامن نگاه کن« به نویسندگی 
و کارگردانی محّمدمهدی خامتی در تاالر قشقایی- از تاالرهای 
مجموعه تئاتر شــهر تهران- به روی صحنه رفت تا از معدود 
منایش های مشــهدی باشــد که با موضوع رضوی در پایتخت 
اجرا گردیده اســت. این منایش که از آثار برگزیدۀ ســال های 
گذشتۀ جشنوارۀ رضوی بود، در حالی به روی صحنه رفت که 
اجراهای خود را به انوشیروان ارجمند، پیشکسوت تئاتر مشهد 
تقدیم کرده بود. مهدی نصیری در نقدی به منایش »به آسامن 
نگاه کن« با عنوان »ملودرام مذهبی« نوشته است: »برخی از 
منایش های دینی ایرانی مثل منایش »به آســامن نگاه کن« در 
تالش برای خروج از کلیشــه ها و نزدیک شدن به دنیای امروز 
مخاطبان و در برگرفنت وسعت بیشرتی از مخاطبانی است که 
در تالش بوده اند تا زمان روایت داستانشان را به امروز و زمان 
زندگی مخاطبانشان نزدیک تر کنند. اّما همین منایش ها هم با 
وجود متایل به داشنت مخاطبان بیشرت، در اسارت محدودیت ها 
و کلیشــه های دیگری گرفتار آمده اند. شاید مهم ترین راهکار 
گریز از این کلیشــه ها و تکرارها، در وهلۀ نخست آگاهی و 
ارشاف نسبت به شــعارها و مؤلّفه های تکراری باشد. مسلامً 
متاشــاگر در مواجهه با یک جریان منایشــی به دنبال کشف 
ناشــناخته ها و درگیر شدن با ندانســته های داستانی است.« 
این منایش در دی ماه ســال گذشته در کشورهایی چون ترکیه 
و اتریش نیز به روی صحنه رفت و فیلم مســتند اجراهای آن 
در وین به نویســندگی هادی مظفری و کارگردانی مســعود 
توّجهی ساخته و در سال 13۹1 – در نشست شهردار مشهد با 

هرنمندان تئاتر مشهد- به منایش گذاشته شد.

اّما در آخرین ماه از آخرین سال دهۀ هشتاد، منایشی با عنوان 
»راه رفنت روی ابرها« به کارگردانی احســان روحی در پنجمین 
جشــنوارۀ تئاتر دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی منطقۀ ۹ به 
میزبانی واحد مشــهد به روی صحنه رفت و توانست جوایزی 
را هــم از آن خــود کند. ایــن منایش به موضــوع دو زوجی 

منایش بچه های بهشت



آقای امام رضا)ع(
نوشتۀ مهدی زارع، از استان فارس، مرودشت 

جزو هشت اثر برگزیدۀ اّول، هشتمین اثر برگزیدۀ سال 
1388، پنجمین جشنوارۀ داستان نویسی کبوتر حرم

1

 آقای امام رضا)ع( عزیز، سالم. امیدوارم حالتان خوب باشد 
و بــه قول ننــه ام، نور به قربتان ببارد. من کاظم هســتم، 
پــرس محّمد جعفر. غرض از مزاحمت! می خواســتم کمی 
مرد و مردانه با شــام حرف بزنم. این تابســتان که بیاید، 
یازده ســالَم پُر می شود و می روم توی دوازده سال، یعنی 
کالس پنجــم. پس می بینید آن قدر ها هم بّچه نیســتم که 
بخواهــم از روی بّچگی، خودکارم را بردارم و برایتان نامه 
بنویسم. راســتش، من برای خودم چیزی منی خواهم آقای 
امام رضا)ع(. به قول پدرم، چهار ســتون بدنم ســامل است 
و می توانم کار کنم. تابســتان که بیاید، می روم شــاگردی 
یــا آدامس فروشــی و هر چیزی بخواهم، بــرای خودم و 
خواهرم آســیه، می خرم. توی درســهام هم مشکل ندارم. 
معدل پارسالَم بیست شــد، امسال هم آن قدر می خوانم 
که از بیســت کمرت نشــوم. من... در حقیقت می خواهم 
بــرای پدرم دعا کنم. راســتش را بخواهید، پدر من... پدر 
من، مرده شــور اســت. یعنی اّول مرده شــور نبــود، بعداً 
مرده شور شــد! اّولش کارگر رِس فلکه بود، ولی بعد که از 
کار زیاد قلبش درد گرفت و دیگر نتوانســت کار کند، رفت 
شد مرده شور که به قول خودش، کارش سبک تر است! البته 
من خیلی وقت ها خجالت می کشــم به دوست هام بگویم 
پــدرم این کاره اســت. آخــر می دانی، بّچه ها مســخره ام 
می کنند و می گویند مرده شــوِر پدِر مرده شــورَت را بربند 
مرده شــور ها! از همه بیشــرت، اصغر مسخره ام می کند که 
هم محلی مان است و همیشه هم خربچینی ام را می کند. 
اّما وقتی بابای خودش ُمرد و بابام او را ُشست و کرد زیر 
خاک، از من بیشــرت بََدش گرفت و حاال هم ســایه ام را با 
تیر می زند. با این حال، من اصالً خجالت منی کشــم. چون 
پدرم همیشه می گوید کار که عار نیست. خدا کند کمرت 

زیر مّنت کسی نباشد، مرده شوری هم برای خودش شغل 
است، اگر مرده شور  نباشد که دنیا را گَند بَرمی دارد. ولی 
ننه ام ناراحت است از شغل بابام و بعضی وقت ها هم با 

هم دعوا و مرافعه راه می اندازند.

