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چمن 
حكايت ارديبهشت

 می گويد...
 

در توالی روزهای مكّرر، نغمه ای نهفته است، زمزمه ای يا 
صدايی آشنا. ترانه ای از جنِس رُسنت.

 آنجا كه هجوم آرام رنگ ها بر بسرت سفيِد خاك چشم 
می ربايد، هرن به کامل می رســد و لحظــه ای برای تغيري، 

شكل می گريد. 
تغيريی برای لحظه ها و روزها و سال ها؛ چرا كه تغيري 

نياِز بودن است و بودن، التزام تغيري. 
دميدِن نََفســی تازه در كالبد هر وجود، مژده ای است 

برای روِز نو، و پنجره ای است به افِق اميد و شكفنت.
تقارن آغازين روزهای فروردين و بهشِت ارديبهشت، 
بــا رشوع دوره ای جديد از مديريت، در آســتاِن هميشــه 
بهاِر خورشيد خراسان را به نيك ترين فال گرفته و از درگاه 
پروردگار مدبّر و محّول، بهرتين روزها را برای خادمني اين 

بارگاه قدسی آرزومنديم.

علی ثابت نیا*

* مدیر مسئول



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



بررسی اسناد کاشی کاری 
حرم و اماکن متربّکۀ رضوی 

از صفویه تا قاجاریه

چکیده:

شــکوه و معامری هر بنا به تزیین و آرایش آن بســتگی دارد. هرنهای واالی اســالمی به 
خصوص هرنهای تزیینی و کاربردی در احداث زیباترین بناهای مذهبی دارای ظرافت بسیاری 
اســت. این تزیینات که شامل آجرکاری، گچربی، کاشی کاری، منبّت کاری، آینه کاری و طالکاری 
است، در دوران مختلف تاریخی تغییرات زیادی یافته، اّما هم چنان در اوج درخشش و زیبایی 
است. منونه هایی از این تزیینات معامری که در نوع خود بی نظیر است، درحرم مطّهر رضوی 
به وفور یافت می شــود. کاشــی کاری از جمله این تزیینات بی نظیر اســت که در حرم مطّهر 

حرضت رضا)علیه الّسالم( خودمنایی ویژه ای می کند.
بررســی پیشینۀ تاریخی و تشــکیالت اداری منظّم آســتان قدس دربارۀ ساخت و تعمیر 
کاشی کاری های اماکن مترّبکۀ رضوی از دورۀ صفویه تا قاجار )907 – 1344 هـ.ق( با استفاده 
از اســناد ارزشمند موجود در آرشــیو مجموعۀ مدیریت اسناد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و 
مرکز اسنادآستان قدس رضوی، اندیشۀ تدوین پژوهشی براساس اسناد را شکل داد. این اسناد 
که شــامل930 سند مربوط به کاشــی و واژه های مرتبط با آن مثل کاشی تراش، خشت کاشی، 
کاشی ســاز، کاشــی دوال، کاشی گل تخت و کاشی معرّق اســت، مورد بررسی قرارگرفت و در 

قالب مقالۀ حارض به پژوهشگران عالقه مند به این حوزه تقدیم می گردد.

کلید واژگان: کاشی کاری، اسناد، آستان قدس رضوی، معرّق تراشی، کاشی گر، کاشی ساز.

* کارشناس منایه سازی اسناد

nazarkardeh87@yahoo.com

اعظم نظرکرده*

مقّدمه :
کاشــی کاری بهرتیــن وعالی ترین شــیوه ای اســت که 
ایرانیان بــرای تزیین وآرایش ســاختامن ها ابداع کردند و 
به حــّدی از این عنرصتزیین، در ابنیۀ مذهبی و شــخصی 
ایران بعد از اســالم اســتفاده شــده اســت که کمرت بنای 
رســمی را بدون آجرهای زیبای کاشــی می توان مشاهده 
کــرد. ترکیــب کاشــی های مختلــف ازجمله کاشــی های 
معــرّق، اماکن مذهبی به خصوص صحــن عتیق حرم امام 
رضا)علیه الّسالم( را به شاهکاری هرنی تبدیل کرده است. 
درمجموعۀ اســناد آرشــیو مدیریت اســناد و مطبوعات 
ســازمان کتابخانه هــا، موزه ها و مرکز اسنادآســتان قدس 
رضوی، 930 سند دربارۀ کاشی و کاشی کاری موجود است 
کــه 382 مورد آن در مورد کاشــی کاری، 85 ســند دربارۀ 
کاشــی تراش، 5 مورد کاشی تراشــی، 16سند خشت کاشی، 
63 مورد کاشی ســاز، 1مورد کاشی دوال، 36 سندکاشی گر، 
5 ســند کاشــی گل تخت، 6 مورد کاشــی معرّق و 5 مورد 

کاشی هفت رنگ است.
اســتفاده از کاشــی در قســمت های مختلــف حــرم 
رضــوی، در دورۀ صفویــه، جزو مصالح برتر اســت. حتّی 
دور گنبد مطّهر و ســاقۀ گنبد نیز زمانی از کاشی استفاده 
شــده و نوع کاشی استفاده شــده نیز عمدتاً کاشی نره 1 
و معرّق است)ســازمان کتابخانه ها، سند 32640/1(. هرن 
کاشــی کاری قبل از شــاه عباس صفوی برای مّدتی کوتاه، 
پیرشفت و تکامل نداشت، ولی از زمان وی تحرّکی در این 
فــن به وجود آمد. یکی از دالیل این مســأله، توّجه خاّص 
شــاه عباس به پوشش مقربه های امئۀ اطهار)علیهم الّسالم( 
و مســاجد با کاشــی های زیبا و هفت رنگ بوده اســت. 
کاشی کار که با کاشی های هفت رنگی، معرّق و زیرلعابی، 
گوشه های قوسی شکل بین ایوان ها و یا طاق های رواق ها 
و ازاره هــای صحن هــا را با خوش ذوقــی هرنمندانۀ خود 
تزیین می کنــد و رنگ های آبی فیروزه ای، الجوردی، رسخ 
تیره، زرد کدر و سیاه منگنزی را با عشق در هم می آمیزد 
و نقش بدیع می آفریند، بی شــک هرنمندی قابل تحســین 
 ،  32357/4  ،12597/1 بــه شــامره های  )اســناد  اســت 

35972/7 ، 12442/7، 35679/3 و 38164/1(
 در دورۀ افشــاریه استفاده از کاشی هم چنان متداول 
اســت اّما غالب مصالح به کار برده شده، گچ در گچ کاری 
و گچ بری رواق هاست. بیشرت کاشی های به کار برده شده 
در عهد افشــاریه در صحن ها توّسط استادان اصفهانی به 

عمل می آمد )سند 35393/5(. 
 یکی از بیشرتین کاشی های استفاده شده در این دوره، 
کاشــی گل تخت است که در کشیک خانۀ خّدام کار شده 
است )سند 35679/3( )کشــیک خانه در تشکیالت اداری 
آســتان قدس در عرص صفوی، محّل تجّمع و رســیدگی به 
امور مربوط به هرکشیک و محل انجام وظیفه و تعویض 

کشیک ها درحرم رضوی بوده است.(

 در دورۀ قاجاریــه عمــده انجام تعمیــرات عالوه بر 
کاشــی کاری، گچ کاری و گچربی، آینه کاری نیز هســت که 
در مکان های مختلف از جمله رواق های حرم مطّهر به کار 
رفته اســت )سند 22846/3(. اّما نوع کاشی استفاده شده 
در دورۀ قاجاریــه کمی متفاوت اســت؛ یکی از انواع این 
کاشی ها، کاشی فیروزه است که در گنبد الله وردیخان کار 

شده است )سند 22890/2(.
در دورۀ قاجاریــه تعمیــرات گلدســته ها منحرص به 
کاشی تراشی و کاشی کاری پایین مناره ها می شود که عمدتاً 
توّســط کربالیی صادق دربان باشــی، که ناظر تعمیرات 
حــرم نیز بوده، انجام گرفته اســت. یکــی از تعمیرات به 
تاریخ جامدی االّول ســال 1254ه.ق است که کاشی کاری 
منارۀ جنب ایــوان طالی نادری، 5 تومــان و 4280 دینار 

هزینه در برداشته است )سند 12442/7(. 
صحــن آزادی )نو( به دســتور فتحعلی شــاه قاجار و 
در زمان تولیت میرزا موســی خان فراهانی ســاخته شد. 
کاشــی کاری آن در زمان سلطنت محّمدشــاه قاجار و به 
شیوۀ صحن انقالب انجام گرفت. طالکاری صحن آزادی از 
دورۀ حاجی علی اکرب خان قوام امللک شــیرازی، پرس حاج 
ابراهیم کالنرت )اعتامد الدوله( و متولّی باشی آستان قدس 
رضوی آغاز شــد و در زمان میرزا محّمدحســین بن میرزا 
فضل ا... عضد امللک حسینی به پایان رسید. ساخت ایوان 
صحن جدید به تاریخ شوال املکرم 1257ه.ق با هزینۀ 53 
تومان و 545 دینار آغاز شــده است)سند 38224/10(. از 
شواهد امر پیداست در رجب سال 1259ه.ق ساخت این 
ایوان به پایان رسیده که تعمیر سمت پایین پای مبارک به 
کربالیی محّمدصادق دربان باشی سپرده شده است )سند 
38545/8(. مخارج کاشــی کاری این صحن توّسط کربالیی 
حســن هراتی و عبداملؤمن حسینی، مرشف تعمیرات، در 
ســال 1263ه.ق به مبلغ 25 تومــان و 50092 دینار تأیید 
و تحویل کاشــی کاران شده است)ســند 12597/1( و در 
ســال 1270 ه.ق هزینه های تعمیرات کاشــی کاری ایوان 
این صحن به آقا اســامعیل معامرباشی تحویل شده است 
)سند 12642/1(. ســاخنت رسدر جهت این صحن به سال 
1287ه.ق صــورت گرفته که مقدار گــچ کاربردی در آن 

1600 خروار بوده است )سند 14457/7(.
در دورۀ قاجاریــه نیــز تعمیــرات زیــادی در رواق 
دارالســیاده به صورت کلّی و جزیی صورت گرفته اســت 
که از آن جمله می توان به کاشی کاری این رواق به دست 
استاد محّمدتقی کاشی پز در رمضان سال 1260ه.ق اشاره 
کرد که عالوه بــر مرّمت کاشــی کاری های آن، کتیبه های 

رواق مزبور نیز تعمیر شده است )سند 38545/3(.
متام صحن مســجد گوهرشاد پوشــیده ازکاشی معرّق 
اســت کــه در جایی با آجــر و در جای دیگر با ســنگ و 
آجــر آمیخته شــده اســت. در بعضی کتیبه ها از کاشــی 
استفاده شده که مهارت هرنمندان را نشان می دهد. گنبد 

1- این کاشــی در گذشــته ازكاشــی گلی ساخته 

می شــده ولی اكنون از كاشــی جسمی استفاده 

می شود و بیشرت به پوشش گنبدها اختصاص دارد. 

هم چنین در مورد پوشش سطوحی كه به صورت 

كار بنایی یا معقلی و گلچینی مورد نظر باشد از 

این نوع کاشــی استفاده می شود. قطر كاشی نره 

5 ، عرض آن 5 تا 6 ســانتی مرت و طول آن سه برابر 

عرض آن اســت. یک دوم كاشــی نره را »گلوك«، 

دو ســوم آن را »دوقدی« و متام آن را - در صورت 

به كار بردن در كار گلچینی- »سه قدی« گویند.



مسجد با کاشی نرۀ فیروزه ای رنگ کار شده است. ختایی، 
طرح ســاقۀ گل و منوداری ازشــاخۀ درخت یا بوته یا گل 
و برگ و غنچه اســت، هامن طورکه اســلیمی، منوداری از 
طــرح درخت تجرید یافته اســت. نقوش گیاهی مســجد 
گوهرشــاد آمیخته به طرح های ختایی و اسلیمی است که 
دو اصل مهم زیباشناسی یعنی هامهنگی وتضاد را یک جا 
آورده و شــاهکار هرنی زیبایی را آفریده است. درمسجد 
گوهرشــاد بیشــرتین تزیینات با کاشــی های هفت رنگ و 
معرّق دیده می شــود. تزیینات کاشی کاری الجوردی گنبد، 
انســان را رو به ملکوت بــرده و لّذت پرواز را القا می کند 

)سند63817/40(.

ارزش های اطّالعاتی اسناد:
 دفاتــر »اوارجــه«2 و »توجیهــات« از جملــه منابــع 
ارزشـمند دربارۀ وضعیت و تشکیالت آستان قدس رضوی، 
در محدودۀ زمانی بین دورۀ شاه عباس اّول صفوی تا اواخر 
دورۀ قاجار اســت. تنظیم این دفاتر به صورت ســـاالنه و 
طبق تقویم هجری قمری و موافق ســال منای ترکی است. 
دوره و مجموعــۀ کامــل هــر دفرت که بــر روی فرد3های 
جداگانه تهیه می شـــده، معرّف گردش مالی آستان قدس 
در طول یک  سـال شـمسی است. دفرت توجیهات دارای دو 
بخش توجیهات و مقّررات بوده است. در بخش توجیهات، 
متامی هزینه های انجام شـــده، اعم از حقوق و مستمری 
کارکنان )وظیفه، مواجب و مرســوم( و هزینه های جاری 
)ابتیاع، اجرت، انعام و...( مطابق صیغه های برات نویسی 
بــه ترتیب حروف الفبا ثبت می شــد. بــا مراجعه به این 
بخش می توان با مشـــاغل و مناصب آســتان قدس، نام و 
تعداد کارکنان، موقعیت و مقام هر فرد با توّجه به میزان 
حقوق دریافتی وی، نام بخش های مختلف آستانه و نوع 
و میزان هزینه های جاری آستان قدس آشنا شد، هم چنین 
چــون در این اســـناد، محــّل تأمین اعتبــار هزینه ها نیز 
آمده از طریق آنها می توان به نام بســـیاری از موقوفات 
آســتان قدس و منابع درآمدی آن پی بــرد. دریکی از این 
دفاترتوجیهــات آمــده: در تاریخ ربیــع االّول 1155ه.ق 
کاشــی کاری های رواق توحیدخانــه به علّت شکســتگی 
و کهنگــی، احتیاج بــه تعویض و تعمیر پیــدا می کند که 
توّســط اســتاد محّمدجعفر کاشــی تراش، کاشــی های آن 
مرّمت می شود )ســند 35972/7(. هم چنین در ربیع االّول 
1160ه.ق نقاشــی و تعمیر کتیبه های این رواق به مبلغ 
155 نادری و 100 دینار توّســط اســامعیل بیک نقاش به 

طرز زیبایی انجام گرفته است )سند 37113/2(.
از دیگر اسناد قابل توّجه درتعمیرات، »استیفانامچه ها« 
هســتند. اســتیفانامچه قرارداد تعمیر و یا ساخت و ساز 
در اماکــن مترّبکــۀ رضوی بود که بین معــامران خارج از 
آســتان قدس با امنای تعمیرات تنظیم می شــد و معموالً 
به صــورت مقاطعــه کاری انجــام می گرفــت. بیشــرت این 
اســتیفانامچه ها در دورۀ افشــاریه تنظیم شده است. از 
جمله، اســتیفانامچه های مربوط به تعمیرات کاشی کاری 
صحن عتیق که حتامً باید به مهر استاد صالح معامرباشی 
می رســید و اجــرت نصــب کاشــی های صحــن عتیق به 
مبلــغ 129تومــان و1866دینار و با کمک اســتاد علینقی 
معــامر بــوده اســت، ایــن تعمیــرات در دورۀ قاجار به  
دســت مال محّمدتقی اصفهانی وکربالیی حســن درسال 
1259ه.ق دوبــاره انجــام گرفته که اجــرت آن 82 تومان 

و2000دیناربوده است ) سند38545/2(.
تعمیرات کاشی کاری صحن عتیق طی استیفانامچه ای 
به سال 1148ه.ق به استاد صالح معامرباشی واگذار شده 
و او نیز اســتاد محّمدجعفر کاشــی تراش را مأمور این کار 

کرده است )سند 35393/5(. نکتۀ قابل توّجه در این سند 
آن که خشت های کاشی به کار برده شده در این زمان در 
صحن عتیق توّسط استادان اصفهانی از جمله استاد بدیع 
کاشی کار به صورت دستی عمل آمده است که تعداد این 
کاشــی 94 قالب بوده است. این تعمیرات در دورۀ قاجار 
نیــز کامبیش ادامه پیدا می کند و کاشــی کاری های آن در 
ذیقعدۀ 1257ه.ق از قرار روزنامچه )دفرتی که درآن کلیۀ 
محاسبات به صورت روزانه ثبت و نوشته می شود( به مهر 
حاجی میــرزا عبدالوهاب به مبلغ 5 تومان و 5760 دینار 
انجام شده اســت )ســند 38224/10(، هم چنین در سال 
1259ه.ق مال محّمدتقی اصفهانی، کاشــی کار زبردســت 
اصفهانی، برای تعمیرات این صحن به مشــهد فرا خوانده 
شده و این کار را به زیبایی تا سال 1260ه.ق، با همکاری 

کاشی کاران مشهدی انجام داده است )سند 38545/2(. 
کاشــی کاری رواق دارالحّفاظ در سال 1154ه.ق مورد 
مرّمت قرار گرفته و اســتاد محّمدجعفر کاشــی تراش این 

مهم را بر عهده گرفته است )سند 36904/2(.

)سند شامرۀ 36904/2(

نکتــۀ قابل توّجــه این که بــه علّت نبــود موقوفه ای 
مســتقل برای تأمیــن هزینه های تعمیــرات حرم مطّهر و 
اماکــن مترّبکه، پرداخت هزینه هــای مربوط به تعمیرات 
حــرم از محــل تنخواه برخی مســتغالت و یــا اجاره بهای 

دکاکین موقوفه انجام گرفته است.

انجــام تعمیــرات و کاشــی کاری های حــرم، در قالب 
روزنامچه های تعمیرات که به مهر و امضای متولّی باشــی 
آســتان قدس، ضابط کل اسناد، مســتوفی، رسرشته دارکل، 
می رســیده،  معامرباشــی  و  نایب التولیــه  ناظــرکل، 
کاشــی کاری های  تعمیــر  ماننــد  اســت.  بــوده  میــرّس 
تومــان   95 مبلــغ  بــه  الله وردیخــان  گنبــد  رسدرب 
و2100دینار)سند22890/2( در رجب املرجب 1323ه.ق 
و تعمیر کاشــی های ازارۀ مســجد ریاض)مسجد زنانه( و 
دارالســیادۀ مبارکه درســال1323 ه.ق، به مبلغ 24تومان 

و77500 دینار.

)سند شامرۀ 12642/1(

2. دفرت حسابی که حساب های پراکندۀ دیوانی 

را در آن بنویسند )لغتنامۀ دهخدا(

3. فــرد نوعی از ســند اســت کــه هزینه های 

مربوط به یک مکان خاص تنها در یک برگ سند 

لحاظ می شود.

)سند شامرۀ 22890/2(



انواع کاشــی های نام برده شــده در اسناد مثل خشت 
کاشــی و خشــت کاشــی فیروزه درقالب هــای کوچک و 
بزرگ )22890/2( و کاشــی ســنگیه وکاشــی نره عمدتاً در 
تعمیرگنبد منّوره به کار برده شده است )سند32640/1( اّما 
معرّق تراشی یکی از پرزحمت ترین و هرنمندانه ترین انواع 
کاشی کاری است )سند 37053/23(. در مجموعۀ حرم مطّهر 
رضوی که بیشــرت کاشــی کاری های آن از نوع معرّق تراشی 
اســت، این هرن به ســبک بســیار زیبایی پیاده شده است 
)سند 36904/2(. نقاشــی های زیبای رواق های دارالحّفاظ 
)سند 35118/6(، دارالسیاده )سند 37029/8( و دارالسعاده 
)سند 42662/1( و سایر قسمت های اماکن نزدیک به روضۀ 
منــّورۀ حرضت رضا )علیه الّســالم( به خصوص طاق باال رس 
مبارک )ســند 38123/3( و شاهکارهای طرح های خطایی، 
اسلیمی و ترنج های ایوان ها و شمسه های شنجرف مسجد 
باال رس مبارک به دستان هرنمند استادان نقاش سپرده شده 
اســت؛ نقش های ظریف و طرح های منّقش و سبک های 
اســتادانه ای که عطر معرفت و معنویت را در فضای حرم 
می پراکند )ســند 37012/3(. در دفرت توجیهات و مقّررات 
به شــامرۀ )3 و32629/6( به مشــهدی اســتاد نوروز بن 
استاد محّمدحســین کاشــی تراش به جهت امور مختلف 
آســتان قدس ازجمله تعمیرات درسال1053ه.ق مواجب 
پرداخت شــده اســت. در سندی به ســال 1306ه.ق که 
مخارج تعمیرات گنبد و اطراف گنبد ســقاخانه و حرم به 
تأیید امین کل آســتانه میرزا ابوالقاسم بن سیدابوالحسن 
خان موســوی برآوردشــده، نام کاشــی نــره هفت رنگ، 
کاشــی نرۀ فیروزه، کاشــی چهاررنگ وکاشی پز آستانه که 
بابت کاشــی های حــرم انعام دریافت کرده، آمده اســت 
)ســند13040/26(. فقط در دورۀ افشاریه نشانه هایی از 
کاشــی گل تخت در اســناد آســتان قدس وجود دارد و در 
دوره های بعد نامی از این کاشــی نیست )کاشی گل تخت 

وکاشی هفت رنگ در سال1158ه.ق در سند35679/3(
کاشــی معرّق نیز در 6 مورد آمده اســت؛ از جمله در 
روزنامچه هــای تعمیــرات و برات هــای پرداخت مواجب 
کارکنــان تعمیــرات بابت تعمیر مســجد بــاالرس مبارک، 
مسجد ریاض)مسجدزنانه( و صّفۀ شاه طهامسب درصحن 
عتیق به ســال 1313ه.ق درســند13154/9و سال 1305 

ه.ق در سند63817/40.
نظــم موجــود در اســناد تعمیــرات از رسبرگ ســند 
کــه روزنامچه اســت یا دفــرت توجیهات و مقــّررات و یا 
اســتیفانامچه با تاریــخ روز و ماه و ســال قمری و ترکی 
توأمان، این که کار به چه کســانی ســپرده شده، به تأیید 
چه کسانی رســیده و اجرت مشّخص هرکس و مصالح به 
کاربرده شــده در انجام این امر، نشان دهندۀ دقّت نظر 
امنای آستانۀ مترّبکۀ عرش درجه درکلیۀ امورمربوط به این 

مکان ملکوتی است.
مطابق اســـناد دورۀ قاجار، کارکنان تعمیرات شـــامل 

رییس، معاون، امین، مبارش، مشـــیر، مدیر، مشـرف، ناظر 
و ناظم تعمیرات بوده اســت. عالوه بر این گروه متنّوعی 
شــامل کارگران ســـاده تا اســتادان و صاحبــان هرن مثل 
معامرباشــی، معامر، بنا، کاشی کار، گچ کار، آینه کار، نقاش 
و... کارهای ســاختامن حرم را انجام می داده اند )سازمان 

کتابخانه ها... اسـناد 17511، 19349 و 22890(. 
شــخصی که وظیفۀ طرّاحی کاشی و آماده سازی طرح 
برای انجام کار را به عهده دارد، یکی از صاحبان مشــاغل 
کاربــردی و مهــم در مجموعۀ حرم رضوی اســت که در 

اسناد از وی نام برده شده است )سند 32888/4(. 
پرداخــت اجرت به مشــاغل گوناگون دخیــل در امر 
تعمیرات، ســاخت و نصب کاشــی صورت گرفته اســت؛ 
ماننــد پرداخــت اجرت به اســتاد نوروز کاشــی تراش در 
سال1053ه.ق به مبلغ 9900 دینار رایج عراقی و یا استاد 
تقی کاشی پز در سال 1259 ه.ق به مبلغ 14تومان و 590 

دینار)سند32629/5(
در زمینۀ شــغل کاشی تراشــی 85 ســند موجوداست؛ 
به طور مثال در ســند31782/32 استاد نوروز کاشی تراش 
و اســتاد جمشــید کاشی تراش درســال1037 ه.ق ازبابت 

موقوفات، وجوهی دریافت کرده اند.
درمورد شــغل کاشی سازی 63 مورد ســند وجود دارد 
که ازجملــه درســند1/ 12888 از محّمدعلی کاشی ســاز 

و  درســال1298ه.ق  صحنیــن  کاشــی کاری های  بابــت 
درســند19776/1 از عبدالکریــم بن محّمد، کاشی ســاز و 

فرّاش کشیک چهارم یادشده است.
در زمینــۀ شــغل معرّق تراشــی اســنادی همچــون 
ســند 35717/4 در ســال 1158ه.ق و ســند 36855/9 از 
معرّق تــراش، اســتاد جعفرکاشــی تراش و اســتاد ابراهیم 

روشنگر در سال 1155 ه.ق موجود است.
هم چنین در زمینۀ شــغل کاشی گری 36 مورد سند از 
دورۀ صفویه تا قاجاریه موجود اســت؛ از جمله دریافت 

وجوهات نقدی و جنسی از موقوفات باالخیابان من جمله 
دکان کاشــی گری در ســال 1094ه.ق در ســند32682/6 
و نیــز پرداخت مواجب به کارکنان آســتان قدس ازجمله 

کاشی گر آستانه درسند38134/2.
در مــورد کاشــی دوال یــک مــورد مربوط به ســال 
1315ه.ق بــه جهت حوض خانۀ باغ دارالتولیه )باغ آصف 
الدوله( طی روزنامچــۀ تعمیرات به مهر مال محّمدمهدی 

امین تعمیرات درسند13174/7 موجود است.

)سند شامرۀ 32629/6(

) سند شامرۀ 38545/2 (



روزنامچه به تاریخ 20 شهر 
شعبان 1259 لغایت سلخ 
شهر رمضان املبارک 1259 

روزنامچــه بــه تاریخ 
3 شــهر شــوال 1259 
لغایت 29 شهر مزبور 

روزنامچــه بــه تاریخ 2 
شــهر ذی قعــده 1259 
لغایت سلخ شهر مزبور 

گچ رسمی گچ سفید 

14 تومان و 590 دینار 
 850 و  تومــان   19

دینار 
192 خروار و 60 من 8 تومان و 7690 دینار 

59 خروار 
و 140 من 

دینــار   450 فــی 
رایج 

مصالح به توسط عالی حرضت استاد 
تقی کاشی پز 

47 تومان و 9240 دینار 
به توسط

 حاجی قاسم
 آجر پز 

یــی  بال کر
حسن

 به توسط 
آجر پز 

به توسط 
آقا رجب
 آجر پز 

حمیل و نیمه )؟( خشت کاشی 
82 خروار 
و 35 من 

69 خروار 
و 75 من 

40 خروار 
و 50 من 

1024 قالب 

18 تومان و 9600 دینار 

رایج جدید 5 تومان و 2950 دینار 

28 تومان و 9640 دینار 

4 تومان و 4550 دینار 17 تومان و 6500 دینار 

6 تومان و 6400 دینار خشت و آهک 

آهک خشت 

5 خروار و 50 من فی 1000 دینار 2760 قالب فی 1 تومان و 5000 دینار 

بــه توســط حاجــی 
قاسم 

توســط کربالیی  به 
حسن 

به توسط 
حاجی قاسم 

به توسط 
آقا رجب 

3 خروار 35 خروار 50 قالب 2710 قالب 

دو تومان و 2000 دینار 4 تومان و 1400 دینار 

قالب کوچک قالب بزرگ 
حمیــل فیــروزه و 

غیره 
نیمه 

841 قالب 
فی 800 دینار 

183 عدد 
فی 2 تومان 

و 5000 دینار 

7050 قالب 
فی 800 دینار 

6710 عدد 
فی 5000 دینار 

و  تومــان   24
6890 دینار 

 5750 و  تومــان   4
دینار 

14 تومان و 1000 
دینار 

و  تومــان   4
8600 دینار 

وجــــــــــــــــــــــوه وجــــــــــــــــــــوه 

از قــرار برات به تاریخ شــهر جــامدی الثانی 1260 حوالــه عالی حرضت 
کربالیی زین العابدین از بابت تنخواه مســـتغالت از سنه توشقان ئیل 

از قرار برات به تاریخ شــهر رمضان املبــارک 1260 حواله عالی حرضت کربالیی 
علی دربان باشی از بابت خان سلطانی 

28 تومان و 4450 دینار 230 تومان و 1240 دینار 

تعمیرات رسکار فیض آثار حســب االطالع امناء تعمیرات از قرار روزنامجات ممهور به مهر مشـــارالیهم و حکم تولیت جلیله عظمی که در نزد جناب فخامت 
نصاب میرزا ابوالقاسـم ضابط کل اسـناد ضبط است. 

444 تومان و 6600 دینار 

از بابت تعمیرات عامرات دارالتولیه و اصطبل و طراحی باغ آصف الدوله برات جداگانه صادر شده است. 

158 تومان و 5750 دینار 

تعمیر کشیک خانه مبارکه خدام واال مقام تعمیر کاشی کاری رسدرب گنبد اللهوردیخان 

64 تومان و 7250 دینار 95 تومان و 2100 دینار 

روزنامچه به تاریخ شهر 
رجب 1323 

روزنامچه به تاریخ شهر 
شعبان 1323 

روزنامچه به تاریخ شهر 
مزبور 

روزنامچه به تاریخ شهر 
رجب املرجب 1323 

تاریــخ  بــه  روزنامچــه 
شعبان املعظم 1323 

روزنامچــه بــه تاریخ شــهر 
مزبور 

4 تومان و 8500 دینار 20 تومان و 500 دینار 39 تومان و 8250 دینار 20 تومان و 4500 دینار 38 تومان و 4750 دینار 36 تومان و 2850 دینار 

45 تومان و 1000 دینار تعمیر بام حرم محرتم و غیره 

تعمیــر بــام صحــن مقــدس عتیق 43 تومان و 1500 دینار 
روزنامچــه بــه تاریــخ شــهر رجب 

املرجب 1323 

تعمیر و رضبی پشــت آب انبار و رساچه 
فــوق روزنامچــه بــه تاریخ شــهر رجب 

املرجب 1323 

روزنامچه به تاریخ شهر 
رجب 1323 

روزنامچه به تاریخ شهر 
شعبان املعظم 1323 

روزنامچه به تاریخ شهر 
مزبور 

22 تومان و 3000 دینار 22 تومان و 8000 دینار 

15 تومان و 6750 دینار 6 تومان و 3500 دینار 21 تومان و 1250 دینار 

تعمیــرات عــامرات دارالتولیــه و اصطبل و طراحی بــاغ آصف الدولــه از قرار 37 تومان و 9000 دینار 
روزنامچه به تاریخ شهر رجب املرجب 1323 

تعمیر کاشــی ازاره مســجد ریاض و 
دارالسیاره مبارکه روزنامچه به تاریخ 

شهر رجب 1323 

تعمیــرات متفرقه روزنامچه به تاریخ 
شهر رجب املرجب 1323 

158 تومان و 5750 دینار 

13 تومان و 1250 دینار 24 تومان و 7750 دینار 

سنه ئیالن ئیل 286 تومان و 850 دینار 

286 تومان و 850 دینار 

مبلغ دویست و هشتاد و شش تومان و هشتصد و پنجاه دینار نقد رایج خزانه عامره است 

]نصف:[ 143 تومان و 425 دینار ]روی منت:[ به خرج آمد 

تحریراً فی شهر ذی القعده الحرام سنه 1323 ]ادامه پشت سند: سجع مهر بیضی شکل: [ اعتامد التولیه 1316 

رصف تعمیرات 

رصف تعمیر صحن عتیق 

رصف تعمیر کاشی کاری صحن مقدس عتیق به توسط عالی حرضت مال محمد تقی اصفهانی و کربالیی 
حسن و اطالع عالی جناب خالصة الساداه العظام ارشف الحاج حاجی میرزا عبدالوهاب از قرار روزنامچه 
ممهوره به مهر عالی جناب معزی الیه به تاریخ 11 شهر ربیع االولی 1259 لغایت سلخ شهر ذی قعده 

الحرام 1259 که نزد ضابط ضبط است. 

رصف تعمیر صحن مقدس و خان سلطانی به توسط 
عالی حرضت ساللة الساداه آقا سید ابراهیم و اطالع 

عالی جناب خالصة الساداه العظام ارشف الحاج حاجی 
میرزا عبدالوهاب از قرار روزنامچه علی حده به مهر 
مشارالیها که نزد ضابط ضبط است به تاریخ شهر 

شعبان 1260 لغایت 20 شهر شعبان 1260 از بابت 
قیمت گچ و آجر و آهک به توسط خیر الحاج حاجی 

قاسم آجر پز و غیره 

28 تومان و 4450 دینار 130 تومان و 1240 دینار رایج خزانه 

گچ 280 خروار 82 تومان و 2000 دینار اجرت 

روزنامچه به تاریخ 11 شهر 
ربیع االول 1259 لغایت 

18 شهر ربیع الثانی 1259 

روزنامچه به تاریخ 20 
شهر ربیع الثانی 1259 
لغایت سلخ جامدی 

االولی 1259 

روزنامچه به تاریخ 
4 شهر جامدی االخر 
1259 لغایت 6 شهر 

رجب 1259 

روزنامچه به تاریخ 11 
شهر رجب 1259 لغایت 
18 شهر شعبان 1259 

به جهت صحن مقدس 
به جهت خان سلطانی فی 28 
خروار کرس ده یک راتبه و غیره 

11 تومان و 9770 دینار 14 تومان و 8340 دینار 15 تومان و 1720 دینار 8 تومان و 3540 دینار 
16 خروار و 25 من 17 خروار و 217 من 

22 تومان و 1050 دینار 

سند شامرۀ 22۸90/۴1 
ــ  رصفـــــــــــــــــــــــ

سند شامرۀ 3۸5۴5/2
هو 

رس رشـــــــته 
معامــالت رسکار فیــض 

آثار سنه لویی ئیل 
توجیهاتــــــــــــــــــــ 
و مقرراتـــــــــــــــــــ
توجیهاتــــــــــــــــــــ

ــ  رصفـــــــــــــــــــــــ



تعمیر کاشی کاری ایوان مبارک صحن مقدس جدید به 
توسط عالی حرضت مالاکرب علی و اطالع عالی جناب 
خیرالحاج حاجی میرزا محمد و تصدیق عالی حرضت 
آقا اسامعیل معامرباشی از قرار یک طغری روزنامچه 
ممهور که در نزد ضابط ضبط است به تاریخ شنبه 24 

شهر رجب املرجب 1270 

پنج تومان و دو هزار و 17 دینار 

اجرت عمله و بنا و غیره از قرار تفصیل روزنامچه 

یک تومان و سه هزار و هشتصد و هشتاد و پنج دینار 

یک تومان و 8017 دینار 

مصالح 

3 تومان و چهار هزار دینار 

وجه ]سیاه[ از بابت قیمت جوال و توبره میخ آهن و 
زلفی و زنجیر و عالقه 

3850 دینار 

رایج خزانه عامره 

دو تومان و نه هزار دینار 

گچ خوش مالت 

29 خروار فی هر خروار 1000 دینار 

دو تومان و نه هزار دینار 

سنه بارس ئیل 

مبلــغ پنج تومان و دوازده هــزار و هفده دینار رایج 
خزانه است. ]نصف:[ 2 تومان و 6008 دینار صح 

عالی شــأن میرزا حســینعلی تحویلدار از بابت ابواب 
جمعی خود برســاند تحریراً فی لتاریخ شهر ذی قعده 

الحرام 1270 

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

]سجع مهر مربع شکل:[ – یا موسی ال تخف 1268 

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

فی رایج به قرار 770 دینار در هزار 

فی رایج به قرار 770 دینار در هزار 

5000 دینار 

میخ جوش که از سابق بوده 

به میزان عددی 

25 سیر 

]سجع مهر مستطیل شکل:[ 
الراجی محمدصادق الرضوی 1268 

]ســجع مهر مستطیل شــکل:[ – ذلک فضل الله یؤتیه 
من یشاء و الله واسـع علیم 1270 

]حاشــیه سمت راست سند:[ ]سجع مهر بیضی شکل:[ 
– عبده محمدمهدی الحسینی ؟ 

بیضــی  مهــر  ]ســجع 
شــکل:[ – عبده الراجی 

احمد الحسـینی ؟ 

باالی  ]حاشیه سمت راست 
سند:[ صحیح است. 

]حاشیه ســمت چپ سند:[ صحیح است. 
به نظر حقیر رسیده است. 

]پشت سند:[ 

ثبت رسرشته استیفاء شد 

ثبت رسرشته دار شد 

رسکار ثبت رسرشته وزارت شـد. 

ثبت رسرشته نظارت شـد. ثبت رسرشته داران شد 

ثبت رسرشته رسکار تولیت عظمی شد 

]تحویل؟[ 

ثبت ضابط شـد. 

ثبت رسرشته دفرت نائب التولیه عظمی شد. 

ثبت شـد. 

صح 

5 تومان و 4280 دینار 

3 تومان و 6900 دینار اجرت و مصالح رایج محمد شاهی از قرار 520 دینار 

1 تومان و 9200 دینار 

رایج محمد شاهی مصالح یوم شنبه 20 یوم دوشنبه 15 یوم یکشنبه 14 

عمله بردست بنا عمله بردست بنا بردست بنا 
 8040
دینار 

1 تومان 
و 7380 دینار 

ریسامن 1 نفر 2 نفر 2 نفر 2 نفر 2 نفر 2 نفر 2 نفر 2 نفر 
سیم به جهت 
پنجره کتابخانه 

2 حلقه 

270 دینار 347 دینار 250 دینار 500 دینار 1800 دینار 500 دینار 500 دینار 1740 دینار 500 دینار 1740 دینار 

ریسامن مارش یوم سه شنبه 23 دوشنبه 22 یکشنبه 21 

170 دینار 150 دینار عمله بردست بنا عمله بردست بنا بردست بنا 

ریسامن ریسامن نفر 3 نفر 2 نفر 3 نفر 2 نفر 2 نفر 2 نفر 

2 حلقه 230 دینار 750 دینار 1800 دینار 220 دینار 750 دینار 1800 دینار 500 دینار 1800 دینار 

347 دینار170 دینار 

ریسامن میخ گنجه رسکار رسکار 

15 سیر 250 دینار 250 دینار 

 6260
دینار 

170 دینار 

ریسامن یوم پنج شنبه 25 یوم چهارشنبه 24 

170 دینار رسکار بردست بنا رسکار بردست بنا 

2 نفر 1 نفر 

250 دینار 500 دینار 990 دینار 260 دینار 250 دینار 990 دینار 

حاشیه سمت چپ باالی سند: رسید شده صحیح است سجع مهر عبدالوهاب حسینی 

]بیضی شکل:[ 

سند شامرۀ 12۶۴2 ص 1 و 2 
صـــــــــــــــــــــــــــرف 

سند شامرۀ 12۴۴2/۷ 
روزنامچـــــــــــــه 

کاشی کاری مناره ایوان طال به توسط کربالیی صادق دربان باشی 
به تاریخ شهر جامدی االولی 1254 

سنه ایت ئیل



مقّدمه
کتابخانۀ آســتان قــدس رضــوی یکــی از قدیمی ترین 
مجموعه های نگهداری نسخ خطّی جهان اسالم در ایران است 
که از نظر تعّدد نســخ قرآنی کهن، مذّهب و نفیس اهّمیت 
فــراوان دارد. در حال حارض بیش از 17000 نســخه قرآن و 
جزوات قرآنی در این مجموعه نگهداری می شود که گزیده ای 
از ایــن قرآن ها در موزۀ قرآن آســتان قدس رضوی به منایش 

درآمده است. 
نخســتین موزۀ قرآن آســتان قدس رضــوی در آبان ماه 
سال1346ش. توّسط اســتاد احمد گلچین معانی با انتخاب 
دویست و چهارده قرآن نفیس از میان 4500 قرآن موجود در 
کتابخانۀ آستان قدس رضوی در محل تاالر ترشیفات تشکیل 
شــد)گلچین معانی، 1347: مقّدمه آ(. در ســال 1356ش. با 
جابه جایی ساختامن کتابخانۀ آستان قدس، این مجموعه به 
مخزن منتقل شــد. در ســال 1364ش. با اختصاص ساختامن 
مســتقل برای موزۀ قــرآن، مکانی با عنــوان »گنجینۀ قرآن 

ونفایس« بازگشایی شد.
مجموعۀ قرآن های این گنجینه از منونه های منحرصبه فرد 
و ارزشمند شاهکارهای هرن اسالمی در جهان است که توّسط 
زایرین و مؤمنان و همچنین ســالطین و امرای شیعه مذهب 
وقــف روضۀ رضــوی شــده اند. در بین قرآن هــای موقوفه، 
تعدادی از نســخ توّســط سالطین قطب شــاهی هند وقف 

گردیده که قرآن شامرۀ 106 یکی از این نسخ نفیس است.
قطب شاهیان، سلســله ای شــیعه در دکن و مشهور به 
حکام تلنگ بودند. این سلســله از سال 918 تا 1098ه .ق در 
مرشق دکن )گلکنده و حیدرآباد( فرمانروایی کردند. نســب 
پادشــاهان آن به طایفــۀ بهارلو، از ترکامنــان قراقوینلو می 
رســد)صادقی علوی،1392( که برای آداب و رسوم ایرانیان و 
زبان فارســی اهّمیت فراوانی قایل بودند)کرمی،1373: 70(. 
سلطان قلی قطب شــاه نیز پیش از ورود به هند به مذهب 
شیعه اعتقاد داشت، ازاین رو، بالفاصله بعد از اعالم استقالل، 
مذهب شــیعه را در قلمرو خویش رسمیت بخشید. دوران 
حکومت ابراهیم قلی قطب شاه ، دورۀ شکوفایی نبوغ شیعی 

در گلکنده بود)ضابط،1377: 100(.
حکومت شــیعی در دکن از لحاظ سیاســی، مذهبی و 
نظامی کامالً وابسته به حکومت شیعی صفوی ایران بود و در 
دربارسالطین قطب شاهی تعداد زیادی از هرنمندان ایرانی که 
در زمینۀ خوشنویسی، نقاشی و تذهیب فّعالیت می منودند، 
حضورداشــتند؛ این هرنمندان، هرن ایرانی خود را با فرهنگ 
رسزمین هند درآمیختند و آثار بدیعی خلق منوده، به یادگار 

گذاشتند.

قرآن خطّی شــامرۀ 10۶  موجود در موزۀ آســتان قدس 
رضوی

قرآن خطّی شامرۀ106  یکی از نفایس موزۀ آستان قدس 
رضوی است که به وسیلۀ عبدالقادر حسینی  شیرازی، در قرن 

 10  هجری قمری کتابت و بنا بر وقف نامۀ آن، توّسط ابراهیم 
قلی قطب شاه) 957-988 ه .ق(، یکی از پادشاهان گُلُکنده2 
هنــد در ماه ربیع االّول ســال  970  ه .ق وقف روضۀ رضوی 

شده است.
این نسخه کامل بوده، با سورۀ فاتحة الکتاب آغازو با سورۀ 
مبارکۀ ناس ختم می شــود. خط آن نیز ریحان جلی است که 
با درجۀ عالی کتابت شــده اســت. دانگ قلم منت از 1/5 تا2  
میلی مرت، منت قرآن 12ســطری، نوع صفحه پردازی آن دفرتی، 

طول نوشته33  و عرض آن 19/5  سانتی مرت است. 
کاغــذ این مصحف رشیف خانبالغ حنایــی، مرکّب منت 
زر و الجــورد، تعداداوراق آن 339 و ابعــاد آن 54/5  ×36/5  

سانتی مرت است. 