 بگذریم از این حرف ها، راســتش را بخواهی، چند ماهی 
است که پدرم درد قلبش دوباره برگشته و افتاده توی جا. 
ننــه ام با پول رختشــوری، کُلّی خــرج دوا دکرت داده، ولی 
هنوز حال پدرم خوب نشــده. اتّفاقاً روز به روز هم دارد 
بدتر می شــود. آقا مراد، همســایه مان، دیشــب که آمده 
بــود خانه مان، یک کمــی برای پدرم گریه کرد و گفت که 
جان َدر منی کند، رفتنی اســت. زَنش کربا خانم هم گفت: 
راحت می شــود از دســت این زندگی نکبتــی. و ننه ام تا 
نصفه های شــب گریه کرد و ِهــی نالید و زمین و زمان و 
خدا و پیغمرب را نفرین کرد و باز دستش را دندان گرفت و 
استغفر اللّه گفت! خیلی وقت ها، کارش همین است. ِهی 
می نالد که: خدا، برای آن هایی که پول دارند، خداست، نه 
مــا بدبخت های بی پول. ولی آقا معلّم مان می گوید خدا 
برای همه، خداســت و گدا و پولدار برایش فرقی منی کند. 
این شــد کــه تصمیم گرفتم خودم یــک کاری کنم و برای 
خوب شــدن پدرم، دعا کنم. ولی چون خربی نشد، ناچاراً 
برداشــته ام و دارم برای شــام از مریضی پدرم می گویم تا 
شــاید شــام بتوانید از خدا بخواهید خوبَــش کند. ننه ام 
می گوید اگر بخواهی دعایت مستجاب بشود، باید از یک 
آدم خــوب بخواهی که دعایت را به گوش خدا برســاند. 
مــن هم که جز آقــای رحیمی، آقا معلّم مان و شــام، آدم 
خوبی منی شناســم! ولی از شام چه پنهان، از آقای رحیمی 
هم خجالت می کشم، به همین خاطر دست به دامن شام 
شــده ام. پس  ای آقای امام رضای عزیز، تو را به هرکس که 
می پرســتی، پدرم را خوب کن و ننــه ام را از این بدبختی 
نجات بده! قول می دهم دیگر هیچ وقت به کسی فحش 

ندهم و منازهایم را هم رس وقت بخوانم. قول می دهم.

ای نامه که می روی به سویش از جانب من ببوس رویَش!

دیگــر عرضی ندارم جز آرزوی ســالمتی شــام. قربانت... 
کاظم

 نامه را پنهانی از میان یکی از سوراخ های رضیح انداخت 
داخل، رضیح را ُمخلصانه بوسید، به زور خودش را از میان 

زائرین بیرون کشید و رفت.

2

 آقای امام رضای عزیزم، سالم. امیدوارم حالَت خوب باشد. 
االن که دارم این نامه را می نویسم، دو هفته از نامه ای که 
برایت نوشــتم، می گذرد؛ ولی هنوز خربی از خوب شدن 
پدرم نشــده است. منی دانم چی شده که به دعایم جواب 

 عکس از فرهاد فربد

شبستان
گزیده ای از داستان های 

جشنواره ملی داستان نویسی رضوی )كبوترحرم(



نداده ای، شــاید رَسَت شلوغ باشد و نرسیده ای برایم کاری 
بکنــی. اگر هم باید یک چیزی نــذرَت کنم تا پدرم خوب 
شــود، باشــد... حرفی ندارم. قول می دهم اگر حال پدرم 
خوب شد، تابســتان، یک سوم ســود فروش آدامس هایم 
را نــذرت کنم. اگر هم فکر می کنی کَم اســت، باشــد! تو 
پدرم را شــفا بده، نصف ســودم را می دهم، بََست است؟ 
دیگر حرفی داری؟ منتظرم که خوبَش کنی، هر چه زودتر. 

قربانت... کاظم.

نامه را باز مخفیانه انداخت توی رضیح، رضیح را بوســید 
و رفت.

3

 آقای امام رضا)ع(، سالم. واقعاً که! اصالً توقّع نداشتم این 
قدر بی خیال باشی و کاری برایم نکنی. من که گفتم هم پرس 
خوبی می شوم و هم نصف سود فروش آدامس هایم را نذرت 
می کنم. ولی االن دو ماه گذشته و تو کاری نکرده ای. حتامً 
باید پدرم مبیرد که از این بی خیالی دست برداری؟ بعد از 
هرگزی! یک کار از تو خواستم برایم انجام بدهی، آن هم 
داری پشــت گوش می اندازی؟ آخر تا کی باید ِهی برایت 
نامه بنویســم و التامســت کنم؟ پس چرا کاری منی کنی؟ 
دیگــر چه می خواهی که به دعاهایم جواب بدهی؟ همۀ 
ســود فروش آدامس هایم خوب اســت؟ باشد... قبول! تو 
پدرم را شــفا بده، قول می دهم همۀ سود آدامس هایم را 
نذرت کنم. دیگر چه بهانــه ای برای جور کردن داری، ها؟ 

منتظر هستم، دیر نکنی ها! قربانت... کاظم!

نامــه را با اوقات تلخی انداخت تــوی رضیح، با بی میلی 
رضیح را بوسید، به زور خودش را کشاند بیرون و رفت.

4

 سالم آقای امام رضا)ع(. االن که دارم این نامه را می نویسم، 
می خواهم برای آخرین بار حرف هایم را به تو بزنم. ننه ام 
راست می گفت که خدا و پیر و پیغمرب فقط مال آدم های 
پولدار اســت. دســتت درد نکند با این شفا دادنت. پدرم 
حالش خوب که نشــد هیچ، بدتر هم شد! ننه، حاال دیگر 
ِهــی منتظر اســت که بابــام نفس های آخرَش را بکشــد. 
مــن که می دانم همین امروز فــردا، بابایَم می میرد، فقط 
می خواستم ِبِهت بگویم برو به هامن پولدار هایی ِبرِس که 
صدهزار تومان، صد هزار تومــان نذرت می کنند. تو را با 
آدم هــای بدبختی مثل ما چه کار؟ دیگر هم نه مناز هایم 
را می خوانم، نه می آیم اینجا پابوَست. اصالً دمل می خواهد 
یک آدم بد باشــم، تا همه از دستم بنالند! آخر چه فرقی 
می کند که آدم خوبی باشی، ولی دعایَت مستجاب نشود؟ 

تــو هم برو با آن شــفا دادنَت. دیگر هــم کاری به کارت 
ندارم. خداحافظ...!