تزیینات و آرایه ها
صفحــۀ اّول و دوم ایــن قرآن، متام تذهیب و هر صفحه 
دارای ســه جــدول با یک شمســۀ مدّور در وســط اســت. 
حاشــیه ها مَذّهب و منقوش به نقوش اســلیمی و ختایی با 
حاشیه ســازی نیم ترنجی متقابل به زر و الجورد و پیشانی و 
ذیل با کتیبه های ترنجی بوده، منت نیز یک ترنج کوکبی است 
که در دایرۀ میانی آن، آیۀ “قل لنئ اجتمعت” به سفیداب بر 

زمینۀ زر نوشته شده است. ) تصویر شامرۀ 1(

در صفحات ســه وچهار، ســورۀ حمد در دو صفحه در 
داخــل ترنج متّصل به دو رس ترنج متداخل، بر زمینۀ الجورد، 
به خط ثلث و با سفیداب کتابت شده است. هر دو صفحه 
دارای حاشــیۀ نسبتاً پهن مّذهب منقوش به نقوش اسلیمی 
بــوده که رشفۀ پــرکاری فاصلۀ تذهیب تا لبــۀ صفحه را پر 
کرده است. بین رشفه ها نقوش ختایی حل کاری شده با رنگ 
طالیی، فضایی کامالً یکدســت را به وجود آورده اســت. این 
شــیوۀ رشفه از اواســط دورۀ تیموری در مکتــب هرات در 
نسخ ادبی و تاریخی مرسوم شد وبیشرت در باالی کتیبه های 
افتتاح قرار می گرفت اّما در این نسخه حاشیه کامالً پر شده 

است)فدایی،1392:11(. )تصویر شامرۀ 2(

قرآن خطّی شامرۀ 10۶  
به خط عبدالقادر حسینی شیرازی

در موزۀ آستان قدس رضوی

چکیده:

سیر تحّول  کتابت  کالم الله  مجید معموالً تابع   سّنت  خاّصی است  که در طول  قرون  و در مناطق 
مختلف دارای ویژگی هایی متامیز بوده است. دورۀ صفوی یکی از دوره های درخشان هرن ایرانی 
است که اوج شکوفایی این هرن را می توان در آن عهد مورد بررسی و مطالعه قرار داد. مطالعۀ 
تاریخ این دوره نشان می دهد که ارتباط گسرتدۀ دو کشور هند وایران از نظر سیاسی، اقتصادی 
و مذهبی، همچنین هرنمندان ایرانی که تحت حامیت سالطین آن قرار گرفته بودند، تأثیر مهّمی 
بر هرن این دوره گذاشته اند و موجب تلفیق نقش مایه های هندی این دو رسزمین شده که دارای 
ریشه های مشرتک نیز بوده اند؛ چنانکه ُمذّهبان ایرانی که در دورۀ صفوی به هند مهاجرت کردند، 

بنیانگذار مکتب نقاشی و تذهیب درهند شدند.
قرآن خطّی شامرۀ 106 در موزۀ آستان قدس رضوی یکی از قرآن های نفیس و منحرصبه فرد قرن 
دهم هجری است که به خط ریحان خوش، توّسط میرعبدالقادر حسینی شیرازی کتابت و توّسط 
ابراهیم قطب شاه1، از سالطین قطب شاهی، وقف آستان مقّدس رضوی شده است. اهّمیت این 
قــرآن از نظر کتابت و کتاب آرایی، کاتب، واقف، نقش و رنگ متنّوع و آرایه های تزیینی دقیق، 
ظریف و پرکار آن است که باعث شده تا این اثر در این نوشتار مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.

در این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی و کتابخانه ای به معرّفی و بررسی ویژگی های این قرآن 
نفیس پرداخته ایم. 

مطالعۀ ویژگی های تزیینی این نسخۀ نفیس نشان می دهد با وجود اینکه هرن کتابت و کتاب آرایی 
در این دوره از هرن ایرانی نشأت گرفته است اّما با حضور هرنمند در دربار سالطین هند با عنارص 

هرنی این رسزمین نیز تلفیق گشته و منجر به خلق سبکی نوین شده است.

کلید واژگان: آســتان قدس رضوی، نگارگری قرآن، نگارگری ایران وهند، عبدالقادر حســینی 
شیرازی، قطب شاهیان

* کارشناس موزه های آستان قدس رضوی
maryamhabibi.gh@gmail.com

مریم حبیبی قاینی بایگی*

تصویر شامرۀ )1( 

1 .سلطان ابراهیم قطب شاه)1550 – 1580م.( پادشاه گُلُکنده و برادر جمشید قطب شاه بود. 

او در دوران حکومت جمشــید در بیَدر و ویجانِگَر پناهنده بود و پس از مرگ وی، در ســال 

957 ه .ق به گلکنده بازگشت و به حکومت رسید. او به تأمین امنیت داخلی و اصالح دستگاه 

دیوانی پرداخت و توانست پادشاهی اش را، به رغم آشفتگی ها و ناآرامی های سیاسی در دکن، 

استوار سازد. ابراهیم قطب شاه در طول حکومتش، دو دوره جنگ با عادلشاهیان و نظامشاهیان 

داشــت: دورۀ اوّل از ســال 965 ه .ق تا 972ه .ق و دورۀ دوم از 972 ه .ق تا 989 ه .ق، یعنی 

تا پایان حکومت ابراهیم قطب شاه. در 972 ه .ق، با تدابیر مصطفی خان اردستانی، از بزرگان 

دربار قطب شاهی، سلطان ابراهیم و دیگر حکومت های مسلامن دکن متّحد شدند و رامراج، 

حاکم هندوی ویجانگر را که پیش ازاین مزاحمت های فراوانی برای حکومت های مسلامن ایجاد 

می کرد، در نربد تالیکوته شکست دادند)صادقی علوی، 1392(.

2. گُلُکنده شهر دژی باستانی که در 11 کیلومرتی باخرت 

شــهر حیدرآباد و پنج کیلومرتی باخرت حیدرآباد کهنه، 

واقــع در ایالت آندرا پرادش قــرار دارد. قلعۀ گلکنده 

روزگاری از شــهرهای مشــهور مرشق زمین و اطراف 

آن از مراکز اصلی تولید و تجارت املاس و ســنگ های 

گرانبهــای هند به شــامر می رفت. املــاس کوه نور در 

سال 1035ش. از همین ناحیه به دست آمد. این املاس 

در دورۀ حاکمیت قطب شــاهیان در این شهر، توّسط 

میــرزا محّمد میرجمله، وزیر مشــهور ایرانی عبدالله 

قطب شاه، به شاه جهان پادشــاه گورکانی هند تقدیم 

شد و در آنجا ماند و در سال 1117ش. به دست نادر شاه 

رسید )سعیدالهی، 1389(.



آغــاز ســورۀ بقره)صفحۀ5 ( با رس لوح مــزدوج تاجی 
شــکل با کتیبۀ قلمدانی ترنــج دار، در زمینۀ الجورد و زر، 
منقوش به نقوش اســلیمی و ختایی و حاشیه ای با نقوش 
گل و برگ ختایی و اســلیمی ماری تزیین شده است. منت 
آن جدول بندی گردیده و در زمینه و فاصلۀ میان سطرها، 
یــک در میان از زرپخته و خام و الجورد اســتفاده شــده 

است. )تصویر شامرۀ3(

دو صفحــۀ آغاز هر جزو، مانند دو صفحۀ ابتدای ســورۀ 
بقــره، دارای تذهیــب پرکار اســت. این صفحات نیــز دارای 
حاشیه سازی مذّهب به الجورد و زر پخته و خام و کتابت در 
اقالم زّرین و الجورد با حســن تقارن و حسن مجاورت در دو 
سطر مجدول بوده که بین سطرهای آن، زراندازی شده است. 
متام صفحات نیز دارای جداول متعّدد زّرین، مشکی، شنگرف 

و الجوردند.) تصویر شامرۀ 4(

به غیر دو صفحۀ آغاز هر جزوه، ســایر صفحات قرآن 
دارای حاشیۀ ابری با نقوش تزیینی و برگ های پیچ وخم دار 
و عنارص ختایی مانند انواع گل های برگ مویی، الله عباسی 
و شاه عباسی و اسلیمی های ماری شکل است که در برخی 
از صفحات، قسمت هایی از نقوش در درون نقوش قلمدانی 
محدود شده اند. نقوش این صفحات با رنگ الجورد و مسی 

روشن تزیین شده است. )تصویر شامرۀ 5(

تصویر شامره)5( . منونۀ تزیینات حاشیۀ صفحات 

متامــی رسســوره ها به خط رقــاع جلی، با ســفیداب 
تحریــردار برروی زمینۀ زّرین و درون نقوش قلمدانی با دو 
رسترنج کتابت شــده است. رسســوره ها در زمینۀ زرپوش، 
مَذّهــب به نقــوش گل و برگ های ختایی اســت که درون 
جداول زّرین، الجورد و شنگرفی قرار دارد.)تصویر شامرۀ 6(

تصویر شامرۀ)6( منونۀ رس سوره های مختلف 

اغلب عالیم فواصل آیات به شکل دوایر توپر زّرین و 
گل های شش پر گوناگون در رنگ های متفاوت نقش شده 

است.) تصویر شامرۀ7(

تصویر شامرۀ)7(

هر ده آیه با پیروی از ســّنت تذهیب هندی به وسیلۀ 
حــرف››ع‹‹ ) به نشــانۀ کلمۀ عرش( و تقســیم بندی های 
کلّی تر به وســیلۀ ترنج های مذّهب و مزیّن در حواشــی 

صفحات مشّخص شده است.) تصویر شامرۀ 8(

شــامرۀ حزب و جزو و نصف جــزو و... به خط ثلث 
و به شــنگرف یا مشکی در حاشــیۀ صفحات نوشته شده 
اســت. دعای ختم قرآن به خط ریحان به ســفیداب و زر 
درون دو لوح با کتیبه های ترنجی شکل مذّهب و منقوش 

به نقوش اسلیمی و ختایی کتابت شده است. 
 فال نامه در دو صفحۀ مذّهب، درون دو لوح منقوش 
به نقوش اســلیمی و ختایی با کتیبه های مستطیلی شکل 
کتابت شده اســت. اشــعار فال نامه به خط نستعلیق بر 
روی زمینۀ الجورد و زر به سفیداب و زر تحریر شده، رقم 
کاتب نیز در خانۀ انتهایی این قسمت به زر بر روی زمینۀ 

متفاوت آمده است. ) تصویر شامرۀ 9(

وقف نامــه در دو صفحه به خط نســخ خفی در آخر 
قرآن نوشته شده است. )تصویر شامرۀ 10(

تصویر شامرۀ )10( 

تاریخ وقف و نام واقف در وقف نامه 

تصویر شامرۀ)2(

تصویر شامرۀ)3(

منونۀ تصویر شامرۀ )8(

تصویر شامره 4. منونۀ کتابت در صفحات مختلف نسخه

منونۀ کتابت 

سایر 

صفحات قرآن

منونۀ 

کتابت در 

دو صفحۀ 

آغاز هر 

جزو

                      تصویر شامرۀ )9( نام کاتب در انتهای فال نامه  



جلد 
جلد قرآن، بســیار نفیس و ارزشمند و به صورت دورو 
با تکنیک سوخت معرّق، رسطبله دار زّرین با چرم ساغری 
بوده که همزمان بــا خود قرآن، در قرن  10  هجری قمری 
ســاخته شــده اســت. درون جلد دارای تزیینات سوخت 
تحریــری و هر لت شــامل منت و دو حاشــیه اســت. منت 
در مرکز شــامل یک ترنــج و چهار ابرو بــر زمینۀ الجورد 
اســت و اطراف ترنج، نقوش اسلیمی رضبی زراندود شده 
قرار دارد. حاشــیۀ اّول دارای 8  کتیبه و 4  رسگوشه است که 
آیة الکرســی به خط ثلث در آن نوشته شده و حاشیۀ دوم 
شامل 26 کتیبۀ کوچک با یک دایره در بین کتیبه ها است. 

) تصویر شامرۀ 11(

بیرون جلد به صورت سوخت رضبی برجسته بر زمینۀ 
طالیی اســت که در وســط هر لت یک ترنج بزرگ با دو 
رسترنج کوچک رضب شــده است. حاشیه ها نیز قاب های 
کوچک دارند. زمینۀ جلد منقوش به نقوش اسلیمی رضبی 
است و آیۀ »انه لقرآن الکریم...« در عطف آن رضب شده 

است.)تصویرشامرۀ12(

یادداشت ها و سجع مهر
این قرآن در ســال های متفــاوت عرض دید دارد؛ برای 
-1286-1272-1270-1269-1196-1104 تاریخ های  مثال 

1291-1311 هــ .ق را می توان بــر روی برخی از صفحات 
آن مشاهده کرد.

پشــت صفحۀ یک این مصحف نفیس، نه یادداشــت 
عرض دید و در پایان پس از دعای ختم قرآن و دو صفحۀ 
تفأل و دو صفحۀ یادداشــت وقف بــا تاریخ ›› غرّه ربیع 
االّول ســال 970 هجــری‹‹ و نــام واقف هامیــون اعظم 

ابراهیم قطب شاه مشاهد می شود .
اثــر مهر بــر صفحــات مختلــف وجوددارد؛ پشــت 
صفحۀ1، اثــر  دوازده مهر دیده می شــود که دو مورد آن 
مربوط به تاریخ 1072 ه .ق اســت. در پایان قرآن دو مهر 
در صفحۀ سورۀ اخالص و سه مهر در صفحۀ پایانی، یکی 
با تاریخ 1032 ه .ق مشاهد می شود. سجع برخی از مهرها 
شامل››ســید ســعید انصاری‹‹ ››عبدالراجــی فضل الله‹‹، 
››عبدالحــی الرضوی‹‹،››مؤید الدوله‹‹، ››متولّی باشــی‹‹، 

››العبد محمدالرحیم‹‹و... هستند. )تصویر شامرۀ 13(

میر عبدالقادر حسینی شیرازی

3. علیرضا عباسی تربیزی، از معروف ترین خوشنویسان 

دوۀره صفوی اســت که در خط ثلث نظیر نداشــت. او 

در خط ثلث و نسخ شاگرد مالّ عال بیک و در نستعلیق 

شاگرد محّمدحسین تربیزی بوده است. عالوه بر مهارت 

در نستعلیق و ثلث، در انواع خطوط نسخ، محّقق، رقاع، 

ریحان، توقیع و تعلیق نیز اســتادی کامل و ماهر بوده 

اســت. علیرضا در دربار شاه عباس کبیر می زیسته و تا 

سال 1038ه .ق حیات داشته است. گرانبهاترین اثری که 

از او باقی است، قرآن بزرگ کتابخانۀ آستان قدس رضوی 

است. از آثار خط ثلث او در مشهد کتیبۀ گنبد حرم امام 

رضا )علیه الّسالم( در پوشش خارجی آن است که طالکاری 

شده، منت این کتیبه که در چهار ترنج و به عربی نوشته 

شــده، حاکی از زیارت شاه عباس از حرم و تزیین آن به 

دســتور وی به ســال 1010-1016 هــ .ق )978-984ش(

اســت. در داخل گنبد، در منتهی الیه چهــار دیوار حرم 

که زیر طاق گنبد واقع شــده، سورۀ جمعه به خط ثلث 

علیرضا عباسی نوشته شده است. کتیبۀ طالی صندوق قرب 

و رضیح مطّهر شامل آیة الکرسی، اشعار فارسی به خط 

نســتعلیق و کتیبه های صلوات خاّصه روی الواح طال با 

تاریخ 1011 ه .ق، دو کتیبه در ایوان های عباسی درضلع 

غربی و رشقی صحن کهنه )انقالب( با تاریخ 1021ه .ق، 

کتیبۀ گلوی گنبد خواجه ربیع با تاریخ 1024ه .ق و کتیبۀ 

اندرون گنبد خواجه ربیع با تاریخ 1026ه .ق هنوز باقی 

اســت که منونۀ بهرتین کتیبه های ثلث به خط علیرضا 

عباسی است) هراتی،1387: 203.206(.

در تذکــرۀ خــط و خطّــان آمــده اســت: ›› ... و میر 
عبدالقــادر حســینی علیهم الرحمه هم از خوشنویســان 
شــیرازند و اکرث خوشنویســان کرمان و فــارس و عراق که 
نــام برآورده اند ریزه خــوار ایشــانند‹‹ )اصفهانی،1369: 
218(. میرعبدالقــادر اهل شــیراز بــوده و در اواخر قرن 
دهم هجری قمری برای خدمت به ســالطین قطب  شاهی 
گولکونــدا بــه هندوســتان مهاجرت کرده اســت. وی در 
»گلکندۀ دکن«، پایتخت ســالطین قطب شــاهی، اقامت 
داشــته و قرآن های زیادی کتابت کرده که تعدادی نسخۀ 
کامل از وی باقی مانده اســت. این نسخ نشان می هد که 

پرکاری از ویژگی های کتابت وی بوده است.
 بــا توّجه بــه نســخه های موجود، وی تــا اوایل قرن 
یازدهم به کتابت قرآن می پرداخته اســت. شــیوۀ کار وی 
در ابتدا نزدیک به شــیوۀ تیموری و رنگ الجورد با مقدار 
کمــی رنگ طالیــی رنگ غالــب آثار وی بوده اســت. با 
بررسی یکی از نســخه های توپکاپی مشّخص می شود که 
در فاصلۀ ســال های )985 -970 ه .ق( تــاج الّدین حیدر 
برای تذهیب و تزیین نسخه ها با وی همکاری داشته و با 
توّجه به شــیوۀ تاج الّدین حیدر، می توان حدس زد که دو 
نسخه از نسخ آستان قدس رضوی نیز توّسط وی تذهیب 

شده است)فدایی، 1392 : 11-9(.
در مجموعــۀ نارص خلیلی، قرآن تک جلدی به شــامرۀ 
QUR 248 وجــود دارد کــه احتامالً در هند کتابت شــده 
اســت. اگر چه تذهیب آن به شــیوۀ هرنمنــدان ایرانی در 
اواخر قرن دهم هجری اســت ولی دســت خط آن کمی با 
منونۀ موجود در آستان قدس رضوی متفاوت است و قوس 
حروف››ن‹‹ و ››ی‹‹ در حالت آخر، به شــکلی مبالغه آمیز 
امتداد یافته است)خلیلی، 1381: 196(. )تصویر شامرۀ 14(

تصویر شامرۀ )14(

قرآن تک جلدی به شامرۀ 

در  موجــود    QUR248

مؤّسسۀ نور لندن

محل کتابت: ایران یا هند، 

تاریــخ کتابت: حدود 983 

-1009 ه .ق

)خلیلی، 1381: 199( 

عبدالقــادر عالوه 

بر اقالم سته به خط نســتعلیق نیز مسلّط بود و منونه ای 
از کارهای وی را به خط نستعلیق در فال نامه های انتهای 

نسخه ها می توان مشاهده کرد. 
چهار نســخه از قرآن های کتابت شــده توّسط وی در 
گنجینۀ آســتان قدس رضــوی، چهار نســخه در توپکاپی 
اســتانبول و یک نســخه در مؤّسســۀ نور لندن نگهداری 
می شود. برخی از این قرآن ها مهر قطب شاهیان را بر خود 

دارد)خلیلی، 1381: 196 وگلچین معانی، 1347: 190(.
 از نکات جالب توّجه، مکاتبات و مراوداتی اســت که 
بین عبدالقادر حســینی شــیرازی با علیرضا عباسی3 بوده 
اســت. در کتابخانۀ آســتان قــدس رضــوی مرقّعی چهار 
صفحــه ای به خط نســتعلیق با طالانــدازی و مذّهب با 
حاشــیۀ حل کاری به خط علیرضا عباســی وجود دارد که 
برای میر عبدالقادر حســینی شــیرازی در مشهد به سال 

1008ه .ق کتابت شده است. ) تصویر شامرۀ 15( 

تصویر شامرۀ )15(

قسمت انتهایی از صفحۀ چهارم مرقّع شامره 5803

موجود در کتابخانۀ آستان قدس رضوی

) آغداشلو، 1391: 85( 

تصویر شامرۀ )11(

تصویر شامرۀ )13(تصویر شامرۀ )12(



نتیجه:
 سالطین قطب شــاهی به مذهب تشیّع و به خصوص 
حــرضت رضــا )علیه الّســالم( ارادت ویژه ای داشــته اندو 
زمین ها و موقفات زیادی بر بارگاه امام رضا )علیه الّسالم( 
وقف منوده اند. در میان نسخه های خطی کتابخانۀ آستان 
قدس نســخ زیادی وجود دارد که توّســط آنها وقف شده 

است.
عبدالقادر حسینی شــیرازی در زمرۀ افرادی است که 
به خدمت ســالطین قطب شاهی درآمده و برخی از نسخ 
قرآنــی به خط وی، ممهور به مهر قطب شــاهیان اســت. 
قرآن شــامرۀ 106 پرکارتریــن ونفیس ترین اثر این هرنمند 
اســت که در نهایت دقّت کتابت و تذهیب شــده است. 
ســود جسنت از رنگ های غنی و شــفاف، تزیینات فراوان، 
اســتفاده از ابرهــای پیچــان ، پرکاری و اســتفادۀ زیاد از 

الجورد و زر از ویژگی های بارز این قرآن است.
 بــا وجود آن که بــه احتامل زیاد این قــرآن در هند 
کتابت شده اســت و تأثیرات نگارگری هند را می توان در 
تزیینــات برخی از صفحات آن بــه خصوص در نقوش دو 
صفحۀ آغاز ســورۀ بقره و برخــی نقوش دیگر و همچنین 
اســتفاده از رنگ دانه های هنــدی را در تزیینات این قرآن 
مشاهده کرد، ولی عنارص مکتب شیراز در این قرآن غالب 

است.
اگــر چه ایــن قــرآن را عبدالقادر از ابتدا به ســفارش 
ابراهیم قطب شــاه برای آســتان مقّدس رضــوی در هند 
کتابــت کرده، با توّجه به اینکه خود ایرانی و اهل شــیراز 
بود و با توّجه به قراین در ایران نیز حضور داشــته، تأثیر 

نگارگری هند را می توان در تزیینات آن مشاهده کرد.
هامن طور که نگارگری هند بســیارنزدیک به نگارگری 
ایــران بــوده و اکــرث نقاشــان و مذّهبان آن دیــار ایرانی 
بوده اند، نگارگری هند نیز در هرن کتاب آرایی مســلامنان 
تأثیر گذاشــته و آن را دارای ظاهری زیبا و فریبنده کرده 

است. 
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مقّدمه:
 کاربرد محراب به عنوان یک مکان مقّدس، جهت دهی 
انسان مؤمن به سوی قبله اســت. در واقع محراب انسان 
را به ســمت یک مرکــز ثقل که یک مکان مقّدس اســت 
هدایت می کند. در مرکز این نقطه، کعبه، خانۀ خدا، قرار 
دارد کــه محل مترکز همۀ نیروها و اندیشــه های عرفانی 
و مهم ترین محل ارتباط انســان مســلامن با خداست؛ اّما 
از طرفــی محراب یک پناه و یک مکان امن برای انســان 
مؤمن اســت که رابطــه اش را بــا جهان ملکوتــی برقرار 
می کند. از ایــن جهت هر محراب به عنوان مکان مقّدس 
می تواند یک مرکز تلقی شــود، پــس منادهایی که در این 
مرکز ظهــور می یابند می توانند مرتبط بــا مفهوم منادین 
این مکان مقّدس باشــند. محــراب زّرین فام حرم حرضت 
رضا )علیه الّســالم(، معروف به محــراب پیش رو، یکی از 
بی نظیرتریــن منونه های هرن اســالمی اســت که منادهای 
درخــت زندگی و آب حیات و نور مقّدس را به زیبایی در 
ترکیبی وحدت آمیز به تصویر کشیده است. این عنارص در 
باور و فرهنگ ایرانیان، از کهن ترین ایّام حضور داشــته و 

از تقّدس زیادی برخوردار است.
روش تحقیق: 

روش تحقیــق توصیفی- تحلیلــی و روش یافت اندوزی 
کتابخانه ای و به روش منت خوانی و اســتفاده از فیش برداری 
اســت. روش تجزیه و تحلیل نیز کیفی اســت. در این مقاله 
به حضور منادهای درخت، آب و نور و مفاهیم آنها در قرآن 
کریم و چگونگی ظهور آنها در محراب زّرین فام آستان قدس 
رضوی اشاره می شود و در نهایت، مفهوم فلسفی -دینی این 

منادها تحلیل می گردد. 
پیشینۀ تحقیق:

در زمینۀ منادشناســی آرایه های محراب های زّرین فام 
آستان قدس رضوی تا کنون تحقیقی صورت نگرفته است. 
اطاّلعات منترش شــده دربارۀ ایــن محراب ها، یا توصیف 
ظاهــری آنها به شــکل مخترص اســت کــه در هفته نامۀ 
اطاّلع رسانی حرم آمده و یا تصاویری از این محراب هاست 
که در ســایت ســازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکزاسناد 
آستان قدس رضوی منترش شــده است. برخی از کتب به 
بررســی محراب های ایرانی پرداخته اند؛ اّما دیدگاه اصلی 
مؤلّف در این کتاب ها ساختار معامری گونۀ محراب های 
ایران و مواد و مصالح آنهاســت؛ مانند کتاب ســیر تحّول 
محــراب در معــامری اســالمی از آغــاز تا حملــۀ مغول، 
نوشــتۀ علی سجادی، که در ســال 1375توّسط انتشارات 
میراث فرهنگی به چاپ رســید. این اثر در ســال 1374به 
عنوان پایان نامۀکارشناســی ارشد، توّسط علی سجادی در 
دانشگاه تربیت مدرس ارایه شده است. پرفسور پوپ نیز 
در بخشــی از کتاب ســیری در هرن ایران به محراب های 
ایرانــی و معرّفی شــیوه های تزییــن آنهــا پرداخته و به 
تصاویری از محراب ها اشــاره کرده است. به نظر می رسد 

به مقولۀ منادشناسی آرایه های تزیینی محراب های ایرانی 
و به شــکل ویژه محراب های آســتان قــدس رضوی کمرت 

پرداخته شده است. 
1- مفاهیم منادین درخت، آب و سبو 

درخت به سبب مثردهی و تأثیر بسزایی که در زندگی 
برش از کهن ترین ایّام داشته، همواره مورد احرتام و تقدیس 
قرار می گرفته اســت. باور وجــود درخت زندگی که همۀ 
موجودات اعم از انســان و حیــوان و حتّی دیگر گیاهان 
از آن حیــات می گیرنــد، در اغلب کیش هــا و متّدن های 
کهن وجود داشــته اســت. باور وجود درخت کیهانی که 
در مرکز جهان قرار دارد و رسچشــمۀ حیات اســت، نوع 
دیگــری از این نگاه احرتام آمیز بــه این خلقت خداوندی 
اســت. آب نیز به ســبب اینکه از عنارص اصلی طبیعت و 
جزو جدایی ناپذیر حیات اســت، موجب شد این عنرص نیز 
مورد ســتایش و احــرتام برش قرار گیرد و همــواره در کنار 
درخــت مقّدس آب های مقّدس نیز تصّور شــود )دوبوکور، 
1387: 13(. ســبو در هــرن کهن ایران مناد آب اســت و به 
همین جهــت در آثار هرنی کهن ایرانی، به عنوان مثال در 
آثار مکشوفه از عیالم و املش، سبویی که جریان های آب از 
آن رسازیر می شود و درختی در آن ریشه دارد، مناد درخت 

.)Mahboubian, 1977: 404( زندگی و آب حیات است
 مفهوم اســطوره ای درخت زندگــی و درخت کیهانی 
که در مرکز جهان قرار دارد و منشــا آفرینش و رسچشمۀ 
حیاتنــد، در متّدن هــای کهن به صورت یــک کهن الگو به 
چشــم می خورد) کاظم پور، 1389، 12-22(. در باورهای 
کهــن ایرانی می توان حضــور دو درخت زندگی و درخت 
کیهانــی را در یک مرکز مقّدس بیان کــرد. این درخت با 
آب حیــات و آتش مرتبط اســت. در بندهش بخش 2 بند 
25 به آفرینش نخســتین گیاه در مرکز زمین اشــاره شده 
اســت که همۀ گیاهان به سبب آن آفریده شدند. این بند 
اشاره به نیروی زایش و قدرت های پنهان آفرینش در گیاه 

دارد)فرنبغ دادگی، 1385 : 45(. 
باورهای کهن ایرانی، روایتی از مرکز مقّدس را مطرح 
می کنــد که در میانۀ جهان و رسچشــمه و منبع آفرینش 
است. در این مرکز، نخستین گیاه )که تخمۀ همۀ گیاهان 
را در بــردارد و آب و آتش در نزدیکی آن اســت( درخت 
بس تخمه )درختی که نیروی همۀ گیاهان در اوســت( و 
درخــت گوکرن یا هوم )دوردارندۀ مــرگ و زندگی بخش( 
آفریده شــد که همگی منشــا آفرینش هستند. همۀ این 
عنارص در دریای فراخکرد هســتند و این نشــان می دهد 
ایــن مرکــز مرتبط با آب هایــی مقّدس اســت که عنارص 
زندگی بخــش در آن قــرار دارد. از اینجاســت که می توان 
اهّمیــت آب حیات بخــش و درخــت زندگی بخــش را در 
مکان های مقــّدس ایرانی مطرح کرد. ایــن الگوی منادین 
در آیــات قرآن که حکمت اصلی هرن اســالمی اســت به 
چشــم می خورد و صورت نقش پردازی شــدۀ این ارتباط 

بررسی مفاهیم منادین درخت، سبو و قندیل 
در محراب زّرین فام آستان قدس رضوی

با توّجه به آیات قرآن کریم

چکیده :
 محراب، یکی از اجزای معامری اســالمی و محل ارتباط انســان با خداســت. محراب ها با 
آرایه هایی تزیین شــده اند کــه از نظر مفهوم، هامهنگ با مکانی اســت که در آن ظهور 
یافته اند، از این جهت معنایی قدسی را تداعی می کنند. تحلیل حارض در پی بررسی مفاهیم 
منادیــن درخت، ســبو و قندیل در محــراب زّرین فام حرم حرضت امام رضا)علیه الّســالم( 
اســت. روش کار توصیفی – تحلیلی و روش گرد آوری اطاّلعات، کتابخانه ای اســت. بدین 
سبب ابتدا به معرّفی این محراب می پردازد و سعی می کند مفاهیم منادین نقش مایه های 
گیاهی، سبو و قندیل را در باورهای مردم ایران و آیات قرآن کریم بررسی کند و چگونگی 
ظهور این منادها را مطابق با اصول هرن اســالمی در تزیینات محراب زّرین فام موجود در 
آســتان قدس رضوی با نــام »محراب پیش رو« بیان مناید. در این راســتا به آیاتی از قرآن 
کریم اشــاره دارد که کارکردهای قدســی این منادها را در تفّکر اســالمی نشان می دهد و 
چگونگی تشابه مفاهیم منادهای درخت، آب و نور را در باور کهن ایران و آیات الهی بیان 
می دارد. در نهایت، مفاهیم تزیینات محراب را بر اســاس آرای بورکهارت بررســی می کند 
و از طریق مقایســۀ مفاهیم کهن این منادها در هرن ایران و مقایسۀ آن با مفاهیم قدسی 
اسالمی، تشابه این مفاهیم و چرایی حضور آنها در این مکان مقّدس را بیان می دارد. این 
مقاله نشــان می دهد آرایه های گیاهی تزیینی در محراب زّرین فام، نشانه هایی از درخت 
زندگی، مناد باروری و برکت و فراوانی اســت. ســبو مناد آب حیات و منشا زندگی است و 
قندیل مناد نور پروردگار است. وحدت این اجزا در کنار نقش مایۀ اسلیمی و آیات الهی در 
محراب زّرین فام، منادی از وحدت عنارص اصلی حیات در ستایش پروردگار است. محراب 
از آنجا که محل عبادت مؤمن اســت، مرکز جوشــش رضباهنگ های اصلی جهان طبیعت 

بوده، از این جهت قدسی است. 
کلیدواژه : مناد، درخت، سبو، قندیل، محراب، آستان قدس رضوی
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در محراب های زّرین فام آســتان قــدس رضوی به تصویر 
کشــیده شــده اســت؛ اّما تا کنون تحلیل منادیــن بر این 
نقش مایه ها با توّجه به متون اسالمی انجام نشده است. 

2- مفهوم درخت زندگــی و آب حیات و نور مقّدس 
در قرآن کریم 

با کمــی تأّمل در آیات قرآن کریم مــی توان اهّمیت 
منادیــن درخــت، آب و نور را بیان کــرد. در واقع در این 
منت مذهبی اعتقاداتی که ایرانیان به آن باور داشــته اند، 
به زیبایی به تصویر کشــیده شده است: درخت که زندگی 
می بخشــد، آب نشــانۀ حیات و نور مناد تجلّی پروردگار. 
خداونــد در قرآن این منادهای جهانی را مطرح کرده و به 

آنها اهّمیت داده است. 
خداوند در ســورۀ یس آیــۀ 80 ارتباط درخت و آتش 

را به روشنی بیان می دارد. در این آیه چنین آمده است:
َجِر االَْخرَضِ ناراً فَاِذا اَنْتُْم ِمْنُه  »اَلَّذی َجَعَل لَُکْم ِمَن الشَّ

تُوِقُدون«
همو که برایتان در درخت ســبز فام اخگر نهاد که از 
آن آتش افروزید. در این آیه ترصیح شــده که خداوند در 

درخت سبز آتش نهاد. 
 اشاره به ارتباط درخت و آتش در قرآن کریم در جای 
دیگری نیز آمده است. در سورۀ قصص آیۀ 30 رابطۀ آتش 
و درخت باردیگر مطرح شــده است و رصاحتاً بیان شده 

که از درخت ندایی بر آمد که ندای پروردگار است:
»فَلاَّم اَتیها نُوِدَی ِمْن شــاِطیِء الواِد االَیَْمِن ِفی الْبُْقَعة 
َجرَة اَْن یا ُموسی اِنِّی اَنَا اللُّه رَبُّ الْعاملین« املبارکَة ِمَن الشَّ

 پس چون به آن ]آتش[ رســید، از جانب راست وادی، 
در آن جایگاه مبارک، از آن درخت ندا آمد که: ای موسی! 

منم من، خداوند، پروردگار جهانیان.
تیتوس بورکهارت معتقد است، این آیه »شهادت خداوند 
در روشــنایی کوه طور به شــکل بیشــۀ مشــتعل که ذات 
الهــی بدان هیأت بر موســی تجلّی کرد« را نشــان می دهد 

)بورکهارت، 145:138(.
در ســورۀ نور خداوند به روشــنی خودش را در قالب 
متثیل به نور چراغدانی تشــبیه کرده اســت که بر درخت 
زیتــون قرار دارد. در ایــن آیه رابطۀ درخت و نور و آتش 
به زیبایی به تصویر کشــیده شده اســت. مناد قندیل نیز 

جایگاه نور است و این نور تجلّی خداوند است: 
ــاَمَواِت َواْلَرِْض َمثَُل نُورِِه کِمْشــکاة ِفیَها  »اللَُّه نُوُر السَّ
ِمْصبَــاٌح الِْمْصبَاُح ِفی زَُجاَجة الزَُّجاَجــة کأَنََّها کوْکٌب ُدرِّی 
بَاَرکة َزیتُونَة الَّ رَشِْقیــة َواَل َغْرِبیة یکاُد  یوقَُد ِمن َشــَجرَة مُّ
ـوٌر َعلَی نُوٍر یْهِدی اللَُّه  َزیتَُها یِضیُء َولَْو لَْم مَتَْسْســُه نَاٌر نُـّ
لُِنورِِه َمن یَشاُء َو یرْضُِب اللَُّه اْلَْمثَاَل لِلنَّاِس َواللَُّه ِبکلِّ َشیٍء 

َعلِیٌم« )نور:35( 
خدا نور آســامن ها و زمین اســت. مثل نــور او چون 
چراغدانی اســت که در آن چراغی و آن چراغ در شیشــه 
است.آن شیشه گویی اخرتی درخشان است که از درخت 

خجســتۀ زیتونی که نه رشقی و نه غربی است، افروخته 
می شود.

در قــرآن کریــم از درخت دیگری نام برده شــده که 
مقــام عرفانی باالیی دارد و از این جهت مقّدس اســت و 
آن درخت سدرةاملنتهی اســت. این درخت درختی است 
که پیامرب در بهشــت مشــاهده کرد. در سورۀ نجم چنین 

آمده است: 
»َو ُهو ِباالُفُق االَعلی. ثُمَّ َدنَا فَتَدلَّی. فَکاَن قَاَب قَوَسیَن 
اَو اَدنَــی. فَاَوحی اِلی َعبِدِه َما اَوحی. َمــا کَذَب الُفؤاُد َما 
َرأی. اَفَتاُمُرونَــه َعلی َما یَری. َو لََقــد رَءاُه نزلة اُخری. ِعنَد 
درة َما  ِســدرة املُنتهی. ِعنَدها جنة املأوی. اِذ یَغَشــی السِّ
یَغشــی. َما زَاَغ البَرُص َو َما طَغــی. لََقد َرأی ِمن ءایاِت ربِِّه 

الکربی«)نجم: 7- 18( 
در حالــی که او در افق اعلی بود. ســپس نزدیک آمد 
و بســیار نزدیک شد. تا به قدر دو کامن یا نزدیک تر شد. 
آن گاه بــه بنده اش آنچــه را باید وحی کند، وحی کرد. دل 
آنچه را که دید دروغ نشــمرد. آیا در آنچه می بینید با او 
جــدال می کنیــد؟ و قطعاً بار دیگر هم اورا دیده اســت، 
نزدیک ســدرة املنتهی، در هامن جا که جنةاملأوی اســت. 
وقتی که درخت ســدر را آنچه پوشیده بود، پوشیده بود. 
دیده اش منحرف نگشــت و درنگشت. به راستی که برخی 

از آیات بزرگ پروردگارش را بدید.
در ســورۀ واقعه نیز به این درخت بهشتی اشاره شده 

است: 
»َو اصحــاُب الیَمیــِن َما اَصَحــاُب الیَمین . ِفی ســدٍر 
َمخُضــود. َو طَلٍح َمنضود. َو ِظٍل َممُدود. و ماٍء مســکوب. 

و فاکهة کثیرة ال مقطوعة َو ال ممنوعة«)واقعه:33-27(
و اّمــا اصحاب ســعادت. اصحاب ســعادت چه حالی 
دارنــد؟ در زیر درخت ســدر بی خــار و درخت موزی که 
میوه  ای بر یکدیگر چیده شــده، و ســایه ای دایم، و آبی 
همواره جاری، و میوه ای بسیار؛ که نه منقطع می گردد و 

نه کس را از آن بازدارند.
در این آیات از درخت ســدرة املنتهی یاد شــده است 
که درختی بهشتی است. شهاب الّدین سهروردی در رسالۀ 
عقل رسخ از این درخت به عنوان درختی که سیمرغ تخم 
آن را پراکنده می کند نام برده که منشا همۀ میوه هاست. 
این نوع تجّسم درخت مشابه منونۀ کهن درخت زندگی و 

یا بس تخمه در فرهنگ ایران است:
»پــس پیر را گفتم درخت طوبی چه چیزســت و کجا 
باشــد؟ گفت درخــت طوبی عظیم اســت هرکســی که 
بهشــتی بود چون به بهشت رود آن درخت را در بهشت 
بیند و در میان یازده کوه که رشح دادیم کوهی اســت او 
در آن کوه اســت. گفتم آن را هیــچ میوه بود؟ گفت هر 
میوه ای که تو در جهان می بینی بر آن درخت باشد و این 
میوه ها که پیش تو اســت همه از مثْر اوســت، اگر نه آن 
درخــت بودی، هرگز پیش تو نــه میوه بودی و نه درخت 

و نــه ریاحین و نه نبــات. گفتم میوه و درخت و ریاحین 
با او چه تعلّق دارد؟ گفت ســیمرغ آشــیانه بر رس طوبی 
دارد. بامداد سیمرغ از آشیان خود به در آید و پر بر زمین 
بازگســرتاند، از اثر پر او میوه بر درخت پیدا شود و نبات 

بر زمین« )سهروردی، 1386: 59-58(.
اّما دربارۀ تقّدس آب و منشــا حیات بودن آن در قرآن 
اشاراتی وجود داردکه آب را منشا خلقت می داند. در آیۀ 

30 سورۀ انبیا آمده است:
ــمواِت و االرِض کَانَتا رَتقاً  »اََولَم یَر الَّذیَن کََفروا اَنَّ السَّ

فََفتَقنُهام و َجَعلنا ِمن املاِء کُلَّ شیٍء َحی اَفاَل یُؤِمنون«
آیا کســانی که کفر ورزیدند ندانستند که آسامن ها و 
زمین هر دو به هم پیوســته بودنــد و ما آن دو را از هم 
جدا ساختیم، و هر چیز زنده ای را از آب پدید آوردیم؟ آیا 

ایامن منی آورند)انبیا:30(.
در برخی از آیات قرآن به رابطۀ آب و درخت اشــاره 
شده است به صورتی که درختان بهشتی بر آب های جاری 

قرار گرفته اند. در سورۀ توبه آیۀ 72 آمده است:
»وَعَد اللّــُه الُْمْؤِمِنیــَن َوالُْمْؤِمَناِت َجنَّــاٍت تَْجِری ِمن 
تَْحِتَها الَنَْهاُر َخالِِدیَن ِفیَها َوَمَســاکَن طَیبَة ِفی َجنَّاِت َعْدٍن 

َن اللِّه أَکرَبُ َذلِک ُهَو الَْفْوُز الَْعِظیُم« َو رِْضَواٌن مِّ
خداونــد به مــردان و زنــان باایــامن باغ هایی وعده 
داده اســت کــه از زیر}درختــان{آن نهرها جاری اســت 
در آن جاودانــه خواهنــد بــود و ]نیز[ رساهایــی پاکیزه 
در بهشــت های جاودان ]بــه آنان وعده داده اســت[ و 
خشنودی خداوند بزرگ تر است، این است هامن کامیابی 

بزرگ)توبه:72(.
از آنچــه تاکنون مطرح شــد می توان گفــت در قرآن 
کریــم رابطۀ درخت حیات بخش، آب حیات و آتش و نور 
مقــّدس با یکدیگر مطرح شــده و خداونــد از این منادها 
برای توصیف بهشــت و نعمت هــای فراوان آن بهره برده 
اســت. درخت که مایۀ حیات است و بهشتیان همه نوع 
میــوه ای از آن می خورند میوه هایی که هرگز متام شــدنی 
نیست)اشــاره به حیات بخشــی درخت(، در مرکز بهشت 
بــر نهرهای جاری قرار دارد و نور خداوند بســان قندیلی 
از شــاخۀ زیتون آویخته اســت و اخگــر در قلب درخت 
قرار دارد و وحی به موسی )علیه الّسالم( از طریق درخت 
می رســد و آب منشا همۀ موجودات اســت. این اشارات 
نشان می دهد این منادها با مقولۀ نیایش و پرستش مرتبط 
هستند و در فرهنگ اسالمی از تقّدس ویژه ای برخوردارند 

زیرا نیروهای دخیل در آفرینش پروردگارند.