نامه را با عصبانیت انداخت توی رضیح و بی اینکه رضیح 
را ببوسد، رفت.

5

 آقای امام رضا)ع( عزیزم، ســالم. الهی نور به قربَت ببارد! 
ببخشــید از اینکه دیر آمدم به پابوِســتان. آخر می دانید، 
اصالً انتظارش را هم نداشــتم. وقتی آن روز، آن چند نفر 
را فرســتادی خانه مــان تا بابایم را بربند بیامرســتان برای 
دوا درمان، باورم منی شد. وقتی هم که ننه ام پرسید ازکجا 
آمده اند و گفتند از طرف تو، بیشــرت خجالت کشیدم. مرا 
ببخــش آقای امام رضــا)ع( جان! که آخرین بــار، آن طور 
باهات حــرف زدم. آخر می دانی، خیلی اعصابم ُخرد بود. 
ولی حاال، راحتَم. توی این ســه ماهی که گذشــت، خیلی 
چیزها برایم معلوم شــد. فهمیــدم اگر خدا یادش رفته ما 
هســتیم! الاقل یک آقای امام رضایی داریم که به دادمان 
برســد. بابــام االن حالش خوب اســت. از بیامرســتان که 
مرّخصــش کردند، هامن چند نفر آمدنــد دنبالش و او را 
آوردند اینجا. االن هم همین جا، توی همین مرقد خودت! 
دارد کار... یعنی خادمی می کند. منی دانم باید با چه زبانی 
از شــام تشّکر کنم، چون االن دیگر نه تنها کسی به خاطر 
بابایم مسخره ام منی کند، بلکه همه یک جور دیگر نگاهم 
می کنند. یک جوری که احساس بزرگی می کنم. بابام گفته 
دیگر منی خواهد این دو ســه هفتۀ آخر تابســتان را بروم 
آدامس فروشــی. ولی من منی توانم، چون باید نذرم را به 
تو بدهــم. فقط یک چیز، می خواســتم اگر اجازه بدهی، 
به جای همۀ ســود فروش آدامس ها، هامن یک سوم آن ها 
را بــه تو بدهم! چون تو پولــداری و احتّیاجی به پول من 
نداری. آخر، آســیه خواهرم، خیلی وقت اســت که دلش 
می خواهد یک دوچرخه داشــته باشد. می خواهم تا آخر 
تابســتان را، کار کنم و برایش یک دوچرخه بخرم. قبول؟ 
بگــو که قبول کرده ای. خب... باز هم دســتت درد نکند! 
حاال که بابام اینجا کار می کند، ســعی می کنم بیشرت بیایم 
به پابوَســت. قربان بزرگی ات بروم آقای امام رضای عزیزم. 
امیدوارم همه را به مراد ِدلشان برسانی. قربانت... کاظم.

 نامه را از ســوراخ رضیح انداخــت داخل، چند بار پنجره 
را بوسید، مثل آدم بزرگ ها عقب عقب و در حال تعظیم 

رفت سمِت دِر خروجی، و رفت.

 عکس از سلیامن گلی



همیشــه وقتی روی دندۀ لج بود، سعی می کرد ادای پدر 
را درآورد. هر وقت از پدر چیزی می خواســتیم به یک جا 
خیره می شــد و می گفت: »حاال... فرصــت زیاده... ببینم 

چی می شه« 

و االن که جزوه را دســتش گرفته و می چرخد. وقت هایی 
کــه این طوری می شــود، مخالفت می کنــد و همه چیز را 
به هم می ریزد. با اینکه شــک ندارم کــه تردید دارد، اّما 
همیشه دوست دارد حرف، حرف خودش باشد. حتّی اگر 
رضر کند. با هزار دلیل و برهان هم منی شود قانعش کرد. 
اگــر ارصار کنی، مثل همیــن االن و ارصارهای مادر، یک 
وقــت به خودت می آیــی که مثل دیوانه هــا باال و پایین 
می پری و شــیرین همین طور نگاهت می کند. رسافراز از 
اینکه شکســتت داده. خجالت می کشی و آخر رس مجبور 

می شوی کوتاه بیایی. 

فکــر می کنــم شــیرین بیامر اســت. از خیلی قبــل برای 
بیــامری اش اســم هــم گذاشــته ام: »جنــون ادواری« و 
می گویم: »خدا شــفا بده«؛ او بیشــرت لجش می گیرد. من 
کــه می دانم االن هم بهانه کرده و یک فکرهایی در رسش 
اســت و ااِّل درس کجا بود. حفظ کــردن همۀ کلامت یک 
جزوۀ بیست صفحه ای که این حرف ها را ندارد. آن هم اگر 
بیشــرت از ده روز فرصت باشــد تا امتحان. مادر هم همۀ 
اینها را می داند. مطمئنم پدر هم می داند. هرچه باشــد، 

شیرین از جنس خودمان است. 

بــاز هــم زنگ تلفــن. گوشــی را برمــی دارم. »الــو، بله، 
بفرماییــد...« قطع می کند. مثل همیشــه. لعنتی. مادر به 
شیرین خیره می شود که نگاهش را می دزدد و به اطاقش 
مــی رود. دیگــر به چهرۀ هراســان و نگران مــادر عادت 
کرده ام. از هر اتّفاقی زود هراســان می شــود و بابت هر 

چیز، نگران.

اخبار ســاعت هفت متام شــده و مجری، خرب از جشن و 
شــادی مردم می دهد در این روزهای مبارک... پدر ســبد 
میــوه را بــه حیاط می بــرد و صدا می زند کــه »داره دیر 
می شــه« و مادر همین طور مرّدد مانده. اّول که شــیرین 
گفت منی آیم گفت: »من هم منی آیم. به هر حال منی شود 
یک دخرت را تنها گذاشــت و رفت. آن هم در این دوره  و 
زمانه.« فکر کردم االن اســت که بگوید آن هم این دخرت. 

اّما انگار حرفش را قورت داد. 

شــیرین در این چندماه بعد از دانشگاه خیلی تغییر کرده 
بود: رس و لباسش، چهره اش، حرف زدنش و این تلفن های 
لعنتی که پدر و بیشــرت از او مادر را نگران می کرد. گاهی 
فکر می کنم کاش مثل قدیم بود که زورشــان به شــیرین 
می رســید. می گفتند کجا برو، کجــا نرو. این کار را بکن و 
آن کار را نکن و شــیرین بدون هیچ صحبتی قبول می کرد 

و آن ها می گفتند آفرین دخرت خوب. بعدها با اینکه خیلی 
غــر می زد اّمــا باز هم حرف گوش مــی داد و حاال... اصالً 

منی شود حریفش شد. 

اّما سفر به خاطر مادر بود. منی شد که مباند ور دل دخرتش. 
نذر داشت. هرچند که هیچ وقت هم که منی گفت نذرش 
چیســت. شــاید هم می خواســت ما را دعا کنــد. من و 
شــیرین. فکر کردم بگویم به هر حــال یکی می ماند. من 
یا چه می دانم، مادربزرگ. مواظب دخرتتان هســتیم، شام 
برویــد. اّما نگفتم. آخر مادربــزرگ مباند که چه؟ کاری از 
دســتش بر منی آید. فقــط می تواند آمار بگیــرد و بعد از 
چندروز صاف بگذارد کف دســت پــدر که در آن صورت 
کار از کار گذشــته. توانش را ندارد جلوی شیرین بایستد. 
حوصلــه ندارد جلویش را بگیرد. زورش منی رســد کنرتلش 
کند. فکر کردم نامردی اســت اگر من مبانم. فقط یک بار 
مرا برده اند مشــهد و آن هم زمانی که چهار ســال بیشرت 
نداشتم. چیزی یادم منی آید به جز یک گنبد طالیی و یک 

عامله آدم و اّولین باری که به خاطر گم شدن گریه کردم.

 همه می دانند که آرزو دارم بروم مشــهد و حرم امام رضا. 
همیشــه، هر وقت که بشــود در مسیر نانوایی، دوچرخۀ 
قراضه ام را یک گوشــه می اندازم و می روم ایســتگاه راه 
آهــن. به دور دســت ها نگاه می کنم. جایــی که دو خط 
ریــل به هم می رســند. منتظر می مانم و دعــا می کنم تا 
قطار ساعت هشــت زودتر بیاید. هرچند مّدتی است که 
قطارها به موقع می آیند اّما اگر قطار تأخیر داشــته باشد، 
دیر می رســم خانه و مادر نگران می شود. قطار مشهد که 
می آید مســافرها را متاشــا می کنم و برای زّوار آقا دست 
تکان می دهــم. به پنجرۀ تک تک واگن هــا نگاه می کنم. 
به عکس گنبد طالیی و حرم آقا خیره می شــوم که پشت 
بیشــرت پنجره هــا زده اند. همیشــه در آن شــلوغی هوای 
مشــهد می کنم. بــه زائرین التامس دعــا می گویم و آرزو 
می کنــم کاش مــن هم یکی از این مســافرهای این قطار 
باشم. آخر پانزده سالی می شود که مشهد نبوده ام. گاهی 

بغض می کنم و گریه ام می گیرد.

 اّما انگار چاره ای نیست. آخر پدر هم باید برود. منی شود 
که مباند و زن و بّچه اش را بفرســتد شــهر غریب به امان 

خدا. دلش هزار راه می رود. منی تواند تحّمل کند. 

حــدود ســاعت هفت و ربــع بود کــه باالخــره تصمیم 
گرفتنــد من مبانم. یعنی خــودم گفتم که می مانم و آن ها 
بعــد از کلی ِمن و من قبول کردند. راســتش بدم منی آمد 
مبانم و با ماشــین لکنتی پدر، تنهایــی دور بزنم. اگر بود 
که منی گذاشــت رانندگــی کنیم. حتّی اگر خــودش کنارم 
می نشست. حتامً شیرین هم از این فکرها کرده دیگر. اّما 
حاال فهمیده ام قرار اســت ماشــین را بدهد به دوستش و 

نقشه ام، نقش بر آب شد. 

قطار ساعت هشت
نوشتۀ آزاد قدرتی، از سمنان رتبۀ سوم در سال1386

سومین جشنوارۀ داستان نویسی کبوتر حرم 

پدر آخرین چمدان را می گذارد توی حیاط، جلوی در. داد 
می زند که کالفه اســت. همیشــه وقتی که کالفه می شود، 
تنــد و تنــد عــرق می ریزد. به زمیــن و زمان بــد و بیراه 
می گویــد و به این و آن فحش می دهد. پرده را می اندازم 
و از پشــت پنجره می آیم کنار. ســاعت شش بعد از ظهر 

است. 

مــادر چای را در فالســک می ریــزد، پررنگ و تیــره. اگر 
چای نباشــد، پدر جنجال می شود و منی شود به اندازۀ پنج 
کیلومرت راه تحّملش کرد، چه برسد به مشهد که می گویند 

خیلی هم دور است. 

مادربزرگ با ساک پشمیش ور می رود. روی تشکچۀ زپرتی 
نشسته، انگار روی قالیچۀ سلیامن است. برخالف همیشه 
چشــم هایش برق می زند و منی دانم کــه خیال می کنم یا 
نه، انــگار لبخند می زند. هر چند گه گاه که از جلویش رد 
می شوم به پدر، من، عروسش و یا به شیرین نگاه می کند 
و از روی تأّســف رسی تکان می دهد، اّما در کل خوشحال 
اســت. خوشحال که می برندش مشــهد. البته زیاد برایش 
فرقــی منی کنــد که مقصد کجا باشــد. چــه بخواهد برود 
تهران خانه دخرتهایش و یا شامل و مشهد، توفیری ندارد. 
همیشه همین یک ساک پشمی را بر می دارد. چندان هم 
مهم نیســت که ســفر یک روزه باشد یا یک ماهه و یا به 

سال برسد، باز هم همین ساک پشمی  است. 