3- بررسی منادهای درخت زندگی، آب حیات و قندیل 
مناد نور مقّدس در محراب زّرین فام آستان قدس رضوی 

یکــی از ســه محــراب کاشــی زّرین فام موجــود در 
موزه های آستان قدس رضوی، با نام محراب پیش رو است 
کــه تاریخ آن به 612 ه .ق برمی گردد و طبق کتیبۀ آن به 

دســتور عزیزبن آدم و توّســط خانــوادۀ محّمد بن طاهر 
در کاشــان ساخته شده است. این اثر ارزشمند منقوش به 
نقوش برجســتۀ اسلیمی و ختایی و کتیبه های برجسته به 
خط ثلث و به رنگ الجورد اســت که آیاتی از سوره های 
مائــده، آل عمران، االرساء، املؤمنون، بقره و فاتحة الکتاب 
بــر روی آن کتیبه شــده اســت. تزیینات محــراب دارای 
برجستگی اســت که در آن گل های اســلیمی و ختایی و 
رنگ هــای طالیی و قهــوه ای به کار رفته اســت )گنجینۀ 
نفایس رضوی، 92:1387(. در بدنۀ محراب شش ستون به 
کار رفته که باال یا پایین هر ســتون سبویی قرار دارد و در 
مرکز محراب که قلب محراب است، قندیلی آویخته است. 
دور تــا دور محراب، خطــوط کوفی و ثلث، آیات الهی را 
به تصویر کشیده اند که همگی با آرایه های گیاهی تزیین 
شــده اند. در تصویر1 قندیل آویختــه در قلب محراب و 
هشــت ســبو در با ال و پایین هر ستون دیده می شود. به 
نظر تیتوس بورکهارت قندیل یادآور مشکوة است که قرآن 

از آن بدین بیان یاد می کند:
ــاَمَواِت َواْلَرِْض َمثَُل نُورِِه کِمْشــکاة ِفیَها  »اللَُّه نُوُر السَّ
ِمْصبَــاٌح الِْمْصبَاُح ِفی زَُجاَجة الزَُّجاَجــة کأَنََّها کوْکٌب ُدرِّی 
بَاَرکة َزیتُونَة الَّ رَشِْقیة َواَل َغْرِبیة« ) نور:  یوقَُد ِمن َشــَجرَة مُّ

)35
 در واقــع محراب به علّت انعــکاس کالم خداوند در 
مناز، رمز حضور پروردگار محســوب می شــود و به همین 
جهت رمزپــردازی قندیل یا مشــکوة و مصباح ، منحرصاً 
فرعــی و یا بــه عبارتی دیگــر عبادی اســت )بورکهارت، 

.)149:1381
پرویــز اســکندرپور در مقّدمــۀ کتــاب اســلیمی و 
نشان ها می نویسد: "باید تأکید کرد که نور در جهان بینی 
هرنمندان ایرانی نقش کیمیایی داشــته اســت. ایرانیان از 
هرچه تاریکی و تیرگی نفرتی طبیعی داشــته اند. پیروزی 
نور بر تاریکی از خصایص اصلی دین ایرانیان بوده اســت 
که خود جلوه های حق و نور اســت، و نیز در ســورۀ نور 

آیۀ 35، نور جلوۀ حق است."
وی معتقــد اســت: "نور اّولیــن منزل بــروز و ظهور 
اســت، یعنی پیــش از آن که خلقتــی از آن احد و واحد 
مشــاهده شود، نور پدید آمد و آنچه ما را به رویت آیات 
و نشــانه های هستی راهنام شــد، نور بود" )اسکندرپور، 

.)1383
مهرداد بهار ستون را مناد درخت می داند: پس در این 
محراب شــش ستون مناد شش درخت هستند که ریشه بر 
ســبو -مناد آب - دارند و بر فراز آنها نیز ســبویی است که 
آیات الهی به نشانۀ برکت بر آن نازل می شود)کاظم پور، 

93:1389()تصویر 1و2( 
 منــاد درخت در محــراب با آرایۀ دیگــری نیز حضور 
یافته اســت. ایــن آرایه نقش مایۀ ختایی اســت که زمینۀ 
آیات الهی را تزیین کرده اســت. بار دیگر در این محراب 

تصویــر1. قندیــل در مرکز محراب زّرین فام آســتان 

قدس رضوی و سبو در باال و پایین ستون های محراب

 تصویر2. سبو در پایین ستون محراب زّرین فام آستان 

قدس رضوی



آرایۀ ختایی که مناد گیاهی- درختی است و مفهوم برکت 
و رشــد را در قلــب خود دارد، همراه بــا کالم الهی ظاهر 

شده است )تصویر 3(.

آرایۀ تزیینی دیگر، اســلیمی است که بارزترین ظهور 
آن در زیــر قوس جناقی محراب اســت. تیتوس بورکهارت 
معتقد اســت، »اســلیمی در کنار تکرار بــا وزن و آهنگ 
بعضی کالم های قرآنــی، تثبیت یافتگی ذهن بر موضوعی 
دلخــواه را منحل می کند. در اســلیمی هرگونه اســتذکار 
صورتــی فردی، بــه علّت تداوم بافتــی نامحدود منحل و 
مضمحل می شــود. تکــرار نقش مایه های واحــد، حرکت 
شعله ســان خطوط و برابری اشکال برجســته یا فرورفته 
از لحاظ تزیینی که به طور معکوس مشــابه یکدیگرند، آن 
تأثیر را قّوت و اســتحکام می بخشــند. روان، آن چنان که 
امــواج تابناک و فروزان و برگ های لــرزان از وزش باد را 
می نگرد، از متعلّقات درونیش، یعنی از اصنام شــهوت و 
هــوی می رهــد و با اهتزاز در خــود، درحالت ناِب بود و 

وجود مستغرق می شود.«)بورکهارت، 146:1381(.
پرویز اسکندرپور در مقّدمۀ کتاب اسلیمی و نشان ها 
دربــارۀ آرایه هــای ختایی و اســلیمی پیچان می نویســد: 
"در هرن اســالمی، این نقوش درهم تنیــده و پیچ درپیچ ، 
تصویری اســت از آن عامل فلکی و نیز کوچک شدۀ شکلی 
است از آن عامل بی انتها؛ هرنمند مسلامن آن عامل اکرب را در 
عــامل اصغر صفحۀ خویش صورتی دیگر داد و به واســطۀ 
دوایری که نظام چرخشی فلکی را در قاعدۀ خود دارد، به 
زمین کشید و این حرکت مداوم آسامنی را در صورت های 
زمینی و در وســیع ترین دایره هــای محاط بر زمین، یعنی 
مرکــز حیات انســانی تا خود زمین رســم کرد")اســکندر 

پور،1383(.
سپس خطوط اسلیمی و ختایی در عامل هرن اسالمی را 
مناد حرکتی از خداوند به سوی روح آدمی و عروج روح به 

خداوند می داند)هامن(.
از نظر بورکهــارت در کتابت متون مقّدس، حروف به 
آســانی با اسلیمی و خصوصاً با نقشــامیۀ نباتی که بدین 
گونــه رمزگری آســیایی درخــت جهان می گــردد، ترکیب 

می شــود. برگ های ایــن درخت با ســخنان کتاب مقّدس 
تطبیق می کنند) هامن 151(.

آن چنان که مطرح شد بورکهارت هم معتقد است که 
آرایۀ گیاهی به شــکل ختایی که پس زمینۀ آیات الهی در 
محــراب را پر می کند، منادی از درخــت زندگی و درخت 
کیهانی جهانی کهن اســت کــه در میان ملل مختلف مناد 

حیات و رویش است.
در این مقاله بر اســاس آنچه ازآیات قرآن مطرح شد، 
بر این نکته تأکید شــده که محراب به دلیل کارکردش که 
محــل نیایش پروردگار اســت با منادهــای تزیینی همراه 
است که از نظر مفهوم منادین با مفهوم ستایش و نیایش و 
تداوم حیات هامهنگ هستند. این منادها، درخت زندگی 
با نشــانۀ تصویــری ختایی، آب حیات با نشــانۀ تصویری 
ســبو و نور مقّدس با نشــانۀ تصویری قندیل است که در 
کنار خطوط بی انتهای اســلیمی و آیات الهی، مجموعه ای 
قدسی را برای ارتباط منازگزار با پروردگار تشکیل می دهد. 
این مجموعه به شــکلی وحدت آمیز در محراب زّرین فام 

آستان قدس رضوی به زیبایی مشهود است. 
بورکهــارت معتقد اســت خطوطی کــه در محراب ها 
برای خوشنویســی آیات الهی به کار مــی رود از دو وجه 
عمــودی و افقی برخوردارند. "جنبــۀ اّول به حروف وقار 
و حشــمتی مذهبــی می بخشــد و جنبــۀ دوم، موجــب 
می شــود که آن حروف در کشــش یا جریانــی متّصل، به 
هــم بپیوندند. خطــوط عمودی بــا ذات باقی موجودات 
مطابقــت دارد )و عمودیــت هــر حرف مؤیّــد خصلت 
پایدار و ماندگار آن اســت( حال آنکه خطوط افقی، نظیر 
پــود، بیانگر صیرورت یا مبیّن مادۀ پیوند دهندۀ اشــیا به 

یکدیگر است" )بورکهارت،1381: 151(.
 به نظر وی "افریزهای کتیبه نویسی دور محراب، هم 
به جهت معنی و هم به لحاظ وزن و شــکل مذهبی شان، 
برای مؤمن یادآور شــِط با شــکوه و قدرمتنــد کالم قرآنی 

است" )هامن(.
درمحراب زّرین فام آســتان قدس رضــوی، آیات الهی 
به خط ثلث نگاشــته شــده که وجه عمــودی خطوط از 
نظــر برصی غالــب و حایز اهّمیت اســت و آن چنان که 
بورکهــارت معتقد اســت عمودیــت این خطــوط مؤیّد 

پایداری و ماندگاری کالم خداست.
در محراب زّرین فام آســتان قدس رضوی آنچه بســیار 
حایــز اهّمیت اســت، ترکیــب وحدت آمیز و پیوســته و 
هامهنــگ نقش مایه های منادین در کنار یکدیگر اســت. 
نقش مایه هایــی کــه هر یــک ظاهــری بی انتهــا دارند. 
نقش هــای ختایی بی انتها که به صورت ســاقه های پیچان 
البــه الی خطوط مقــّدس می چرخند. نقش مایۀ اســلیمی 
پیچان در قوس باالیی محراب،آیات الهی که به شکل پنج 
نــوار کتیبه گون در اندازه های بزرگ تا کوچک به ســمت 
مرکز محراب تکرار می شــوند و این تکــرار مقّدس منادی 

شــیعی اســت و با مفهوم پنج تن مقّدس هامهنگ است. 
شــش ســتون ایســتا که با ده سبو مرتبط هســتند و مناد 
درخت زندگی و آب حیاتند که مرکز و نقطۀ ثقل آفرینش 
مادی هســتند و یک قندیل که در قلب محراب محکم و 
استوار برای همیشــه جاویدان گشته و مناد نور پروردگار 
در قلب مؤمن اســت. در اینجا فلسفۀ عرفان اسالمی که 
وحدت در کرثت اســت به زیبایی به تصویر کشیده شده 
است . کرثت آرایه ها مناد کرثت موجودات است و وحدت 
ترکیبــی این عنــارص مناد وحدت وجود حــول محور حق 
است. این ترکیب منادها در دو منونه محراب دیگر آستان 

قدس رضوی نیز دیده می شود.
در ایــن محــراب ترکیب منادهای جهانــی و منادهای 
اسالمی و مناد شــیعی دیده می شود: درخت با نقش مایۀ 
ســتون و آرایۀ ختایی، آب با مناد ســبو و نور با نقش مایۀ 
قندیــل که منادهای جهانی اند و آرایۀ اســلیمی و خطوط 
ثلث که منادهای اسالمی هستند و تعداد تکرار کتیبه ها و 

دیگر نقش مایه ها که مناد شیعی هستند. 
جــدول تطبیقی درخت، ســبو و نــور درفرهنگ ایران 
باستان، آیات الهی و محراب زّرین فام آستان قدس رضوی:
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اشاره به درخت بهشتی 
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اشاره به رابطۀ درخت و آتش 
و آتش در قالــب مناد قندیل 

نشانۀ نور پروردگار

ش
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تصویر 3 کتیبۀ قرآنی به خط ثلث، 

بر آرایۀ گیاهی ختایی مناد حیات، 

محراب زّرین فام آستان قدس رضوی 

سبو و کتیبه به خط ثلث در محراب 

زّرین فام آستان قدس رضوی معروف به 

محراب پیش رو

سبو و کتیبه به خط ثلث در 

محراب زّرین فام آستان قدس 

رضوی معروف به محراب 

پیش رو
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نتیجه گیری:
درخــت زندگــی و آب حیات منادهایی هســتند که با 
مفهوم منشــا حیات و رسچشمۀ زندگی و برکت و باروری 
مرتبط اســت باورهای کهن ایرانی ایــن دو عنرص مقّدس 
را در مکان های مقّدس به تصویر کشــیده اند و درخت و 
آب های حیات بخش را مرکز جهان و منشا زندگی توصیف 
کرده انــد. از طرفــی رابطۀ آتش و نور بــا درخت در باور 
کهــن ایرانی دیده می شــود. آیات قــرآن رابطۀ درخت و 
نــور، درخت و آب حیات و آب به عنوان هســتۀ آفرینش 
موجــودات را تأیید می کند. این حکمــت عرفانی در هرن 
دورۀ اسالمی و در محراب های دورۀ اسالمی که منونه های 
زیبایــی از آن در آســتان قدس رضوی وجــود دارد، جاری 
اســت. در محراب زّرین فام آســتان قدس رضــوی رابطۀ 
شــگفت انگیز این منادها مطابق با فلسفه و حکمت الهی 
آن دیده می شــود. درخت زندگی بــا آرایه های درختی و 
گیاهی ظاهر شــده و به صورت نقش مایــۀ ختایی زمینۀ 
آیات الهی را تزیین می کند. ستون های طرفین محراب نیز 
مناد درخت زندگی هســتند. آب حیات با مناد سبو یا جام 
در پایین و باالی ســتون ها قــرار دارند و در قلب محراب 
قندیل مناد نور پروردگار است. آرایه های اسلیمی با تکرار 
بی انتها، ابدیت را نشــان می دهنــد و ترکیب آن در کنار 
کتیبه های قرآنی که پنج بار )مناد شــیعی، عالمت پنج تن 
مقّدس( تکرار می شــوند، مناد وحدت در کرثت موجودات 
اســت. این وحدت حــول محور الله در قلــب محراب با 
مناد قندیل نشــان داده شــده اســت. در واقع در محراب 
زّرین فام آســتان قدس رضوی، آرایه هــای تزیینی محراب 
از نظــر کارکرد این مکان که رهایی از خود و پیوســنت به 
رضباهنگ های نیایش موجودات برای رسیدن به پروردگار 
اســت هامهنــگ اســت. درخت منــاد حیــات و زندگی، 
آب منشــا آفرینــش موجودات با مناد ســبو و نور مقّدس 
همگی در یک مکان مقّدس جمع شــده اند تا در ظاهری 
وحدت آمیز، انسان را از عامل خاکی به عامل افالک بپیوندند.
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مروری بر قرآن نــگاری در دربار 
امپراطوران گورکانی هند 

و بررســی دو اثر از گنجینۀ قرآن 
آستان قدس رضوی

چکیده:
امپراطوران گورکانی هند از جمله حامیان مهم فرهنگ و هرن اســالمی بودند که 
رابطۀ تنگاتنگی در زمینه های مختلف سیاســی، اجتامعی و فرهنگی با صفویان 
برقرار کردند. شــواهد تاریخی نشــان می دهد امپراطــوران گورکانی هند، ضمن 
حامیت از فرهنگ و هرن ایرانی، به مصحف نگاری نیز توّجه می کردند. برخی از 
شــاهان این سلسله آثاری را بر اماکن مختلف ایران وقف کردند که یکی از آنها 
مصحفی اســت به خط زین العابدین شیرازی که از ســوی جهانگیر بر حرم امام 
رضا )علیه الّسالم( وقف شده است. در گنجینۀ قرآن آستان قدس رضوی مصحفی 
دیگرنگهداری می شــود که آن را بابر، بنیانگذار سلســلۀ گورکانیان هند، به خط 
ابداعی خویش کتابت کرده است. در این نوشتار پس از بررسی مخترص چگونگی 
مصحف نگاری در دربار امپراطوران گورکانی، ویژگی های هرنی دو اثر یاد شده 

نیز بررسی می شود. 

مهدی صحراگرد*

مقّدمه
سلســلۀ گورکانیــان هنــد از ســال 932 هــ .ق تــا 
سال1273ه .ق در بخشی از شبه قارۀ هند حکومت کردند. 
بابر، بنیانگذار این سلسله، از نوادگان تیمور گورکانی بود 
و نسب مادرش نیز به چنگیز می رسید. به همین علّت این 
سلســله را به نام گورکانیان نامیده اند. گورکانیان هامنند 
تیموریــان به فرهنگ و هرن بســیار عالقه مند بودند و در 
دوران حکومت ســیصد و چهل ساله شان بر رسزمین هند، 
به حامیت از هرنمندان و شــاعران زبانزد شــدند. شهرت 
آنان در این زمینه به حّدی رســید که بسیاری از هرنمندان 
و شــاعران ایران به هوای یافنت حامی ای سخاومتند راهی 
آن دیــار شــدند و فرهنگ و هرن ایــران را در آن رسزمین 
گســرتش دادند. گورکانیان بیش از همه به فرهنگ و هرن 
ایــران عالقه مند بودند. مثالً هامیون که مّدتی را در ایران 
گذراند، به فارســی و ترکی شــعر مــی رسود و در آموخنت 
نســتعلیق هّمت گامشت، اکرب شــاه به رغم نسب ترکی، 
زبــان فارســی را زبان رســمی دولتش اعالم کــرد و زیب 
النســا، دخرت اورنگ زیب، دیوان شــعری به فارسی دارد. 
روابط فرهنگی ایران عرص صفوی و گورکانیان هند بسیار 
تنگاتنگ بود اّما به طور کلّی گسرتش فرهنگ و هرن ایران 
در هند دو رسچشــمۀ کلّی داشت: یکی هرنمندانی که با 
مهاجرت به هند شــیوه های هرنی ایــران را به آن منطقه 
منتقل کردند و دیگری آثار هرنمندان مشهور ایرانی که به 

شاهان و درباریان هند پیشکش یا فروخته می شد. 
دربارۀ چگونگی روابط هرنمندان و شــاعران ایرانی با 
پادشــاهان این سلسله سخن بسیار رفته و موضوع روابط 
ایــران و هند در ایــن دوره بارها مورد تأّمــل قرار گرفته 
اســت. اّما یکی از نکاتی که کمرت بدان پرداخته اند، توّجه 
به این نکته است که این رابطه همیشه یک سویه نبود و 
فقط آثار هرنی از ایران به هند رسازیر منی شــد؛ بلکه گاه 
پیش می آمد که امپراطوران و درباریان گورکانی نیز آثاری 
را بــه قصد پیشــکش یا وقف بر مکانی مقــّدس به ایران 
بفرســتند. از آن جمله می تــوان از وقف مصحفی بر مزار 
شــیخ احمد جام از سوی اورنگ زیب و وقف مصحفی از 
جهانگیــر بر حرم امام رضا )علیه الّســالم( یاد کرد. اگرچه 
شــامر این آثار ناچیز اســت و بســیاری از آنان اکنون در 
دست نیســت، همین اندک آثار به جا مانده نیز نشان از 

کوشش آنان برای دوسویه کردن این روابط دارد. 
در گنجینۀ قرآن آستان قدس رضوی مصحفی نفیس به 
خط زین العابدین شــیرازی، از خوشنویسان مهم قرن نهم 
هجری نگهداری می شــود که جهانگیــر، امپراطور مقتدر 
گورکانی هند، آن را بر حرم امام رضا)علیه الّســالم( وقف 
کرده  است. این مصحف از نظر خط و تزیین، از منونه های 
کم نظیر قرن نهم هجری است و شناسایی ویژگی های آن، 
نکات شایان توّجهی از سبک کتابت و تذهیب نسخه های 

قرآنی قرن نهم را روشن می کند. 

در این مجموعه مصحفی دیگر نیز نگهداری می شود 
که به خط ابداعی بابر، بنیانگذار این سلســله است و دو 
ویژگــی متامیــز دارد: یکی اینکه آن را بابر خود شــخصاً 
کتابــت کرده و دیگر اینکه خط به کار رفته در کتابت آن 
خطی رمزی و ابداعی اســت؛ البته این اثر را شاه سلطان 
حســین صفوی بر حرم امام رضا)علیه الّسالم( وقف کرده 

است. 
این نوشــتار بــه بررســی ویژگی های هــرنی این دو 
اثــر مربوط اســت؛ اّمــا پیــش از آن مخترصاً به ســابقۀ 
مصحف نــگاری در دربــار امپراطــوران گورکانــی هنــد 

می پردازیم:

مروری بر سابقۀ مصحف نگاری در دربار امپراطوران 
گورکانی هند

در سلســلۀ گورکانیان هند، در مجموع هفده نفر به 
سلطنت رسیدند که شش نفر از آنان یعنی بابر، هامیون، 
اکــرب، جهانگیــر، شــاه جهان و اورنگ زیــب، مقتدرترین 
پادشــاهان این امپراطوری بودند. بنیانگذار این سلســله 
بابر اســت.1 نام اصلی او ظهیرالّدین محّمــد، از نوادگان 
تیمــور بود. به همیــن علّت عنوان اصلی این سلســله با 
نام گورکانی شــناخته می شــود.2 گفته انــد او خوش دل و 
اهــل فضل و ادب بود و در موســیقی صاحب اســتعداد 
و در شــاعری توانــا. او کــه دانشــمندان و شــاعران را 
تربیــت و تشــویق می کرد، خود نیــز تألیفاتی دارد که از 
جملۀ آن منظومه ای اســت در کالم و فقه حنفی به زبان 
ترکی، رســاله ای در عروض، و نیز کتــاب بابرنامه یا تزوک 
بابری که دربارۀ زندگی خویش نگاشــته اســت3 )علیشاه 

رضوی،1387: 75 و 76(.
بابر به خوشنویســی بســیار عالقه مند بود. همو بود 
کــه خطی مشــکل نویس اخرتاع کــرد که به خــط بابری 
معــروف اســت. بدایونی در ایــن باب گویــد: »ازجمله 
غرایــب و اخرتاعــات آن شــاه مغفرت پنــاه خــط بابری 
اســت که مصحفی بدان خط نوشــته و بــه مّکه معظمه 
فرســتاد«)بدایونی، 1828م: 343 (. گویا این خط را فقط 
خود بابر و میرعبدالحی مشــهدی می توانستند بخوانند. 
از همین رو در ســال 1004 ه .ق کســی نبــود که بتواند 
ایــن خــط را بخوانــد و بنویســد)هروی، 1372: 15(. او 
به جز نســخه ای کــه به این خط نوشــت و میرعبدالحی 
مشــهدی آن را به مّکه فرستاد، نسخه ای دیگر نیز نوشت 
کــه اکنون بــه شــامرۀ 50 در گنجینۀ قرآن آســتان قدس 
رضوی موجود اســت و شاه ســلطان حسین صفوی آن را 
در سال 1009 ه .ق به آستان امام رضا)علیه الّسالم( وقف 
کرده اســت)تصویر1(. مایل هروی نسخۀ مّکه را به خط 
عبدالحی می داند )مایل، 1372: 15( که درســت منی مناید 
زیــرا با دقّت در گفتۀ بدایونی مشــّخص می شــود هردو 
مصحف را بابر نوشته است.4 بدایونی در این باره گوید: 

1. او در ســال 888 ه .ق به دنیا آمد و پس از 38 سال 

سلطنت در سال 937 ه .ق در 49 سالگی درگذشت.

2. نسب بابر چنین اســت: بابر فرزند عمرشیخ میرزا، 

فرزند ابوسعید، فرزند سلطان محّمدمیرزا، فرزند میران 

شاه، فرزند امیر تیمور گورکانی صاحبقران.

3. این رساله در سال 997 به دستور اکربشاه به فارسی 

ترجمه شد.

4. اصل منت بدایونی که در رشح حال عبدالحی آورده 

چنین اســت: »چندگاهی صدر پادشــاه غفــران پناه 

هامیون بن بابر پادشاه و برادرش میر عبدالله قانونی 

از جمله ندیامن خــاص و اهل اختصاص بود. و هردو 

بــرادر به تقوی و طهــارت و نظافــت متّصف بودند 

میرعبدالحی خط بابری را که بابر پادشاه اخرتاع منوده 

و مصحف بدان نوشته به مّکۀ معظّمه فرستاده و اثری 

از آن خط امروز باقی نیســت، خوب می دانســت.« 

)بدایونی، 1828م: 343(

* گروه معامری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد

mdsahragard@gmail.com

تصویر 1. صفحه ای از مصحف بابری. مصحفی که بابر 

به خط اخرتاعی خویش نوشت، محل نگهداری: گنجینۀ 

قرآن آستان قدس رضوی، مأخذ تصویر: گلچین معانی، 

.179 :1347



»چندگاهی صدر پادشــاه غفران پناه هامیون بن بابر 
پادشــاه و بــرادرش میر عبدالله قانونــی از جمله ندیامن 
خــاص و اهــل اختصاص بــود و هردو برادر بــه تقوی و 
طهــارت و نظافت متّصف بودند. میرعبدالحی خط بابری 
را کــه بابر پادشــاه اخرتاع منوده و مصحف بدان نوشــته 
به مّکۀ معظّمه فرســتاده و اثــری از آن خط امروز باقی 

نیست، خوب می دانست.« )بدایونی، 343(
این اثر مّدت ها در کتابخانۀ آستان قدس رضوی محفوظ 
بود و کســی از نوع خط و کاتب آن اطاّلعی نداشت. حتّی 
به گفتۀ احمد گلچین معانی چند مرتبه تصویری از صفحات 
آن را بــرای بررســی و کشــف نوع خط مورد اســتفادۀ آن 
برای خط شناســان و متخّصصان غربی نیز ارسال کردند اّما 
نتیجه ای حاصل نشــد. در ضمن این بررسی ها، قاسم غنی 
پیش از شناســایی کاتب و نــوع خط آن، مفتاح حروفش را 
اســتخراج کرد )تصویر 2( اّما احمدگلچین معانی بر اساس 

نقــل قول هایی که در منابع مختلف دربــارۀ خط ابداعی 
بابر آمده این اثر را از او می داند که صحیح می مناید. 

بابــر مصحــف محفوظ در آســتان قــدس را بر کاغذ 
کشــمیری نوشته و نام ســوره های آن به زر، فواصل آیات 
زرنشــان و نیز کتابت صفحه نخســت آن نیز به زر است. 

هر صفحه هفده سطر دارد)معانی، 1347: 178(.
با دقّت در رســم الخط این مصحف، مشّخص است که 
خــط آن دربردارندۀ حرکت های افقــی، عمودی و مورّب 
است و کاّلً در آن هیچ دوری مشاهده منی شود؛ اّما به رغم 
نظــر مایل هروی کــه خط آن را بر گرفتــه از خط کوفی 
و خطوط باســتانی هند می دانــد )مایل، 1372: 15( هیچ 
نشــانۀ مشــّخصی از خط کوفی در آن نیست، فقط آنچه 
ســبب شده در نظر نخست این رسم الخط به کوفی مباند، 
این است که حرکت های افقی و عمودی و مورّب، ظاهری 
مســطّح به خــط داده و همین امر آن را به کوفی شــبیه 
کرده اســت. افزون بر این، اعراب و اعجام این رسم الخط 
به خط عربی شــبیه اســت و از این حیث با آن اشرتاکاتی 
دارد. شــکل برخی از حروف به نقوش تزیینی شبیه است. 
به خصوص شــکلی با نوک تیز که به رسوی با یک خط در 
وسط شبیه اســت، در متام کلامت به چشم می خورد. این 
شــکل گاه عمودی و گاه متامیل به چپ و راســت است 

که به نظر می رســد هر یک نشانه ای از حرفی به خصوص 
باشــد. نســخه فاقد تزیینات ویژه  اســت. عالیم شامرندۀ 
آیات نیز به شکل چند عالمت مخصوص با رنگی متفاوت 
از منت در حاشــیۀ نسخه در بیرون جدول منت نوشته شده 
است. همچنین عالیم فصل آیات نیز دایره های گرد رنگی 

ساده و فاقد تزیین است. 
شاه سلطان حسین صفوی در سواد وقف نامه، کتابت 
این مصحف را به امام رضا)علیه الّســالم( منســوب کرده 
است. این انتساب از بی اطاّلعی او از کیفیت خط بابری و 

خطوط اّولیۀ اسالمی حکایت می کند.5
مهم ترین خوشــنویس دربار بابر، میرشیخ اّول کرمانی 
بود که متام خطوط شش گانه را نیکو می نوشت. افزون بر 
این، بابر به خط میرعلی هروی )متوفّی951 ه .ق( بسیار 
عالقه منــد بود. البته این دو نفر با هــم در ارتباط بودند 
زیرا میرعلی قطعاتی می نوشــت در مــدح بابر و به هند 
می فرستاد )شیمل، 1382: 102(. گامن می رود آنان پیش تر 
در هرات – هنگامی که بابر برای وفات ســلطان حســین 
بایقرا به هرات رفته بود- یکدیگر را مالقات کرده بودند و 

این آشنایی سابقه ای دیرینه داشت. 
از دورۀ اکــرب و هامیون، شــواهدی روشــن در زمینۀ 
مصحف نگاری در دست نیست. فقط یادداشت هایی در 
چند اثر بر حامیت اکرب از مصحف نویسی صّحه می گذارد.6 
شــواهدی مکتوب در کتب تاریخی نیز بر این گفته صّحه 
می گــذارد از جمله اینکه در اکربنامــه ابوالفضل یادآوری 
می کند که اکرب کوشــید خوشنویسان برجستۀ ایرانی را در 
دربار خویش گردآورد. این نویسنده از هجده خوشنویس 
یاد کرده که در دربار اکرب کار می کردند. یکی ازآنها سیدی 
حســینی از اهالی مشــهد اســت که رسآمد همۀ شیوه ها 
بود. گویا او خوشنویس هفت قلمی بود و نستعلیق را در 
هند تکامل بخشید. تقریباً متام فرمان های نوشته شده در 

هندوستان به قلم او بوده است )شیمل، 1382: 103(. 
جهانگیر، فرزند ارشد اکرب، در سال 1014ه .ق در سی و 
هفت سالگی بر تخت سلطنت نشست. نام اصلی او سلیم 
بــود و در هنــگام تاج گذاری لقب جهانگیــر را برای خود 
برگزید. او نیز مانند پدر در آبادانی کشور سخت کوشید و 
در ســال 1036ه .ق در الهور به خاک سپرده شد )علیشاه 

رضوی، 1387: 86(. 
از دورۀ جهانگیــر نیــز اطاّلعی از وضــع کارگاه هرنی 
دربار در زمینۀ قرآن نگاری، در دست نیست و آگاهی های 
کنونی بیشــرت منحرص به وقف نامه ها و نوشته هایی است 
که بر آثار خوشنویســان پیش از این دوران مربوط است. 
از آن جمله مصحفی اســت به خط یاقوت مستعصمی که 
به ســال 1023ه .ق به کتابخانۀ جهانگیر راه یافته اســت. 
گویــا جهانگیر نســخه های ایــن چنیــن را ترجیح می داد 
که به دیگران هدیه دهد زیرا در این نســخه یادداشــت 
دیگری است که نشــان می دهد شاه، نسخۀ یاقوت را در 

ســال 1029ه .ق به خواجه حســن جویبــاری اهدا کرده 
است)بیانی، 1382: 172(.

همچنین جهانگیر، خود در تزوک جهانگیری از اهدای 
نســخه ای دیگر به خط یاقوت مستعصمی به سیدمحّمد 
در ســال 1027هــ .ق یاد کرده اســت. افزون بــر اینها او 
مصحفی نفیس به خط زین العابدین شــیرازی را که تاریخ 
کتابتش 876 ه .ق اســت بر حرم امام رضا )علیه الّســالم( 
وقــف کرد. ایــن امر با توّجه به مذهب تســّنن شــاهان 
گورکانی هند بسیار شایان توّجه است و از احرتام و ارادت 
ویژه ای که آنان برای امام رضا)علیه الّســالم( قایل بودند، 

حکایت می کند. 
جهانگیر خاصه شــیفتۀ خط نســتعلیق بــود و در آن 
طبع آزمایی می کــرد؛ اّما چنان که از آثارش پیداســت در 
این خط مهارت چندانی نداشــت. او با اشتیاق فراوان به 
جمع آوری آثار استادان ایرانی می پرداخت و بیش از همه 
بــه خط میرعلی هروی عالقه مند بــود. همو بود که پس 
از قتل میر عامد به اشــارت شــاه عبــاس، بانگ برآورد که 
اگر شــاه عباس میرعامد را به من بخشیده بود هم وزنش 
مروارید می دادم. او به رشــیدا، خواهرزادۀ میرعامد پناه 

داد و بسیار نوازشش کرد)شیمل، 1382: 104(.
شــاه جهــان، فرزند جهانگیــر نیز در خط نســتعلیق 
طبع آزمایی می کرد؛ ولی قــدرت قلمش به حدی نبود که 
به قول مهدی بیانی بتوان او را خوشــنویس به شامر آورد 
)مهــدی بیانــی، 1363: ج2، 288(. او نیز مانند پدرش به 

جمع آوری مصاحف خطی عالقه مند بود.7
پرسان شــاه جهان نیز به خوشنویسی بسیار عالقه مند 
بودند. از میان آنان داراشــکوه به نستعلیق عالقه مند بود 
و در آن طبع می آزمود. رشیدا، خواهرزادۀ میرعامد، استاد 
نســتعلیق او بود. داراشــکوه در خط نســتعلیق بهرتین 
خوشــنویس در میان پادشاهان گورکانی بود. او مصحفی 
بــرای مزار ولی خــود، عبدالقادر جیالنــی کتابت کرد که 
هنوز در آن بقعه در بغداد نگهداری می شــود8 )شــیمل، 

 .)104 :1382
اّما حامیت اصلی از مصحف نگاری و گســرتش نهایی 
اســالم در دورۀ اورنگ زیــب پدید آمــد. اورنگ زیب پرس 
شاه جهان بود و در عهد پادشاهی همو بود که امپراطوری 
گورکانیــان به حّد کامل خود رســید )اخــرت، 1357: 19(. 
اورنگ زیب به سال 1069 ه .ق قدرت را در دست گرفت. 
او خود به خط نســخ عالقه مند بود و نسخه هایی از قرآن 
را به این خط نوشت. او در نستعلیق نیز شاگرد سیدعلی 
تربیــزی حســینی جواهر رقــم )ف1094( بود کــه مانند 
رشــیدا از شاگردان میرعامد به شامر می رفت. عالوه بر او 
دیگرانی نیز در زمینه حامیت از قرآن نگاری می کوشیدند 
که تعدد موارد و اســناد به جامانده جزییات بیشــرتی از 

نحوۀ حامیت آنان به دست می دهد.
از نخســتین آثار این دوره نســخه ای اســت که مادر 

داراشــکوه، برادر اورنگ زیب به ســال 1069ه .ق – سال 
به قدرت رســیدن اورنگ زیب- به داراشــکوه هدیه کرده 
اســت. این نســخه پس از قــرآن هیبت الله حســینی به 
لحاظ تاریخی دومین نســخۀ شناخته شده ای است که در 
امپراطوری گورکانی تهیّه شــد )دیگر آثــار در ایران تهیّه 
شــده بود(. از آثــاری که اورنگ زیب خود مســتقیامً در 
تهیّــه یا وقف و اهدای آنها دخالت داشــت چند مورد را 
می توان نام برد: یکی از آثار متعلّق به او نســخه ای است 
به خــط ابراهیم ســلطان تیموری که به ســال 830ه .ق 
کتابــت کرده و اکنون در موزۀ هرنی مرتوپولینت نگهداری 
می شــود)تصویر6(. در این نســخه نوشــته بلندی است 
که اورنــگ زیب به ســال 1048ه .ق به ایــن اثر افزوده 
اســت. نســخۀ دیگری نیز در دست اســت که پیش تر به 
شاهزاده اعظم شــاه و اورنگ زیب تعلّق داشته و اکنون 
در کتابخانۀ ســاالرجنگ نگهداری می شــود. این نسخه را 
حاجی عبدالصمد بن حاجی ارشف عطّار کتابت کرده و به 
سال 1114ه .ق از سوی غیاث الّدین به اورنگ زیب هدیه 
شده است. افزون بر اینها به گواهی برخی از نویسندگان، 
عبدالباقی حّداد، خوشــنویس برجســتۀ خطوط شش گانۀ 
ایران، مصحفی سی پاره به همراه قطعاتی دیگر از خود به 
اورنگ زیب اهدا کرده است. در این آثار مصحفی مربوط 
به قرن نهم که عبدالباقی از پدر خویش به ارث برده بود 
و نیز مصحفی کم نظیر به خط نســتعلیق به تاریخ 1032  

ه .ق وجود داشت)بیانی، 1382: 173(.
از آثــار به جامانــده از اورنگ زیب در خراســان نیز 
می توان از نســخه ای یاد کرد که اورنگ زیب بر مزار شیخ 
احمد جام وقف کرده اســت. این نســخه کــه هم اکنون 
نیــز در مزار شــیخ احمد جام نگهداری می شــود در قرن 
نهم کتابت شــده بود و دارای چند صفحۀ الحاقی به خط 
محّمدبن الله قلی تربیزی به تاریخ 1178ه .ق است )صابر 

مقدم، 1383: 111(.
میراث اورنگ زیــب به فرزندانش رســید. دخرتان او، 
زینت النســاء و زیب النســاء حافــظ قرآن کریــم بودند. 
پرسانــش محّمدمعظّم، محّمدســلطان و محّمد کامبخش 
نیــز کّل قرآن را حفــظ کردند؛ اّما در زمینــۀ قرآن نگاری، 
زیب النســاء مهم تریــن نقــش را ایفــا کــرد. او یکــی از 
شخصیت های برجسته در زمینۀ حامیت از هرن و مذهب 
و علوم به شــامر می رود.9 مصحفی بــه خط این بانو در 
مجموعۀ نــارص خلیلی وجــود دارد. ترقیمۀ این مصحف 
آســیب دیده که تشخیص دقیق نام کاتب را دچار مشکل 
می کند؛ اّما شــواهد بر انتســاب آن به زیب النساء صّحه 
می گذارد. از جمله ســه یادداشــت که کتابت مصحف را 
به زیب النساء منســوب می کند. مذّهب این مصحف نیز 
احتامالً خواهر او، زینت النســاء یا معلّم و استاد تذهیب 
او، موالنا محّمد ســعید اصفهانی متخلّص به ارشف بوده 

است. 10 

5. منت وقف نامۀ شــاه سلطان حســین در این منبع 

آمده است: گلچین معانی، 1347: 181 .

6. از جملــه اینکه در رقم یکی از قرآن های این دوره 

که اکنون در موزۀ بریتیش نگهداری می شــود، آمده 

که هیبت الله حســینی این مصحف را به ســال 981 

ه .ق در شــهر الهور برای استفادۀ سلطان کتابت کرد 

)lings, 1976:79(. این مطلب گویای حامیت مستقیم 

اکرب از مصحف نویسی است؛ نسخه ای که مستقیامً از 

ســوی اکرب برای استفادۀ شــخصی سفارش داده شده 

است. از سوی دیگر، ویژگی های این مصحف از نظر 

نحــوۀ کتابت و تذهیب، آن را به آثار شــیراز در قرن 

دهم بسیار شبیه کرده است. این مطلب نشان دهندۀ 

نکتۀ بسیار با اهّمیتی است و آن اینکه احتامالً در این 

دوره مرکز هرنی یا کارگاهی به شیوۀ کارگاه های ایران 

تحت حامیت اکــرب فّعالیت می کرد که می توان آن را 

شعبه ای از شیراز به شــامر آورد)بیانی، 1382: 171(. 

همچنین نســخه ای دیگر به خط کوفی منســوب به 

عثامن، سومین خلیفۀ راشدین در دست است که آن 

نیز دست نوشته ای دارد که مصحف را به کتابخانۀ اکرب 

منســوب می کند. این نوشته به تاریخ 992 ه .ق مهر 

اکرب و قیمت هشت ارشفی دارد )بیانی، 1382: 172( 

که گویای این نکته است که اکرب افزون بر اینکه خود 

به کتابت مصحف می فرمود به خریداری نسخه های 

کهن نیز مبادرت می ورزید.

7. مهــر او بر دو مصحف به جامانده اســت. یکی از 

آنها اثری اســت به تاریــخ کتابت 959 ه .ق که اکنون 

در مجموعــۀ خلیلــی نگهــداری می شــود. ایــن اثر 

مصحف بســیار زیبایی اســت که گویا به دارایی های 

شاه طهامسب تعلّق داشــته و در دورۀ بعد، از سوی 

یکی از شاهان یا شاهزادگان صفوی به شاه جهان اهدا 

شده است. بر صفحاتی از این مصحف چندین مهر و 

نوشته متعلّق به دورۀ شاه جهان و پس ازآن به چشم 

می خورد که نشــان دهندۀ تغییر محل نگهداری اثر 

است. نام محّمدخان نیز در این اثر مشاهده می شود 

که احتامالً هامن کســی اســت که بعدها در خدمت 

زینت امللــک دخرت اورنگ زیــب بوده اســت)جیمز، 

.)176 :1381

8. پرس داراشکوه به نام سلیامن شکوه نیز خوشنویس 

بود که زیــر نظر میرمؤمن اکربآبادی مشــکین رقم از 

اهالی آگرا تعلیم گرفت.

9. او درســال 1048ه .ق به دنیا آمد و عالوه بر حفظ 

قــرآن به تحصیل رصف و نحو و معانی و ســایر علوم 

هّمــت گامرد. او خطوط نســتعلیق و نســخ را نیکو 

می نوشت. مهدی بیانی رشیدا را استاد خط نستعلیق 

او می دانــد )بیانی، 1363: 393(. شــاعر نیز بود و در 

شــعر »مخفی« تخلّــص می کرد و دیوانی به فارســی 

دارد)تقــدم، 585(. عــّده ای وفــات او را 1112 ه .ق 

و برخــی دیگــر 1113هــ .ق می دانند. گویــا مرقّعی 

شــامل قطعات خوشنویســی و نگارگری از هرنمندان 

ماوراءالنهر و ایرانی و هندی برای او تهیّه شــده است 

)رحیمی فر، 13(.

10. محّمد ســعید شــاگرد رشــیدا بود و بــرادرزادۀ 

محّمدباقر مجلسی به شامر می رود. او اندکی پس از 

به قدرت رسیدن اورنگ زیب به هند رفت و به سمت 

معلّم بزرگ ترین دخرت شاه گامرده شد.

تصویر 2. مفتاح حروف مصحف بابری. اســتخراج از 

قاسم غنی، مأخذ تصویر: گلچین معانی، 1344: 62.