هرکجا که باب میلش باشد، در پنج دقیقه آماده می شود. 
چند بار رس حارض شدن مادربزرگ با شیرین رشط بستم و 
همیشه هم برنده شدم. در چهار دقیقه می رود دستشویی 

و در یک دقیقه بعد می رود رساغ گنجه و ساک پشمی که 
همیشــه هم پر است و آماده. ســاک را از بین بقچه ها و 
پالستیک های گرد گرفته برمی دارد. جلوی پایش می گذارد 

و روی تشکچه منتظر بقیه می شود. 

ساعت شش و بیست دقیقه است. بوی تند سیگار پدر در 
ســالن پیچیده. همیشــه این طور وقت ها جلوی ما سیگار 
می کشد. بندۀ خدا وقتی خرب آورد می رویم مشهد، زائررسا 
جور شــده و بلیــط گیرش آمده، چه قدر خوشــحال بود. 
روی پایش بند نبود، وقتی وام گرفت و مرخصی تشویقی 
دادند چه قدر ذوق کرد، وقتی مطمنئ شد همه چیز آماده 
است برای یک سفر به یاد ماندنی... هیچ منی دانست این 

طور می شود. 

شیرین خیلی غر زده بود که دملان پوسید. پس کی سفر؟ چرا 
پدر این قدر بی خیال است و بی توّجه! همۀ هم کالسی هایش 
مســافرت می روند. همه می روند مشــهد و می آیند و بین 
ساعت های کالس خاطرات سفر را تعریف می کنند و او چه 
می تواند بگوید؟ چیزی ندارد تعریف کند که پنج سال است 

پدر ما را هیچ جا نربده. 

همیشــه یا غر می زد یا متلک می گفت و اگر فشار خیلی 
می زد باال و طاقت منی آورد، در اتاقش می نشست و گریه 
می کــرد. اّما حاال که پدر به قول خــودش کاری کرده بود 
کارســتان و فکر می کرد ســنگ متام گذاشــته و همه چیز 
روبه راه اســت، اینکه شــیرین از اطاقــش بیاید بیرون و 
همین طــور که به ناخن های الک خورده و خیســش فوت 
می کند، بگوید امتحان دارد و منی آید، خب منی تواند اتّفاق 
خوبی باشــد و اگر این ماجرا درســت چند ساعت قبل از 
سفر اتّفاق بیفتد، یعنی وقتی همه چیز برنامه ریزی شده، 

دیگر بدتر.

مــادر همین طور مات ماند وقتی شــیرین گفت درســم 
مانــده و به پــدر نگاه کرد تا چیزی بگویــد. اّما پدری که 
نه حنایش رنگ دارد نه کالهش پشــم، بــه درد الی جرز 
می خورد. خود شیرین همیشه این را می گفت. گفت درس 
دارم و باشــد برای بعد. حاال فرصت زیاد اســت و باز به 

ناخن هایش فوت کرد. 

البتــه به نظرم یک جــوری با تردید گفــت. در همین چند 
کلمه کلّی تأّســف خورد. درست مثل هامن وقت ها که به 
او شیرینی خامه ای تعارف می کردند، از هامن ها که خیلی 
دوســت داشت و او با افســوس می گفت: » نه ممنون... 
رژیم دارم.« و کلّی هم تردید داشت. مثل وقتی که مانده 
بود در عروســی دوســتش پیراهن بلند رسمه ای بپوشد یا 
کت دامن مشــکی و با تلفن، نظر دوســتش را می پرسید؛ 
وقتــی گفت: »حاال فرصت زیاده« کامالً معلوم بود که لج 
کــرده. کلامت را یک طوری گفت، مثل پدر. با هامن لحن. 



مادربــزرگ می گوید »قطار رفت، دیرمون نشــه!« و پدر 
کــه در کوچه منتظر اســت بلند صدا می زند و دوســتش 
بــوق می زنــد. آبرویــامن را برد جلــوی در و همســایه. 
همــه فهمیدند که می خواهیم برویم مشــهد اّما احتامالً 
نفهمیدند که پدر چرا آن قدر کالفه اســت و عصبی و داد 
و بیداد راه انداخته. حتامً می گویند عجب پدر بی جنبه ای 

دارند. 

مادربزرگــم بغلــم می کنــد. صورتــم را می بوســد و راه 
می افتــد. مــادر آخرین ســفارش ها را می کنــد. از اینکه 
مراقب گاز باشــیم. فر را روشــن نکنیــم. درجۀ آبگرمکن 
زیاد نشــود. اینکه شــب ها در را قفــل کنم و تحت هیچ 
رشایطی شــیرین تنها مناند و هیچ جا نرود. البته قبالً پدر 
همۀ این ها را گفته بود. مردانه صحبت کردیم و او وقتی 
چندمیــن ســیگارش را آتش می زد گفت کــه باید باغیرت 
باشــم و وقتی او نیســت، مرد خانه ام. باید مراقب همۀ 
خانه باشم و خواهرم را دست من سپرده تا اینکه شوهرش 
بدهد و همه از دســتش خالص شــویم. مادر خداحافظی 
می کند. از شــیرین هم خداحافظی می کند که متام مّدت 
از اتاقــش بیرون نیامده و جزوۀ لعنتی را ورق می زند. به 
من می گوید مراقب شــیرین باش و از شیرین می خواهد 
مواظب من باشد. می گوید: »خیامل راحت باشه؟« و من با 
حرکــت رس مطمئنش می کنم. می دانم باز هم دلش قرص 
نیست. حتامً زنگ می زند. از ایستگاه، تلفن های عمومی و 
کارتی، هر جا که بشود و هر وقت که باشد. زنگ می زند، 
خرب می گیرد و باز هم ســفارش می کند. هر وقت دخرتی 
هم سن و سال شیرین ببیند، بیشرت یاد دخرتش می افتد و 

باز هم زنگ می زند که مبادا....