مشــّخصات مصحف وقفی جهانگیر بر حرم امام رضا 
)علیه الّسالم( 

این مصحف را زین العابدین شیرازی، از خوشنویسان فّعال 
در نیمۀ دوم قرن نهم در شــیراز کتابت کرده اســت. در این 
دوره ترکامنان بر شیراز مسلّط بودند و حامیت های درباری از 
تولید نسخه های چندپاره و نفیس به طرزی چشمگیر کاهش 
یافته بود. زمانی این نکته بهرت مشــّخص می شود که بدانیم 
تا حدود ســال 838 ه .ق ابراهیم ســلطان تیموری در شیراز 
با تشکیل یک کارگاه مفّصل از هرنمندان و تولید آثار نفیس 
حامیت می کرد11 اّما در سال 850ه .ق، همزمان با درگذشت 
شــاهرخ تیموری، حکومت فارس به دســت ترکامنان افتاد. 
پیش از این هم یعنی در فاصلۀ بین وفات ابراهیم ســلطان 
و درگذشت شــاهرخ بســیاری از هرنمندان شیراز به هدف 
برخورداری از حامیت دربار به هرات کوچیده بودند. اگرچه 
ترکامنــان نیز در حامیت از تولیدات هرنی شــهرت دارند،اّما 
بیشــرت حامیت های آنان در پایتختشــان، تربیز برقرار بود. با 
این حال فّعالیت های هرنی شــیراز به سبب وجود بازرگانان 
و متولیــان با اندک تغییری در کیفیت و ســبک برقرار ماند. 
زین العابدین شــیرازی هرنمند این دوره است. از او اطاّلعی 
در دست نیست. نامش در تذکره های خوشنویسی ذکر نشده 
و همچنین آثار شناخته شــده اش به قدری نیست که بتوان 
حدودی از چگونگی فّعالیت و حیاتش ترســیم کرد. حتّی به 
درســتی منی دانیم پس از آموزش و کســب درجۀ استادی در 
کجا فّعالیت می کرده است. از آنجا که این اثر »برسم خزانة ... 
ابوالفتح ... حسن بهادر خان« از امرای آق قویونلو تهیّه شده 
است، می توان حدس زد او در این دوره در تربیز بوده است. 
سبک تذهیب اثر نیز به آثار ترکامنان شبیه است. البته نباید 
فراموش کرد مشابه چنین تذهیبی در شیراز نیز کار می شده 
اســت. اندازۀ کوچک و استفاده از قلم های ریز اندام در این 
اثر بر پایۀ شــیوۀ تولید مصحف های خطی در شیراز پس از 

تیموریان است. 
مشّخصات کلّی اثر چنین است12:

شامرۀثبت: 137 )گنجینه قرآن(
اندازه: 18×26 سانتی مرت

خط: منت ریحان زّرین محّرر و ترجمۀ فارسی نسخ سیاه
کاتب: زین العابدین بن محّمدکاتب شیرازی

تاریخ کتابت: جامدی االّول 876 ه .ق 
واقف: ابواملظفر نورالّدین محّمدجهانگیر 

مشّخصات نســخه: دوصفحۀ نخســت )فاتحة الکتاب( 
مذّهــب و مرّصع با دو کتیبۀ صــدر و ذیل در هر صفحه به 
رقاع ســفیداب؛ آغاز ســورۀ بقره از صفحۀ سوم با رسلوحی 
ظریف؛ دوصفحۀ پایانی نیز با حاشیه و کتیبه های صدر و ذیل 
مذّهب و مرّصع. متام صفحات مجدول اســت و رسسوره ها 
مّذهب. هر صفحه با احتســاب ترجمه، هجده ســطر دارد. 
اندازۀ جدول 10×2/ 15سانتی مرت است)گلچین معانی، 1347: 

147(. )تصویر3(

افزوده هــا: آغاز و پایان نســخه دو ترنــج دارد با منت 
زیــر: ترنج اّول: »هذا الکتاب الله املجید قد ســطر برســم 
خزانــة العامــرة الســطانیة خلیفــة الله فــی االرضین آیة 
الطلــف و الرحمــة للعاملین املؤید بعون امللک املســتعان 
ابوالفتح مظفرالســلطنة والدنیا و الدین حســن بهادر خان 
خلدالله خالفته و ســلطانه و نرص جنــوده و اعوانه« و در 
ترنج دوم: »قداستسعد بتحریر هذا املصحف املنیف املتثال 
االمــر املطاع الرشیف العبد الفقیــر املحتاج الی رحمة الله 
امللک الغنی زین العابدین بن محمدالکاتب الشــیرازی فی 
شهر جامدی االول سنة ست و سبعین و مثامنائه الهجریه«. 

)تصویر4(
در صفحــات پایانی نیز چند عبــارت و رضب مهر به 
این رشح نقش بســته اســت: 1. »زیارت شــد« و زیر آن 
رضب مهری بیضی به خط نســتعلیق »ســعیداالنصاری«؛ 
2. در یک مهر مربّع به خط نستعلیق »وقف رسکار فیض 
آثار حرضت ثامن االمئه ســالم اللــه علیه«، 3. »بتاریخ 29 
صفر املظفر زیارت شــد ســنه 1289«، و زیر آن در مهری 

مربع به خط طغرا »سلطان محّمد حاجب العتبه العلیه«؛ 
4.»بتاریخ شــهر رجب املرجــب 1287 در عرض کتابخانه 
مبارکه زیارت شــد« و زیــر آن رضب مهری مربّع به خط 

نستعلیق »ابوالقاسم الحسینی«. )تصویر5 و 6( 
مالحظات: 

الف. خط: منت قرآن به خط ریحان کتابت شده است. 
مطابق رسم رایج نسخه های نفیس منت را با زرحل نوشته 
و دور حروف را با رنگ ســیاه  قلم گیــری کرده اند. تحریر 
)قلــم گیری( نوشــته به مهارت زیادی نیازمند اســت زیرا 
هــم باید ظرافــت کار یک نقاش را بــه کار گرفت و هم 
دانش و مهارت یک خوشــنویس را؛ بــه همین علّت، گاه 
کاتبان خــود کار تحریر را انجام داده اند. البته در این اثر 
مشــّخص نشــده که محّرر چه کسی اســت ولی به گامن 
فــراوان زیــن العابدین این کار را انجام نداده اســت چرا 
کــه اگر این طــور بود در رقــم بدان اشــاره می کرد. خط 
ریحان منت ویژگی هایی خاص دارد که شایان توّجه است. 
اّول ضخامــت زیاد حــروف در برابر اندازۀ آن اســت که 

11. بــرای اطاّلعات بیشــرت نک: مهــدی صحراگرد. 

»ابراهیم ســلطان بانی مدرســه دارالصفای سلطانی 

شیراز«، گلستان هرن، ش 13، صص90-93؛ فرانسیس 

ریشارد. »نصیرالدین ســلطانی، نصیرالدین مذّهب، 

و کتابخانۀ ابراهیم ســلطان در شیراز«، ترجمۀ سید 

محّمد مرعشــی، در: نامۀ بهارســتان، ش5، س سوم، 

1383،صص 140-131.

12. بــرای دیدن تصاویر آن نک: مهــدی صحراگرد، 

مجیدفداییان، و محســن عبادی. شاهکارهای هرنی 

در آســتان قدس رضوی: منتخب قرآ ن های نفیس از 

آغاز تا سدۀ نهم هجری، صص 217-214.

تصویر 5. 

صفحۀ پایانی مصحف وقفی جهانگیر، 

کاتب زین العابدین شیرازی، 

تاریخ کتابت 876 ه.ق، محل نگهداری: 

گنجینۀ قرآن آستان قدس رضوی، 

مأخــذ تصویــر: صحراگــرد و دیگران، 

 .217-216 :1392

تصویر 3. 

ترنج پایانی مصحف 

وقفی جهانگیر، کاتب 

زین العابدین شیرازی، 

تاریخ کتابت 876ه.ق، 

محل نگهداری: 

گنجینۀ قرآن آستان 

قدس رضوی، 

مأخذ تصویر: گلچین 

معانی، 1347: 149.

تصویر 4. صفحۀ افتتاح مصحف وقفی جهانگیر، کاتب 

زین العابدین شــیرازی، تاریخ کتابت 876 ه.ق، محل 

نگهداری: گنجینۀ قرآن آســتان قــدس رضوی، مأخذ 

تصویر: صحراگرد و دیگران، 1392: 217-216. 



علّت آن بیشــرت به سبب تحریر خط اســت چرا که رنگ 
مشــکی دور، کلامت را برجسته کرده است. بخشی دیگر 
از این ویژگی به نحوۀ رعایت تناسبات از سوی کاتب نیز 
مربوط اســت که کلامت را به نسبت اندازۀ حروف کمی 
چاق نوشــته اســت. البته این امر بیشــرت به سبک کاتب 
مربوط اســت و بدان معنا نیست که خط خارج از اصول 
و قاعده اســت. این ویژگی زمانی بهرت درک می شــود که 
خط ریحان این اثر را با مصحف معروف ابراهیم ســلطان 
در همین مجموعه مقایسه کنیم. در کار ابراهیم سلطان، 
کلامت ظرافت و کشــیدگی بیشــرتی دارند. ویژگی دیگر 
خــط آن کوتاهی حروف عمودی اســت. معموالً در خط 
ریحان، الف ها بلندتر و کشــیده تر از خط ثلث یا نســخ 
کتابت می شود. این کشــیدگی الف ها ویژگی بارز ریحان 
و محّقق اســت؛ زیرا در اصــول این قلم ها اندازۀ الف دو 
نقطه بلندتر از الف در ثلث اســت. اّما در این اثر تناسب 
اندازۀ حروف عمودی نسبت به اندازۀ قلم و دیگر حروف 
مشــابهت زیادی به ثلث دارد. اعــراب و عالیم ریحان را 
با رنگ ســیاه نوشــته اند. شــاید بدان علّت که در ریحان 
معموالً اعراب را با قلمی ظریف تر می نوشتند و در اینجا 
برای اینکه وقت کمرتی رصف این کار شود با هامن قلمی 
که ترجمه را نوشــته اند منت را نیز اعراب گذاری کرده اند. 
خط نســخ ترجمه نیز هامنند منت استادانه است و سبکی 
خاص دارد. کاتب در نوشــنت برخی از حروف گردش کمی 
به کار برده و خط، خشــک و مسطّح شده است؛ مثالً در 
نحوۀ نوشنت »د« متّصل. ترجمۀ منت بدون توّجه به قواعد 
ســطر و سواد و بیاض مستقیامً زیر هر کلمۀ عربی نوشته 

شده است.
ضامیم نســخه به خصوص رسســوره ها را به قلم رقاع 
رنگه نویسی کرده اند؛ گاه به سفیداب، گاه به زنگار و گاه 

به شنجرف و زر. 
 تذهیب و تزیینات: دو صفحۀ افتتاح نسخه به سورۀ 
فاتحة الکتاب اختصاص دارد که در هر صفحه ســه سطر 
کتابت شده اســت. این صفحات مجلّل ترین و پرکارترین 
صفحات نسخه است. باال و پایین منت دو کتیبۀ بازوبندی 
اســت که در آن نام ســوره و تعداد آیات را به رقاع سفید 
نوشــته اند. بخــش میانی هر صفحه ســه قــاب دارد که 
بخش بــاال به دو کتیبۀ یاد شــده با تزیینات اســلیمی و 
ختایی مربوط اســت و قاب میانی منت قرآن اســت. دور 
این بخش ها جدول پهنی اســت که درون آن ترنج هایی با 
نقــوش ختایی بر زمینۀ اخرا نقش بســته و دور همۀ آنها 
را کمندی نســبتاً پهن با زمینۀ الجوردی و نقش واگیره ای 
اســلیمی و ختایی در بــر گرفته اســت. دور کمند را نیز 
با رشفه های الجوردی تزییــن کرده اند. تزیینات زمینۀ هر 
بخش ترکیبی از نقوش اسلیمی و ختایی است. اسلیمی ها 
بــه رنگ اخرا و گل ها و ســاقه های ختایــی با رنگ هایی 
متفاوت از سبز و زرد و الجوردی و سفید است. این سبک 

تذهیــب در قرن دهم با اندک تغییراتی به ســبک غالب 
تذهیب نســخه های خطی تبدیل شــد. صفحــات پایانی 
نســخه که دربردارندۀ معوذتین اســت نیز ترکیبی مشابه 
دارد با این تفاوت که فاقد کمند و رشفه است. زمینۀ متام 

بخش های آن به جز منت الجوردی است.

مأخذ تصاویر: 

مهدی صحراگرد، مجیدفداییان، و محســن عبادی. شاهکارهای هرنی در 
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تصویر 6. 

جزییاتی از صفحۀ پایان 

منت قرآن در مصحف وقفی 

جهانگیر شامل رضب مهرها و 

یادداشت های افزوده.



تأثیر سّنت » وقف« 
در حفظ و توسعۀ کتاب آرایی ایرانی

با تأّملی بر مصاحف کتابخانه 
آستان قدس رضوی

چکیده:
یکی از ســّنت های ارزشــمند در تاریخ اجتامعی- مذهبی ایران، از دیرباز تا به امروز، سّنت »وقف« نسخ خطّی، 
ســاخت بناهــا و آثــار عام املنفعه بوده اســت. این مهم در فاصلۀ ســده های پنجم تا دهم هجــری مورد توّجه 
پادشــاهان، درباریان، علام و حتّی گاهی مردمان عادی بوده و با آغاز دورۀ صفوی و تثبیت مذهب شــیعه در 

ایران، توسعۀ فراوانی یافت.
تأثیر ســّنت وقف بر حفظ مصاحف قرآنی )به ویژه در ایران( مسئله ای است بسیار حایز اهّمیت، آن چنان که از 
میان منونه های فراوان مصاحف قرآنی وقفی، مجموعۀ ارزشــمندی در کتابخانه های آســتان قدس رضوی، آستان 
مقّدس قم، شاهچراغ شیراز، کاخ گلستان، کتابخانۀ ملّی، مرعشی قم، موزۀ ملک و... وجود دارد که در پی قرن ها 
به واســطۀ هوشــمندی واقفین این آثار به بهرتین شــکل ممکن حفظ و نگهداری گردیده اســت؛ اّما به تحقیق 
می توان مصاحف وقفی موجود در کتابخانۀ آستان قدس رضوی را که هم به لحاظ تعداد و هم به لحاظ تاریخی 
و نسخه شناسی از اهّمیت ویژه ای برخوردارند، مهم ترین منبع و مرجع مصاحف وقفی در جهان اسالم دانست.

در ایــن مقال عالوه بر معرّفی قدیمی ترین مصاحف وقفی و واقفیــن این مجموعه، صفحات وقف نامه ها را به 
لحاظ ویژگی های خوشنویســی و گرافیکی نیز مورد بررســی قرار خواهیم داد. گفتنی اســت حضور تعداد قابل 
 توّجهی از زنان واقف، در میان واقفین نُســخ کتابخانۀ آســتان قدس و همچنین مصاحف وقفی با ترجمۀ فارسی 

نکات جالب توّجه دیگری است که از نظر می گذرد.
واژگان کلیدی: وقف، وقف نامه، خوشنویسی، مصاحف قرآنی، زنان واقف، کتابخانۀ آستان قدس رضوی

کیانوش معتقدی*

جایگاه وقف در کتاب آرایی ایرانی:
وقف1 از نظر اجتامعی از مظاهر خاص پیرشفت جامعۀ 
دینی به شــامر می آید و عالوه بر جنبۀ ایامن قلبی و ادای 
فریضه ای مذهبی، فرصتی است تا آثار ارزشمند هر دوران 
تا ســده های بعد حفظ و ماندگار گردند. وقف در ایران را 
می تــوان در قالب دو طبقه بندی اصلی مورد بررســی قرار 
داد: اّول وقف نسخ خطّی و دیگر وقف بناهای عام املنفعه 
)مدرســه، مســجد، بیامرســتان، کاروان رسا، آب انبار و...(. 
واقفین دورۀ اســالمی در ایران عمومــاً مردان بودند؛ اّما از 
حدود سدۀ پنجم ه.ق. منونه هایی از وقفیات زنان نیکوکار 

نیز در دست است.
یکی از مشــهورترین وقف نامه هــای تاریخ کتاب آرایی 
ایــران، وقف نامۀ »ربع رشــیدی« اســت، كه بــا خط خود 
رشــیدالّدین فضل الله، مؤّســس ربع رشــیدی، نوشته شده 
است. نسخۀ اصلی این وقف نامه اكنون در كتابخانۀ مركزی 

تربیز نگهداری می شود.2
 بر مبنای فهرســتی که »شیخ بهایی« در روزگار صفوی 
از موقوفات شهر مشهد ارایه داده، بخش عظیمی از واقفین 
مردان بودند که در رأس همه »شــاه عبــاس صفوی« قرار 
داشــت که مجموعۀ کم نظیری از مصاحف قرآنی را وقف 

کتابخانۀ حرم امام رضا )علیه الّسالم( کرده بود.
در بررســی نســخ خطّی کــه بــه لحــاظ کتاب آرایی 
)شــیوه های خوشنویســی، تذهیب و تجلیــد( از اهّمیت 
ویــژه ای برخوردارنــد، صفحات حــاوی متــون وقف نامه 
همواره راهگشای شناخت هرچه بیشرت تاریخچه و سابقۀ 
کتابت این گونه آثار اســت. بررســی و تحلیل وقف نامه ها، 
طبقه بندی اجتامعی واقفان و تأّملی بر شیوۀ خوشنویسی 
صفحات وقف نامه ها، همه و همه فرصتی را برای آشنایی 

بیشرت با تاریخچۀ کتاب آرایی ایران فراهم می کند.
گفتنی اســت در برخی مــوارد وقف این گونــه آثار با 

انگیزه های سیاســی از سوی ســالطین و فرمانروایان انجام 
می پذیرفته است.

پر واضح اســت که شهر مشهد به واســطۀ وجود حرم 
مطّهر امام هشــتم شــیعیان، از دیرباز مــأوای ارادمتندان 
خاندان عصمت و طهارت )علیهم الّســالم( بوده اســت. در 
ایــن رهگــذر و با تأســیس قرائت خانــه و کتابخانه و طی 
قرن هــا، مجموعــه ای کم نظیر از مصاحــف قرآنی در این 
مجموعــۀ آرامگاهی گردآوری شــد و در هر دورۀ تاریخی، 
به مدد عالقۀ بزرگان مذهبی و مملکتی، مصاحفی چند نیز 
بــه آن افزوده گردید. خوشــبختانه امروز با تکیه بر همین 
صفحات وقف نامــه، ترقیامت و نقوش ُمهر موجود در این 
نسخ، می توان اطاّلعات ارزشمندی از روند تهیه و تولید این 
آثار، نام سفارش دهندگان، هرنمندان )خوشنویس، مذّهب، 
مجلّد و صحاف( و واقفین این نفایس را شناسایی و بررسی 

منود.

معرّفی واقفین و مصاحف وقفی کتابخانۀ آستان 
قدس رضوی

قدیمی تریــن مصحف وقفــی کتابخانة آســتان قدس 
رضوی مشــهد، جــزوۀ قرآنی کوچکی اســت کــه کاتب و 
واقــف آن، »کشــواد بن امالس«، این مصحــف کم نظیر را 
در تاریخ 327ه.ق. در شــهر اصفهان کتابت منوده اســت 
)شــامرۀ ثبت 3013(. پس از این نســخه، جــزوۀ قرآنی )با 
شامرۀ ثبت 3004(، به خط کوفی نزدیک به نسخ اّولیه و از 
منونه های ممتاز قرآن نگاری سدۀ چهارم ه.ق. موجود است 
که همواره با نام واقفش، »ابن سیمجور«، شناخته می شود و 
در تاریخ 383 ه.ق. وقف آستان حرضت رضا )علیه الّسالم( 

گردیده است.3
واقف دیگر ســدۀ چهارم ه.ق. »ابوالقاســم منصور بن 
محّمــد بــن کثیر«، از رجــال و دبیران مشــهور غزنویان و 

منونه های وقف نامۀ مصحف سده های چهارم و پنجم 

ه.ق. در کتابخانۀ آستان قدس رضوی

1 - وقف در ادبیّات  فارســی به معنای » ایســتادن و 

پایندگی« است.

2 - در مقّدمۀ وقف نامۀ ربع رشیدی -كه بسيار مفّصل 

است- رشــيدالّدين فضل الله، شواهدي از احاديث و 

آيات قرآن بيان كرده و اعامل »ســيئه و صالحه« را با 

هم مقايسه منوده و بهرتين اعامل صالحه را »خريات 

جاريه« يا »وقف« دانسته است و آن را ييك از بهرتين 

اعامل شمرده و سپس عمل خويش را از نظر كيفيت 

وكّميت، برتر از هر منونه ای تا آن زمان در رسزمني های 

اسالمی دانسته است.

3  - نام کامل وی »ابوالقاســم علــی بن نارص الدوله 

ابی الحســن محّمــد ابراهیم بن ســیمجور«) متوفّی 

387ه.ق.( از امرای قهستان و رسدار معروف خراسان 

بوده و در عهد »نوح بن منصور سامانی«)378ه.ق.( 

حکومت خراسان را بر عهده داشته است.

* پژوهشگر هرنهای ایرانی - اسالمی

kianooshart@gmail.com



صاحب دیوان خراسان در عهد سلطان محمود غزنوی بوده 
کــه جزوۀ قرآنی )با شــامرۀ ثبــت 3282( را در تاریخ 393 

ه.ق. وقف آستان منوده است.
در گنجینۀ کتابخانۀ آســتان قدس رضوی، پانزده جزوه 
از قرآنی سی پاره )با شامرهای ثبت 3324 و 1501( موجود 
است، که کاتب آن »ابوالربکات علی بن الحسین الحسینی« 
بوده و بر اســاس وقف نامه ای که در صفحۀ آغازین نسخه 
به دست خط »ابوعلی بن حسوله«4 نگاشته شده، در تاریخ 

421ه.ق. وقف آستان گردیده است.
بی شــک، یکــی از مهم تریــن مصاحف قرآنــی تاریخ 
کتاب آرایی ایران، قرآن ســی پاره به خط و تذهیب »عثامن 
بن ورّاق غزنوی« است که در تاریخ 464ه.ق. و به سفارش 
»شیخ الرییس ابو جعفر محّمد بن احمد عبدوسی« کتابت 
گردیده و در تاریخ 614 ه.ق. از سوی »علی بن الفضل بن 
علی الحاجی البطرانی« وقف کتابخانۀ آستان قدس رضوی 
گردیده اســت. در کنار این مصحف، نسخۀ مشابه دیگری 
نیز وجود دارد که کار کتابت و تذهیب آن توّســط »محّمد 
بن عثامن ورّاق غزنوی« )نوۀ عثامن ورّاق( انجام پذیرفته و 
طبق وقف نامه اش، از سوی »محّمدبن ابی دلف حلفوری« 
ملّقــب به "رشف" وقف مســجد جامع شــهر »حلفور«، از 
توابع شــهر طوس شــده و بعدها به کتابخانۀ آستان قدس 

رضوی منتقل گردیده است.  
در میان واقفین مشــهور سدۀ ششــم ه.ق. با نام هایی 
متعّدد از زنان و مردان واقف مواجه هستیم؛ از جمله »علی 
بن اســمعیل بن ابی مســعود« مصحف قرآنــی زیبایی )با 
شــامرۀ ثبت 56( را در تاریخ 535 ه.ق. در حضور شاهدی 
به نام »علی بن حمزه بن علی البزاز«  وقف آســتان منوده 

است.5  
با ورود به ســدۀ هفتم ه.ق. و تغییرات اساسی در کار 
کتابت )به ویژه رواج خط نســخ( مصاحف بیشرتی تولید و 
وقف آســتان قدس رضوی گردید؛ برای منونه قرآنی به خط 
کوفی دوران گذار موجود اســت که در صفحۀ نخســت آن 
منت وقف نامۀ جالب توّجهی به چشــم می خورد؛ بر اساس 
این وقف نامه، نسخه )با شامرۀ ثبت 3266( توّسط »محّمد 
بن محمود بن عیســی ادیب الطربی« در تاریخ 690 ه.ق. 
وقف آستان گردیده است. همچنین قرآن مرتجمی )با شامرۀ 
ثبت 1732( وجود دارد که کاتب و واقفش شــخصی به نام 
»سعد بن عبدالجبار بن احمد املکنی بابی الحرث« بوده و 
به لحاظ ســبک کتاب آرایی مشابه نسخۀ مشهور "راوندی" 

در همین مجموعه است.
در میان مصاحف متعلّق بــه دورۀ ایلخانی، که عمدتاً 
قرآن های نفیســی در قطع بزرگ بوده اند، پنج منونۀ ممتاز 
وقفی در کتابخانۀ مشــهد موجود اســت که اّولین نســخه 
در تاریخ 730 ه.ق. توّســط »حســین بن محّمد العارزی« 
)با شــامرۀ ثبت 4374(، دومین نسخه در تاریخ 736 ه.ق. 
توّســط »شــیخ علی نویان ابن امیر علی« )با شــامرۀ ثبت 
3707(، سومین نســخه در تاریخ 765 ه.ق. توّسط »صالح 
بــن محّمد بن علــی صانع یزدی« )با شــامرۀ ثبت 3741(، 
چهارمیــن نســخه در تاریــخ 778ه.ق. توّســط کاتب اثر، 
»مرتضی بن محّمد بن احمد الحسینی السمنانی« )با شامرۀ 
ثبت 411( و پنجمین مصحف در تاریخ 1236ه.ق. توّســط 
»نورمحّمد خان بن امیر مراد علیخان تالپر« )با شامرۀ ثبت 

141( وقف آستان قدس رضوی گردیده است. 
بــا آغاز عهد تیموری، کار تولیــد مصاحف نفیس بیش 

از گذشــته در شــهرهای ایران رواج یافت و بسیاری از این 
نفایس در کتابخانه هایی که از ســوی شــاهزادگان تیموری 
و آق قویونلوها تأســیس گردیده بود، تهیه و ســپس وقف 
مکان های مذهبی گردید. در گنجینۀ آســتان قدس رضوی 
مصحفی )با شامرۀ ثبت 255(  به خط خوشنویس برجستۀ 
ســدۀ نهم ه.ق.،»عبدالله مروارید«، موجود اســت که در 
تاریخ 1062ه.ق.  توّسط »میرزا نظام امللک ابن میرزا علی 

خان بیک« وقف آستان گردیده است.
 اّما مصحــف بی مانند این مجموعــه، منتخب دوازده 
ســورۀ قرآنی اســت، که کار کتابت آن را »ابراهیم سلطان 
بن شــاهرخ« تیمــوری انجــام داده و شــخصاً آن را وقف 
آســتان امام هشتم شیعیان منوده اســت. این مصحف در 
ابعاد بزرگ 64×80 ســانتی مرت و در قالب مکتب شیراز در 
تاریخ 827 ه.ق. کتابت و تذهیب گردیده است. در همین 
راســتا دو جزوۀ قرآنی نیز از همین دوران )مکتب هرات( 
توّسط »شیخم سوداگر«، احتامالً از رسدارن تیموری، وقف 

کتابخانۀ آستان قدس رضوی گردیده است.
دیگر مصحــف وقفی مهــم این مجموعــه، اثر یگانۀ 
خوشــنویس برجســتۀ ایرانی، »عبدالله طبــاخ هروی« )با 
شــامرۀ ثبت 153( اســت که به ســفارش »رکن الســلطنه 
عالءالدوله بهادرخان« در تاریخ 845 ه.ق. به سه قلم نسخ، 
محّقق و رقاع کتابت گردیده و در تاریخ 1040ه.ق. از سوی 
»اعتقادخان«، فرزند غیاث الّدین محّمد رازی، وقف آستان 

گردیده است.
ســدۀ نهم هجــری از دوره هــای باشــکوه قرآن نگاری 
در قالــب مکاتب شــیراز، هــرات و تربیز بــود و در پرتو 
حامیت های شــاهزادگان و امرای ایرانی مجموعه ای عظیم 
از مصاحف نفیس تهیــه و وقف گردید. یکی از منونه های 
نفیــس و مرتجــم این دوران، قرآنی اســت بــه خط »زین 
العابدین بن محّمد کاتب شــیرازی« که به ســفارش خزانۀ 
»ابوالفتح مظفرالدین حسن بهادرخان« در تاریخ 876 ه.ق. 
کتابت و بعداً توّسط »ابواملظفر نورالدین جهانگیر«، پادشاه 

گورکانی هند، وقف آستان گردید.
الزم به ذکر اســت، در فاصلۀ ســده های نهم تا یازدهم 
ه.ق. تعــداد قابل توّجهی از هرنمندان خوشــنویس، نقاش 
و مذّهــب در پی قدرت یافنت مغــوالن گورکانی هند -که 
مســلامن نیز بودند- به شــبه قارۀ هند مهاجرت کردند و 
بــه همین ســبب مجموعۀ عظیمــی از مصاحــف قرآنی، 
دیوان اشــعار فارسی و قطعات نســتعلیق در شیوۀ هندو 
ایرانــی تهیه و تولید شــد و بســیاری از نفیس ترین آنها از 
سوی پادشــاهان گورکانی وقف آســتان مقّدس امام هشتم 
)علیه الّسالم( گردید. یکی از زیباترین منونه های این قرآن ها، 
قرآن وقفی معروف به قرآن صد )با شامرۀ ثبت 100( بوده که 
متامی صفحات آن دارای تذهیب پُرکار مکتب کشمیر است، 
همچنین قرآنی )با شــامرۀ ثبت 106( که »ســلطان ابراهیم 
قطب شاه«، پادشاه گلکنده دکن، در تاریخ 970 ه.ق. وقف 

آســتان منود و نسخۀ دیگر )با شــامرۀ ثبت291( که توّسط 
»ســلطان عبدالله قطبشــاه« در تاریــخ 1051ه.ق. وقف 

آستان قدس رضوی گردید.
عهــد صفوی عالوه بر اینکه عرص شــکوفایی اقتصاد و 
بازرگانی ایران بود، با به رســمیت شــناخنت مذهب تشیّع، 
فصلی نوین در شیوۀ تفّکر و زندگی ایرانیان رقم زد. از سوی 
دیگر، این دوران عرص رونق موقوفات در اشکال گوناگون، 
بــرای منونه در بناها و کتابخانه های شــهرهای اردبیل، قم، 
اصفهان و مشهد به شــامر می آید. پس از این دوران، حرم 
رضوی نیز به عنوان یک نهاد دولتی اهّمیت ویژه ای یافت. 
از جملــه وقف نامه هــای جالــب توّجــه ایــن دوران، 
وقف نامۀ »ســلطان حســین صفوی« بر مصحف »بابری«6 
اســت، که در آن، بابر، پادشــاه و مؤســس سلسۀ گورکانی 
هند، خطی دشــوار را اخرتاع منود و نسخه ای را به آن خط 

نگاشت.
شــاه طهامسب تغییرات اساســی در ادارۀ امور حرم و 
موقوفــات آن به وجود آورد و حرم به یک ســازمان دولتی 
تبدیل شــد که شــاه در رأس آن بر امور حرم نظارت عالیه 
داشــت و متولّی به عنوان نایب شاه امور حرم و موقوفات 
را زیــر نظــر او اداره می کرد. در همین راســتا و در زمینۀ 
وقف نســخ خطّی، روزگار »شــاه عباس« یکی از دوره های 
باشکوه به حســاب می آید. شاه عباس در فاصلۀ سال های 
1007 تــا 1009ه.ق. تعداد قابــل توّجهی مصحف نفیس، 
شــامل چندیــن قرآن نفیــس و چند دست نوشــته به خط 
کوفی منســوب به امئه از جمله حرضت علی)علیه الّسالم(، 
امام حســن )علیه الّسالم(، امام حســین )علیه الّسالم(، امام 
سجاد )علیه الّســالم(، امام صادق )علیه الّسالم( ، امام کاظم 
)علیه الّسالم( و امام رضا )علیه الّسالم( وقف کتابخانۀ آستان 
منــود، کــه وقف نامۀ کلیۀ این مصاحف بــه خط و امضای 

»شیخ بهایی« است.
»شــاه ســلیامن صفوی« قرآنی را در تاریخ 1090ه.ق. 
)با شامرۀ ثبت 154( و »سلطان حسین صفوی« سه نسخه 
)شــامره های ثبت 134، 773 و 50( را در فاصلۀ ســال های 

1110 تا 1119ه.ق. وقف کتابخانۀ حرم منوده اند.
در ادامه و در دوره های بعد نیز ســّنت وقف از سوی 
شــاهان سلســله های افشــاریه، زندیه و قاجاریه همچون 
گذشــته پیگیری شــد که البتــه حجم آثار وقفــی در عهد 
قاجار بیش از دو دورۀ قبل بود و به طور مشّخص از سوی 
»فتحعلی شاه« و فرزندانش مصاحف بسیار نفیسی وقف 
کتابخانۀ آســتان گردید؛ که برای منونه مــی توان به قرآنی 
)با شامرۀ ثبت 108( با تاریخ وقف 1233ه.ق. اشاره منود.

دیگر واقفین این دوران عبارتند از: 
طهامســب میرزامؤیّدالدوله  )1273ه.ق.(،  مشــیرالدوله 
)1283ه.ق.(، حمــزه میــرزا حشــمت الدوله )1288ه.ق.(، 
شمس الدوله )1284ه.ق.(، مؤیّدالدوله )1300ه.ق.(، رکن الدوله 

)1301ه.ق.( و معتمدالدوله فرزند عباس میرزا )1301ه.ق.(.

وقف نامۀ قرآن به خط »محّمد بن عثامن« در 

کتابخانۀ آستان قدس رضوی

وقف نامۀ قرآن دورۀ ایلخانی، واقف: »علیخان 

تالپر«، کتابخانۀ آستان قدس رضوی

وقف نامۀ منتخب 12 سورۀ قرآن، کاتب و واقف: 

4  - »ابوعلی بن حســوله« وزیر دانشــمند و شیعه، »ابراهیم سلطان«،  کتابخانۀ آستان قدس رضوی

دیوان رســایل مجدالدوله دیلمی بوده، وی در ســال 

420ه.ق. که ســلطان محّمد غزنوی بر ری مســتولی 

شــد، همراه سلطان محمود  به غزنین رفت و سمت 

دبیری یافت و در زمان ســلطان مسعود بار دیگر به 

دیوان رسایل ری منسوب گردید.

5  - کاتب این مصحف »ابوالقاســم الحســن ...علی 

الخطیب« بوده و این مصحف )با شامرۀ ثبت 56( را 

بــه خط کوفی دوران گذار، احتامالً در مناطق مرکزی 

ایران)ری یا کاشان( کتابت منوده است. 

6  - برای مطالعۀ بیشرت رجوع کنید به:

احمد گلچني معــاىن، »مصحف بابرى «، نامۀ آســتان 

قدس، شامرۀ بيستم، نوروز 1344، ص 60



بانوان واقف 
بررســی  در  توّجــه  جالــب  موضوعــات  جملــه  از 
وقف نامه های مصحف نفیس کتابخانۀ آستان قدس رضوی، 
موقوفــات بانوان اســت که ســابقه ای طوالنی نیز داشــته 
اســت. از میان قرآن های مرتجم وقفی در کتابخانۀ آســتان 
قــدس رضوی، 49 نســخه را زنان وقــف منوده اند.7 یکی از 
قدیمی ترین جــزوات قرآنی وقفی این مجموعه، متعلّق به 
واقفۀ نیکوکار، »حکیم ستی بنت الحسین«، از اهالی سبزوار 
بوده که در تاریخ »جامدی االخر ســنۀ ســبع و اربعامئه« 
وقف آســتان امام هشتم )علیه الّســالم( گردیده است. پس 
از وی و تا اواســط سدۀ پنجم هجری، تنها دو نسخۀ دیگر 
از ســوی بانوان وقف کتابخانۀ آســتان قدس رضوی شــده 
اســت: اّولی، جزوات قرآنی موقوفــۀ »ام محّمد بنت حاتم 
برات جعفر بن محّمد«، در تاریخ 419ه.ق. )با شامرۀ ثبت 
4351( و دیگــری جزوات قرآنی موقوفۀ »خدیجه بنت ابی 
الحسن بن محمد دهقان« در تاریخ 478 ه.ق. که یک سده 
بعد نیز به دلیلی نامعلوم دوباره از ســوی »فخر ستی بنت 
امیــر بن عمــر الکوجکو« در تاریــخ 575 ه.ق. با رشایطی 

خاص، وقف هامن جا گردیده است.
با آغاز ســدۀ ششــم هجــری و با توســعۀ کتاب آرایی 
)به ویــژه در مکتب خراســان(، تعــداد مصاحف نفیس که 
به لحاظ خوشنویســی، تذهیب و ترکیب بندی، باشکوه تر 
از گذشــته تهیه و تولید می گردید، رشــد روزافزونی یافت. 
در ایــن میان زنان درباری نه تنها اقدام به وقف این نســخ 
کردنــد، بلکــه گاه خود، کار کتابت ایــن مصحف را نیز بر 
عهده داشتند. یکی از بانوان واقف این سده »عایشه الحوال 

بنت عبدالله عبدالرحمن تاجر« اســت کــه جزوۀ قرآنی را 
)با شــامرۀ ثبت61( در تاریخ 554 ه.ق. وقف آستان منوده 
است. شیوۀ خوشنویسی این نسخه، کوفی ایرانی و به لحاظ 

شکل حروف )مفردات( بسیار قابل تأّمل است. 
یکــی از مهم ترین مصاحف مرتجم موجود در کتابخانۀ 
آســتان قدس رضوی، قرآنی )با شــامرۀ ثبت 2752( به خط 
نســخ کهن با ترجمۀ فارسی اســت که از نظر زبان شناسی 
منحرصبه فــرد و شــاخصه های تذهیب ســلجوقی مکتب 
خراسان را داراســت. واقفۀ این مصحف »بنت ابی القاسم 

بن علی« است.
واقفۀ دیگر این دوران، »ملکه الغ ترکان خاتون«، دخرت 
سلطان محمود بن محّمد بن بغراخان )از شهریاران سالجقه( 
از جمله فرمانروایان خوارزم است. این مصحف، قرآنی است 
ده قســمتی، که هفت مجلّد آن امروزه در کتابخانۀ آستان 
قدس رضوی )با شامرۀ ثبت 23( نگهداری می گردد. در منت 
وقف نامه، نام وی به صورت »ملکه معظمه« و» افتخار آل 

افراسیاب و سلجوق« آمده است.
یکــی دیگر از بانوان نیکــوکار و هرنمند، »ترکان زمرد 
ملک بنت سلطان محّمد« بوده، که واقف و کاتب جزوات 
قرآنی )با شــامرۀ ثبت 4527( اســت. وی دخرت »ســلطان 
محمود« و خواهرزادۀ »ســلطان سنجر« سلجوقی است و 
عالوه بر این قرآن، نامش در کتیبه های زّرین فام زیر گنبد 
حرم امام هشــتم )علیه الّســالم( با تاریخ 540-557 ه.ق. 

نیز آمده است.8  
از دیگــر زنــان واقــف کــه منونه هــای آثارشــان در 

کتابخانــۀ آســتان قــدس رضــوی موجود اســت می توان 
بــه  حاجیه منّوره خانم هندی )1156ه.ق.(، ُحســِن زیبا 
)1127ه.ق.(، رشیفــه بیگــم )1201ه.ق.(، بی بــی بلوچ 
)1211ه.ق.(، طیــب النســاء )1212ه.ق.(، زینب نســاء 
خانــم )1217ه.ق.(، بی بــی جــان خانــم )1220ه.ق.(، 
موجود خانم )1223ه.ق.(، حمیده خاتون )1248ه.ق.(، 
خازنه الدولــه )1253ه.ق.(، گوهر خانــم )1258ه.ق.(، 
دلشــاد میرزا )1261ه.ق.(، شــهربان خانم )1262ه.ق.(، 
صاحب سلطان خانم )1274ه.ق.(، حاجیه شاهزاده خانم 
)1279ه.ق.(، سیده معصومه بیگم )1281ه.ق.(، تاج گل 
خانــم )1284ه.ق.(، همدم خانــم )1284ه.ق.(، فاطمه 
ســلطان )1285ه.ق.(، شاهزاده نواب خانم )1303ه.ق.( 

و حاجیه سلطان صفیه )1270ش.( اشاره کرد. 

شیوۀ خوشنویسی وقف نامه ها
صفحات حاوی متون وقف نامه ها بیشرت در آغاز و پایان 
مصاحف به چشــم می خورد و اصوالً از ســوی خوشنویس 
)یا کاتب( نســخه همزمان با کتابت اثر و یا بعداً از ســوی 
صاحبان نســخه و به خطّی نه چندان زیبا نگاشــته شــده 

است.
در منونه هایــی که منت وقف نامه توّســط خوشــنویس 
کتابت گردیده، منت با خطی هامهنگ با خط قرآن  همچون 
کوفی، رقاع، نســخ، محّقق و نســتعلیق نوشته شده و در 
پایان نام ســفارش دهنده و واقف نســخه آمده است. این 
نوع از وقف نامه ها به لحاظ سطربندی و اندازۀ قط قلم نیز 
در بسیاری موارد از شیوۀ کتاب آرایی اثر پیروی می کرده و 
در برخی موارد، با تزییناتی همچون طال اندازی، زرافشان و 
حل کاری در پیرامون منت وقف نامه همراه بوده است. منونۀ 
ممتاز آن، وقف نامۀ منتخب دوازده ســوره از قرآن به خط 

»ابراهیم سلطان تیموری« است.
اّما نوع دوم که بیشــرتین تعــداد را به خود اختصاص 
می دهد، بعد از کتابت اثر و گاهی با فاصلۀ چندین سده، از 
سوی صاحبان این مصحف وقف می گردیده. منت وقف نامه 

با خطوطی همچون نســخ، نستعلیق و شکسته نستعلیق 
نگاشته می شده و واقف عالوه بر نام خود، رشایط وقف و 
تاریخ وقف را نیز می نوشــته و عموماً ممهور نیز می منوده 
است. بســیاری از مصاحف کتابخانۀ آســتان قدس رضوی 
عالوه بر اینها، یادداشت هایی مبنی بر "عرض دید و زیارت" 
از ســوی بزرگان دینی و سالطین دوره های مختلف همراه 
بــا نقش مهرهایی از آنها نیز دارند. همچنین مهر و امضای 
تولیت های وقت آستان9 و مهر بازدیدهای سالیانۀ کتابخانه 
کــه تقریباً از عهد قاجار به بعد مرســوم گردیــده، نیز در 

بسیاری از این مصاحف به چشم می خورد.

منبع تصاویر
• )1391(. شــاهکارهای هرنی در آستان قدس رضوی)منتخب قرآن های 

نفیس از آغاز تا پایان عهد تیموری(

کتاب نامه
•ـــــــ.)1391(. شاهکارهای هرنی در آستان قدس رضوی)منتخب قران 

های نفیس از اغاز تا پایان عهد تیموری(. مشــهد. مؤّسسۀ آفرینش های 

هرنی آستان قدس رضوی. 

• فکرت، محّمد آصف. )بهمن 1363(. فهرســت نســخ خطّی قرآن های 

مرتجم )کتابخانۀ مرکزی آســتان قدس رضوی(. مشــهد. کتابخانۀ مرکزی 

آستان قدس رضوی. 

• مایل هروی، نجیب. )1372(. کتاب آرایی در متّدن اسالمی. مشهد. آستان 

قدس رضوی.

•ــــــــــــــ . )1380(. نقد و تصحیح متون. مشهد. به نرش. 

• نیک پرور، محّمد. )1351(. کتابخانه های استان خراسان)از آغاز تا عرص 

حارض(. مشهد. انتشارات ادارۀ کل فرهنگ و هرن خراسان.

• ریشار، فرانسیس. )1385(. کتاب ایرانی .ترجمه: ع. روحبخشان. میراث 

مکتوب.    

• لینگز، مارتین. )1377(. هرن خط و تذهیب قرآنی. ترجمه: مهرداد قیومی 

بید هندی. گروس       

وقف نامۀ قرآن، واقف: »علی بن اسمعیل« 

)535 ه.ق.(، کتابخانۀ آستان قدس رضوی

وقف نامۀ قرآن »الغ ترکان خاتون«، 

کتابخانۀ آستان قدس رضوی

وقف نامۀ قرآن، واقف: »عایشه الحوال«، 

کتابخانۀ آستان قدس رضوی

7 - دیگــر منونه هــای قرآن های مرتجم که از ســوی 

زنان وقف گردیده اند: کتابخانۀ آستان قم )4 نسخه(، 

موزۀ آســتان قم )7نسخه(، کتابخانۀ شاهچراغ شیراز 

)2نسخه( و کتابخانۀ حیدریه نجف )1 نسخه(.

8 - برای مطالعۀ بیشــرت دربارۀکاشــی های زّرین فام 

حــرم مطّهر رضــوی و تاریخچۀ ایــن کتیبه ها رجوع 

کنید به: مقالۀ “شکوه کاشی زّرین فام در محراب های 

حرم مطّهر رضوی”. مجلّۀ آســتان هرن. شــامرۀ 2و3. 

زمستان1391

9 - توليت، عهده دار انجام امور موقوفه است كه وقف نامۀ قرآن، کاتب و واقف: »زمرد ملک«، کتابخانۀ آستان قدس رضوی

از طرف واقف به اين ســمت گامشته شده و در 

هر عرصى واقفان مراقبت از قرآن ها را به متولّيان 

جليل الشأن آستان قدس رضوى تفويض منوده اند.



درآمد
از دیرباز اشیا و امالک فراوانی توّسط اشخاص مختلف وقف 
آســتان مقّدس حرضت علی بن موسی الرضا )علیه السالم( شده 
است. در دورۀ قاجار حجم این موقوفات به طور چشم گیری 
افزایش یافت. شاهان، شاهزادگان و صاحب منصبان قاجاری 
بیشــرتین سهم را در این موقوفات داشتند. از جمله اشیای 
وقف شــده، درهای زّرین، سیمین و چوبین نفیسی است 
که بر مجموعۀ آســتانه نصب شــد. بر روی این درها انواع 
خطــوط هرنی، نقــش و نگارهــای زیبا و مینــاکاری قابل 
مشاهده است و اغلب مزیّن به آیات، احادیث و اشعاری از 
شعرای دورۀ قاجار هستند. در این مخترص به طور اجامل به 
معرّفی تعدادی از این درها خواهیم پرداخت. البته درهای 
ارزشــمند دیگری در دورۀ قاجــار در مجموعۀ حرم مطّهر 
نصب شده که به دستور نّواب تولیت از طال و جواهرآالت 
موجود در آستانه و یا با هزینۀ آستان قدس ساخته شده اند، 
که از بحث ما خارج اســت. مهم ترین درهای نفیس وقفی 

دورۀ قاجار به رشح زیر است.
 

در طالی مرّصع 
ایــن در به طــول 175 و عرض 75 ســانتی مرت از طالی 
خالــص و مرّصــع بــه جواهــرآالت گران قیمت اســت که 
فتحعلی شــاه قاجار )1183 – 1250ه .ق(، دومین پادشــاه 
سلسلۀ قاجار، به شــکرانۀ پیروزی بر  فتح خان افغان، وزیر 
محمودشــاه درانی، در سال 1233 ه .ق تقدیم آستان قدس 
کرد و میرزاعبدالله خان امین الدوله آن را از تهران به مشهد 
آورد و میرزا هدایت الله مجتهد )1178– 1248 ه .ق( آن را 
در پای رضیح نصب منود )سپهر، 323/1؛ احتشام کاویانیان، 
168(. این در که در فتنۀ حســن خان ساالر از جای کنده و 
جواهرات آن غارت شــده بود، در ســال 1268 ه .ق مجّدداً 
طالکوب و جواهرنشان شد و در تولیت میرزافضل الله وزیر 
نظام، به ســال 1270 ه .ق بر روی بدنۀ رضیح نصب گردید 
)فیض، 302(. در دورۀ پهلوی این در برای مشاهدۀ زّوار بر 
دیوار جنوب رشقی بقعه نصب شد )احتشام کاویانی، 167( 
ولــی اکنون در قابی زیر قبّۀ مطّهر، بــر دیوار غربی بقعه 

نصب است )پیامیش(.
دو بیت نخستین اشعار روی در از این قرار است:

شه خلد آشیان فتحعلی شاه
 که بادا روح او با روح توأم

دری از زر خالص پیشکش کرد
به سبط ارشف اوالد آدم

)احتشام کاویانیان، 169( 

 در طالی ملّمع پیش روی مبارک 
ایــن در که طبــق قصیدۀ منــدرج بــر آن از وقفیات 
نارصالّدین شــاه قاجار )1210 -1275ش( اســت، به فرمان 
او در زمان نیابت تولیت محّمدحســین عضدامللک قزوینی 

به ســال 1272 ه .ق ساخته شد. بر روی آن آیاتی از جمله 
»اللــه نور الســموات و االرض ...«)نــور:35 ( و احادیثی از 
پیامــرب از جمله: »انا مدینة العلم و علــٌی بابها« و حدیث 
امــام رضا) علیه الّســالم( که فرمود: » مــن زارنی کمن زار 
رســول الله صلی الله علیه و آله « نوشــته شده است. طبق 
قصیده ای از محّمدعلی رسوش که بر روی در رقمی شــده، 
ظاهراً زیورآالت آن به غارت رفته و نارصالدین شــاه مجّدداً 

دستور طالکاری آن را داده است: 
شد به فرمان ملک آراسته این در به زر 

نارصالّدین شاه غازی آفتاب داد و دین
زیور این در به غارت برد کافر نعمتی 

دید پاداش عمل از شهریار جم نگین
داد فرمان تا بیارایند باز او را به زر 
شهریار بی هامل و پادشاه بی قرین 

)اعتامدالسلطنه، 359 - 360(
 این در، در ســال1303ش به هزینۀ حاج محّمد احتشام 
کاویانیان و در ســال 1342ش به هّمت آستان قدس رضوی 
مرّمــت گردید و بر روی آن تلق نصب شــد تا از ســاییده 
شــدن و ریزش طــال و نقرۀ آن جلوگیری شــود )احتشــام 
کاویانیــان، 173(. از ســال 1354ش در موزۀ آســتان قدس 
نگهداری می شود )پیامیش( و به جای آن، دِر طالیی توّسط 
فرح؛ همرس محّمدرضاشــاه پهلوی تقدیم و در محل نصب 
گردید، کــه 12 کیلو طال و 95 کیلو نقره در آن به کار رفته 
بود )آســتان قدس دیروز و امروز،121(. در مذکور، به سال 
1360ش تجدید ســاخت شــده، به آیات، احادیث و اشعار 

مزیّن گردید )پیامیش(.

در طالی پایین پای مبارک
 در پایین پــای مبارک، که حرم را بــه گنبد حاتم خانی 
مرتبط می کند، دِر طالی جواهرنشانی از وقفیات شاه عباس 
اّول صفــوی نصــب بود، که در کشــمکش های اواخر عهد 
افشــاریه طــال و جواهــرات آن توّســط نادرمیرزا افشــار 
)م:1216ه .ق( به یغام رفت )احتشام کاویانیان/170-169(. 
ایــن در، به ســال 1284هــ .ق )اعتامد الســلطنه/363( به 
 1290 –  1236( معیراملاملــک  دوســت علی خان  هزینــۀ 
ه .ق(، خزانه دار و وزیر مالیۀ عهد نارصی و خادم کشــیک 
ســوم آســتانه مطاّل گردید. طول ایــن در 285 و عرض آن 
195 ســانتی مرت اســت. بر روی آن اشــعاری در مدح امئۀ 
اطهار)علیهم الّســالم( و برخی احادیث نوشته شده است؛ 
از جمله در یکی از ترنج ها حدیث »والیة علٍی حصنی فمن 
دخل حصنی امن من عذابی« نگارش شــده است )احتشام 
کاویانیان/ 169-170(. این در اکنون در موزۀ مرکزی آستان 

قدس نگهداری می شود )پیامیش(.
دو بیت از قصیدۀ نوشته شده بر این در چنین است: 

به زر ناب ز بهر بقای شاهنشاه
گرفت خازن شاهنشه این مبارک در

درهای نفیس وقفی 
حرم مطّهر رضوی در دورۀ قاجار

چکیده:
ایــن مقاله ســعی بــر آن دارد تا به صــورت مخترص درهای طال، نقــره و چوبی 
ارزشــمندی را کــه در دورۀ حکومــت قاجــار در ایران، بین ســال های 1210 تا 
1344هــ .ق، در بقعــۀ مطّهر رضوی، رواق ها و صحن های آن توّســط اشــخاص 
مختلف وقف شــده اســت، معرّفی مناید و اطالعاتی در خصوص رسنوشــت این 
درها، واقفین، سال ساخت، اندازه و ابعاد، جنس درها، برخی هرنهای به کار رفته 
در آن و همچنین مطالب مهّمی که بر روی این درها مکتوب شده، ارایه دهد. 

کلیدواژه: آستان قدس رضوی، در، قاجار

سیدحسن حسینی*

* کارشناس ارشد تاریخ و پژوهشگر گروه تراجم و انساب بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی.

hoseyny.darrad@gmail.com

در مرصع تقدیمی فتحعلیشاه قاجار

https://mail.google.com/mail/html/compose/static_files/blank_quirks.html#_ftn2
https://mail.google.com/mail/html/compose/static_files/blank_quirks.html#_ftn2


ستوده دوستعلی  خان جهان دانش و دین 
که هم فرشته خصالست و هم خجسته سیر 

بر نقرۀ ترنج پشــت در نوشته شــده »وقف و پیشکش 
آستان عرش بنیان امام ضامن علی بن موسی الرضا )علیه الّسالم( 
منود عبد رق مملوک حرضت سیدالشهداء علیه آالف التحیة و 
الثناء دوست علی خان معیراملاملک« )احتشام کاویانیان، 171(

درهای دارالحّفاظ
در رواق دارالحّفــاظ دو در از وقفیــات دورۀ قاجار قرار 
داشته است؛ یکی از آن دو، دِر نقره ای است که بین دارالحّفاظ 
و دارالسیاده نصب بود. این در از وقفیات سلطان  مرادمیرزا 
حسام السلطنه، )1233- 1299ه .ق( فرزند عباس میرزا قاجار و 
حاکم خراســان بود، که در سال 1289ه .ق ساخته شد. طول 
آن 290 و عرضــش 208 ســانتی مرت و قصیــده ای از صبوری، 
ملک الشــعرای آســتان قدس بر آن درج شــده است. مطلع 

قصیده چنین است:
این در قدس از رواق کیست که ساید 

پاشنه بر نه رواق طارم اخرض )اعتامدالسلطنه، 370-368(
 این در توّســط حســین پرورش تعمیر و طالکاری شده 

است)پیامیش(.
دیگری در نقره ای بین دارالحّفاظ و راهرو کشــیک خانه 
)دارالّسالم( که به هّمت سلطان مرادمیرزا حسام السلطنه، در 
سال 1279ه .ق ساخته شد. قصیده ای از صبوری، بر آن رقمی 

شده که مطلع آن چنین است:
به بارگاه سپهر اشتباه سبط رسول 

که جــن و انس بــه خــاک درش بود محتــاج )اعتامد 
السلطنه، 371(

در ســال 1352ش در مطاّلی تقدیمی حاج حسین اشرتی 
اصفهانی به جای آن نصب گردید )پیامیش(.

درهای دارالسیاده
در رواق دارالســیاده نیز ســه در از وقفیات دورۀ قاجار 

وجود داشته است: 
1. در نقره بین دارالسیاده و مسجد گوهرشاد، که واقف 
آن فاطمه انیس الدوله )1258 -1314 ه .ق(، همرس ســوگلی 
نارصالدین شــاه قاجار اســت. وی این در را سال 1284 ه .ق، 
زمانی که با نارصالدین  شاه برای زیارت به مشهد مرشّف شده 
بود، وقف کرد )خراســانی، 654؛ احتشام کاویانیان، 179(. در 
ترنج های آن آیات و احادیث امئۀ اطهار)علیهم الّسالم( رقمی 
شده و دور آن قصیده ای 23 بیتی با خط نستعلیق و میناکاری 

نوشته شده، که چند بیت از آن چنین است:
بانویی از بانوان حرضت با فّر او 

کز پی طوف حرم زد خیمه در این کشورا
عامل عفت انیس الدوله مریم رسشت 

کز حیا بلقیس خوانندش به عصمت هاجرا
سیم و زر افشاند از این در بر این عالی رواق 

شوکت و فر و شکوه افزود و زیب و زیورا 

)اعتامدالسلطنه،364 - 365(
در حــال حارض، تنها قســمت باالی آن داخــل یک قاب 
شیشه ای در هامن مکان اوّلیه باقی مانده است و در مطالیی در 
تاریخ 1371 ه .ق به جای در قبلی نصب شده است)پیامیش(. 
انیس الدولــه برای حفاظت از ایــن در نایب الخدمه ای تعیین 
منود)احتشام کاویانیان، 180(. وی یک سوم بازار زرگرهای مشهد 
را که بین صحن عتیق و جدید قرار داشت، خریداری و وقف بر 
روضه خوانی در اماکن متربّکۀ آستانه، روشنایی و تنظیف درب 

نقرۀ مذکور منود )عطاردی،2/ 51(. 
2. در نقره بین دارالسیاده و راهرو سقاخانه، با طول 320 
و عرض 200 سانتی مرت که در سال 1307ه .ق به هّمت زبیده 
گروسی ملّقب به امین اقدس، یکی از همرسان نارصالدین شاه 

ساخته شد )خراسانی، 654(. 
بر ترنج های طالیی این در حدیث مدینة العلم و دو بیت 

زیر نوشته شده است:
به درگاه رضا در دولت شه نارصالّدین کرد 

این در را مهین بانوی عظمی نقره آگین 
بهر تاریخش یکی آمد از عرش و گفتا 

از امین اقدس این درب مقدس یافت آیین 
)خراسانی، 654( 

با تبدیل راهرو ســقاخانه بــه رواق، این در، ورودی حرم 
قرار گرفت )احتشام کاویانیان، 180(.

3. در نقــره ای دیگــری بیــن دارالســیاده و راهرو بین 
دارالســعاده و ایوان طالی صحن نو وجود داشته که بانی آن 
میرزافضل الله وزیر نظام بوده و در سال 1270 ه .ق ساخته 
شده اســت. در دو ترنج لنگۀ چپ این در نوشته شده » قد 
استســعد مؤمتن الســلطنة العلیه مقرب الحرضت الرضویه 
ذوی الریاســتین میرزافضل الله املتولی ذوالشوکة البهیة وزیر 
نظام« »و باصابت سعایت تراب السلطان ابوالحسن الرشیف 
الحســینی رسکشــیک خامس ســنة 1270 قمری« )احتشام 

کاویانیان/ 183(.

درهای صحن عتیق
در ورودی های صحن عتیق به مجموعه رواق های حرم 
مطّهر در دورۀ قاجار، چهار در وقفی نفیس وجود داشــته 

است:
1. در نقــره بیــن ایــوان طــالی صحن عتیــق و رواق 
دارالشــکر، با طول270 و عرض 210 سانتی مرت، وقفی میرزا 
ابراهیم خان مظفرالســلطنه، فرماندۀ فوج خمسه )زنجان(، 
که در سال 1274 ه .ق ساخته شد)احتشام کاویانیان، 182( 
و ظاهراً هامن اســت که اعتامدالسلطنه از آن با عنوان دِر 
کتابخانۀ مبارکه یاد می کند و بر آن آیةالکرسی و احادیثی به 
خط ثلث و نسخ نوشته شده بود. بر روی این در قصیده ای 

نیز نوشته شده بود، که مطلع آن چنین است:
زهی جاللت شاهی که جربئیل امین 

بر آستانۀ آن بنده ای است بی مقدار )اعتامدالسلطنه، 373(

 در اواخر دورۀ پهلوی به جای آن، در مطاّلی قلمکاری 
شده ای نصب شد )آستان قدس دیروز و امروز،121( که در 

سال 1358ش. مرّمت شده است)پیامیش(.
2- در نقــرۀ ایوان طالی صحن عتیق به توحیدخانه، به 
طول 256 و عرض 175 سانتی مرت که حسنعلی خان امیرنظام 
گروســی )1236– 1316هــ .ق(، رسهنــگ فــوج گروس در 
ســال1271 ه .ق آن را به آستانه تقدیم کرد و به خط خود 
بر آن آیات، احادیث و اشــعاری را نوشت)اعتامدالسلطنه، 
375(. منابع دیگر، سال ساخت آن را 1273ه .ق )خراسانی، 
655( و 1274هــ .ق )احتشــام کاویانیــان، 183( نیــز ثبت 
کرده انــد. ماده تاریخ ســاخت آن » بحق حق که درین در 
نشد کســی مأیوس« اســت، که تاریخ 1273ه .ق را نشان 
می دهــد. همچنین بر روی آن به خط ثلــث عبارت » قد 
تــرشف بتعمیر هذه البقعــه املبارکه الرضویــه امیراالمراء 
العظام معتمدالســلطان جناب میرزامحمدخان سپهساالر 
اعظم دولت علیۀ ایران ابن مرحوم امیرخان شــهید رسدار 
قاجار ســنة هزار و دویست و هشتاد و چهار« نوشته بوده 
اســت )اعتامدالســلطنه، 376(. به جای آن، در اواخر دورۀ 
پهلوی در طالیی نصب شد)آســتان قــدس دیروز و امروز، 

121( که در تاریخ 1358ش مرّمت شد)پیامیش(.
3. در نقــرۀ بیــن صحن کهنــه و کفشــداری بزرگ که 
از وقفیــات میرزانرصالله خــان مشــیرالدوله، صدراعظــم 
مظفرالدین شــاه قاجار و صادرکنندۀ فرمان مرشوطیت بود 
و در ســال 1323ه .ق در زمان تولیــت میرزاکاظم مجتهد 
تربیزی، داماد نارصالدین شــاه ساخته شد. ارتفاع آن 300 و 

عرض آن 220 سانتی مرت است)احتشام کاویانیان، 187(. 
4. در نقره ای بین صحن کهنه و کفشــداری کوچک که 
در حدود سال 1323ه .ق توّسط غالمرضاخان آصف الدوله 
شاهسون، استاندار خراسان، ساخته شد؛ اّما درسال 1343ش 
بین کفشداری و رواق دار االخالص نصب کردند. ارتفاع آن 

240 و عرض آن 170 سانتی مرت است)همو/189(.

درهای توحیدخانه
دری چوبــی در رواق توحیدخانــه قرار داشــته که از 
طریــق آن از توحیدخانــه داخــل حرم می شــدند. این در 
از چــوب شمشــاد و به نقــل اعتامدالســلطنه از وقفیات 
میرزامصطفی خــان مؤمتن الدولــه)1264 – 1344 هــ .ق( 
نایب التولیۀ آستان قدس رضوی بود )اعتامدالسلطنه، 358(. 
آیات ســورۀ »نبأ« و »اعلی« و اشــعاری از دعبل خزاعی و 
خطبه ای مشــتمل بر القاب و اســامی امئه)علیهم الّسالم( 
آن را زینــت داده بــود. این در توّســط منبّت کارانی چون 
کامل الّدین کربالیی، احمد کربالیی و شاه حســین ســاخته 
شــد و کتابت خطوط آن توّسط علی بن احمد سیستانی و 
محّمد بن عبدالخالق قادری صورت گرفت )اعتامدالسلطنه، 
366 – 368(. ایــن در اکنون در موزۀ مرکزی آســتان قدس 
رضوی نگهداری می شــود و به نظر کارشناسان آن مرکز از 

ساخته های دورۀ صفوی است )پیامیش(. 
در نقــرۀ بین توحیدخانه و گنبد الله وردی خان به طول 
270 و عرض 193 ســانتی مرت، به هّمت همرس سهام الدوله 
شــادلو، )1206 -1282ش(، حاکم خراســان شاملی در عهد 
نارصی، در سال1320ه .ق )خراسانی، 655( و یا 1340ه .ق 
)احتشام کاویانیان، 183( ساخته شد. به جای آن، در اواخر 
دورۀ پهلــوی در طالیی نصب شد)آســتان قــدس دیروز و 
امروز/ 121( که در جریان توســعۀ رواق، این در برداشــته 

شده است )پیامیش(. 

درهای صحن نو )آزادی(
در صحن آزادی دو در وقفی نفیس از دورۀ قاجار رساغ داریم: 
1( در نقره بین راهرو دارالســعاده و ایوان طالی صحن نو، 
که وقفی میرزا ابوالقاسم معین امللک، متولّی باشی بوده، در 
ســال 1288 ه .ق ساخته و به آیات، احادیث و اشعار مزیّن 

شده است. ابیاتی از قصیدۀ مرقوم بر این در چنین است:
چو از مرحمت داد مرتولیت را 

به میرزاابوالقاسم ذی املناقب
معین مبین مه ملک و ملّت 

سلسل جلیل نبیل اطالب
حسینی نژادی حسن خلق زادی 
کزو یافته تولیت جان به قالب 

زسیم و زر خالص این وقف در را 
به ایوان زر ساخت از سیم دائب )اعتامد السلطنه، 378 - 379(

به جای آن، در طالیی در اواخر دورۀ پهلوی نصب شــد 
)آســتان قدس دیروز و امروز،121( که در ســال 1399ه .ق 

مرّمت گردید )پیامیش(. 
2( در نقــره بین صحن نو و کفشــداری قاینی   ها که به 
هّمت سیدمحّمد یزدی، رئیس التجار تربت حیدریه در سال 
1335 ه .ق ساخته شد )خراسانی، 656(. اکنون به جای آن، 

در چوبی نصب است )پیامیش(.
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سعید تشکری، فارغ التّحصیل ادبیّات منایشی، عضو کانون ملّی منتقدان تئاتر، عضو 
کانون جهانی تئاتر ITCA و فیلمنامه نویس آثاری همچون رسیال تلویزیونی »زمانه« 
است. تشکری نویسنده ای است که به گفتۀ خود سه بار متولّد شده؛ یک بار در سال 
1342در قوچان، یک بار در ســال 1348 که پا به جهان تئاتر گذاشت و بار دیگر در 
سال 1370 در مسجد گوهرشاد حرم امام رضا)علیه الّسالم( که متام آرزویش این شد 
که روزی او را به این نام بخوانند: »خادمی که کارش کتابت این بارگاه قدسی بود.«

تشــکری نامش با منایش نامه نویســی و تئاتــر پیوند خورده اســت؛ »وقت آمین«، 
»رستگاری«، »شــهادت خوانی«، »وقتی به ماه رسیدی«، »باران را هیچ کس ندید«، 
»روشــنان«، »به خورشید بگو«، »آواز پر جربئیل»، »ســمن بویان«، »حال شباب«، 
»بشارت«، »آبی های زمین«، »هفت دریا شبنمی«، »قاف«، »یوسف می آید«، »وقت 

آفتاب« و ...
اّما این روزها گویی از این پیوند که به بلندای یک عمر است، دلخسته شده. دلیل 
هرچه باشــد، نویسنده ای که ســال ها، در صحنۀ منایش نفس کشیده، در روزهای 
آخر اسفند، »دلزده« از کم فروغی چراغِ صحنه و زبانه کشی حواشی تئاتر، به وادی 

بی حاشیه تری پناه آورده است: رمان! 
ما نیز برآن شدیم تا در روزهای آخِر اسفند 1392 با او گفتگو کنیم، اّما پیش رشط این 

گفتگو، سخن نگفنت از تئاتر بود! 

پس به رساغ حاشــیۀ امن  رمان رفتیم؛ جایی که ســعید تشکری، به دور از هیاهوی 
صحنه، قلم زدن در تنهایی و سکوت را برگزیده است. تشکری در طی پنج سالی که 
رمان نویسی را دنبال می کند، سه جایزۀ کتاب سال در حوزۀ ادبیّات داستانی را به 

کارنامۀ خود افزوده است.
رمان های »پاریس پاریس«، »والدت«، »مفتون و فیروزه«، »باِر باران«، »رژیستور«، 
»گوش بزرگ، چشم بزرگ«، »غریب قریب«، »َهرایی«، »آنکه گفت نه یا عزیزم چرا 

نه منیگی« از جمله کارهای چاپ شده یا در درست چاپ اوست.
تشــکری بعد از هشــت ماه بیامری عدم تکلّم، برای نخستین بار در یک گفتگوی 
تخّصصی با آستان هرن در حوزۀ ادبیّات داستانی رشکت کرده است. گفتگوی حارض 
پیرامون ادبیّات دینی، آسیب ها و فرصت های پیش روی آن شکل گرفته است. در این 

مجال به تفاوت میان ادبیّات دینی ایران و جهان نیز پرداخته می شود.

ای کاش، در روزهای آخر اسفند، 
در نیم روز روشن، 
بنفشه ها را از سایه های رسد، 
در روشنای باران و در آفتاب پاک،
جای دهند.

سکوت در حاشیه امن رمان ...
شادی غفوریان

گفتگو با سعید تشکری
پیرامون داستان نویسی دینی،

با نگاه به رمان غریب قریب

) اولین رمان نگارش شــده با موضوع ساخت مضجع رشیف 
رضوی به سفارش مؤسسه آفرینش های هرنی(

جناب آقای تشــکری، لطفاً ابتدا در مورد داستان نویسی 
با توّجه به ویژگی های بومی – منطقه ای مشــهد بفرمایید و 

مشّخصاً به رمان »غریب قریب« بپردازید.
در میان افرادی کــه در یک فضای جغرافیایی و تاریخی 
زندگی می کنند، یکرسی نویســنده نیز زیســت کرده اند که 
هامن فضا را با دید دراماتیک، داستانی و ادبیّات می بینند. اّما 
بزرگ ترین مشکلی که در ادبیّات و اختصاصاً ادبیّات مشهد به 
نظر من می رسد، این است که واقعاً داستان مشهدی نداریم. 
وقتی می گوییم داستان مشهدی، یعنی داستان خراسانی، یعنی 
داستان به سبک خراسانی. مثالً اگر بخواهید در مورد اصفهان 
رمانی بخوانید، بالفاصله ده ها عنوان کتاب شامل رمان مدرن، 
رمان تاریخی و رمان اجتامعی و... پیدا می کنید. در مورد تربیز 
هم رمان های بســیاری وجود دارد. شیراز هم همین طور، در 
مورد کردســتان هم فراوان اســت. در واقع در مورد شهرهای 
کهن–تاریخی و کهن– الگویــی، بالفاصله می توان رمان های 
بسیاری پیدا کرد. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم این رمان ها 
را به آن شهرها سنجاق می کنیم و در ذهن می ماند. مثالً وقتی 
می گوییم شــیخ بهایی،  یادمان می رود که این شخص لبنانی 

اســت و ایرانی نیست، بالفاصله می گوییم این فرد اصفهانی 
است و کسی است که در اصفهان زاد و ولد کرده است. خیلی 

چهره های دیگر هم بدین صورت هستند.
اّما چرا در حوزۀ ادبیّات خراســانی، با داشــنت انسان های 

نامدار که در تاریخ کم نیستند، این اتّفاق منی افتد؟
یک اشکال اساسی که داریم و نقدش منی کنیم این است 
که با آن که دارای ظرفیت های مکتوب و شفاهی رسریز شده 
هســتیم، یعنی وقتی حرف از خراســان و طوس و مشهد به 
میان می آید، مطلب و شخصیت ها فراونند، می گوییم فردوسی 
متعلّق به ماست، طوسی و طربسی متعلّق به ماست،  نسبت مان 
به این مشاهیر و داستان ها بالتکلیف است. به عنوان خراسانی 
نســبت به این مشاهیر دارای چه متابولیسمی هستیم و چه 
رفتاری نسبت به این کهن ادبیّامتان داریم؟ آیا کافی است که 
رصفاً از اشعار فردوسی بخوانیم و بگوییم آرامگاه فردوسی در 
مشهد اســت؟ گاه یادمان می رود که مهدی اخوان ثالث هم 
متعلّق به این شهر و زبان خراسانی است. در واقع هیچ وقت 
مــا از مهدی اخوان ثالث و از کارکردهای شــعری و زبانی اش 
نگفتیم. یکرسی آدم در این شهر داشته ایم، منی گویم االن هم 
داریم، می گویم داشــته ایم که این ها در ادبیّات ایران جدا از 
عقاید فکری شان در حوزۀ تکنیکی جهش های بزرگی کرده اند.

نظر من این اســت که ما در 30 ســال اخیــر در تربیت 
نویسندگان بومی که بتوانند با تکنیک های مشّخصۀ خراسانی، 
ظرفیت های این شهر را به جهت یک کهن–الگو بیرون بیاورند 
و در ســه محور تئاتر،  تلویزیون و به ویــژه در حوزۀ ادبیّات، 
بازتاب ملّی به آن ها ببخشند، کوتاهی کرده ایم. این بزرگ ترین 

دغدغۀ من است. 
بــرای رشوع، مّدت های مدید با خــودم می گفتم که این 
شکوه معامری حرم و این همه آدمی که در این مجموعه کار 
کرده اند و حتامً هویت داشته اند، چرا وارد ادبیّات ما نشده اند؟ 
روزی که من رمان »بار باران« را نوشــتم انگیزه ام معرّفی 
چهرۀ گوهرشاد بیگم بود و به این فکر می کردم که چه کسی 

باید تصمیم بگیرد که این چهره را معرّفی کند.
برای مثال می گویم، ما برای ادبیّاتی که می خواهیم در این 
شهر به رساغش برویم و در موردش صحبت بکنیم چه مرجعی 
داریم؟ بدون مّنیت می گویم که مرجعامن چیست؟ وقتی ده 
رمان مشهدی – خراسانی می خواهیم، به چند نفر نام در این 

زمینه می رسیم؟ 
حرضت رضا)علیه الّســالم( به مشهد می آیند و این همه 
اتّفاقات گوناگون می افتد و ما مّدعی این هستیم که دوست 
داریم این اتّفاقات وارد ادبیّات ما بشوند، اّما آیا واقعاً  این اتّفاق 

افتاده است؟
یا مثــالً در مورد مســئلۀ مبباران حرم رضوی که توّســط 
روس ها انجام شــد، من در حوزۀ ادبیّات، جز رمان دو جلدی 
»رژیســتور«که خودم نوشتم هیچ مطلب دیگری در این باره 
پیــدا نکــردم و نداریم. از این که هیچ مطلبــی در این مورد 
نداریم، اصالً منی توانیم غرورمند باشــیم. در حّل این نقیصه 
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مــن دو مبحث را مطــرح می کنم. یکی این کــه، یک جریان 
پژوهشی به وجود می آید و یکرسی نویسنده را جمع می کنند 
و می گوینــد ما چنین اهدافی داریم و حاال می خواهیم برای 
رسیدن به اهداف کار کنیم، در این مرحله به یکرسی نویسندۀ 
آثار خراسانی با پایۀ ملّی مراجعه می کنیم و آثار آن ها را چاپ 
می کنیم که این مسئله کار سخت افزاری است و ما تا به حال 

چنین موردی را نداشته ایم.
در مــدل دیگر، می بینیم که نویســنده ای تنها داریم که 
بر اســاس عالیق خودش می نویسد و حاال قصه از اینجا آغاز 
می شود که این نویسندۀ تنها می خواهد آثار خودش را بدون 

وابستگی اداری منترش کند. به کجا می تواند مراجعه کند؟
فاجعه از این جا رشوع می شــود که او تک و تنها، خودم 
را می گویم، می رود و کتاب هایش را در تهران منترش می کند 
و مطرح می شــود ســپس زمانی که ایــن آدم بی نیاز از طرح 
موضوعی اســت، می آیند و می خواهند از نقطۀ صفر رشوع 
کنند و فراموش می کنند که این آدم با این ساختار فکری مسیری 
را طی کرده اســت که در این مســیر یکرسی هدف گذاری ها 
و ســلوک ها و تکنیک ها را برای بیان داستان هایش فرا گرفته 
اســت. تازه در این هنگام می گویند که آیا شیوۀ داستانی اش 

درست است؟
می دانیــد تفاوت تاریخ بــا ادبیّــات و درک این امر، چه 

چالشی را در این زمینه ایجاد می کند.
می شــود این طــور مطرح کرد کــه چرا تاری��خ بیهقی و 
سیاست نامه با همۀ تفاوتی که دارند ماندگارند؟ یا چرا تذکرة 
االولی��ای عطّار، با این که همه می دانند نویســنده اش عطّار 
نیست بلکه او این اثر را بازنویسی کرده است، چنان شگرف 
است که به نام عطّار ختم می شود؟ عطّار چه کار خاّصی کرده 
است؟ این نرث خراسانی است که زاد و ولد کرده است و در این 
اثر رشد کرده است و این اثر را شاخص کرده است و این هامن 
دلیلی است که باعث ماندگاری نام بیهقی هم شده است، نه 
بــه دلیل محتوای تاریخ بیهقی بلکه به دلیل شــیوۀ بیان اثر. 
جالب توّجه این است که افراد مختلف که زندگی نامۀ بیهقی 
را نوشتند و یا تاریخ بیهقی را بازنویسی کردند، هر دو طیف 
چیزی برای گفنت نداشتند. چرا که در نفس بازنویسی، ما کمرت 
به خاّلقیت برمی خوریم و هر چه هست تکرار است و تکرار. 

یعنی چه که این اثر را مداوم بازنویسی می کنند؟ 
حــاال در این عرص نویســنده ای به نام ســعید تشــکری 
می خواهد همین ســبک، ساختار و همین ساحت را گسرتش 
دهد. حاال به بخش دینی اش می رسیم که مفاهیمش چیست، 
این که یک نویسندۀ بومی داشته باشیم که با نگاه ملّی از این 
تکه از خراســان که تکه ای از رسزمین بزرگ ایران است، بیاید 
پیشــنهاد نگارش رمان بدهد. مانند کارهایی که من در حوزۀ 
ادبیّات منایشی کردم، من پیشنهاد دادم، پیشنهاد یعنی داشنت 
تفاوت نگاه و قلم، کاری که نویســندگان در جاهای مختلف 
ایران، یعنی هرکس در هرجایی که هســت؛ مثالً در اصفهان، 

می توانند انجام دهند.

ما مجموعه و منظومه ای از ادبیّات خرده فرهنگ داریم 
که تبدیل بــه یک فرهنگ ملّی می شــود، تبدیل به یک تنۀ 
درخت می شود. این جا به واقع خاستگاه اّولیۀ من برای طرح 
ادبیّات اقلیمی خودمان اســت. اّما باز هم چالشی بزرگ در 
برابر این حرکت است. یعنی فاجعه از جایی رشوع می شود که 
من روی مسایلی دست می گذارم که تا به حال نه تنها مطرح 
نشده اند بلکه حتّی شنیده نشده اند. من با این چالش روبه رو 
هستم که باید اثبات کنم که این مسایل اساساً وجود دارند. در 
بخش پژوهشی خیلی وقت ها به طیفی گسرتده از مضامین 
و داســتان ها می رسیم. در مورد رمان »غریب قریب« هم به 
همین صورت بود، یعنی باید ثابت کنم که این داســتان ها و 
مضامیــن از کجا آمده و مال کجاســت؟ که به نظر من »این 
مال کجاست« مال این نیست که نویسنده یک کشف بزرگ 

کرده است.
در حقیقت مــا در ارتباطات فرهنگی و ملّی خودمان آن 
چیزی را تکرار می کنیــم که همه می گویند و این بزرگ ترین 
اشــتباه ماســت. مثالً  وقتی از مسجد گوهرشــاد می گوییم 
میلی مرتی اندازه می گیریم که اینجایش چنین اســت و چنان 
اســت، اّما این مسجد یک داســتان و یک قلمرو داستانی در 
حوزۀ ادبیّات هم باید داشــته باشد. این که چگونه گوهرشاد 
بیگم، گوهرشــاد می شود، خیلی مهم است،  چگونه است که 
قوام الّدین شــیرازی می آید و این مسجد را می سازد؟ دالیلش 
چیست؟ مسایلی که به ادبیّات مربوط می شود این هاست. این 
قلمرو داستانی معجزۀ قلم و شهود نویسنده است. چیزی که 
او را از ادراکات عمومی و تکراری در مورد این مضامین مجزّا 
و متفاوت می سازد. رمان »بار باران« سه بار، در سه جشنواره، 
برگزیدۀ کتاب سال می شود. خوب معنایش مسیری است که 
من طی کرده ام و پاســخ گرفته ام. اســتقبال از این کتاب هم 

گواهش است. 

علّت انتخاب نرث شاعرانه برای رمانی مثل »غریب قریب« 
چه بوده اســت؟ آیا بــه دلیل متفاوت بودن نــرث آن، خطر 
پس زدگی از ســوی مخاطبان که رصفاً رمان خوان هســتند و 

ممکن است از این نوع نرث فاصله داشته باشند، وجود دارد؟
اّول باید موضعامن را در مورد این ســؤال مشّخص کنیم 
و به یک شــفافیت در بحث برســیم، در دل این ســؤال یک 
اصل اثباتی است که هنوز اثبات نشده است، چون من عضو 
انستیتو جهانی نقد هم هستم کامالً متوّجه ام که پشت این 
سؤال، جوابی وجود دارد که من اّول باید آن را برای مخاطبان 

باز کنم. این که این نرث شاعرانه است.
اّول این که مفهوم شاعرانگی در یک اثر چیست؟ بعد این 
که مخاطب رمان خوان ممکن است لحن شاعرانه را پس بزند و 
این مخاطبان رمان خوان چه کسانی هستند و ما با چه کسانی 
روبه رو هستیم و سپس این مورد که پس زدگی این اثر چگونه 
هنوز انجام نشده و چگونه است که آثار قبلی مِن نویسنده که 
همین زبان شاعرانه را هم داشته اند این اتّفاق برایشان نیفتاده 

است و به چاپ چندم هم رسیده اند؟ اجازه بدهید در ابتدای 
بحث این مسایل را حل کنیم و بعد رساغ پاسخ گویی به سؤال 

شام برویم.
در مورد شــاعرانگی در یک اثر، اسکار وایلد حرف جالبی 
می زند که شاعرانگی یک اثر، سوی ناپیدای اثر است. حاال اگر 
بخواهیم با این تعریف جلو برویم باید بگوییم که شاعرانگی 
در یک اثر چیســت؟ ما در ایران یک مشــکل اساسی داریم 
که دوســت نداریم نویســندگان مان حرف هایــی بزنند یا از 
جنس هایی کار بکنند که متعلّق به آنجا نیست. همه دوست 
دارند برای ادبیّات غیر ایرانی ســاعت ها حرف بزنند ولی در 
برابر ادبیّات ایرانی رس تعظیم فرود نیاورند. مثالً اگر بورخس 
را می خوانند، می گویند بورخس نویسندۀ یک کتابخانه است 
و در هــر اثرش با یــک کتابخانه روبه رو هســتید. وقتی که 
می پرســیم یعنی چه، می گویند یعنی بورخس کتابخانۀ بابل 
را می نویسد، کتابخانۀ بابل مشتمل بر خرده داستان هاست یا 
وقتی کتاب فرشــتگانش را می نویسد ما تعریف می کنیم که 
فرشتگانی که داخل کتابخانۀ مقّدس هستند توّسط بورخس 

بیرون کشیده شده اند.
خیلی خوب است که این ها را می گوییم ولی چرا در ایران 
از این حرف ها منی زنیم؟ یعنی منتقدانه صحبت کنیم، اّول در 
برابر هرن یک هرنمند تکریم کنیم و جایگاهش را تعریف کنیم، 
ســپس به نقد از او بپردازیم. سال هاست که من در این مورد 
بحث دارم و می گویم: شاعرانگی یعنی چه؟ این تهمت بزرگی 
اســت که به یک اثر هرنی زده می شــود، برای تخریب آن یا 
حتّــی تأییدش و از این دو حالت خارج نیســت، اّما چه برای 
تأیید باشد و چه برای تخریب، می خواهم بگویم که معنایش 

چیست؟
بیاییم از آن مفاهیمی که آدم ها دارند درباره اش صحبت 
می کنند، صحبت کنیم، ما در جغرافیایی زندگی می کنیم که 
پر از متثیل اســت، پر از مثال است. وقتی می خواهیم درباب 
یک موضوع در گفتگویی عادی با یکدیگر حرف بزنیم، مثال 
می زنیم. این مثالی که می زنیم بسیار شبیه به شعر است. حاال 
بــرای این که مثال را کامل کنیم می گوییم، مثالً  از کســی که 
اهل تهران است بپرســید که هوا چه طور است، می گوید که 
هوا خوب اســت. هیچ وقت منی گوید امشب که شب رسدی 
است، شب ایاسی است، یا امشب که شب گرمی است، شب 
متوزی اســت یا منی گوید هوا به این خوبی اســت و باد فرح 
می آید؛ باد فرح یعنی بادی که از روی کوهستان می آید؛ یعنی 
ما هنوز داریم این ادبیّات را به کار می بریم و در این رسزمین 
باالخص در خراسان، ما چه بخواهیم و چه نخواهیم شاعریم 
یعنی شعور شعر داریم و زبان خراسانی و ادبیّات شفاهی مان 

به شّدت شاعرانه است.
پس با این شــاعرانگی، در حقیقت اشــکال بــه من وارد 
منی شــود، اشکال به نویســندگانی وارد می شــود که در این 
رسزمین می نویسند اّما غیبت شاعرانه دارند. مثل درست راه 
رفنت در یک مسیر است یا وقتی که یک نفر درست رانندگی 

می کند و تعداد آدم هایــی که غلط رانندگی می کنند آن قدر 
زیاد اســت که این آدِم درست محکوم به این می شود که چرا 
بلد نیســت رانندگی کند، تعداد آدم هایی که حــوزۀ زبان را 

منی شناسند هم همین طور است.
اصوالً با چگونگی ادبیّاتی در این رسزمین رس و کار داریم؟ 
ادبیّات ژورنالیستی؟ من که برای روزنامه ها، کتاب منی نویسم، 
برای کسانی هم که گاهی کتاب می خوانند منی نویسم. برای 
کسانی هم که از رس اتّفاق کتاب می خوانند هم منی نویسم، 
حرفۀ من نویسندگی و کشــف حوزۀ زبان است، این که من 
به زبانی برسم که این زبان خاص سعید تشکری باشد، یعنی 
کشف انجام شده است و من به عنوان یک کاشف اعتقاد دارم 
که نویسنده باید کاشف رسزمین دنیای خودش باشد و وقتی 
این کشــف انجام می شود مضامینش هم حالت کشف گونه 
دارد. این کشــف و شهود و این شاعرانگی که به شّدت از آن 
دفــاع می کنم، از منظر انتخاب و تجربه و آگاهی به آن نگاه 
می کنم و نه از منظر این که شــعر است و زبانش نزدیک به 
شاعرانه است، حال پشتوانۀ من چیست؟ پشتوانۀ زبانی من در 
خراسان چه زبانی است؟ برای مثال وقتی شام ادبیّات فولکلور 
ایــن رسزمیــن را می خوانید؛ یعنی وقتــی می گویید »ما مرد 
َغریبیم گُل پُمبه، از راه رسیدیم گُل پُمبه، هیچی که ندیدیم گُل 
پُمبه، یک کنجی َخزیدیم گُل پُمبه« یعنی چه؟ یعنی گل پنبه 
در آمد، ســبز شد و ما از راه رسیدیم، این نفس زبان شاعرانۀ 

خراسان است.
مثالً بازار رسشور مشهد، برای این بازار کلّی ترانه ساخته اند. 
یکی از این افراد محّمدتقی بهار یا ملک الشعرای بهار است. 
چگونه است که این زبان و این حوزه را یک نفر کشف کرده 
و این را تبدیل به دیالوگ کرده است و تبدیل به حوزه ای کرده 
اســت که در این حوزه قابل ملس شده تا مخاطب هم بتواند 

بگوید چنین مضامینی در ادبیّامتان داریم.
جالــب آن که، بعد این محکومیت وارد می شــود که این 
زبان شــاعرانه را جامعۀ رمان خوان ممکن است پس بزند، در 
حالی که من اصالً معتقد نیستم که جامعۀ رمان خوان وجود 
دارد، یعنــی ما دیگر امروز منی توانیم با تیراژ 5000 تا 10000 
تــا صحبت بکنیــم و بگوییم از این مقدار تعــداد محدودی 
رمان خوان هســتند. ما تیراژ کتامبان مشــّخص کنندۀ جامعۀ 
رمان خوان مان است، گرچه من ادبیّات زرد هم تولید و تبلیغ 

منی کنم.
این امر شاخصه های فرهنگی خود را دارد، یعنی من برای 
ادبیّات ماندگار کار می کنم و اصوالً ماندگاری این ریسک را با 
خودش دارد که نویسنده در بزنگاه هایی حارض شود که در آن 
بزنگاه ها کس دیگری شجاعت حضور و ورود پیدا نکرده باشد. 
از این جهت خوشــحامل و اصوالً  احساس شکست منی کنم و 
احساس این را هم ندارم که دچار پَس زدگی در آثارم باشم. این 
بحث هم وجود دارد که بعضی ها می گویند ما آن طور نوشنت 
برایامن راحت تر اســت، اّما من اصالً جــور دیگری منی توانم 
بنویسم، چون معتقدم پشت این نوشنت تربیتی صورت گرفته 



است، یک شاخصۀ نظام مند دانایی صورت گرفته است و این 
دانایی مانند این اســت که به یک پزشــک بگویید این زبان 
پزشــکی تو خیلی خاص اســت و خیلی آدم ها اصطالحاتی را 
کــه به کار می بری متوّجه منی شــوند و او در جواب می گوید 
این مشــکل من نیست و مشکل آن افراد است، آن ها باید به 
این سطح برســند که سینوزیت یعنی چه یا میگرن چیست. 
به عقیدۀ من در این مورد هم همین طور اســت. بنظرم بهرت 
است سؤاملان را به تخریب نزدیک نکنیم با این که می دانم این 
سؤال را خیلی ها ممکن است مطرح کنند و من از این چالش ها 

خوشم می آید و بابتش نگرانی ندارم.