در را می بنــدم و به اتاق می آیم. بیســت دقیقه مانده به 
هشــت. باز تلفن زنگ می زند. قبل از اینکه شیرین بجنبد 
گوشــی در دستم است. باز هم قطع و بوق اشغال. فحش 
می دهم. طوری که شــیرین بشــنود و حساب کار دستش 
بیاید. در هال طوری روی زمین دراز می کشــم که دخرتک 
را در اتاقــش ببینم. روی تخت نشســته و چشــامنش را 
بسته. همیشه وقتی می خواهد به چیزهای مهم فکر کند، 
همین طور چمبامته می زند روی تخت و با موهایش بازی 
می کند. ســعی می کنم فکرش را بخوانم. به هر حال مرد 
خانه ام. بی غیرت هم نیســتم. اگر تلفــن زنگ بخورد در 
زنگ دوم گوشــی را برمی دارم. اگر با شــیرین کار داشته 
باشند، خوب خانه نیست. بخواهد تلفن بزند؟! منی گذارم! 
از خانه برود بیرون؟ محال است. دانشگاه؟ کالس؟ با هم 
می رویم. دوستم بیاید درس بخوانیم؟ نه! همین طور بهرت 
اســت. تا او باشــد بیخود لج نکند. شــاید به چیز دیگری 
فکر کند. به هر حال مهم نیست، دستش را می خوانم. به 
قول پدر از جنس خودمان است. هرچند آرزو می کنم این 
آخرین باری باشــد که جنون ادواری می آید به رساغش و 

لج می کند. چشم هایم سنگین می شود...

_داداش.

یکهو می پرم.

_کاش ما هم می رفتیم.

منی دانم از کی خوابم برده. 

_فکر کنم حیفه وقتی همه چیز آماده اســت. ناشکریه... 
داداش؟ 

و نگاهم می کند. همیشه وقتی کارش گیر می کند، داداش 
صدایم می کند وااِّل بیشرت وقت ها سایه ام را با تیر می زند. 

تند مانتویش را می پوشد. 

_حاال کو تا فرصتش پیش بیاد... راستش با آقا خیلی حرف 
دارم. 

گاهــی همین طور یکهو تصمیم می گیرد و فکرش را عوض 
می کنــد. مثل دانشــگاه رفتنــش. می گفــت. ااّل و لال که 
منی رود و می گذارد برای ســال بعد که دکرت شــود و بعد 
دقیقــۀ نود همه دنبــال کارش می دویدیــم. زنگ می زند 

آژانس و ماشین می گیرد. می گوید لطفاً رسیع تر. 

_تو که ساکت آماده  است؟ 

بــه حرف هایش فکر می کنم... این بار بدون تردید گفت و 
بدون اینکه لج کند، انگار خودش بود. حرف های خودش. 
بــه اتــاق می روم و ســاکم را کــه هنوز خالــی نکرده ام، 
برمــی دارم و تند دکمه هــای پیراهنــم را می بندم. کتاب 

دعای کوچک را طرفم می گیرد. 

_تو راه بخونیم.

به کیف دستی اش اشاره می کند.

_هیچی جا نداره.

همیشــه چند نفر وسایلش را می کشیدند. تعّجب می کنم 
کــه این بار خودش اســت و یک کیــف کوچک. منی دانم 
در ایــن چند دقیقه که چرت مــی زدم، چه اتّفاقی افتاده. 
کاش خواب منی رفتم و بیشــرت مراقبش بودم. منی دانم چرا 

این همه... 

آژانــس در کوچــه بوق می زنــد. وقتی در حیــاط را قفل 
می کنم باز هم تلفن زنگ می زند. مهم نیســت. به ساعت 
نــگاه می کنم. فقط چند ثانیه مانده تا هشــت. اگر قطار 
ســاعت هشــت فقط چند دقیقه تأخیر داشــته باشــد، 
می رســیم. در راه آرزو می کنم که این بار قطار کمی دیر 

برسد. فقط چند دقیقه... به خاطر شیرین. 

 عکس از حمید شعفی زاده



کّل اتوبوس به شاگرد شوفر مژدگونی دادن. 

ـــ عزیز بهم بگو مشهد چه شکلیه؟ 

لبخنــد، چروک های صورتش را بــاز می کند: وقتی به گنبدش 
نگا می کنی غربت از رست می پره و انگار هیچ غم و غّصه ای 

نداری، آدم دلش آروم می گیره. 

ــــ عزیز من با دلت چیکار دارم، میگم چه شکلیه؟

اســتکان نعلبکی را می چیند توی ســینی: مگه تو تلویزیون 
ندیدی؟حیاطش پر کبوتره، سقا خونۀ اسامعیل طال داره و دم 

اذون صدای طبل و نقاره بلند می شه. 

نان لواش روی سفره را توی جانانی می گذارم و با لج می گویم: 
این جوری نه عزیز. بگو ورودی هاش چه طوریه؟ حیاطش چه 
شکلیه؟ موزاییکاش چه رنگیه؟ گنبدش و آدماش چه ریختی ان. 

احسان توی خواب رسفه می کند و انگشت دستش را می مکد. 
عزیز هم جوابم را منی دهد و چشمش توی صفحۀ تلویزیون 
اســت اّما انگار رفته توی قدیم ها که آه می کشد و می گوید 

یادش بخیر. 

می روم سمت کیفم، کنج دیوار و کاغذ و خودکاری بر می دارم 
تا بنا کنم به نوشنت طرح داستانی اّما ذهنم قفل شده. همیشه 
از مشهد که می نویسند، بّچه ای گم شده یا کسی شفا گرفته 
یا زائر بی پولی توی راه مانده. پس من چی بنویســم؟ همۀ 
داســتان ها را که نوشته اند. در ثانی وقتی یک بار هم مشهد 

نرفته ام چه طور طرح جدیدی به ذهنم برسد. 