مطرح کردن سؤال قبل تنها به این دلیل است که با اشاره 
به تهدیدهای احتاملی به فرصت های بدیعی که ایجاد می شود 
بپردازیم. طرح چنین موضوعی همزمان معایب و مزایایی را 
دارد. حاال با صحبت های شــام تقریباً این هدف محّقق شد، 
به استثنای اینکه شاید این گونه تلّقی فرموید که مبادا شخص 
سؤال کننده در حقیقت نیتش این باشد که شام را به چالش 

منفی بکشاند.
نه، برعکس. من اصالً چنیــن دیدگاهی ندارم و با امنیت 
کامــل صحبت می کنم. بــه نظر من باید ایــن دیالوگ انجام 
شــود. باید بین نویسنده و ژورنالیست این اتّفاق بیافتد تا در 
امنیــت کامل چالش ها در بیاید، نه اینکه رصفاً تأیید باشــد، 
بلکه روشنگری باشد. روشنگری هم جز صورت چالش صورت 
دیگری ندارد، بزرگ ترین مشکل ما در این رسزمین، به ویژه در 
مشهد این است که باور نداریم که نویسندگامنان ملّی هستند 
و همیشه دنبال آماتورها می گردیم،  آماتوریزم به شّدت تبلیغ 
و توزیع می شود، تا مرحله ای که نویسنده به نقطه ای می رسد 
که از آماتوریزم جدا می شود از آن لحظه به بعد میل به ندیدن 
نویسنده فراهم می شود، دوست دارند تو نباشی و دیده هم 

نشوی.
من این فرصت را از خود گرفتم یعنی فرصت آماتوریزم را 
اصالً نداشــتم و آن فرصت دیده نشدن را هم از این دوستان 
گرفتم و به آن ها گفتم من با شام کاری ندارم،  یعنی من قبل از 
آن هایی که حتّی کتاب هایشان چاپ نشده است، خیلی کتاب 
چاپ شده دارم که نارشانش مشهدی نیستند. اصالً هیچ کدام 
از نارشان من مشهدی نیستند و در ضمن، نارشان اتّفاقی هم 
نیســتند یعنی نارشانی نیســتند که بگویم به صورت اتّفاقی 
نارشی را انتخاب کرده ام یا با رسمایۀ خودم کتاب ها چاپ شده 
است. این ها نارشان قُلدری هستند که با شناسایی کامل رساغ 
نویســنده رفته اند. پس من از این چالش هیچ وحشتی ندارم 
و در ضمن اصالً هم احساس تخریب منی کنم. فقط احساس 
می کنم که یک خانواده هســتیم کــه این خانواده دو وظیفه 
دارد، نویســنده باید بنویسد و طرف دیگر ویرتینی برای بیان 
آرا و افکار نویسنده باشد، با پشتیبانی کامل و در ضمن زبان 
آن گروه از آدم هایی که میل به ندیدن این نویســنده را دارند 
بفهمند تا بتوانند از نویسنده پشتیبانی کاملی داشته باشند. 

من اصالً احســاس ناخوشــایندی ندارم. ما کار حرفه ای انجام 
می دهیم و باید خیلی مسایل گفته نشده را بیان کنیم. 

چه قدر یک رمان می تواند با مســتندات تاریخی انطباق 
داشته باشد؟ آیا وجود چنین انطباقی از »باید« هاست؟

هنگام رمــان »والدت« مــن تعریفی از این مســتندات 
تاریخی را برای دوستان در یک گفتگوی تلویزیونی گفتم که 
خیلی مسئله را بازگشــایی کرد. وقتی در مورد زندگی بزرگان 
دین کار می کنیم، مسایل طرح شده باید با مستندات تاریخی 
منطبق باشد. یعنی مستندات مقّدس هستند و به همین میزان 
معتقدم که نویسنده هم حق تخیل مقّدس دارد. حاال برایتان 
مثال می زنم، ببینید ما یک قبل و بعد، در ادبیّات داریم که آن 
قبل و بعد متعلّق به نویسنده است، خود حال و اکنون قّصه 
و بزنگاه قضیه متعلّق به نویسنده نیست. من با گروهی که 
با نام بازنویســی و بازآفرینی و کلامت این چنینی یک روایت 
تاریخی را صدبار می نویسند و بعد این ور و آن ورش می کنند 
که کمی درخشــان بشــود یا پاره پاره اش می کنند، اصالً کاری 
ندارم و اصالً طرف صحبتم این افراد نیستند، با مخاطبانی است 
که می خواهند ادبیّات و داستان بخوانند. برای مثال می گویم 
اگر شخصی از بزرگان دینی در این زمان و این مکان وارد این 
شهر شده است یا از این شهر عبور کرده است، ریشۀ صّحت 
این مطلب کجاســت؟ یعنی اّول باید اثبات شود و بعد رساغ 
بعدش برویم، اینکه شخصی گفته است و دیگری نوشته است 
و این مسئله مدام تکرار شده است تاریخ رصف است. به طور 
مثــال اگر بخواهید در مــورد تاریخ تیموریان کتابی بخوانید، 
تنها نســخۀ معترب و قابل ذکر، کتاب حافظ ابرو است، جالب 
توّجه است که در آن کتاب حافظ ابرو معتقد است که خانم 
گوهرشــاد بیگم از رشوع ساخت مسجد گوهرشاد تا پایانش 
اصالً به مشهد نیامده و در هرات ساکن بوده است، حاال من 
سؤال می کنم این با باور ما می خواند؟ یعنی اصالً امکان پذیر 
اســت یک معامری بزرگ با این شــاکله، به این بزرگی انجام 

بشود و گوهرشاد بیگم اصالً به مشهد نیامده باشد؟
این ها مستنداتی اســت که شام می گویید، ما بر اسنادی 
مترکز می کنیم که خیلی منی توان در صّحتشــان مطمنئ بود و 
صّحتشان تنها در کلّیات اثبات شده است. یعنی در جزییات، 
هامن مقداری که ما می توانیم به این جزییات وفادار باشــیم 
هامن مقدار هم می توانیم وفادار نباشیم. چون این قبل و بعد 
است که آن جزییات را می سازد و ادبیّات هم متعلّق به آن قبل 
و بعد است. حاال مثال درست تری می زنم: وقتی هارون الرشید 
به طوس می آید، می گویند که چهل نفر از ســادات را گرفتند 
و خواستند بکشند، ولی می گویند چون هر کدام از آن ها آدم 
بزرگی هستند، اگر آن ها را بکشیم، بلوا به پا می شود. پس رساغ 
این ســادات را می گیرند و می بینند که این ها را به روســتایی 
به نام »ازغد« برده اند. به آن روســتا می روند و یک چاه بزرگ 
می کنند و این چهل سادات را در آن چاه رس می بُرند، گرگ های 
دســت آموزی داشــتند که کاســۀ رس آن ها را به این گرگ ها 

می دهند و کاری می کنند که هیچ اثری از آن ها باقی مناند. 
این ادبیّات است، این مسئله در هیچ جا به این راحتی که 
من بیان کردم، ذکر نشــده است و فقط هامن چهل ساداتش 
وجود دارد، چهل ســاداتی که توّسط گرگ ها پاره پاره شدند. 
حاال من به عنوان نویســنده، بخش هایــی از رمان والدتم در 
شناسایی این چهل سادات است که نه نامی دارند و نه نشانی. 
من رساغ این نام و نشــان ها می روم و نشانه گذاری ها را پیدا 

می کنم.

این اتّفــاق اگر در زمان هارون بوده اســت منی تواند با 
سلسلة الذهب که در زمان مأمون بوده است یکی باشد.

هر سندی که به دســت ما می رسد، قبل و بعدی دارد و 
این قبل و بعد را ما به وجود می آوریم، ما که نویسنده هستیم 

وقتی که این را به وجود می آوریم، خودش سند می شود.
یک مثال دیگر عرض می کنم و آن آمدن دعبل نزد حرضت 
رضا)علیه الّسالم( در طوس است، به گفتۀ بسیاری از مورّخین، 
داستان دعبل و داســتان فضیل ابن عیاض در یک زمان اتّفاق 
افتاده است؛ اّما وقتی شام می روید و منشا تاریخی آن را پیدا 
می کنید، می بینید این ها خیلی با هم فاصله دارند. سطح تاریخ 
ما در این فاصله خیلی مشــکل دارد. اینکه فضیل ابن عیاض 
یک روزی روزگاری یک دزد رسگردنه بوده اســت و شــخصی 
را می گیرد و آن شخص قرآن می خوانده و او تحت تأثیر قرآن 
خواندن آن شخص توبه می کند، که در تذکرة االولیا هم آمده 
اســت، یا داستانی که دعبل خزاعی لباســی را از حرضت به 
عنوان هدیۀ شــعرش )مدارس اآلیات( می گیرد و می رود، در 
راه راهزنان او را می گیرند و می خواهند لباسش را بگیرند و او 
می گوید این لباس را از من نگیرید، این لباس هدیه است و هر 
چیز دیگری که بخواهید به شام می دهم ولی لباس را منی دهم، 
راهزنان می پرسند لباس به چه کسی تعلّق دارد و او می گوید 
حرضت رضا)علیه الّسالم( و آن ها می گویند تو باید ثابت کنی و 
او رشوع می کند به خواندن مدارس اآلیات؛ این ها جزو اسناد 
ما هستند، حال این اسناد واقعاً چه قدر اعتبار دارند؟ و چه قدر 
توّسط مورّخین درجه یک تأیید شده اند، مورد اختالف است. 
می خواهم بگویم هامن قدر که این اســناد مقّدس هســتند، 
تخیل نویسنده هم مقّدس است، پس ما با یک سند مشّخص 
به نام سلسلةالذهب دربارۀ حرضت رضا)علیه الّسالم( روبه رو 
هستیم که این سلسلةالذهب داستان های بسیار متنّوعی دارد. 
در توزیع و در به ســفر رفــنت آن، این که چگونه این حدیث 
با آن نظام پلیسی مأمون که جلو همه چیز را بسته است به 
ســفر رفته است؟ حاال به ســفر رفنت این حدیث توّسط یک 
تخیل مقّدس بیان می شــود، من این طور جمع بندی می کنم 
که نویســنده حقوقی دارد، حقوقش این اســت که به وسیلۀ 
ادبیّات، بحث های مستند تاریخی را داستانی کند و به آن ها 
قابلیت های گسرتش یافته در حوزۀ ادبیّات را بدهد. این کار را 

در همه جای دنیا انجام می دهند. 
اکنــون کتاب بینوای��ان ویکتور هوگو مگر جــزو ادبیّات 

داستانی ماندگار جهان ادبیّات نیست؟ آیا واقعاً ظهور و سقوط 
انقالب کبیر فرانسه و شخص ناپلئون در کتاب ویکتور هوگو 
معتربتر اســت یا در کتاب های دیگری که نوشته شده است؟ 
همــه رساغ ویکتور هوگــو می روند، چرا رساغــش می روند؟ 
نــه به این دلیل که ایــن آدم مورّخ بوده و نه به این دلیل که 
ایــن آدم وقایع نگار بوده اســت. در ادبیّات انقالب خودمان 
-به گواه آثار منترش شــده می گویم- ما هیچ کتابی به ارزش 
لحظه های انقالب اثر محمود گالب درّه ای نداریم و هیچ کتابی 
هم مظلومیت این کتاب را ندارد. یعنی یک میل غریب برای 
دیده نشدن کتاب لحظه های انقالب تا زمان مرگ این نویسنده 
وجود دارد چنان که کتابش هم تجدید چاپ منی شود و وقتی 
که او فوت می کنــد، کتابش را تجدید چاپ می کنند، آن هم 
خیلی مظلومانه، این مشکل ماســت. در حقیقت نویسنده 
یــا باید در رویــدادی که اتّفاق می افتد رشکــت کند، این که 
می گویم رشکت کند مثالً به صد یا دویست سال یا پانصد سال 
قبــل بازگردد و خودش را به عنوان یک فرد از آن مجموعه و 
آن رویداد تاریخی حارض ببیند. وقتی در آن جا حارض باشــد 
اســناد حکم مقّدس خودشــان را دارنــد و او پیرامون تخیل 
مقّدس حرکت می کند. مســئلۀ دیگر هم وجود دارد که چرا 
ما به نویسندگان باورمند خودمان اعتقاد نداریم. منی دانم چرا 
جامعه به مورّخین خودش اعتامد دارد ولی به نویسندگانش 
اعتامد ندارد. این بزرگ ترین چالش ما نویسندگان است. یعنی 
چرا من باید به این تاریخ اعتامد کنم در صورتی که مورّخین 
ما سال هاســت در مورد حافظ با همدیگر بحث می کنند که 
آیا این شعر متعلّق به اوست یا خیر. من می گویم این ها چرا 
ایــن حقوق را دارند و نویســنده این حق را نــدارد که در آن 
رویــداد مورد بحث، در کنار مورّخینی که از آن رویداد ســند 
ارایه کرده انــد، او هم با ادبیّاتی که خلق می کند، دیدگاهش 
را ارایه کند؟ این به نظر من چالشی است که مّدت هاست نه 
تنها من بلکه همۀ جامعۀ ادبی با آن روبه رو است و کسی هم 
پیدا نشده که این نقد را انجام بدهد که این طوماری که دربارۀ 
فالن موضوع دارید تهیه می کنید،  خود این طومار صّحتش را از 

کجا مشّخص می کنید؟
روزی روزگاری وقتــی مــن در مورد تذکرةاالولیا صحبت 
می کردم باورشــان منی شــد که این اثر بازنویســی است، در 
صورتی که بعدها ثابت شد که این اثر بازنویسی بوده است. یا 
مثالً در مورد فردوسی؛  فردوسی هم شاهنامه را بازنویسی کرده 
اســت یعنی در حقیقت این طور نیست که همۀ این اشعار 
متعلّق به خودش باشــد و ما شــاهنامه های مختلفی داریم. 
کشورهای مختلف، همین اسطوره ها را دارند. در ایرلند، هند 
و در همه جا از این اسطوره ها داریم، زمانی که این حرف ها را 
می زدیم، می گفتند که شام اقدام به ترور صاحبان بزرگ ادبیّات 
کردید؛ در صورتی که این طور نیســت، ادبیّات در یک بده و 

بستان مشارکتی قرار دارد.

این چیزی که دربارۀ »غریب قریب« می گویم دربارۀ همۀ 



آثار دیگر من صادق اســت، اگر یک نفر بخواهد دربارۀ سفر 
حرضت رضا)علیه الّسالم( از مدینه تا مرو یک رمان بخواند، قبل 
از رمان »والدت« چه باید می خواند؟ یعنی این که بنشیند و با 
لّذت یک رمان و یک داستان بخواند بدون هیچ گونه تأثیرات 
خاص. چگونه است که این برادر و خواهر، حرضت معصومه 
)سالم الله علیها( و حرضت رضا)علیه الّسالم( یکی به قم می رود 
و یکی به مرو می آید؟ این دو شــاخه شــدن که بعد نرصت 
شاهچراغ در شیراز می ماند، کشتار عظیمی که انجام می شود 
و این که کشــتار چگونه انجام می شود و یکی یکی خانوادۀ 
حرضت رضا)علیه الّســالم( را رس می برند و در هر گوشه ای از 
ایران مزاری از این خاندان برپا می شــود، ادبیّات سرتگی که از 
مظلومیت این خاندان و وحشی گری یک قوم شکل می گیرد، 
آیا این بزنگاه ادبیّات نیســت؟ من این پرسش را در رمان »بار 
باران« هم مطرح کردم که مســجد گوهرشاد چگونه ساخته 
شــده اســت؟ بنیادی ترین معامری کهن این رسزمین چگونه 
رسپا مانده اســت و اصــالً چه طور بنای حرم رضوی این همه 
سال از دسرتس همه چیز دور مانده است؟ جالب توّجه آن که 
در همۀ دوره هایی که مسجد گوهرشاد بوده و به عنوان یک 
بنای کهنسال بوده است، همیشه یادمان می رود که از خودمان 
بپرسیم آن همه وقف نامه که گوهرشاد بیگم که یک زن مغول 
بود، جدا از مســجد گوهرشــاد در این شــهر گذاشت و اصالً 
مکتبی به نام مکتب وقف را زنده کرد، چگونه انجام شد؟ من 
در این سه رمانم در مورد همین دغدغه هایم بحث کردم. مثالً  
در رمان »پاریس پاریس« در مورد کشف حجاب صحبت کردم، 
این که اصالً کشف حجاب چگونه اتّفاق افتاد و قهرمان کشف 
حجاب چه کسی بوده است؟ منی شود که مثالً یک مشت آدم 
بدون هیچ دلیل و منطقی بروند و کشته بشوند. بعد وقتی این 
رمان بیرون آمد همیشه می پرسند چگونه؟ و این چگونگی برای 
همه مهم است. در رمان »غریب قریب« هم در حقیقت چون 
نحوۀ فکری و رشوعش در اینجا زده شده است، باز هم با این 
عدم اعتامد روبه رو بودم، یعنی خیلی ساده که این رمان قرار 
است در 600 صفحه از بدو شهادت حرضت رضا)علیه الّسالم( 
که در این جا مرقد رشیفشان است تا امروز مورد مطالعه قرار 
بگیرد، جالب اســت که من باید اثبات می کردم که می توانم 
ایــن کار را انجام بدهم. بعــد به من گفتند که اثبات این امر 
چگونه می تواند اتّفاق بیفتد؟ بیایید بخش هایی از این را برای 
ما بنویسید تا ما دربارۀ کار شام داوری کنیم. خب این برای من 
خیلی وحشتناک بود و این نکته وجود داشت که چه کسانی 
می خواهند این مطلب را بخوانند و این ها چه کسانی هستند؟ 
ما داریم در مورد مسایلی صحبت می کنیم که اثباتش سخت 
اســت، مثالً اگر یک فیلم ساخته بودم از چند چهرۀ سینامیی 
دعوت می کردیم تا فیلم ما را ببینند و نظر بدهند، کسانی را 
دعوت می کردیم که در ســینامگر بودنشان شکی نداریم و از 

کسانی استفاده می کردیم که سینام می دانند.
آدمی که سال ها دارد می نویسد و رمان هایش چندبار کتاب 
ســال شده اســت، تازه باید اثبات کند که می تواند در این باره 

چیزی بگوید. اشــکالی نــدارد که افراد را بــه امتحان و آزمون 
بکشــانیم،  اشــکال از آن جایی رشوع می شود که من احساس 
می کنم که خب بعد از آن چه می شود؟ من ساعت ها با دوستان 
صحبت می کردم که من چه قدر می توانم به ادبیّات ناب برسم و 
چه قدر می توانم این جنس ادبیّات را گسرتش دهم. چون وقتی 
این کتاب درمی آید دیگر وقت آن نیســت که بگویم من چه 
دوران پرمشّقتی را گذرانده ام، بلکه بحث و داوری این خواهد 
بود که این رمان چه قدر با رمان های قبلی سعید تشکری مرتبط 

است و در ادامۀ آن ها حرکت می کند.
من دیدم که در بنای حرم در طول ســالیان سال رگه هایی 
از تخریــب و ویرانی و دوباره رسپاشــدن وجود دارد، پژوهش 
داســتان »غریب قریب« بدون اغراق، هشت ماه و نیم طول 
کشید. یعنی هشت ماه و نیم من به صورت متمرکز و خیلی 
سخت مشغول بودم و سخت تر از آن جهت که من با یک دورۀ 
صدساله روبه رو نبودم، بلکه با یک واقعۀ هزارساله روبه رو بودم؛ 
یعنی دوره های مختلف و حکومت های مختلف. رمان باید هم 
ســاختار اپیزودی خودش را حفظ می کــرد و در ضمن، اتّصاِل 
ادوار تاریخی هم لحاظ می شد. در عین این که من در حقیقت 
جغرافیا داشــتم تاریخ هم داشــتم، قهرمان مــن یک قهرمان 
ســاختامنی بود، یک قهرمان معامری بود و در دل زندگی این 
قهرمان مدام آدم هایی می آمدند و می رفتند، خراب می کردند 
یا درست می کردند یا می ساختندش و یا دشمنی می کردند. پیدا 
کردن یک زبان مشــرتک برای این که من این دوره ها را بتوانم 
رشح دهم ســخت بود. مثالً مغول ها می آیند، صفویه می آید، 
افشــاریه و قاجاریه می آیند. یعنی حکومت های مختلف در 
این جا می آیند و می روند. پس در حقیقت منی توانستم یک زبان 
کهن الگو را انتخاب کنم، در ضمن این نکته هم وجود داشت 
که مخاطب امروزی می خواهد این حقیقت را بخواند. پس من 
باید یک پیوند را انتخاب کنم و در ضمن این نکته هم وجود 
داشت که مخاطب امروزی می خواهد این رمان را بخواند. پس 
من باید یک پیوند ارگانیک برای زبان نوشتاری پیدا می کردم. که 
زبان آرکائیک، هامن زبان مورد نظر ما بود. زبانی که هم میل 
شاعرانگی در آن باشد و هم میل به مستندات تاریخی. هومر 
در ایلیادش خیلی روی این زبان کار کرده و بعدها نویسندگان 
قلــدری مانند بورخس آمدند. بورخس داســتان جالبی از این 
ارتباط دارد و می گوید که یک نفر پیش او می رود و می گوید که 
من خیلی دوست دارم که در مورد رسزمین شام چیزی بنویسم، 
بورخس می گوید که در مورد رسزمین من ننویس چون خودم 
این کار را کرده ام، بــرو و در مورد رسزمین خودت بنویس. آن 
شخص پاسخ می دهد که رسزمین من چیزی برای نوشنت ندارد؛ 
ولی بورخس از رسزمین او برایش توضیح می دهد. آن شــخص 
منی دانسته اســت که بورخس نابینا است، وقتی صحبت های 
بورخس متام می شود و دست وی را می گیرد آن هنگام متوّجه 
نابینا بودن بورخس می شود و می بینید که بورخس با وجود نابینا 
بودن، رسزمین او را بهرت از خودش می شناسد ولی با وجود این 

همه شناخت وارد حوزۀ رسزمین او نشده است.

نویسندگان بزرگی که در این حوزه کار کرده اند، در حوزۀ 
بازشناسی اسطوره ها، کسانی بوده اند که ساحت اسطوره شکن 
هم نداشــته اند. چون بعضی ساحت اسطوره شــکن دارند با 
میل به تخریب، چون اسطوره مدام در زایش است می توانیم 

تخریبش هم بکنیم.
زبان آرکائیک ویژگی ای دارد که پراکتیک وار عمل منی کند. 
یعنی میل به عمل گرایی اش پایین است و ما اصوالً در ایران به 
عنوان ادبیّات شهودی آن را تعریف می کنیم . ادبیّات شهودی 
چــه تعریفی دارد؟ ادبیّات شــهودی می گویــد ما با مخاطب 
و درونــش کار کردیم. با کنش درونــی او کار داریم و با کنش 
بیرونی اش کاری نداریم. یعنی هر چه قدر این ادبیّات در میل 
شــهودی اش وسیع تر عمل کند، بهرتین عمل و رفتار آن تزکیه 
است. کاری که مثالً در کتاب های مقّدس ما به طور مشّخص در 
قرآن انجام می شود »فَاقُصص الَقَصَص لََعلُّهم یتََفکرون« ما این 
قصه ها را می گوییم که شام پند بگیرید، یعنی ادبیّات شهودی 
زاده می شود، ادبیّات شهودی میل طول ندارد، میل عرض دارد. 
یعنی در عرض اتّفاق می افتد. دوستانی که در حقیقت این نوع 
ادبیّات را منی شناسند گامن می کنند و می گویند که قصه نباید 
ســاکن باشد، خب من همۀ این ها را بدون آن که کسی از من 
بپرسد باید در »غریب قریب« پاسخ می دادم. یعنی پرسش هایی 
را که در حقیقت بعدها کسی بخواهد بپرسد، من باید در گام 
اوّل خودم به جوابش می رسیدم. من به عنوان نویسنده و آقای 
سیم ریز به عنوان منایندۀ مجموعه ای که باید این کار را برایشان 
انجام می دادیم. من فکر می کنم قبل از بیامری عدم تکلّمم که 
هشت ماه طول کشید روزی بیست و پنج دقیقه فقط تلفنی 
با آقای ســیم ریز صحبت می کردم و این ارتباط خیلی ارتباط 
پویایی بود، امکان خطاپذیری و آزمون و خطا را نداشتیم. من 
باید امتحان هم پس می دادم و در آزمون هم رشکت می کردم 
کــه آیا صالحیت انجام این کار را دارم یا نه. می خواهم بگویم 
که آمدم و فصل های رمان خودم را خیلی صمیامنه این طوری 
برای مخاطب تعریف کردم که مثالً یک فصل فقط برای خود 
حرضت رضا)علیه الّســالم( نوشتم که به زبان اوّل شخص است 
و حرضت، داســتان را از زبان خودشــان می گویند. بعد اوّلین 
جمعی که به واقع به سمت مقّدس سازی و حرمت سازی این 
مکان می روند نوغانیان هســتند. دوره ای که در حقیقت زنان 
نوغان آغازگرش هستند و بعد کلیددار می شوند در حقیقت از 
حــرم نگهداری می کنند. از این جا، آن قبل و بعد که در ابتدای 
عرایضم ذکر کردم رشوع می شود. یعنی واقعه این طور است که 
یک فرد از سلسلۀ سامانیان می آید این جا و این کار را می کند. 
چرا این کار را می کند؟ این چرایش مال من است، من باید به 
این چرا با داســتان پاسخ بدهم و این چرایی را من خلق کردم 
و در تاریخ نیامده است، در تاریخ آمده که شخصی، چنان کار 
را کرده و فالن چیز را ســاخته است، رسداب را درست کرده یا 
ســقف را مسّقف کرده است. خیلی جالب توّجه است که در 
دورۀ قاجاریه، سلطان وقت می گوید که همۀ دوره های تاریخی 
به جز ما در حرم نشــانه ای دارند، ما چه نشانه ای داریم؟ اگر 

فردا دورۀ حکومت مان متام شود، هیچ نشانی از قاجار در حرم 
نیست. فردی را به حرم می فرستند تا ببیند چه چیزی کم دارد 
و نشــانه ای پیدا کند، خب خود این موضوع بسیار دراماتیک 
اســت، فقط در تاریخ ذکر شده که قاجاریه آیینه کاری حرم را 
انجام داده اســت، اّما چگونه؟ خلق چگونگی با من نویسندۀ 
ادبیّات اســت. آن فرد بیچاره هم به حرم می آید و می گردد و 
می بیند که در حرم همه چیز هســت و چیــزی الزم ندارد که 
اضافه شود. شبی این آدم دل شکسته خوابی در حرم می بیند که 
پیش خود حرضت رضا)علیه الّسالم( رفته است و به او می گوید 
که من برای این موضوع جان خود را از دست خواهم داد، به 
مــن کمک کن و او در خواب آبگینه یا آینه می بیند. می دانید 
که در معامری دورۀ قاجاریه همۀ بناها آینه کاری بوده است 
و آینــه کاری در حرم هم از دورۀ قاجاریه آغاز می شــود و این 
فرد مانند این که کشــف بزرگی کرده است پیش شاه می رود 
و می گویــد پیدا کردم و همۀ آینــه کاران در این دوره به حرم 

می روند و رشوع به آینه کاری حرم می کنند.
ببینید که این پژوهش ها هــر دوره اش چه قدر زمان برده 
اســت. یعنی چه قدر وقــت برده تا من بتوانم به آن کشــف 
داســتانی برســم و بعد برای مخاطب جّذابیــت ایجاد کنم و 
ناگفته ها را بگویم. این خود چالشی است؛ که اینجا در گفته ها 
ارصار دارند و مخاطب بر ناگفته ها ارصار دارد چون دارد ادبیّات 
می خواند. حاال نویسنده می خواهد این گفته ها و ناگفته ها را 
در ایــن روند موازی به حرکــت در بیاورد تا هم مدافع بخش 

ادبیّات خودش باشد و هم مدافع مستندات.

در مورد مســیر سیر داستانی در حوزۀ مضامین دینی در 
ایران و مقایسه اش با ادبّیات جهان چه نظری دارید؟

خدمتتان عرض کنم که اگر بیاییم خیلی صمیامنه شــکل 
زایش ادبیّــات دینی در ایران را تعریف کنیــم، این که از چه 
مرحله ای رشوع شده است، نظرات متفاوتی وجود دارد. چون 
عمر داستان نویســی ما به نقل از خیلی هــا از زمان مرشوطه 
اســت و خیلی ها معتقدند از قبل مرشوطه است، ولی در هر 
صورت داستان نویسی مدرن ما از زمان مرشوطه رشوع می شود 
و خیلی ها هم جلوتر می آیند و می گویند مبدأ داستان نویسی 
مدرن ما، بوف کور است ولی در همۀ این ها یک مشکل اساسی 
وجود دارد. زایش ادبیّات دینی در ایران از چه زمانی آغاز شده 
است؟ این مستندات دینی که به آن ها استناد می کنیم، با چه 
رویکردی و به چه دلیلی قابل استناد شده  اند؟ یعنی در گذشته 
جمعی گردهم آمده اند و این مســتندات را دکرتین کرده اند، 
ســخت افزاری کرده اند و از این لحظه ما می خواهیم ادبیّات 
دینی در ایران به زایش برســد. دقیقاً مانند اکنون می ماند که 
مــا در ادبیّات ایران اصالً ادبیّات علمی نداریم، ادبیّات تخیلی 
نداریم، چند نفر آدم بر اساس ذوق و شوق خودشان دارند این 
کار را در حوزۀ ادبیّات کودک و نوجوان انجام می دهند، ولی در 
حوزۀ بزرگساالن هیچ کدام از این نوع ادبیّات را نداریم. ادبیّات 
دینی ما همه در بزنگاه اتّفاقی نویسندگان صورت گرفته است.



یــک نوع ادبیّات داریم که ادبیّات متعّهد اســت، ادبیّات 
متعّهد یک قانون دارد، این که آدم ها هرزه نگاری نکنند و در جای 
خودشان باشند، زیبا باشند و خصایل انسانی را تبلیغ کنند. این 
ادبیّات متعّهد است، حال تعّهد انواع مختلف دارد که می تواند با 
رویکردهای فکری نویسنده و با آرایشان متفاوت باشد. ولی ذات 
ادبیّات دینی و اتّفاقش در ایران به چه کسی الصاق می شود؟ 
چه کســی به وجود آورنده  اش اســت و از چه زمانی آغاز شده 
اســت؟ هر زمانی که رویدادی بزرگ در ایران اتّفاق افتاده، به 
موازات آن ادبیّات بزرگی هم خلق شده است. چند کتاب خوب 
ادبیّات داستانی ما متعلّق به چند دورۀ خوب این رسزمین است 
که در این دوره ها رویدادهای بزرگی شــکل گرفته اند. اگر این 
رویداد بزرگ ماندگار شوند، مانند انقالب اسالمی، این ادبیّات 
هم به موازات آن رشد می کند، ولی اگر مانند انقالب مرشوطه یا 
مثل رویدادهای دیگر شهید شوند، ادبیّات آن دوران هم حالت 
موزه ای پیدا کرده و دیگر ادامه پیدا منی کند. اگر شام به آثار و 
آرای نویســندگانی که این ادبیّات متعّهد را به وجود آورده اند، 
مراجعه کنید این گسستگی را می بینید؛ مثالً میرزاده عشقی یا 
ملک الشعرای بهار و... که اگر دیوان هایشان را ورق بزنید متوّجه 
تناقض و گسستگی در آثارشان می شوید. به جز پروین اعتصامی، 
بانوی بزرگ ادبیّات ما که از اوّل تا آخر بر یک قرار است و هیچ 
تحوّلی جز در آرمان های خودش و شعر آرمانی گفنت ندارد، بقیۀ 
افراد به صورت زیگزاک حرکت کرده اند. یعنی هم اثر معنوی 
دارند و هم اثر متعّهد و هم آثار به نرخ روز. کسی باور می کند 
که دایی ملک الشعرای بهار که شاعر، مورّخ و نویسنده بوده در 
روزی که رضاشاه به مشهد می آید تا در هزارۀ فردوسی رشکت 
کند به عنوان کســی که رهرب حزب دموکــرات بوده به هزارۀ 
فردوسی در طوس می رود و در مدح او شعر می خواند؟ دلیلش 
چه بوده اســت؛ این که می خواســته به حج برود. در ماجرای 
کشف حجاب، من در رمان »پاریس پاریس« عین این واقعه را 
در شامیل داستانی رشح دادم که همه را مظنون می کند، حتّی 
ملک الشعرای بهار به شیخ احمد بهار می گوید که این چه کاری 
بود که تو انجام دادی و او در جواب می گوید خواستم به حج 
بروم و شاه باید اجازه می داد و تذکرۀ مرا امضا می کرد و جالب 
توّجه این است که در دورانی که او به حج است، واقعۀ کشف 
حجاب اتّفاق می افتد. وقتی برمی گردد او را در روستای طرق با 
یک خر در طویله ای زندانی می کنند و او پوسیدن جنازۀ خر را 
می بیند، شاه دستور می دهد تا زمانی که جنازۀ خر به استخوان 
تبدیل نشده است او را بیرون نیاورند و با این روش او را فرسوده 
می کنند و از دل این فرسودگی و ترسی که ایجاد می شود، ملک 
الشــعرای بهار به سمت سیاست و وکالت می رود. به نظر من 
این ها در حقیقت ادبیّات متعّهد اســت که پر از رنگ و طرح 
است؟ آدم هایش )نویسندگانش( هم رنگارنگ اند و برخی این 
راه را ادامه نداده اند. ولی این شــیوه در پروین اعتصامی ادامه 
پیدا می کند. یعنی پروین اعتصامی از اوّل تا آخر یک مدل شعر 
می گوید، یک مدل پندنامه می گوید، ولی این به ادبیّات دینی 
تعلّق ندارد و متعلّق به ادبیّات متعّهد است. یعنی شعر پروین 

اعتصامی شعر دینی نیست و شعر متعّهد است. یا حتّی خود 
شــهریار هم همین طور است. اشــعار متعّهدانه اش با اشعار 
دینی اش خیلی تفاوت دارد. اشعار متعّهدانه یا اشعار اقلیمی اش 

خیلی بیشرت از اشعار دینی او است. 
اّما ظهور انقالب و به ویژه ســال های قبل از انقالب، یعنی 
10ســال قبل از آن که نســوج فکری جامعه به سمت ادبیّات 
متعّهد جلو بــرود، بزنگاه هایی برای نویســندگان ما به وجود 
می آورد که ادبیّات دینی خلق می شود. جالب توّجه است که 
کسانی که به وجود آورندۀ این ادبیّات دینی هستند، بازشناسی 
منی شوند و ما آن ها را منی شناسیم. ظاهراً همیشه نویسندگان 
باید خودشــان از خودشــان بگویند که ما داریم چه کار انجام 
می دهیم و هیچ پژوهشــکده یا مرکزی قرار نیست که این ها 
را شناسایی کند. مانند مرحوم محمود گالب درّه ای که در قصۀ 
»ابوذر نجار« برای اوّلین بار کهن الگویی مانند ابوذر را انتخاب 
می کنــد و او را در کتاب ابوذر نجار، معارصش می کند و یا در 
کتاب صحرای رسد به واقع اسطورۀ کامل موسیقی مجلسی و 

محفلی را تبدیل به موسیقی متعّهد می کند.
پس زایش ادبیّات دینی ما از ســال های قبل از انقالب آغاز 
می شود که بعد خیلی ها در این زمینه کار کردند، مدرّس صادقی 
یا بیژن نجدی یکی از این افراد اســت که رشوع به بازنویسی 
متون کهن می کند و از دل آن ها داستان هایی می  نویسد که این 
داستان ها مانند قّصۀ حرضت یوسف، کامالً بزنگاه های مذهبی 
دارند. به نظر من این داســتان با توّجه به اینکه این همه سال 
توّســط نویسندگان مختلف نوشته شده بود،  اوّلین بار قبل از 

انقالب به شکل یک کهن الگو نوشته شد.
اّما بعد از انقالب کامکان ادبیّات متعّهد و دینی را توأمان 
داریم. به نظر می رســد اگر بخواهیم به ادبیّات دینی مراجعه 
کنیم بدون اغراق نام ســید مهدی شجاعی یا علی مؤذنی در 
رأس این افراد قرار می گیرد، چون اوّلین کسانی بودند که زندگی 
پیامربان و امئۀ اطهار)علیه الّســالم( را به ادبیّات تبدیل کردند. 
کاری که سید مهدی شجاعی انجام داد و دیگران انجام ندادند، 
وابســتگی بسیار به مستندات و در عین حال به نرث و ادبیّات 
بوده است. یعنی به غیر از دو کتابی که ایشان در مورد حرضت 
زهرا )سالم الله علیها( و حرضت زینب )سالم الله علیها( نوشته 
اســت و کتاب سقای آب و ادب، ما منی توانیم دیگر مانند این 
سه کار را داشته باشیم، کتاب پدر، عشق، پرس نیز که در مورد 
حرضت علی اکرب)علیه الّســالم( نوشته شــده، ممتاز است. به 
نظر می رسد که ما در بروز نویسندگان دینی مان هنوز در یک 
خلوت رسا به رس می بریم. این طور می مناید که نویسندگان دینی 
ما حتّی آن هایی که انتخاب می کنند که ادبیّات دینی خلق کنند 
از ادبیّات دینی رشوع می کنند و بعد به ادبیّات متعّهد می رسند 
یا بالعکسش از ادبیّات متعّهد رشوع می کنند و به ادبیّات دینی 
می رســند و بعد بــاز از این وادی می رونــد و در وادی دیگری 
رشکت می کنند، چرا این اتّفاق می افتد؟ چون تعداد بازنویس ها 
و تعداد کســانی که رونویســی می کنند آن قدر زیاد است که 
این ها را هم با نویســندگان دینی در یک گروه قرار می دهند 

و نویسنده های دینی از این ارتباط فرار می کنند. مجموعه آثار 
علی مؤذنی خلق ادبیّات داستانی از زندگی پیامربان است. 

نویســنده با کســی که در حقیقت به  واسطۀ نارش یا به 
واســطۀ قضایای دیگر اثری را خلق می کند، متفاوت اســت. 
خلق یــک اثر با تکرار یــک اثر خیلی متفاوت اســت. ما در 
حقیقت نیازمند این هستیم که جاهایی وجود داشته باشد که 
نویسندگان دینی را بدون کارهای سفارشی بخواهند زیرا کارهای 
سفارشی یک بیامری دارند. سفارش یعنی پروژه، یعنی این که 
چند نفر در یک مناقصه رشکت بکنند و یک نفر برنده شــود 
و رشوع بــه انجام آن کار کند. در صورتی که حوزۀ ادبیّات این 
نیست. حوزۀ ادبیّات خاص است. شاکلۀ خاصی دارد؛ نویسنده 
پیشنهاد می دهد، نویسنده خالق است. سازمانی باید اثر خلق 
شدۀ او را پشتیبانی کند، پشتیبانی کردن از اثر به میزان خود اثر 
مهم است. یعنی نویسنده احساس امنیت کند. احساس کند که 
به مثابه زحمتی که می کشد از طرفی پشتیبانی هم می شود. 
به نظر من ادبیّات دینی در ایران کامکان یک نهال اســت. ما 
هنوز منی توانیم خودمان را گول بزنیم کــه دارای یک ادبیّات 
دینی سرتگ هستیم و خیاملان راحت باشد که نویسندگان زیادی 
در این حوزه کار می کنند و آثار زیادی هم در این حوزه خلق 
می شــود. به نظر من این طور نیست و ما با تعداد محدودی 
نویســندۀ دینی روبه رو هستیم و باز هم میل داریم که آن ها 
را هم از دست بدهیم. اگر واقعاً از آن ها پشیتبانی نشود این 
اتّفاق می افتد، اگر از گروهی که به ظاهر نویسنده اند و شبح 
نویسندگی دارند، بگذریم، تعداد کسانی که به واقع نویسنده اند 
و بــه واقع دلدادگی حوزۀ ادبیّات شــهودی و ادبیّات دینی را 
دارند، خیلی محدود است. محدودیت هم بدین صورت است 
که ســن و سال آن ها نه در پیرسالی است و نه در جوان سالی، 
بلکه در میان ســالی هســتند. یعنی از جوانی رشوع کردند و 
عمر خودشــان را روی این کار گذاشــتند و در میانسالی قرار 
دارند و اگر این ها پشتیبانی نشود و پشت این ها کسی نباشد، 
بعد از این نویســندگان هم کسی نخواهد بود، چون توزیع و 
تبلیــغ وجود ندارد. هامنند مثالی که زدم در زمان مرشوطیت 
همین طــور بوده و آثار بزرگی خلق شــده ولی به دلیل عدم 
پشتیبانی،  نویســندگان این حوزه را رها کردند و به حوزه های 
دیگر پرداختند. مثالً  تنها سند شاعرانه ای که ما از مبباران حرم 
در زمان روس ها داریم شعر ملک الشعرای بهار است،  چرا این 

شعر شناسایی منی شود و چرا تبدیل به یک ادبیّات منی شود؟ 
برای مثال اگر بخواهید دربارۀ فروش دخرتان قوچان به جرم 
مالیات ســندی پیدا کنید، تنها سند موجود اپرت های منایشی 
میرزاده عشــقی اســت، اســناد دیگری وجود ندارد و هر چه 
هست اسناد مکتوب بین حاکم وقت قوچان و حکومت وقت 
قاجاریه است. یا مثالً روستای فیروزه سمت کالت در یک شب 
بین روس ها و ایران تاخت زده می شــود و حکومت وقت در 
ایران، کل روستای فیروزه را با سکنه اش به روس ها می بخشد، 
یعنی پیرشوی 80کیلومرتی روس ها در باجگیران انجام می شود 

و این روستا به روسیه الحاق می گردد.

چــه تــراژدی عظیمی در آن زمان به جهــت دینی و ملّی 
اتّفاق افتاده اســت که رس و کلّۀ آرازخان پیدا می شود، یعنی 
هنوز رشته کوه کیسامر قوچان را به عنوان شاه سلطان، خواهر 
آرازخان، می شناسند. آیا این ها در ادبیّات ما گفته نشده است؟ 

آیا این ادبیّات دینی نیست، آیا این ادبیّات ملّی نیست؟
نویسندگان می روند و این پژوهش ها را انجام می دهند و 
این پیشنهادها را می دهند، کسی که این پیشنهاد را می دهد، 
احســاس می کند که در آن دوران با وجود این همه اتّفاق چه 
تراژدی هایی به وجود آمده است،  چه کسی باید این ها را مطرح 
کند،  چه قدر ما پیشــنهاد بدهیم و خسته نشویم؟ می خواهم 
بگویم این خســته نشدن فقط متعلّق به نویسندگان است و 
کسی از ما پشتیبانی منی کند. فقط وقتی ما محصولی را خلق 
می کنیم، اگر این محصول دیده بشــود یعنی ما به وســیلۀ آن 
محصول دیده بشــویم بعد می گویند این ادبیّات دینی است. 
در صورتی که ادبیّات دینی پیشنهادات سازمان یافته ای نبوده 
است. پیشــنهاداتی بوده است که در حقیقت نویسندگان با 

شوق و ذوق و اندیشه خودشان این پیشنهادات را داده اند.

مقایســه ادبّیات ما در این حوزه با ادبّیات جهان چگونه 
است ؟

به نظر من آن ها موفّق تر از ما هستند، آن ها یک مشکل 
اساســی را که مــا داریم حل کرده انــد. مّوفق تر به این جهت 
می گویم که ما خیلی از نویســندگان بزرگ دنیــا را داریم که 
کارهای بسیار بزرگی در حوزۀ ادبیّات شهودی کرده اند. وقتی 
آثار آن ها را می خوانیم احساس می کنیم که چه قدر همه چیز 
درســت چیدمان شده اســت، علّتش این است که آن ها تنها 
نبودند و تکثیر شــدند. آن ها در حوزۀ جغرافیایی خودشــان 
وحدت نظر داشــته اند، وحدت نظرشان این بوده که اسطوره 
و اقلیم مقّدسشان مشّخص بوده است و در کنار نویسندگان، 
منتقدان بســیار بزرگی وجود داشته اند که از این نویسندگان 
پشتیبانی می کردند؛ چیزی که ما در اینجا نداریم. یعنی پشتیباِن 
نویســندگانی که می گویم نهایتاً خودشان هستند و هیچ کس 
دیگری نیســت که بگوییم می تواند رشد نویسنده را به تأیید 

جامعۀ ادبی و هرنی ما برساند؛ ولی آن ها این کار را کرده اند.
میرچا الیــاده در کتاب مقّدس یا نامقّدس یا هانری کربن 
وقتی می آیند در این حوزه صحبت می کنند،  تحت تأثیر آسیا 
به ویــژه رشق و رشق دینی و ایران هســتند کــه این حوزه در 
دوره های بعد از آن به بورخس می رســد. تصویر دوریان گری 
اسکار وایلد ذاتاً یک ادبیّات دینی است و تحت همین اثر است 
که آثار نوجوانان را خلق می کند. همین طور هانس کریستین 
اندرســون و حتّی مارک تواین که طنزنویس اســت. او که در 
ابتدا فکاهی نویس بوده است، بعدها رویکرد خود را به سمت 
رمان نویسی برای نوجوانان تغییر می دهد، مانند رمان هاکلربفین 

و...
آثاری که ویکتور هوگو بعد از رمان بینوایان خلق می کند 
همه ادبیّات دینی هســتند،  مانند گوژپشت نرتدام که در یک 



لوکیشن دینی و فضای دینی اتّفاق می افتد.
چرا این آدم ها این گونه هســتند؟ به این دلیل که جامعۀ 
ادبی از آن ها پشتیبانی می کند و میل پشتیبانی دارد. به همین 

خاطر آن ها در رشد باالتری قرار دارند.
اگــر امروزه در مورد مکتب بوینــس آیرس، مکتبی که در 
آرژانتین به عنوان یک مکتب دینی مشهور است مطالعه کنید 
خواهید دید که ارساییل خیلی کوشــیده تا این مکتب بوینس 
آیرس را در اورشلیم به وجود بیاورد ولی این اتّفاق نیفتاده است 

و این به علّت نامرشوع بودن تفکر خود اوست. 
مارکــز در آخرین کتابش به نام زن��ده ام تا روایت کنم، در 
اصلی ترین بحثش می گوید که من زادگاهم در کلمبیا است و 
هامن به من هویت می دهد. می خواهم بگویم که ما فراموش 
می کنیم که رمان صد س��ال تنهایی به عنوان اوّلین اثری که از 

مارکز جهانی می شود، بن مایۀ دینی دارد. 
ما در این جا فریاد می زنیم ولی آن ها این فریاد را هم منی زنند. 
چرا ما باید فریاد بزنیم؟ چون تنها هستیم. ما در رسزمینی که 
مهد دینداری است، تنها هستیم ولی آن ها در رسزمین خودشان 
با این که اصالً  نگاه دینی ندارند، تنها نیستند. یعنی محکومیت 
ندارند، ما در رسزمین خودمان یک خانواده ایم که در شاخه های 
مختلف ادبیّات تالش می کنیم، ولی این شاخه ها را از هم جدا 
می کنیم،  یعنی می گوییم مثالً  این نویسنده فقط این گونه آثاری 
می نویسد. آن ها این گونه نیستند و به موازات نویسندگانی که 
با شاخه های مختلف رشد می کنند،  به همین میزان پژوهشگر و 

منتقد و بازشناسایی آثار هم وجود دارد. 
در رسزمین ما اگر یک منتقد، دولت آبادی را کشف منی کرد، 
آیا امروز دولت آبادی وجود داشــت؟ یعنی اگر نقد دقیق که 
این منتقد در آن زمان دربارۀ دولت آبادی نوشــت، نبود، رمان 
روستایی زاده منی شد، این ها منونه های مشّخص نقد ادبی است 
که در جامعۀ ما فقدانش وجود دارد، در اینجا خود نویسندگان،  

منتقد هم هستند.

در پیشــربد مضامین دینی، کارکرد فضــای ممیزی که در 
جامعۀ ادبی ما وجود دارد را مثبت ارزیابی می کنید یا منفی؟ 
گاه برخــی این گونه تلّقی می کنند که در ادبّیات دنیا با همۀ 
اتّفاقاتی که شام اشاره داشتید، حداقل در دو یا سه دهۀ گذشته،  
کمی عملکرد معکوس وجود داشته است، یعنی دامئاً  در آثار 
مختلف، مفاهیم دینی تخریب شده است، که گاه نشانه های 
این تخریب در شاخه های دیگر مانند تئاتر و سینام هم قابل 

مشاهده است. این مقوله را چه طور ارزیابی می کنید؟
حقیقت این اســت که ما به نویسندگان اعتامد نداریم و 
این عدم اعتامد ناشی از جامعه هم منی شود. این که جامعه به 
نویسندگانش اعتامد دارد یا ندارد مسئله نیست. من منی دانم 
که این عدم اعتامد از کجا ناشــی می شود، چرا به نویسنده ای 
کــه رویکردش نظام مند اســت و دلدادۀ یــک رسی مضامین 
بزرگ اعتقادی اســت اعتامد نداریــم، چرا به خاّلقیت آن ها با 
دیدگاه ممیزی نگاه می کنیم؟ من در مورد اشــاره ای که شــام 

دربارۀ ادبیّات می کنید،  معتقدم حتّی آن مثال ها هم مثال های 
اشتباهی است که به ما می رسد. نسوج بیامری در هر جامعه ای 
خودش را نشان می دهد و بروز دارد، ولی چرا بخش مثبت آن 
را منی بینیم؟ چرا وقتی می خواهیم مثال بزنیم، مثال های بد را 
می گوییــم؟ به عقیدۀ من اگر ده تا مثال خــوب دارد چرا این 
مثال های خوب را منی زنیم؟ مثالً خیلی از آدم ها می گویند که 
آثار پائولو  کوئیلو آثار عرفان زده ای است که از روی آثار ما به ویژه 
مولوی نوشته شده است،  من می گویم چه کسی این حرف را 
گفته اســت خب اگر این طور بوده چرا آثار ما قبالً این بروز و 

ظهور را نداشته است؟
به عقیدۀ من اشــکال این قضیه از خودمان اســت که به 
نویسندگان مان اعتامد نداریم، وقتی در جامعۀ ادبی چیزی رشد 
پیدا می کند و فراگیر می شود، به این فراگیری با سوءظن نگاه 
می کنیم، با ذرّه بین نگاه می کنیم که این چرا فراگیر شده است؟
این چرای بزرگ در ادبیّات ما امکان شهادت تدریجی و حتّی 
خیلی رسیع نویسندگان ما را فراهم کرده است، فکر می کنم ما 
هیچ وقت هیچ نویسنده ای را منی توانیم در محبس نگاه ممیزی 
نگه داریم و معتقد باشــیم که او نویسنده ای است که باید از 
ما اطاعت کند، نویسنده رشد می کند. ما همیشه این تجربه را 
انجام داده ایم، نویسندگان ما رشوع می کنند به کارکردن، دوران 
آماتوریزم شان که متام می شود و دوران حرفه ای گری شان رشوع 
می شــود، دارای نظریه می شوند. اّما از زمانی که دارای نظریه 
می شوند، نظریاتشــان را تاب منی آوریم. چرا؟ چون به هامن 
میزان رشد هرنمندانه، دستگاه نظارتی ما رشد نکرده است. این 
دســتگاه خنثی باقی مانده است. نویسنده رشد کرده است و 

سطحش باال آمده و حاال این چالش رشوع می شود.
به عقیدۀ من این دستگاه نظارتی هم مانند کار نویسندگی 
کار تخیل و کار خاّلقانه ای اســت. برای همین تیراژ کتاب های 
ما پایین آمده اســت. یعنی واقعاً جامعۀ کتاب خوان ما کتاب 
منی خواننــد. بــرای این که در توزیع کتاب کوشــش منی کنیم. 
مثالً در صدا و ســیامی خراســان در طــرح معرّفی کتاب، چه 
کوشش هایی انجام شده است یا روزنامه های شهری ما در این 
زمینه چه کوششی انجام می دهند؟ کوشش این نیست که مثالً 
من زنگ بزنم به فالن دوســتم که در روزنامه اســت و بگویم 
که کتاب من درآمده و او بپرســد که کتاب دربارۀ چیســت و 
من چهار خط می گویم و او هامن ها را می نویســد. در همین 
روزنامه های شهری که می گویم کتاب هایی تبلیغ می شود که به 
نویسندگان این شهر تعلّق ندارد و بالعکس آن، همین اتّفاق در 
اصفهان و تربیز هم می افتد. یعنی من در یک رسی از شهرها 
مشــهورتر هستم تا شــهر خودم، خیلی از دوستان می گویند 
فــروش کتاب »والیت« و »بار باران« در قم و همدان بســیار 
سطحش باالست، در همدان چه کار کرده اند؟ وقتی کتاب »بار 
باران« در جشنوارۀ رضوی اوّل می شود، این کتاب را به همین 
رشکت کنندگان پیشنهاد می دهند و این گونه می گویند که اگر 
می خواهید به زیارت مشهد در زمان والدت بروید، حتامً در راه 

این کتاب را بخوانید،  این یک هدیۀ فرهنگی است.

آیا این اتّفاق در حوزۀ ادبیّات ما در شــهر خودمان اتّفاق 
افتاده است؟ یعنی ما به کسی هدیۀ فرهنگی داده ایم؟

 این مشکل وجود دارد و ژورنالیسم ما به مثابه مسئولین 
فرهنگی مان به نویسندگان امکان رشد منی دهند، امکان تبلیغ 
منی دهنــد، مگر ما چه قدر می توانیم خودمان را تبلیغ کنیم و 

خودمان از خودمان بگوییم.
تازه همین از خود گفنت هم بالیای زیادی با خودش دارد؛ 
در صورتی که این وظیفۀ هرنمند نیســت. مثالً دربارۀ من در 
طول مّدت بیامری ام و هشــت ماه سکوتم مقاالت مختلفی 

منترش می شد که این نویسنده این طور یا آن طور است.
ولی کسی نپرسید سعید تشکری چه کرده است یا فقدان 
ســعید تشکری در حوزۀ کارش چگونه است؟ متام مقاالت این 
بوده که نویسنده ای که در رشایط امروز باز هم دارد می نویسد.
این مشکل ماســت که به نویسندگان اعتامد نداریم ولی 

آن طرف اعتامد دارند.
کریســتین بوبن بهرتین آثــار دینی را خلق کرده اســت، 
منونــه اش »رفیق اعلی« از کتاب های اوســت. بوبن خوانی در 
دوره ای در ایران بسیار رشد می کند و همه کتاب های بوبن را 
می خوانند. چرا؟ زبانش زبان بســیار درستی است. بعد از آن 
بوبن نویسی آغاز می شود. هامن طور که کوئیلونویسی رشوع 

می شود. 
هر دوره ای که ترجمه های یک نویسندۀ خارجی در ایران 
با استقبال روبه رو شد به هامن میزان شبح های نویسندگان ما 
رشوع کردند به مانند آن اثر نوشنت؛ سیال ذهن رشوع می شود، 
ویرجینیا وولف رشوع می شود، مارکزنویسی رشوع می شود ولی 
ما همیشه تنها هســتیم، ولی آن ها در آن طرف تنها نیستند، 
کریستین بوبن اصالً تنها نیست. من مثال های زیادی در حوزۀ 
ادبیّات مدرن دنیا می توانم بزنم که این ها دارند کار خودشان 
را انجام می دهند. پژوهشکده وجود دارد، چون اعتامد وجود 
دارد و تبلیغ اثر وجود دارد. یک ســاختار منسجم وجود دارد. 
بــه عنوان آخر بحث می گویم و این مثال را می زنم که بگویم 
آیا ما هم این ساختار را داریم؟ می دانید نویسندگی در کشور 
ســوئد چگونه آغاز می شود، یک فرد به کتابخانۀ خیابان شهر 
محلّی خودش مراجعه می کند و می گوید من داستانی نوشته ام، 
کتابخانه موظّف اســت داســتان او را در ده نسخه تایپ کند 
و در قفسۀ کتابخانه بگذارد و آن کتاب را به اعضای کتابخانه 
معرّفی کند. اعضای کتابخانه که این کتاب را می خوانند و نظر 
می دهند، اگر نظرات مثبت روی این کتاب داشتند، این کتاب 
در صد نســخه در سطح کتابخانه های محاّلت آن شهر توزیع 
می شــود. یعنی یــک اتّفاق جالب توّجه افتاده اســت؛ اینکه 
مردم رشوع به شناخت نویسندگان آیندۀ خود می کنند. چون 
برای مطالعه به کتابخانه می روند و نه برای کنکور و استفادۀ 
رصف از سالن مطالعه. بعد از 2 سال متام اعضای کتابخانه های 
شهری این نویسنده را می شناسند و او دیگر نیازی به معرّفی 
خودش ندارد، و بعد از چاپ اوّلین کتاب این فرد، آن را در حوزۀ 
کتابخانه های عمومی توزیع می کنند و کتاب، مســتقیم وارد 

بازار کتاب منی شــود ولی از زمانی که وارد بازار کتاب می شود 
همه او را می شناسند. این سیر بسیار سادۀ تجربی،  اعتامد به 
نویسنده، اعتامد به کتابخانه های عمومی و پشتیبانی عمومی از 
نویسندگان تازه کار را اکنون همه کشورهای دنیا انجام می دهند.

اّما ما اینجا چه داریم؟ نویسنده باید تالش کند و هر جور 
که می تواند با رسمایۀ خودش یک اثر پیشــنهاد بدهد و بعد 
دوســتان می گویند نه این به نظر چیز خوبی نیســت و این 
روند تکرار شود تا باالخره در یک اتّفاق، در این جشنواره زدگی 
وحشتناک، که معموالً در جشنواره هرکس نزدیک تر به موضوع 
باشــد و نه تکنیک، ارزش هرنی کارش باالتر می رود و به نظر 
می رسد که مشــکل هم چنان باقی است، گفنت این ها وظیفۀ 
من یا نویسندگان نیست، وظیفۀ منتقدان است،  یعنی منتقد 
ادبی باید این مســایل و موضوعات و بحران ها را طرح کند و 

چهره های شاخص ادبیّات را معرّفی کند.
واقعاً در ادبیّات داستانی دچار بحران هستیم، میل به حل 
کردن این بحران ها هم وجود ندارد، مانند این که میل به گوش 
کردن این حرف ها و استفاده از آن ها وجود ندارد. تا جایی پیدا 
بشــود که این مکان حوزۀ توزیعش و حوزۀ نظارتی اش باشد، 
ولی پشتیبانی هم باید باشد. مشکل ما فقط نظارت بر وظایف 
و دقّت در این که چیزی از خط بیرون نرود است، ما پشتیبانی 

را فراموش می کنیم.
من با همۀ این رشایط می نویســم و امید زیادی دارم که 
روزی این مسئله حل بشود، امیدوارم که برای دیده شدن به اثر 
هر نویسنده ای مراجعه کنیم و نه به اسمش که اکنون خالف 
این مسئله وجود دارد؛ یعنی اگر یک نفر را دوست داریم آثارش 
را خیلی اوقات مردم منی شناسند، بلکه اسمش را طرح می کنند 
و بعد فاجعه از آن جا رشوع می شود که از زمانی اسم این آدم 
مطرح می شود که این آدم خسته است. این قدر ما خستگی را 
بر شانه های نویسنده هایامن گذاشته ایم که وقتی می خواهیم 
از او پشــتیبانی کنیم، آن قدر خسته است که منی تواند چیزی 

بنویسد.
جدیــداً آلیس مونرو جایــزۀ نوبل گرفته اســت، در بازار 
کتاب فروشی ها که بروید همه االن مونروخوان شده اند،  حتّی 
قّصه های اوّلیه و چرک نویس او را هم چاپ می کنند. خب این 
میل عظیمی که به سوی کسی می رویم که جایزۀ نوبل گرفته 
است برای چیســت؟ کتاب رویای مادرم دو سال قبل از نوبل 
گرفنت در ایران چاپ شده است و هیچ کس رساغش منی رفت در 
حالی که تنها صدای زنانۀ ادبیّات جهان بود و تنها نویسنده ای 
بــود که دخرت نویس بود یعنــی از زاویۀ دید دخرتان به جهان 

هستی نگاه می کرد. 
به نظر می رســد که ما کامکان با یک بحران بزرگ روبه رو 
هستیم و این بحران آن است که میل به فرصت طلبی در جامعۀ 
ادبی ما بیشــرت از میل به خرد ورزی است. کاش بیدار شویم، 

چشم ها را بشوییم و درست ببینیم. آمین. 
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فصل ششم
خوارزمشاهی ها ...

سوم
صدای قلم و تیشه را می شنوی؟

صدای تراش خوردن سنگ!
این صدا، صدای رضبه های آرام و محکم قلِم من است.

من سنگ تراشم.
کار من تزیین خانه های مردم بود و تراشــیدن سنگی که آنان واسطۀ زیبایی پایان کار 
می خواستند. که با نگاهی حّظ بربند و به غمزه ای فخر بفروشند که ثروت من در اشیا  ی 

زینتی خانه ام پیداست.
و من حاال می بامل که ثروتم در هرن دستانم است که تقدیم تو می کنم.

حاال سفارش کاری دارم که برای من فریضه است.
برای من حکاکی شعر بر کتیبه ای که قرار است در صحن بقعۀ موال نصب شود، طواف 

خانۀ خداست. یک حج کامل.
این روزها صبح و شبم با تو رشوع و خامته می یابد.

با راز و نیاز با تو.
سنگ تراشی که تازه سنگ صبورش را یافته  است. 

با وضو می آیم.
گویی کتیبه، حجراالسود است و آن را ملس می کنم.

گویی تیشه که بر قلم می زنم، کوه غمم را می شکنم.
سنگ های ریخته از کتیبه، سنگی می شود که بر شیطاِن وجود می زنم.

بر خاک ریخته از سنگ کتیبه مناز می گزارم.
رس بر خاک و تربت رضا.

اجرت من را ســلطانی می دهد که سفارش این کار با اوســت، اّما اجرم را از موالیم، 
صاحب این بقعه، می خواهم.

نیت آنانی که سنگ بر سنگ، خشت بر خشت گذاشتند و این بقعه و مسجد و حصار 
و دیوار را باال آوردند، خودشان می دانند و موال. 

هــر بار صاحِب کار من مردمی بودند که هرنم را، پیشــه ام را،  برای دلخوشــی این 
دنیایشان می خواستند؛  

نام صاحب خانه ای بر درِب خانه اش.
گُلی بر طاقچۀ اطاقی.

پیچی بر سنِگ آتشدانی.
حّک کالمی بر کتیبۀ قرصی.

اّما کاش همۀ نیت و دلخوشــی من بر ســاخت و ســاز صحن و رسای موال، رضایت 
موالیم بود.

من اکنون به سفارش تو سلطان محّمد خوارزمشاه سنگ کتیبه ای را می تراشم که شعر 
مردی است که از جان رسوده است. اّما سلطان تو چه کردی؟ تو هم از جان سفارش 

دادی. از دلت خواسته ای و نیت تو، نیت خادمان نوغانی این رساست؟
کاش مبانی.

کاش در دل موال و یاد مردم به نیکی مبانی.
سلطان خوارزمشاهی. من مزد کارم را نذر همین صحن می کنم. منی خواهم سهم من 
در ساخت این کتیبه از مال تو باشد. می دانم که یادگار دستان من تا ابد، تا روز محرش 

برای من نور می فرستد.
نوِر هامن که پذیرفتنش، قدم زدن در رکابش، رشِط وارد شدن به قلعۀ امن الهی است.

رشط رسیدن من به حق، رضا جان.
سالم بر شام.

 چهارم
نشسته ام.

اینجا مقابل بقعۀ امام.
دو زانو و به احرتام. دست ها را بر پاهایم گذاشته ام.

چشم هایم را می بندم.
به لحظه ای همۀ این چند سال از نظرم می گذرد.

دوباره چشم باز می کنم.
نگاهم به سنگابه خیره می شود.

سنگابه ای که چند سال است مقابل بقعۀ امام جا داده اند.
چه شب ها و روزها که رصف ساخنت این سنگابه شد. چه شب و روزهاست که سنگابه، 

اینجا و میهامن این خانه است.
وقتی به نام سلطان محّمد خوارزمشاه سفارش دادند، گامن منی کردی بعد از پایان کار 

و گذاشنت آن در این رسا، تو باز از این دیار بروی. اّما رفتی.
هامن بار اوّل که آمدی، توس غارت  شده بود. شهاب الدین غوری هر چه توانست آتش 
زد و غارت کرد. مردم با هراس و وحشت به بقعه  و مسجد امام رضا می آمدند. چه 

پناهگاه امنی. حتّی غوریان هم جرأت نیافتند به حریم امن تو آسیبی برسانند.
هر چه بود، بهانه ای شد برای حملۀ تو به توس.

سلطان محّمد خوارزمشاه با قشون و لشکر و سواران جنگی بر غوریان تاخت. مردم 
این والیت چه ظلم ها ندیدند. از شامیان، هر که آمده و هر که رفته از خود یادگاری 

در این والیت به جا گذاشته است.
بیشرت از آبادی، یادگاری به خرابی.

به خونریزی.
به غارت.

اّما آنچه همۀ این سال ها به غارت نربده اند، نام و یاد و حضور موالست.
می بینی؟ این هامن سنگابه ای است که به سفارش تو ساختیم.

منی دانم نیت تو چه بود؟
نذر آمدن و فتح

یا جلِب اعتامد دوستداران موال.
اّما برای ما که می ساختیم بیشرت از آنکه نام تو و دستمزد تو باشد، نام موال بود و مدد 

از او، و چه خوب ساختیم.
حاال سال هاست که این سنگابه با هر دستی که بر آن برای ساخنت وضو فرو می رود، 
با هر نیتی که آب از آن برداشته می شود، با هر بار پر و خالی شدن، دل همۀ آنانی 
که دستی بر ساختنش داشتند می لرزاند. صبح سحر و خروسخوان بهار، تا صالت ظهر 

تابستان، تا برگ ریزان و خزاِن رنگی، تا یخبندان و زمهریر زمستان.
من و ما هر صبح و هر شــام با ســالم به موال از دور، یاِد یادگاری می کنیم که هدیه 

کردیم. به نام تو سلطان محّمد خوارزمشاه و به کام ما.
بار دوم آمدی که مبانی.

می دانم پس از این نیز چون من کســانی را خواهی یافت تا به امر تو برای این رسا 
چیزی بسازند.

امر، امر شامســت سلطان خوارزمشاهی. اّما من و ما برای سلطان دینامن، ابالحسن 
می سازیم.

بنگر که تو ماندگارتر خواهی بود، یا من و ما.
چشم بر هم می گذارم.

صدایی را می شنوم.
صدای فریاد شاهی که در قعر سالم هایی که به موالیم می دهند، گم می شود.

گزیده ای از رمان 
غریب، قریب



یادنام
در مقولۀ توليد آثــار هرنی دينی، از مهم ترين دغدغه های 
هرنمند، دســت يافنت به دستاميه های مســتند و موثّق در 
پرداخــنت به شــخصيت ها يا وقايع تاريخی اســت. يكی از 
اين موارد، شخصيت "پسنده" است كه در توليد آثار هرنی 
دينی باالخص رضوی از آن الهام گرفته شده و در قالب های 
گوناگون به آن پرداخته می شــود. با توّجه به استفادۀ اكرث 
هرنمندان از داســتان منتسب به پســنده در مسري هجرت 
حرضت رضا عليه الّسالم به مرو، اسناد قابل رجوع و موثّق 

اين واقعه در مطلب ذيل ارایه شده است.

پسندۀ نیشابوری 
 پسنده، از چهره هایی است که نام وی ضمن ماجراهای 
ورود و حضور امام رضا )علیه الّســالم( در نیشابور وجود 
دارد و اّولین بار شــیخ صدوق )فوت 381ه .ق( در عیون  
اخبارالرضا، تفصیل آن را بیان منوده است. وی در این باره 
می نویسد: »محّمد بن احمد بن اسحاق نیشابوری گوید: 
از جّده ام خدیجه دخرت حمدان بن پسنده شــنیدم وقتی 
امام رضا )علیه الّســالم( به نیشابور وارد شدند به الشاباذ، 
که در ناحیۀ غربی شهر است، در خانۀ جّدم پسنده نزول 
اجالل فرمودند و او را پســنده گفتند برای این که حرضت 
در میان مردم وی را انتخاب کرد و پســنده کلمه فارســی 
است و معنایش به عربی »مرضی« است، که مراد شخص 
مورد رضایت اســت. چون ]حرضت[ به خانۀ ما وارد شد، 
نهال بادامی در گوشــه ای از خانه کاشت و آن نهال رویید 
و در عرض یک ســال درختی شد و مثر داد و مردم این را 
فهمیدنــد و از بادام آن برای شــفای بیامران می بردند...« 

)ابن بابویه، 292/2( 
نویســندگان بعــدی، همیــن داســتان را بــا تغییر و 
تبدیل هایی، تکرار منوده اند. برخی نویسندگان معارص، از 
جمله فریدون گرایلی در کتاب »نیشابور شــهر فیروزه«، 

پسنده را هامن شطیطه پنداشــته اند )گرایلی، 49؛ پروانه 
مه والتــی،196-197( در حالــی کــه آن ها دو شــخصیت 
جداگانه هســتند. شــطیطه زنــی بود کــه در اوایل دورۀ 
امامت موسی الکاظم )علیه الّسالم( در نیشابور می زیست 
و در هامن زمان از دنیا رفت، ولی پسنده نام مردی است، 
که زمان حضور امام رضا )علیه الّســالم( در نیشابور )سال 

201 ه .ق( زنده بوده است. 
در بیشــرت نســخه های خطــی و چاپی کتــاب عیون 
اخبارالرضــا، بــه زبــان عربــی، عبــارت چنیــن اســت: 
»خدیجــه بنــت حمــدان بــن بســنده قالت ملــا دخل 
الرضا)علیه الّسالم( بنســابور نــزل محلــۀ الغربــی ناحیه 
تعرف بالشــاباد فی دار جدی بســنده و امنا سمی بسنده 
الن الرضا)علیه الّســالم( ارتضاه مــن بین الناس و بســنده 
امنــا هی کلمة فارســیة معناهــا مرضی...« )ابــن بابویه، 
292/2( از سه کلمۀ »َجّدی«، »ارتضاه« و »مرضی« معلوم 
می گردد که شــخص مورد نظر مرد بوده اســت، البته در 
پاره ای نســخه های خطی ازجمله نسخۀ خطی موجود در 
کتابخانۀ آســتان قدس کلمــۀ »دار جدتی« آمده، ولی در 
همین نســخه، افعــال به صورت مذکّر اســت. به عبارتی 
اگر فــرد مزبور مؤنّث بــود، می باید به جــای »ارتضاُه«، 
»ارتضاهــا« و به جای »مرضــی«، »مرضیة« بود که چنین 
نشــده و به صورت مذکر آمده است )همو، نسخه خطی 
شامرۀ 19148،کتابخانۀ آستان قدس رضوی، تحریر 1061 
ه .ق( و نشــان می دهد در استنســاخ این نســخه اشتباه 

صورت گرفته است. 
در کتــاب »الثاقــب فــی املناقــب« اثــر ابــن حمزۀ 
طوســی )فوت560 ه .ق( عبارت مزبور چنین آمده است: 
»ملا دخل علی بن موســی الرضا )علیه الّسالم( بنشابور نزل 
محلــة قرقی ناحیــه تعرف بــالد ســناباد فی دار جدتی 
پســنده الن الرضا ارتضاهــا بین الدور و بســنده امنا هی 
کلمــة فارســیة معناها مرضــی.... « )ابن حمزه طوســی، 
496( از آنجا که طوســی به لحاظ زمانی متأّخرتر اســت، 
بــه احتامل زیاد مطلب را از شــیخ صدوق گرفته ولی در 
ضبط بســیاری از واژه ها دچار اشتباه شده است، البته او 
نیز معنای پســنده را به عربی »مرضی« آورده اســت نه 
»مرضیة«. سیدهاشم بحرانی )فوت 1107 ه .ق( در کتاب 
»مدینةاملعاجز« هامن گفتۀ شیخ صدوق را تکرار کرده و 
سه واژۀ مورد بحث را به صورت »جّدی، ارتضاه و مرضی« 

آورده است )بحرانی، 130/7(.
عالمه مجلســی نیز عبارت را چنین ضبط منوده است: 
»ملا دخل الرضا)علیه الّسالم( نیســابور نــزل محلة الغربی 
ناحیه تعرف بالش آباد فی دار جدتی پســنده و امنا سمی 
پســنده الن الرضا )علیه الّســالم( ارتضاه من بین الناس و 
پســنده هی کلمة فارســیة معناها مرضی« )مجلسی، 49 
/121( هامن گونه که مشاهده می شود، در این روایت نیز 
دو واژه بــه صورت مذکّر )ارتضاه و مرضی( آمده که دلیل 
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بر غیر مؤنث بودن پســنده اســت. منابــع بعدی هم که 
از متون متقّدم مطلب را اقتباس کرده اند، بیشــرت پسنده 
را مؤنث نوشــته اند در حالی که پســنده صفت مفعولی 
و کلمه ای فارســی است به معنای پســندیده و مقبول و 
حرف »ه« در آخر پسنده دلیل بر مؤنث بودن نیست، اّما 
همین حرف، کاتبان و نســخه برداران را به اشتباه انداخته 
که پســنده را مؤنث دانسته و صورت مذکّر »جّدی« را به 

شکل مؤنث »جّدتی« نوشته اند.
عالوه بر این، مؤنث بودن راوی، یعنی خدیجه، عامل 
دیگــری بود که کاتبان را به اشــتباه انداخته اســت؛ چرا 
کــه ابوالواســع محّمد بن احمد بن اســحاق نیشــابوری، 
ایــن حکایــت را از جــّده اش خدیجــه بنت حمــدان بن 

پسنده روایت کرده است. 
نکتــۀ دیگر این که نســب افراد اغلب از ســوی پدر 
حســاب می شــود، مگر در مــواردی اســتثنایی که فرزند 
را بــه مادر نســبت دهند. بر این اســاس راوی )خدیجه( 
دخرت حمدان و نوۀ بسنده )پســنده( بوده است که پدر 
حمدان محســوب می شــود، نه مادرش. نتیجه این که فرد 
میزبان امام رضا )علیه الّسالم( در نیشابور که به »پسنده« 
مشهور شده، مرد بوده اســت و آوردن پیشوند »بانو« با 
آن صحیح نیســت و دیگر این که پسنده شخصیتی جدا از 

بانو شطیطه است. 
مزار منسوب به پســنده در خیابانی به همین نام به 
فاصلۀ 100 مرتی شــامل بقعۀ بانو شطیطه در غرب شهر 
نیشابور واقع است. ساختامن بقعه به صورت چهارضلعی 
ساده و فاقد قدمت است. مساحتی حدود چهل مرتمربع 
دارد و به تازگی بازســازی شده است. داخل بقعه رضیح 

فلزی کوچکی وجود دارد که فاقد تزیینات هرنی است.
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حامدمقّدم رأفتی
محّمدصادق )129۸ش. ـ 13۷1ش.(- مشهد

هرنمند و معامر آستان قدس رضوی

صفر،  فرزند  محّمدصــادق 
در خانواده ای متدین چشم 
به جهان گشود )حامدمقدم 
رأفتی(. در ســال 1312ش. 
در سن 14 سالگی فّعالیت 
خــود را بــه عنــوان کارگر 
سادۀ ســاختامنی در آستان 
قدس آغاز کــرد )یادواره...، 
47( و از سال 1327ش. زیر 
نظر استاد شکراللّه  خوشدست، از معامران برجستۀ آستان 
قدس رضــوی، فّعالیت خود را ادامــه داد )الهام نیا(. وی 
همچنین معامری ســّنتی اســالمی را زیر نظر حاج محّمد 
آفرنــده، حاج محّمدرضــا معامر و حاج احمــد بیوکی، که 
همگــی از معــامران ورزیده و بنام آســتان قدس بودند، 
فراگرفت و در سال 1343ش. رسامً به سمت معامر اماکن 

مذهبی و آستان قدس رضوی انتخاب گردید)همو(.
رأفتــی بــه تبعیت از پیشــینیان خود، با اســتفاده از 
امکانات جدیــد، ابداعاتی در معامری ســّنتی ایجاد کرد 
و از طرح هایش در کارهای پیش ســاخته بهرۀ فراوان برد. 
او استاد کارهای چهارگانۀ معامری اسالمی)مقرنس بندی، 
رسمی ســازی و یزدی بندی، تاســه بندی و گره کشــی( بود 
)دیشیدی؛ اخالقی(. از بزرگ ترین و مهم ترین آثار وی در 
آستان قدس، احداث صحن جمهوری اسالمی است که در 
ســاخت آن از آغاز تا پایان عملیات سفت کاری و بخشی 
از نازک کاری حضور داشــت. همچنیــن در ضمن احداث 
این صحن، بر ســاخت رواق های دارالرحمه )دارالقرآن(، 
دارالهدایه، دارالوالیه، ایوان طال و گلدسته های آن نظارت 

داشت )همو(.
رواق داراالخالص منونه ای از کارهای رسمی بندی توأم 
با تاســه بندی اوســت. رأفتی در مقرنس بنــدی ابداعاتی 
داشــت که مقرنس بندی جدولی مســجد باالرس مبارک از 
آن جمله اســت )عطاردی، 351/6؛ دیشــیدی(. مقرنس و 
معرق کاری های گلدستۀ جنوبی برج هشت ضلعی ساعت 

صحن آزادی نیز از آثار اوست )الهام نیا(. 
رأفتــی در تعویــض روکــش طــالی گنبد مطّهــر نیز 
مشــارکت داشــت)حامدمقدم رأفتــی(. از دیگر کارهای 
ارزندۀ رأفتی، طرّاحی و اجرای بنای نقارخانه بوده اســت 

)دیشیدی(.
اســتاد رأفتی در مراحل مختلف طرح توسعۀ اطراف 
حرم رضوی تا ســال 1370ش. افتخار خدمت گزاری داشت 

و در جریــان پیرشفــت اماکن تازه ســاز و تعمیرات ابنیۀ 
آستان قدس در دهه های 1350 و 1360ش. رشکت داشت 
)عطــاردی، 352/6؛ یــادواره...، 49(. او مّدتــی کوتاه در 
بازســازی شــهر هویزه توّسط آســتان قدس نیز همکاری 
داشــت. به علّت خدمات فراوانش پس از انقالب اسالمی 
مفتخر به دریافــت حکم خادمی نیز گردید )حامد مقدم 

رأفتی(.
از شــاگردان رأفتی در آســتان قدس می توان به حاج 
ابوالقاســم ملکی و مهندس محمود اخالقی اشــاره کرد و 
از شــاگردانی که تا حدودی در رشــتۀ کاربندی ها مهارت 
یافته اســت می توان از آقای حسین شیخی، از گچ کاران و 

مقرنس کاران آستان قدس نام برد )اخالقی(.
رأفتی پس از 60 سال خدمت در آستان قدس در هفتم 
اردیبهشت ســال 1371ش. بر اثر بیامری کبد درگذشت و 
در پای پنجره فوالد صحن انقالب، جایی که خود ساخته و 

وصیت کرده بود، دفن گردید )یادواره 49(.
 

منابع: 
اخالقی، محمود. مصاحبه. 1384/11/09.

 الهام نیا، محّمدعلی. مصاحبه. 1384/11/09.

حامدمقّدم رأفتی، محّمدتقی. مصاحبه. 1384/11/09.

 دیشیدی، رضا. مصاحبه.

 عطاردی، عزیزاللّه .)1381( فرهنگ خراسان. تهران. عطارد. 

 »یادوارۀ سالگرد درگذشت روانشــاد استاد حاج محّمد صادق حامد 

مقّدم رأفتی«. )1372(. مجلۀ حرم. شم 7. 

عباس آفرنده
)130۴ - 1359ش.( مشهد

از معامران و مهندسان برجستۀ مشهد در دورۀ پهلوی 

عبــاس آفرنده فرزنــد محّمد آفرنده، در ســال 1304ش. 
در محلّــۀ پایین خیابــان مشــهد در خانــواده ای مذهبــی 
چشــم به جهان گشــود. پدرش از معامران حرم مطّهر امام 
رضا)علیه الّسالم( و مســجد گوهرشاد بود. عباس تحصیالت 
متوسطه را در دبیرستان فیوضات مشهد به پایان برد و سپس 
در رشــتۀ راه و ســاختامن دانشــکدۀ فنی - مهندسی تهران 
مشغول به تحصیل شد. او در سال 1325 جزو فارغ التحصیالن 
ممتاز دانشگاه شد و با راهیابی به دانشکدۀ اورگن امریکا و 
اخذ مدرک فوق لیسانس، با کوله باری از دانش در طرّاحی و 

معامری به وطن بازگشت )کزالن طوسی، 11(. 
مهنــدس آفرنده کار اجرایــی را از رشکت برق منطقه ای 
در تهران آغاز کرد و پس از دو ســال خدمت، به مشهد آمد. 

مّدتی به عنوان دبیر رسم فنی و سپس به عنوان مهندس ناظر 
در بانک ســاختامنی، به مّدت شش سال مشغول شد و بعد 
از آن در واحد ســاختامن آمــوزش و پرورش به فّعالیت خود 
ادامه داد. هم زمان در انستیتو تکنولوژی نیز تدریس می کرد 
و مّدتی نیز عهده دار معاونت شهرداری مشهد بود، تا اینکه 
ریاست ادارۀ نوسازی و توسعه و تعمیر مدرسه های خراسان 
به او واگذار شد. از آنجا که او بسیار مسئوالنه عمل می کرد، 
توانست در این پست به ساخت  و ساز و بازسازی مدرسه ها 
رس و ســامانی بخشد. از جملۀ این ساخت  و سازهای محکم 
و ماندگار، هرنســتان فنی شهید بهشتی واقع در میدان دکرت 

رشیعتی مشهد است)همو(. 
 مهندس آفرنده تنها به خدمت در قسمت فنی- مهندسی 
آمــوزش و پرورش اکتفا نکرد. او فردی خاّلق و پرکار بود. در 
کنار مســئولیت اداری که داشت، در ده ها پروژۀ ساختامنی 
و عمرانی نیز به عنوان طرّاح و ســازنده رشکت داشت که از 
آن جمله می توان طرّاحی و نظارت ساختامن های پرورشگاه 
عمید صفوی، کارخانۀ نخریسی مشهد، کارخانۀ برق مرکزی 
مشهد، شــیرخوارگاه، بانک ملّی مرکزی و دارایی، دبیرستان 
ابن یمین، بیامرســتان های قائم و آریای مشــهد، ســاختامن 
مرکزی ادارۀ اوقاف و اســتادیوم ورزشی سعدآباد )تختی( را 

نام برد )همو(.
آفرنده با توّجه به ارادت و عالقۀ ویژه ای که به ســاخت 
و بازســازی مکان هــای زیارتــی و مذهبی داشــت، به طور 
افتخاری طرّاحی و نظارت چندین حســینه و مســجد را در 
مشــهد عهده دار شــد. همچنین بازسازی و نوســازی ایوان 
رشقی و غربی مسجد گوهرشاد، طرّاحی و نظارت ساختامن 
موزه و مدرســه های علمیۀ میرزاجعفر و میرزاباقر، طرّاحی 
و نظارت مســجد کرامت و آذربایجانی ها از دیگر کارهای او 

است)همو(. 
از شاهکارهای ماندگار وی می توان به طرّاحی و محاسبۀ 
فنی گنبد ایوان مقصورۀ مسجد گوهرشاد اشاره کرد. این گنبد 
که در اثر گذشت زمان و زلزله، صدمۀ فراوانی دیده بود، در 
ســال 1339ش. تخریب و زیر نظر مهندس آفرنده با رعایت 
ویژگی های معامری گذشته در ســال 1341ش. بازسازی شد 

)قصابیان، 100؛ عطاردی، 5/ 78(.
مهندس عباس آفرنده رسانجام در سال 1359ش. دار فانی 

را وداع گفت. 

منابع: 
قصابیان، محّمدرضا. مســجد گوهرشــاد پس از ششــصد سال. مجلّۀ 

مشکوة. بهار 1384. ش 86.

 عطاردی، عزیز الله.)1381( فرهنگ خراسان. تهران. عطارد.

 کزالن طوســی، جواد. یادی از »مهندس آفرنده« بزرگ مرد سازه های 

قدیمی مشهد. روزنامۀ شهرآرا. 1388/11/28. 

 



علی اکرب دبیرسهرابی 
)1251 – 131۸ش.( 

از واقفان برجستۀ آستان قدس رضوی

فرزند  دبیرسهرابی،  علی اکرب 
وکیل الدوله  میرزامحّمدخان 
تربیزی، )مســتوفی، 1/ 243( 
از رجال معروف و برجســتۀ 
ایــران در اواخــر ســلطنت 
قاجاریه و اوایل دورۀ پهلوی 
اســت. وی در سال 1251ش. 
در تربیــز چشــم بــه جهان 
گشــود. پدرش حاج  وکیل در 
دربار مظفرالدین شاه قاجار 
وزیر تحریرات و رسایل بود و امور محّمدعلی میرزا ولیعهد در 

تهران را نیز برعهده داشت )عاقلی، 666/2(.
علی اکــرب زبان و ادبیّات فارســی، مقّدمات عربی و زبان 
فرانســه را در تربیز آموخت و در منشی گری، که حسن خط 
و نــگارش نامه بود، رسآمد اقران گردیــد. او کارش را از دربار 
مظفرالدین میرزا ولیعهد در تربیز آغاز منود و سالیان متامدی 
در زمرۀ منشــیان و نویسندگان دربار مشغول به کار بود. در 
دوران ولیعهدی محّمدعلی میرزا قاجار نیز سمت وزیر رسایل 

بر عهدۀ او قرار داشت )هامنجا(.
علی اکرب دبیر سهرابی در دورۀ مظفری لقب »دبیرالسلطان« 
را دریافت کرد. او مردی ثرومتند، فاضل و بخشــنده بود و در 
جوانی با »اخرت امللوک«، دخرت میرزاحســن خان مشــارامللک 
ازدواج منود)عاقلــی، 2/ 266(. وی از دوســتداران خانــدان 
عصمت و طهارت بود و چون فرزندی نداشت، امالک زیادی 
را در منطقــۀ قوچان وقف آســتان قدس رضوی منود و مقّرر 
کرد درآمد آن رصف زایشگاه بیامرستان امام رضا)علیه الّسالم( 

شود. 
با صدور فرمان مرشوطیت، در سال 1285ش. دبیرالسلطان 
از تهــران به وکالــت دورۀ اّول مجلس شــورای ملّی انتخاب 
گردیــد. او بــا مرشوطه خواهان و آزادی طلبــان میانۀ خوبی 
نداشت و در قتل میرزا علی اصغرخان اتابک نیز دست داشت 
)رائین، حیدرخان عمواغلی، 69؛ همو، فراموشخانه.283/2( در 
مجلس چون از نزدیکان محّمدعلی شاه بود، مورد بی اعتنایی 
قــرار گرفت و پس از مّدتی از منایندگی مجلس اســتعفا داد 

)نظری، 355(. 
پس از انحالل مجلس و توپ بندی آن در تیر 1287ش.در 
زمرۀ نزدیکان و محارم محّمدعلی شاه قرار گرفت و در متامی 
امور شاه با وی مشورت می کرد. هنگام اقامت محّمدعلی شاه 
در باغ  شــاه، از ارکان و بزرگان حکومت بود. پس از ســقوط 
محّمدعلی شــاه، مّدتی مخفی می زیســت و با درآمد امالک 

وســیعی که در آذربایجان و کردستان تهیه دیده بود، زندگی 
می کرد )عاقلی، 666/2(. 