گوشــی را بر می دارم و اس ام اســی از اســی می پرسم مشهد 
رفتی؟ 

می گوید: هر سال می ریم. من هم هر چه سؤال دارم می پرسم 
و ته اش شــارژم متام می شــود و گوشــی را می گذارم کنار که 

صدای زنگش بلند می شود. 

اســم اســی افتاده توی صفحۀ گوشــی. جــواب می دهم و 
می گوید: کف کردم از بس سؤال پرسیدی پرس. حاال فهمیدی 

چی به چیه دیگه، نه؟ 

رویم نشــد بگویم نــه و گفت: آســیّد جالل الّدین که رفتی، 
نه؟ داداش امام رضاســت. حرم و گنبد و رضیحشو تصّور کن 
و داســتانت و بنویس. البت نه اینکه اون جا شــکل و شامیل 
حرم آقا امام رضا باشه، ولی واسه تو که مشد نرفتی بهرت از این 

منی شه گفت. 

با اســی که خداحافظی می کنم. احسان از خواب می پرد و با 
ناله و آرام آرام می رود سمت دستشویی. عزیز هم چادر سفید 
گلدارش را کشــیده روی رسش، رو به احسان می گوید: مبیرم، 

بّچه ام از زور کار حال نداره و می رود پای سّجاده اش. 

کیف پومل را ازشــلوارم که به جا رختی دم در آویزان اســت 

بــر می دارم و پول هایم را می شــامرم. کرایه تاکســی رفت 
و آمدمــان تا مســکن مهر و پول نــان را جدا می کنم و چند 
هزار تومانی هم هزینۀ پســت پیشــتاز که خیامل جمع شود 
اگر داستانی فرستادم حتامً به مقصد برسد. ته اش هم کمکی 
می ماند که فردا غروبی بروم کافی نت و راجع به امام رضا)ع( 
عکس و مطلب رسچ کنم و بعدش راهی آستانۀ ارشفیه شوم و 
حرم آقا جالل الّدین را متاشــا کنم شاید چیزی برای نوشنت بهم 
الهام شود. عزیز سالم که می دهد می گویم: حساب کتاب کردم 
یه کم پول گذاشــتم فردا بعد کار با مینی بوس می رم آستانه 
زیارت. گفتم دل نگرون نشــی عزیز، احتامالً بیام خونه آخر 

شبه. 

صدای عق زدن احسان که بلند می شود پول ها را می تپانم توی 
جیبم و می روم سمت توالت. هم باال آورده، هم اسهال خونی 
گرفته. از دستشــویی که می آید بیرون می رود سمت عزیز و 
می افتد توی بغلش و دست و پاش از دو طرف آویزان می ماند. 
عزیز دستپاچه یا فاطمۀ زهرا می گوید. احسان با خرخر نفس 
می کشد و دستش را که می گیرم تنش تب دارد. عزیز گریه اش 
می گیرد و او را می خواباند روی زمین و چادر سیاه را می کشد 

روی رسش و کیف پولش را می گردد و اشک می ریزد. 

ـــ بجنب دیگه عزیز از حال رفت. 

می نشــیند کنار احسان و دو ســه تا هزاری را می گیرد توی 
دســتش و کیف پول قهوه ای اش را پرت می کند سمت دیوار. 
دست داغ احســان را ول می کنم و پول هایی را که سوا کرده 
بــودم، رو هم می گذارم و می دهم دســت عزیز. احســان را 
کول می گیرم و می گویم بریم. به بیامرستان که می رسانیمش، 
چشــم نیمه بازش بسته می شود و روی تخت می خوابانند و 
می برندش. عزیز تسبیح می چرخاند، هر دور که متام می شود 
دوبــاره از رس می گیــردش و می آید ســمتم و می گوید: ده، 
بیســت روز دیگه یارانه ها رو ریخنت پولتو میدم بری آستانه. 
اصالً احسان که خوب شد یه بعد ظهر با هم می ریم زیارت 

و بر می گردیم. 

ـــ حرفشو نزن عزیز، دعا کن احسان خوب شه. 

پیشانی ام را می بوسد و روی صندلی می نشیند. عقب می روم 
و می چسبم به دیوار. تلویزیون توی راهرو که باالی پیشخوان 
پرستارهاست مردی را نشان می دهد که کت و شلوار مشکی 
پوشــیده و دکلمــه می خواند و بعــدش تصاویــری از حرم 
امام رضــا)ع( و زائرهایی که چنگ انداخته اند به رضیح. عزیز 
هم به تلویزیون نگاه می کند و دستش را می گذارد روی سینه 
اش. دســت من هم می رود روی ســینه ام و عزیز که الّسالم 
علیــک می گوید، من هم توی دمل تکــرار می کنم و نگاهم را 
می انــدازم توی صورتش که اشــک از گوشــۀ چشــمش رس 
می خــورد و می گوید یا امام رضا شــفای بّچه مــو از خودت 
می خوام. خیره می شــوم به تلویزیون و گنبد طال را که نشان 

می دهند دمل آرام می گیرد.

پس من چی بنویسم؟
نوشتۀ صنم فاضل از گیالن، رشت 

رتبۀ اّول جشنوارۀ کبوتر حرم سال 13۹1

 عزیــز رورسی گل بوته دار قهوه ای اش را می پیچد دور دیگ 
کوچک پلوی احسان و می دهد دستم و به سالمت می گوید. 
احســان اّولش غر می زند: مــن روزه ام، غــذام منی خوام. اّما 
رسظهری می آید توی واحد من و ممد که دیوارهای ساختامن 
را با دستگاه برای جاگذاری لوله و سیم برق شیار می اندازیم. 
دســتگاه شیار زن سنگین اســت و احسان منی تواند با آن کار 
کند و مهندس گذاشــته اش واحد بغلی تا جای شــیارهایی را 
که با دستگاه توی دیوار انداخته ایم بَکند و آجر اضافی اش را 
بریزد بیرون. برای همین رستا پاش گرد و خاک اســت و حتّی 
موهاش را خاکسرتی کرده و با دوجفت چشم سیاه درشت که 
از صورتش بیرون زده، زل می زند به من. عزیز سفارش می کرد: 
رساغ غذاش که می آد رس به رسش نذاری قهر کنه لب به غذا 

نزنه. بّچه است روزه واجب نیست. 

بقچه اش را با بطری آب معدنی که یخ است و خنکیش رسکیف 
می آوردم می دهم دستش، اّما گلویم خشک است و آب دهانم 

را به زور قورت می دهم. 

غروب که می شود کارگرها از همۀ ساختامن ها می زنند بیرون 
و مثل لشکریان شکست خوردۀ جنگ، وسایل را تحویل انبار 
می دهیم و از ســاختامن های مســکن مهر می رویم. عرق از 
پیشــانی احســان راه می گیرد و روی صورت خاکســرتی اش 
خط می اندازد. دایم رسفه می کند و خلط ســبز رنگی را تف 
می اندازد زیر پایش، می گویم: مگه قرمه ســبزی خوردی، لقد 
بزن روش. به خانه که می رویم، بعد دوش، عزیز سفرۀ افطار را 
چیده و بوی کوکو سیب زمینی که بلند می شود، معده ام درد 
می گیرد. احسان کنار عزیز می نشیند و تلویزیون اذان را زده 
نزده چیزی خورده نخورده خوابش می برد. عزیز می گوید: تو 

رو قرآن از فردا نربش. 

کش و قوســی به شــانه ام که بدجور گرفته اســت می دهم 
و می گویــم: من که زورش نکــردم خودش افتاده رس لج بیاد. 
می خواد آخر تابستونی با پولش از اون گوشی های ملسی بخره 

که تی وی ام هست. 

آب کرتی را با دســت حنا بسته و ناخن قهوه ای اش می ریزد 
توی استکانم: مگه چنده گوشیه؟ یارانه ها رو ریخنت می خرم 

واسش. 

این پا رو آن پا می نشــینم و اســتکان چــای را می گذارم توی 
نعلبکــی: چندر غاز یارانه میدن دیگه عزیز، تازه یه چیز باس 
بــذاری روش پــول آب و برق و تلفن بدی. منم اگه شــهریۀ 
دانشــگام نبود مگه مغز خر خوردم سه ماه تابستونو برم خر 

حاّملی. 

عزیز ســالم بر حسین می گوید و لیوان آب را به لبش نزدیک 
می کند اّما چشمش که به احســان می افتد که گوشۀ مخّده 
تــوی خودش جمع شــده و خوابش برده، لیــوان را می گذارد 
روی ســفره، به رس احسان دســت می کشد. می افتم به جان 
نان و پنیر و چای را هورت نکشیده صدای زنگ موبایلم بلند 
می شــود. اسی از بّچه های خانۀ فرهنگ است که توی کارگاه 
داستان نویســی با هم ایاغ شدیم. آن وقت ها توی مسابقات 
داستان نویســی مدرسه برنده شــده بودم و دبیر ادبیّاتم که 
می دید دست به قلمم خوب است مرا با خودش به جلسات 
و دوره های داستان و شعر می برد. گوشی را بر می دارم. سالم 
و احوال پرسی اش که متام می شود می پرسد: جشنوارۀ داستان 
امام رضا کار نفرســتادی، نه؟ ســه روز دیگه مهلتش متومه، 

جایزه شم بد نیس. من اگه برنده شم کتامبو میدم بیرون. 

چند ماهی می شود دست به قلم نربده ام. گوشی را که قطع 
می کنم عزیــز می گوید بزار کنار تلفنو، گناه داره رس ســفرۀ 

مرتضی علی. 

 خمیرگوشۀ نان بربری را می تپانم توی دهانم و به رسم می زند 
اگر داستانی بنویسم و برنده شوم با پولش برای احسان گوشی 
می خرم و شــهریۀ دانشگاهم جفت و جور می شود. اّما گیرم 
این اســت که تا حاال مشــهد نرفته ام و اصالً منی دانم از چی 
بنویسم. هالۀ توی رسم می پرد و تلویزیون را روشن می کنم و 

می گذارم روی کانالی که رسیال ماه رمضان می دهد. 

احسان توی خواب غلت می زند، ناله می کند، پرّه های دماغش 
که با نفس های عمیق کوچک و بزرگ می شــود، موهای ریز 
دماغش به چشــم می آید. عزیز ســفره را تا زده، پایش را که 
واریس دارد با آخیش دراز می کند و رس احســان را می گذارد 
روی پایــش. صدای تلویزیون را کم می کنم، به شــکمم که تا 
خرخره خورده ام دست می کشم و می پرسم: عزیز مشهد رفتی؟ 

پرۀ دامن چیت گلدارش را می اندازد روی مچ پایش: دو بار. بار 
اوّلی بّچه بودم و آبجیم نااحوال شده بود. بی بیم از دوا درمون 
و دکرت گرفته تا جادو جنبل در نگذشت اّما افاقه نکرد که نکرد؛ 
رس آخری چسبید به دامن آقا و شفای آبجیمو خواست. آبجیم 
که حالش خوب شــد دســت جمعی رفتیم پابــوس و بی بیم 
النگوش و همون جا از دسش در آورد و آبجیمو بغل کرد تا با 
دس خودش بندازه تو رضیح. بار دومی ام تازه عروس بودم و با 
بابای خدابیامرزت رفتیم. یادمه یکی دو ساعت مونده به مشد 
گنبد طالش از دور پیدا شــد و شاگرد شوفر داد زد گنبدالرضا، 
گنبدالرضا. مام رس جامون بلند شدیم سالم و صلوات دادیم و 
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