درســال 1309ش. در دورۀ هشتم مجلس شورای ملّی با 
کســب 9039 رأی و در ســال 1311، در دورۀ نهم با کســب 
6504 رأی از حوزۀ انتخابیۀ گروس به منایندگی مجلس انتخاب 
شد. وی همچنین در دورۀ دهم مجلس شورای ملّی با کسب 
17117 رأی و در دورۀ یازدهم )1314 – 1318ش( با کســب 
12121رأی از طرف مردم قوچان به منایندگی مجلس برگزیده 
شد. او رسانجام در سال 1318ش. در تهران درگذشت )نظری، 
355 - 356(. جنازه اش به مشهد حمل و در صحن عتیق حرم 

مطّهر رضوی به خاک سپرده شد)پیامیش(. 
رقبات وقفی ایشان بر آستانه عبارتند از: 

1. شش دانگ مزرعۀ هی هی
2. سه دانگ از شش دانگ مزرعۀ قراجوی 

3. مزرعۀ نرصت آباد وصل به قراجوی
4. مزرعۀ بایر قاسم آباد وصل به بهمن آباد

5. مزرعۀ قاسم آباد معروف به دبیرآباد 
6. شش دانگ مزرعۀ دولت آباد

7. یک سوم مزرعۀ قیطانی
8. دو دانگ مزرعۀ چاالکی

9. دو آسیاب آبی، یکی از آنها معروف به احمدآباد است.
10. یک سوم مزرعۀ گاو حصار

11. قنات بایر عبدل آباد
12. قنات بایر عرشت آباد
13. قنات بایر محمدآباد

14. شش دانگ مزرعۀ قره جوب فرخان
15. قنات معروف به قره تپه 
16. شش دانگ مزرعۀ سیدآباد

17. شش دانگ مزرعۀ لطیف آباد
18. مزرعۀ بایر بهمن آباد 

19. بــاغ بزرگــی در کنار شــهر قوچان که اکنــون در داخل 
شــهر قرار گرفته و تبدیل به بیامرســتان شده است )احتشام 
کاویانیان، 395؛ عطاردی، 2/ 62 -63؛ مولوی، 5/ 435 - 447(.

منابع:
احتشــام کاویانیان، محّمد.)1354(. شمس الشموس یا انیس النفوس. 

مشهد. ادارۀ کل فرهنگ و هرن خراسان. 

 رائین، اسامعیل.)1355(. حیدرخان عمواغلی. تهران. جاویدان. 

 همو.)1359(. فراموشخانه و فراماسونری در ایران. تهران. امیر کبیر. 

 عاقلی، باقر.)1380(. رشح حال رجال سیاسی و نظامی معارص ایران. 

تهران. نرشگفتار و علم. 

 عطاردی، عزیزالله.)1381(. فرهنگ خراسان. تهران. عطارد. 

 مستوفی، عبدالله.)1371(. رشح زندگانی من. تهران. زوار. 

 مولوی، عبدالحمید.)بی تا(. پیش نویس موقوفات آستان قدس رضوی 

)نسخۀ تایپی(. بی نا.

 نظری، منوچهر.)1388(. رجال پارملانی ایران. تهران. فرهنگ معارص. 

اهّمیت تاریخ شفاهی 
در مستند سازی تاریخ هرنی 

اماکن متربّکۀ آستان قدس رضوی 

چکیده:
تاریخ شــفاهی اهّمیت زیادی در مستندســازی تجربیات کاری دارد خصوصاً در زمینۀ هرن، 
چرا که بسیاری از ویژگی های کار هرنی را منی توان در قالب اسناد مکتوب به تصویر کشید. 
آرشــیو تاریخ شفاهی مدیریت امور اســناد و مطبوعات آستان قدس رضوی در بیش از یک 
دهــه فّعالیت خود توّجه ویژه ای به آســتان قدس رضوی و موضوعات مرتبط با آن داشــته 
است. یکی از این مباحث که جایگاه ویژه ای در آستان قدس و علی الخصوص اماکن مترّبکه 
دارد مســألۀ هرن و هرنمندان اســت. مجموعۀ اماکن مترّبکه که حاصــل کار عالقه مندان و 
ارادمتندان حرضت در دوره های مختلف تاریخی اســت، مــوزه ای بی نظیر از انواع هرنهای 
اســالمی است که نظیر آن را کمرت می توان پیدا منود. در آرشیو تاریخ شفاهی پروژه ای برای 
هرنمندان مشــهد و آســتان قدس تعریف شده که در طی آن ســعی می گردد تا با مصاحبه 
و مستندســازی میدانی ضمن ثبت اطاّلعات شــخصی آنها، تجربیات کاری شــان نیز جهت 
نگهداری برای آیندگان به آرشــیو ســپرده شود. این پروژه که در چندسال گذشته ادامه پیدا 
کرده، تبدیل به یکی از منظم ترین برنامه های تاریخ شــفاهی در ایران در زمینۀ مصاحبه با 
هرنمندان شــده اســت. در ادامه، تعدادی از مصاحبه ها که با معامران قدیمی آستان قدس 
رضوی انجام شــده مورد بررســی قرار می گیرد. اطاّلعاتی که از داده های تاریخ شفاهی در 
این باره به دست آمده در جای دیگری ثبت نشده است و در نهایت از یک مصاحبه مطالبی 

به صورت گزینشی نقل می گردد.

ابوالفضل حسن آبادی*

* دکرتای تاریخ محلّی و مدیریت امور اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی



پروژۀ تاریخ شفاهی هرنمندان آستان قدس رضوی

پــروژۀ در حــال انجام در آرشــیو تاریخ شــفاهی به 
لحاظ ماهیت اسالمی و ارتباط با یک مکان مذهبی حایز 
اهّمیت است؛ زیرا آثار به جای مانده در حرم مطّهر عالوه 
بــر ارزش معامری، نگاه دینــی و آرمانگرایانه نیز دارد که 
می تواند از راه تاریخ شفاهی منتقل گردد. رشح حال شیء 
یــا بنا و معامری که به ســاخنت آن اقدام کرده داســتانی 
اســت که روایت آن از طریق تاریخ شفاهی ممکن است. 
این پــروژه می تواند منونه ای کامل از به تصویر کشــیدن 
تجربیــات کاری هرنمندان و عشــق و عالقۀ آنها به بارگاه 
حرضت رضا)علیه الّسالم( باشد که تجلّی آن در آثار هرنی 

ایشان به منایش در آمده است.
مهم تریــن ارزش هــای اطاّلعاتــی مصاحبه های هرنی 

دربارۀ آستان قدس عبارتند از:
- مســتند ســازی تاریخ معامری اماکن مترّبکۀ آستان 

قدس در دورۀ معارص
- اسامی معامران و کارگران در صد سالۀ اخیر

- ارایــۀ تجربیــات کاری در زمینــۀ تخّصصی مصاحبه 
شونده

- ارایۀ توضیحاتی دربارۀ هرنهای به کار رفته در اماکن 
مترّبکه

- معرّفــی ابزار و وســایل به کار گرفته شــدۀ معامری 
در گذشته

- نقــش مذهب و اعتقــادات مذهبی در ســاخت و 
سازهای اماکن مترّبکه

- ارایۀ اطاّلعاتی دربارۀ صاحب منصبان اداری و مرتبط 
با مصاحبه شوندگان

در مجموع دراین پروژه حدود 120 ســاعت مصاحبه 
با 36 نفر از هرنمندان آســتان قدس رضوی در زمینه های 
مختلف مانند کاشــی کاری، آیینه کاری، خطّاطی، معامری 

و... انجام شده است.
در ادامــه گزیــده ای از مصاحبه با اکرب عبــاس نژاد، 
از کاشــی کاران قدیمی آســتان قدس به طور خالصه آمده 
اســت. وی متولّد ســال 1306ش. در کرمان است که بعد 
از فوت مادر به همراه خانواده به مشــهد مهاجرت منود. 
از ســال 1322 وارد فنون معامری آستان قدس گردیده، از 
محرض اساتید معامری از جمله آقایان خوشدست، آفرنده 
و دیشیدی استفاده منود. عباس نژاد از معدود کاشی کاران 
باقی مانده از نســل قدیم در ایران اســت که هرن خود را 
بعــد از بازنشســتگی در کارگاه قدیمی اش ادامه داد. وی 
در خارج نیز هرن خود را گسرتش داده و در مالزی کارهای 
باارزشــی را در زمینۀ کاشی کاری اسالمی انجام داده است 

)حسن آبادی،1380(.

گزیده ای از مصاحبه با اکربعباس نژاد

زمانی که شــام وارد کارگاه کاشی پزی شدید، کارگاه در 
کجا قرار داشت؟ 

زمانــی که ما وارد کارگاه شــدیم کارگاه کاشــی پزی در 
مدرســۀ میرزا جعفر بود که طاّلب را از آن جا بیرون کرده 
بودند )ســال1322ش.( ما هم رفتیم هامن جا به شــاگردی 

وارد کار شدیم.

درآن زمان چند نفر در کارگاه مشغول کار بودند؟ 
تقریبــاً ســه کارگاه کاشی ســازی وجود داشــت، یکی 
هفت رنگ ســازی بود، یکی هامن اســتاد ما بود که کاشی 
جســمی درســت می کرد، یکی هم احمد بلندی بود که او 
فوت کرده اســت -خدا بیامرزش -، یعنی حاج یوســف هم 
فوت کرده، این ســه تا کارگاه کاشی سازی در مدرسۀ میرزا 
جعفر بود. توی اتاق های مدرسۀ میرزا جعفر آسیاب دستی 
کار گذاشــته بودند، رنگ ها را با دســت می ســاییدند کنار 
کوره ها هم آســیا بود که سنگ ســلیس را با آسیای دستی 

می ساییدند و برای خشت استفاده می شد.

در مورد وسایل و ابزاری که در کارگاه استفاده می شد 
توضیحاتی بفرمایید؟ 

ایــن مصالح که مــا اآلن کار می کنیم با آن مصالح هیچ 
فرقی نکرده چه از لحاظ ســنگ، چــه از لحاظ قلع، چه از 
لحــاظ رسیش، چــه از لحاظ جوهر، آن زمــان تا اآلن هیچ 
فرقی نکرده، تنها فرقی که کرده، آن زمان که سنگ چخامق 
می آوردند الزم بود با پتک بشــکنند، با آســیاب دســتی و 
به رضب شــانۀ این بنده های خدا بســایند، بعد ما بریزیم، 
خشــک کنیم، بعد خشک شــده را با بلور ساییده بسایند، 
خشــک کنند، با گل رخت شــور مخلوط کنیم تا بشود این 
خشــت جســمی، ُخب کاری که اآلن فرق کرده از دستگاه 

برقی استفاده می شود.

در مورد خاطرات خودتان از دوران شــاگردی و عالقه 
به کار بفرمایید؟ 

عالقــه رشط اّول موفّقیــت در کار بــود و هرکاری که 
اســتادکاران می گفتند، انجام می دادیــم؛ مثالً یادم میاد که 
اســتادم گفت: اکرب فردا شام از خانه تان بیا کوره، آتش کن 
آن زمان کندۀ ارس از کوه هزار مســجد می آوردند. کنده ها 
را می خواســت بشــکند، یک چوب یک چوب، بشینی پای 
کــوره، آتش کنــی، هروقت هم زیر کوره پر می شــد آتش 
با ســیخ بکشــی آب بزنی، گفتم: خیلی ُخب. اینها کوره را 
که چیدند همه چیز آماده شــد، بــه ما گفت فردا بیا آتش 
کن، گفتم: چشــم. اینها که رفتنــد از دم دروازۀ عیدگاه که 
رد شــدند به خانه نیامدم، گفتم من می روم امشب خودم 

تنهایی آتش کنم. آمدیم تا صبــح دروازۀ عیدگاه در کارگاه 
این بنده خدا کنده ها را شکســتیم و کــوره را آتش کردیم. 
صبح هم رفتیم رسکار آستانه. وقتی رفتیم آستانه گفت: مگر 
شــام نرفتید عیدگاه؟ گفتم: چرا حاج آقا دیشب رفتم، کوره 
آتش کردم، صبح هم از عیدگاه آمدم. همین آدم دســت زد 
پشت رس ما گفت، کسی که اسم ما را زنده کند تو هستی. 

خدا بیامرزدش.

در مورد برخی از افرادی که در آستان قدس معامر بودند 
یا دستی در این کار داشتند مانند حاج صادق معامر، در مورد 
خود آقای معامر، از کدام شهر بودند؟ در مورد خصوصیات 
اخالقی اگر با ایشان در ارتباط بودید و کارهایی که در حرم 

انجام دادند توضیحاتی بفرمایید. 
حــاج صادق کارهایی در حرم انجــام داد مثالً در همین 
دارالوالیه، که حاال نقشــه اش را مهندس ها کشیدند، کارهای 
کلی اش دســت حاج صادق بود، به خاطر هــرنش، از لحاظ 
اینها کلش دســت او بوده، کارهای داخل حرم آن زمان دست 
آقای خوش دست بود، معامر داماد حاج حبیب کاشی بود و 
اصلیتش کاشی بود، استاد شکرالله را منی دانم، دوم اصلیتش 
مال آنجا بود، داماد حاج حبیب خدا بیامرز بود کارهای داخل 

حرم آن زمان دست خوش دست و حاج حبیب و اینها بود. 

به عنوان کسی که مّدت زیادی را با کاشی و کاشی کاری 
گذراندیــد در مــورد اهّمیــت کاشــی در گذشــته و حال، 

توضیحاتی بفرمایید؟ 
کلّیت کاشی سازی در آن زمان و اآلن از زمین تا آسامن فرق 
می کنــد. آن زمان که ما کار می کردیم یک قران می انداختیم 
تو آخور گل، می گفتیم هر کس این یک قران را پیدا کرد مال 
خــودش، این قدر هم بــه آن می دهم. از بس این گل را لگد 
می کردند، می رساندند. هامن طور که گفتم، یک مقدار سنگ 
سیاه را سنگ کوب می کوبید و می داد، می گفتیم جدا کن آقا 
جان! این جسم را با دست می ساییدند با سنگ آسیا به صورت 
نرم. همه چیز فرق می کرد چه از لحاظ خشــت و شــنش و 
چه از لحاظ خشت زدن آن، چه از لحاظ کوره آتش کردنش، 
زمین با آســامن تا اآلن فــرق دارد. آن زمان که بچه بودیم یا 
وقتی خودم کاشــی می پختم، در صحن حرم هر جا که شام 
می گویید، دست می زنیم روی آن می گوییم این کاشی مربوط 
به زمانی اســت که من خودم پختم.گذشــته تا اآلن، زمین تا 
آسامن فرق دارد. برای اینکه آن زمان سعی می کردند از روی 
عقیده ای که داشتند و از روی دیانتی که داشتند، جنسی را که 
می پزند خوب باشد. حاال متأّسفانه یا به کنرتات می دهند یا 
می گویند تو باید حتامً این قدر خشت بزنی، این قدر خشت 
بشــویی یا این کار را بکنی. 30 ســال که من این کار را بکنم 
ُخب ســعی اّول را که دیگر منی کنم. این اســت که فرق اّول 
تا اآلن از زمین تا آســامن اســت. در گنبد مطّهر را که خراب 
می کردند، زمان مهندس شهرســتانی، کاشــی درآورده بودند 

و می گفتند این مال 800 ســال قبل از این اســت. مال خود 
گنبد مطّهر اّول که کاشی کاری بوده -گنبد مطّهر اّول که طال 
نبود، کاشــی کاری بود. سقف آن هم کم کم طال شد- ما نگاه 
کردیم گفتیم مال 800 سال پیش از این است، خب این کاشی 
ها چطور این همه ســال مانده؟ چون آن ها ســعی و دقّت 

می کردند تا کاِر دست متیز داشته باشند.

منایی از تعمیر گنبد حرضت در سال 1357ش

) محل نگهداری: مدیریت امور اسناد و مطبوعات، 

شامرۀ 2546(

منایی از کارگاه کاشــی کاری شخصی اکرب عباس نژاد 

در سال 1382ش 

)محل نگهداری: مدیریت امور اسناد و مطبوعات، 

شامرۀ 23330(

استاد شکر الله خوشدست به همراه تعدادی 

از معامران برجستۀ آستان قدس رضوی در 

کارگاه کاشی آستان قدس رضوی در سال 

1334ش. 

)محل نگهداری: مدیریت امور اسناد و 

مطبوعات، شامرۀ 25808(

کارگاه کاشی کاری واقع در ضلع جنوبی صحن 

نو )آزادی فعلی( 

)محل نگهداری: مدیریت امور اسناد و 

مطبوعات، شامرۀ 25876(

شکرالله خوشدست به همراه گروهی از 

معامران آستان قدس رضوی در حال تعمیر و 

بازسازی ایوان عباسی 

)محل نگهداری: مدیریت امور اسناد و 

مطبوعات، شامرۀ 25774(



گنبد طالی حرم رضوی
گنبد طالی حرم رضوی در زمان شاه طهامسب صفوی )ح: 930 تا 984هـ( بر روی گنبد اصلی اّولیه ساخته 
شد و اّولین ابتکار از این نوع در جامعۀ اسالمی بود،  چون پیش از آن هیچ بنای دیگری فلز پوش نشده بود،  
پوشش این گنبد مطاّل ) آب طال( است. ساقۀ گنبد هم بین سال های 1010 تا 1016 هـ . ق. به امر شاه عباس 
صفوی با خشت های مسی مطاّل پوشیده شد و کتیبۀ آن توّسط علیرضا عباسی نوشته شد )که اکنون 

هم مشهود است(. در سال 1353 خورشیدی ساقۀ گنبد مرّمت گردیده است. 
شامرۀ اموالی: 7780

عنوان: منای گنبد حرم مطّهر امام رضا )ع( در سال 1309 قمری
تاریخ عکس : 309 هـ . ق. برابر با 1271 ش.

عکاس : عبدالله قاجار

سـیاه و سـفید

نگاهی به آرشیو تصاویر 

ادارۀ امور اسناد و مطبوعات

کتابخانۀ  آستان قدس رضوی  

مهدی حسامی دوغائی*، مهدی سیدی فرخد**

منایی از صحن جدید )آزادی فعلی( و سقاخانه
صحن جدید )آزادی فعلی( در سال 1233 هجری به فرمان 
فتحعلی شاه قاجار به مبلغ ده هزار تومان احداث گردید. 
چون قاجارها در ابتدای حکومت بر ایران صاحب ســبک 
معــامری خاصی از خود نبودنــد، صحن جدید را هامنند 
الگوی صحن عتیق )انقالب فعلی( به سبک معامری صفوی 
بنا منودند. کاشی کاری این صحن در زمان محّمدشاه قاجار 
انجام شــد و سقاخانه ای نیز هامنند ســقاخانۀ نادری در 
وســط آن ساختند. این ســقاخانه - چون به هنگام ورود 
و خــروج زایران از درب رشقی این صحن به هنگام عرض 
سالم و ادای احرتام بین زایران و گنبد مطّهر و ایوان طالی 
پایین پای مبارک حایل می گردید و توّجه مستقیم زایران به 
حرضت را می کاست - در اواخر دورۀ قاجار تخریب گردید 
و حوض بزرگ به جای ســقاخانۀ موجود در آن به دستور 

اسدی نایب التولیۀ آستان قدس ساخته شد.

شامرۀ عکس : 8099
عنوان: منایی از صحن جدید ) آزادی فعلی ( و سقاخانه

تاریخ عکس : 1283 هـ . ق.
عکاس : آقا رضا عکاسباشــی، عکاس مخصوص نارصالدین 

شاه در هنگام سفر به شهر مشهد

تاریخچۀ نقاره خانۀ حرم امام رضا )ع(
نقاره در اصل نام نوعی ساز است اّما چون مهم ترین ساز در 
میان سازهای بادی و کوبه ای نقاره خانه است، به کل سازهای 
مزبور و همنوازی آن ها نیز نقاره زنی گفته می شود. نقاره یا 
نوبت عموماً در درگاه شاهان و سالطین نواخته می شده، 
 از دورۀ تیموریان )ســدۀ نهم هجری( در حرم حرضت رضا 
)ع( نقاره زنی رواج یافته است، چون نقاره به هنگام شادی 
نواخته می شــده، اکنون هم در ایام ســوگواری )مانند ماه 
های محرم و صفر( در حرم حرضت نقاره زده منی شود. در 
بقیــۀ ایام نیز روزی دوبار، پیش از طلوع و غروب آفتاب،  
نقاره نواخته می شود. همچنین در ایام جشن های مذهبی 
و اعیاد و والدت امئه، نقاره زده می شود. محل نقاره خانه 
در حرم حرضت رضا)ع( تغییر می یافته، اّما اکنون مکان آن 

بر روی ایوان رشقی صحن عتیق )انقالب( است.

شامرۀ دستیابی : 8128
عنــوان : منای ســقاخانه و ایوان نقــاره خانه صحن عتیق 

)انقالب فعلی( حرم امام رضا )ع( در دورۀ قاجار 
تاریخ عکس : 1309 هـ . ق.

عکاس : عبدالله قاجار

* کارشناس مسئول مخزن اسناد ، مدیریت امور اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی
hesami.mehdi@yahoo.com

** محقق تاریخ و فرهنگ خراسان
mehdiseyedi-ir@yahoo.com



صحن عتیق ) انقالب فعلی(
مراسم سالم ابوالفتح میرزا مؤید الدولۀ قاجار، والی 
خراسان و متولّی باشی آستان قدس رضوی در صحن 
عتیق ) کهنه، انقالب فعلی( داخل و جلو ایوان طالی 

نادری )صّفه امیرعلیشیرنوایی(
ـ(  ایوان طال توّســط امیر علیشیر نوایی ) 844 تا 906 ه
وزیر و مشاور سلطان حسین بایقرای تیموری ) ح: 874 
ـ( احداث و توّسط نادرشاه افشار ) ح 1139 تا  تا 911 ه
ـ( در حدود ســال 1145 هـ . ق. طالکاری شده  1160 ه
اســت. بخش اّولیۀ صحن عتیق )یک چهارم گوشــۀ 
جنوب غربی( به اهتامم امیرعلیشــیر و بقیۀ آن به 
امر شاه عباس اول صفوی )995 تا 1038هـ( احداث، 
و توّسط نوۀ او، شاه عباس دوم ) 1052 تا 1077 هـ( 

کاشی کاری شده است. 
تاریخ عکس : 1311 هـ . ق.

عکاس : عبدالله قاجار

عنوان: صحن عتیق و ایوان ساعت در روز عاشورا
عکاس : عبدالله قاجار

تاریخ عکس : 1309هـ . ق. 
شامرۀ دستیابی : 7812

تاریخچۀ ساعت در حرم رضوی:
از سدۀ یازده هجری )زمان صفویه( در حرم حرضت رضا)علیه 
الّسالم( ساعت وجود داشته است. در سال 1093 قمری یکی 
از وزرای خراســان به نام »سعدالدین محّمد« امالکی را در 
بیرون دروازۀ پایین خیابان مشهد وقِف اُجرت »کوکسازی و 
صداپردازی« ساعت صحن حرم مطّهر کرده است ) بیست 

وقفنامه ، ص 205(. 
ســاعت مزبور ظاهراً باالی ایــوان غربی صحن عتیق قرار 
داشــته، چون اکنون هم اصلی ترین ســاعت حرم در هامن 

محل قرار دارد.

شامرۀ عکس : 7520
عنوان: ایوان ساعت، واقع در ضلع غربی صحن عتیق )انقالب 
فعلی( حرم امام رضا)ع(، با دورمنای یکی از گنبدهای مدرسۀ 
دودر، مقربۀ امیر قیاس الدین ملک شــاه )مشهور به مسجد 
شاه، 72تن فعلی(، نیز بناهای شهر مشهد در حدود چهار باغ.

گلدستۀ مجاور گنبد طال:
این گلدسته ظاهراً هامن است که یکی از والیان خراسان به 
نام »سوری بن معتز« در زمان سلطنت مسعود غزنوی )421 

تا 432 هـ( احداث کرده است )به روایت ابوالفضل بیهقی(.
پس از آن عالءالدین محّمد هندو )وزیر ایلخانان در ســدۀ 
هشتم هجری( نیز گلدســته ای برای حرم ساخته، که شاید 
همین گلدسته باشد. اّما اغلب منابع، احداث گلدستۀ  مجاور 
گنبد را )به صورت موجود( به شــاهرخ تیموری )ح 807 تا 
850هـ( و یا امیرعلیشیر نوایی )وزیر سلطان حسین بایقرا، 
در نیمۀ  دوم سدۀ نهم هجری( نسبت داده اند. طالکاری این 
گلدسته در سال 1145 هجری به امر نادرشاه صورت گرفته، 
که با احداث و طالکاری گلدستۀ پشت ایوان عباسی توّسط 

نادر هم زمان بوده است.

شامرۀ عکس : 7732 و 7758
عنوان: تعمیر و بازسازی گلدستۀ طالی ایوان نادری حرم 

امام رضا)علیه الّسالم( در دورۀ قاجار
تاریخ عکس : 1283 هـ . ق.

عکاس : آقارضا عکاسباشی،  عکاس مخصوص نارصالدین شاه 
در دورۀ قاجار



می فهمی که لیال!
اثر شایستۀ تقدیر در نهمین جشنوارۀ داستان نویسی کبوتر حرم 

 

بابا می گوید: »می فهمی که لیال؟«
آن موقع هم که توی بالکِن آن خانه ایستاده بودیم همین را گفت. من آرنج هایم 
را تکیه داده بودم به نرده ها و داشتم گوشه کناِر گنبد و گلدسته را نگاه می کردم که 

آن دو هتل برایامن باقی گذاشته بود.
بابا گفت: »زندگی سخت شده، خیلی سخت.«

بعد هم آن جمله را گفت. راست ایستاده بود کنارم، کم تر پیش آمده بود آن قدر 
غریب ببینمش. دود، کج و کوله از سیگار توی دستش جدا می شد و می رفت پشِت 

رسش.
وقتــی بار و بندیل مان را بســتیم و به هر زحمتی بود خود را از دســت نق و 
نوق بّچه ها رها کردیم، خودمان را توی یک شهر بزرگ، تنها دیدیم؛ با این که کم تر 
مســافرت می کنیم ولی این یکی با همۀ آن ها فرق می کند. تا رســیدیم بابا تاکسی 
گرفت و آدرس را داد دســت راننــده؛ از آن هایی که نزدیک حرم اند و یک طبقه یا 
بخشــی از آن را اجاره می دهند بــه زایران. یک کوچه بود تــوی خیابان امام رضا، 
نزدیکی های فلکــۀ آب؛ این را بعدها که پیاده می رفتــم حرم و می آمدم فهمیدم. 

مرضیه فعله گری

شبستان
گزیده ای از داستان های جشنوارۀ ملّی داستان نویسی رضوی )کبوتر حرم(
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نپرسیدیم چرا آن خانه، نه زایررسا یا هتلی جایی. فکر کنم یک بار بابا گفت تا عزمش 
را جزم کرده بیاییم مشهد، یکی از مشرتی ها که زنش تابلوفرش می بافد برایش، این 
آدرس را نوشــته روی کاغذ و داده دســتش، بابا گفته چیزی که زیاد اســت هتل و 
مهامنرسا، مشرتی گفته: »اگر بروی هرچه هتل است از چشمت می افتد، تو فقط 

برو.«
تا بابا شب آمد خانه و گفت: »به دمل افتاده باید برویم پابوس.« و به مامان نگاه 

کرد که نگاهش منی کرد »زن و شوهری.«
مامان که انگار منتظر این حرف بود رسیع و بدون توّجه به ذوق زدگی بابا )حاال 
که به آن وقت فکر می کنم می بینم شاید ساختگی بوده( به من گفت: »لیال!... ببین 

مهری کجاست؟ بدون شام نخوابد ها!«
بابا گفت: »زن!... گفتم داریم می رویم مشهد... دو تایی، من و تو.«

مامان گفت: »من بدون لیال جایی منی روم.«
شــصتم خربدار شد که این مسافرت زمین تا آســامن با بقیه توفیر دارد. مامان 
همیشه می گفت: »توی متام این سال ها حرست دو چیز به دمل مانده؛ درد دل کردن 

با خواهرم و قدم زدن با شوهرم، دوتایی، بدون مزاحم.«
وقتی پشت پا به این فرصت پیش آمده می زد، مطمنئ بودم چیزی هست، و بود؛ 

اّما منی دانستم دقیقاً چی.
صاحب خانه مان پیرزنی بود که »مخّدره خانم« صدایش می کردند. با عروس و 
پرسش زندگی می کرد. خانه شان بزرگ نبود، یک ساختامن کوچک دوطبقه. خودشان 
پاییــن بودند و باال را گذاشــته بودند بــرای اجاره. مخّدره خانــم می گفت: »چاله 

چوله های زندگی هرطوری هست پر می شود، ببین تو برای زندگی چکار کرده ای.«
روز اّول، رســیده نرسیده جاگیر شدیم و رفتیم حرم. آن وقت بود که دمل گرفت. 
مهری و هدیه و مریم جلو چشــمم بودند که داشتند مظلومانه نگاهم می کردند. 
چیزی منی گفتند ولی می دانستم دلشــان مثل سیر و رسکه می جوشد. مهری چون 
کوچک تر از این حرف هاســت که پی به حرف های نگفتۀ ما بربد، فقط می دانست 
داریم می رویم جایی، حاال کجا؟ منی دانست. تازه چهار سالش متام شده. شاید هامن 
دکرت رفنت را باور کرد آن لحظه، حاال که دیده خربی ازمان نشــده کلّی دمغ شــده 
و دارد بهانه می گیرد. هدیه امســال می رود کالس پنجم، بهش گفتیم می رویم قم 



رسی به عمو مرتضی بزنیم، یک شب بیش تر منی مانیم، تو مبان 
مدرسه داری طفلکی حتّی نپرسید مگر تو نداری؟ می دانستم 
که می داند، این را دودوی چشــم هایش می گفت. مریم ولی 
بزرگ آن دو تاست. ماشاءالله خامنی شده برای خودش، دوم 
راهنامیی اســت. من که نباشــم دمل به مریم قرص است که 
هوای شــان را دارد. همیــن که وارد صحن رضوی شــدم، دمل 
هوایشــان را کرد، ولی از طرفی همین که می توانستم آزاد و 
رها برای خودم باشم لّذت می بردم. نبودند که مامان غرّشان 
را رسم بزند که چرا حواسم بهشان نیست، چرا مهری این کار 
را کــرد، چرا مریم گوش به حرف منی دهد، هدیه چرا این قدر 

رس به هواست؟
تا توی حرم بودیم، همه چیز خوب بود. توی رواق، مامان 
حتّــی از توی کیفش لقمه برای مــن گرفت و یکی هم برای 
بابا. داد که من بدهم بهش. خودش نتوانست بخورد، حالش 
به هم خورد. من و بابا ترســیدیم. توی حرم چه قدر دعا کردم 
برای مامان برای بابا، برای بّچه ها. تا رسیدیم خانه و هرکسی 

گوشه ای افتاد، غریبه گی رشوع شد.
غروب که شــد عروس مخّدره خانــم صدایم کرد و کرتی 
قوری را داد دســتم، گفت: »می دانم هنــوز جای خودتان را 

پیدا نکرده اید.«
عطــر چای رفت زیر دماغــم و انگار که دنیا را بهم داده 
باشــند، رِس کیف آمدم. بعد گفت: »اســتکان نعلبکی ها که 

می دانی کجاست؟«
تازه یــادم آمد که اصالً توّجهی به آشــپزخانه نکرده ایم. 
داشتم خودم را جمع وجور می کردم که از پلّه ها بکشم باال که 

صدایم کرد: »فضولی نباشد ها.«
ماندم چه می خواهد بگوید. گفت: »اگر مزاج حاج خانم 

به هم ریخته، بگو یک رس بیاید پایین.«
چیزی نگفتم، گفت: »مخّدره خانم کارش همین است.«

و چشمکی بهم زد که ناخواسته لبخندی تحویلش دادم.
اصالً خوشم نیامد، توی هامن نگاه اّول، جیک و پوک مان 
را درآورده اند. حتامً این هم یک جور کاسبی است دیگر. منتظر 
می مانند کسی بیاید و هرطوری هست چیزی ازش می کَنند. 
گفتم نکند پول این چای را هم ازمان بگیرند. کمی گذشــت 
عروس صدایم کرد و یک بسته زنجبیل داد بهم گفت: »بریز 

توی چای مادرت، رنگ و رو منانده براش.«
فردایش هم رفتیم حرم،  کار دیگری نداشتیم بکنیم. مامان 
را گذاشتیم صحن انقالب روبه روی سقاخانۀ طال، نشست روی 
فرش های پهن شده کنار دیگر زن ها. گفتیم هامن جا باشد تا 
برگردیم. منی دانم شنید یا نشنید، چادرش را کشیده بود روی 
صورتــش و منی دیدیمش. رفتیم بــازار. کلّی چیزمیز گرفتیم، 
هرچه می گفتم، بابا »نه« منی گفت. دمل پیش مهری و هدیه و 
مریم بود. بابا گفت: »بگرد چیزی هم برای عّمه ا ت پیدا کن.«

گفتم: »چی مثالً؟«
گفت: »هرچی... فقط پیدا کن.«

جلوتر که رفتیم، جلو یک مغازۀ پارچه فروشی پا کُند کرد، 

گفت: »ببین لیالجان... این ها کدام شان خوب است؟«
دســت کشــید روی توپ های پارچه که روی هم چیده 

بودند. گفتم: »ولی... .«
پیشــانی اش پر از گره بود، گفت: »ولی نــدارد... یکی را 

انتخاب کن دیگر.«
عمه فرخنده هفتاد ســال را شــیرین رد کرده به دردش 
منی خورد، آن پارچه ها هم مجلسی بود و مامان هم که اصالً 
از این چیزها خوشــش منی آید. پارچه ها را باال پایین کردم و 
دست گذاشــتم روی گیپور آبی آسامنی. به فروشنده گفت: 

»چهار مرت ِبرُب.«
گفتم: »سه مرت بس است.«

گفت: »سه مرت... پارچه های چادری تان کجاست؟«
ســعی کردم به خودم بقبوالنم که نــه، این طور که فکر 
می کنی نیســت. بابا دلش هوس زیارت کرده، دســت زن و 
دخرتش را گرفته و هر طوری هست مدیرمان را راضی کرده، 
وسط ماه، تا بیاییم این جا، تا خلوت کنیم. پیش خودش فکر 
کــرده بیاید کــدورت این حرف و حدیث هــا را از دل مامان 
بشــوید، بگوید دِر دروازه را می شود بســت، دِر دهان مردم 
را هرگز. بابا ســوار قطار درجه یکامن کــرده که خانم جان! 
آشتِی آشتی. نگذاشته مامان پخت و پز کند و هر بار برده مان 
رســتوران، ســفره خانه و کلّی از خاطرات بازار و سفرهایش 
برایــامن گفته که یعنی خانم عزیز، فرخنده خواهرم اســت 
دیگر، چکارش کنم، او کیست که زیر پای من بنشیند. خیلی 
سعی کردم، هر بار خودم را دلداری می دادم که این فکرهای 
باطل چیســت که می کنی؟! خب عّمه ایــن طرف آن طرف 
بنشیند هی بگوید »اجاق کور« تا خسته شود، آن قدر دنبال 
بیوه های پرسزا بگردد تا نا برایش مناند. نگاهم که به بســتۀ 
گیپور و چادر ســفید می افتاد، دمل ُهری می ریخت. می گفتم 
بابا مامان را نیاورده آشــتی کنند بلکــه آورده راضی اش کند، 
راضی به... . روزی چند بار زنگ می زدیم خانه رساغ بّچه ها را 
می گرفتیم ولی دل نداشتیم باهاشان حرف بزنیم. من با عّمه 
حرف می زدم تا می گفتم مواظب شــان باش لحن صدایش را 
عوض می کرد که بّچه جان! فکر می کنی تو را کی بزرگ کرده؟ 

چندباری هم مریم زنگ می زد و رساغ می گرفت.
آن شــب نرفتیم بیرون غذا بخوریــم، مخّدره خانم بابا و 
پــرسش را که یک جوان الغر ســبزه بود فرســتاد پی کاری و 
عجیب که بابا هم بدوِن حرِف پیش نشســت ترک موتور و 
رفتند که رفتند. شب که شد پیک آمد دِر خانه با چهار پرس 

جوجه کباب و کلّی مخلّفات. گفت: »حساب شده.«
عروس مخّدره خانم )اســمش چی بــود؟ مگر بابا حواس 
برایم گذاشت!( را صدا کردم و دو تا را دادم به او. زیراندازمان 
را پهــن کردیم کف بالکن و نشســتیم هامن جا شــامامن را 
خوردیــم. مامان تازه رس حرف آمده بود. لقمه پشــت لقمه 

می گرفت: »بدک هم نیست.«
گفتم: »آره... خوشمزه است.«

خندیــد، با قاشــق پالســتیکی زد روی دســتم: »آن جا را 

می گویم.«
و گوشــۀ گنبد و گلدسته را نشــانم داد: »کاش آن دو تا 

نبودند.«
دو تا هتِل بدقواره جلِو دیدمان را گرفته بودند. مامان از 
خاطرات مجرّدی اش گفــت، که با پدر و مادرش آمده بودند 
و یک راســت رفته بودند زایــررسای حرضت. می گفت با این 
کــه دو طبقه بیش تر نبود ولی راحت می شــد حــرم را دید، 
هوس می کردی دســت دراز کنی و کبوترهای حرم را بگیری 
توی دستت. بعد گفت: »ببینم هنوز هم زایررسایی که رفتیم 

هست؟«
گفتــم: »مامان مــن! غذایت را بخور. مــن که راهنامی 

گردشگری جناب عالی نیستم. از پایینی ها می پرسم.«
گفت: »نپرس، فکر می کنند می خواهیم برویم. آدم های 

خوبی اند.«
غذایم متام شــده بــود، گفتم: »شــاید!... ولی فضولند و 

عجیب غریب.«
چشــم ریز کــرد و رسش را تکان داد یعنــی چرا؟ گفتم: 
»می گفت حال مامانت خوب نیست. می گفت مخّدره خانم 

دکرت خانگی است.«
مامان گفت:  »تو چیزی بهشان گفته ای؟... از زندگی مان.«
گفتم: »من رِس جمع دو بار عروس شان را دیده ام و یک بار 
هم مخّدره خانم را. چون فضولند حتّی اسمم را هم نگفته ام.«

مامــان پاهایــش را دراز کرد و ازم خواســت رس بگذارم 
روی پاهایش. خوشم آمد. دست می برد بین موهایم و حرف 
می زد برایم. گفتم: »بعدازظهر مخّدره خانم آمد توی حیاط، 
من از این جا نگاهش می کردم. با دســت گنجشک های روی 
دیوار را صدا کرد، آن ها هم آمدند دور و برش، برایشان برنج 
و خرده نان می ریخت و حرف مــی زد. باور می کنی واقعاً با 

دست صدایشان کرد و آن ها هم بالفاصله آمدند.«
آن شب بابا و پرس مخّدره خانم دیر وقت آمدند، تا بیایند، 
با مامان از هر دری حرف زدیم. حالش خوب خوب بود، کاش 
وقتــی بابا بود هم همین طوری می شــد، رسحال و قرباق. از 
آن روز بود که مســافرمتان یک طور دیگری شد، صبحش بابا 
مرا کشــاند بازار و شــبش هم فهمیدم که حاِل خوِش مامان 
مال نبوِد بابا نیســت، همه چیز به آن وقتی مربوط می شــد 
که توی حرم تنهایش گذاشــتیم. مامــان گفت ما که رفته ایم 
چند رکعت مناز خوانده، کمی هم مفاتیح. بعد هم زیارت نامه 
دســت گرفته. هنوز اّولین »الّســالم علیک« را نگفته بوده و 
دلش می خواسته هرچه زودتر خدا اجلش را برساند که دیگر 
تحّمل این زندگی را ندارد، که یکی گفته: »فکِر این چیزها هم 

معصیت است.«
برگشته، زن کناری اش بوده. مامان گفته: »با منی؟«

زن رسش را از روی مفاتیح یا همچون چیزی برداشــته و 
گفته: »مشیت هرچه باشد هامن می شود. خلق خدا نباید با 

این حرف ها خودش را کوچک کنند.«
بعد گفته: »تو مگر صالح سنجی؟ بسپارش به خدا... هو 

هاده.« عالُِم الغیِب و الشَّ
یک جملــه از کتاب توی دســتش را آرام بــرای خودش 

خوانده و دوباره گفته: »تصمیِم شوهرت را می گویم.«
مامان خواسته توّجهی بهش نکند و او هم بخواند »الّسالم 
علیک یا...«، زبانش نچرخیده، حتّی نتوانســته بگوید: »شام 
دیگر کی هســتی؟ مسایل ما به شام...« نشده بگوید: »اصالً 
شــوهرم را از کجا می شناســی؟«، آمده به زبانش: »مگر من 

زنش نیستم؟«
نه اشــک می آمده توی چشم هایش، نه کلمه به زبانش. 
زن ســمت مامان چرخیده، پیر بوده، شاید شصت، شصت و 

پنج. گفته: »او یک پرس می خواهد، خوب بهش بده.«
خنــده آمده به لب های مامان، تلــخ، خیلی تلخ. پیرزن 

گفته: »مگر نیامده ای این جا برای همین؟«
مامان تــازه فهمیده که واقعاً آمده زیــارت، نیامده یک 
مسافرت که شوهرش آورده تا دلش را به دست بیاورد، آمده 
نشســته توی صحن و چشم دوخته به حرضت. پیرزن گفته: 

»حواست هست آمده ای کجا؟ او دارد تو را می بیند.«
بعد آهی کشیده: »تو حتّی چشم هایت را به روی حرضت 

هم بسته ای... .«
مامان رفته ســقاخانۀ طال و یک پیاله آب خورده و کاش 
بیش تر می خورده، یک آرامشــی بهش دست داده که نه تنها 
کینه ای از شوهرش نداشته، که هرچه به خودش فشار آورده 
دیده دلش با همه صاف اســت، هامن ده دقیقه- یک ربعی 
که آن جا بوده، دلش روشــن بوده، زمزمه های مردم را واضِح 
واضح می شــنیده، بــال زدن کبوترها از توی گوشــش بیرون 

منی آمده، رس بلند کرده تا ببیند.
وقتی رســیده خانه، مخّدره خانم آمــده در را باز کرده، 
مامان که تا آن موقع توّجهی به خانه و صاحبش نکرده، دیده 
پیرزن توی حــرم هامن مخّدره خانم اســت، این همه مّدت 
این جا توی یک خانه بوده انــد و او ندیده بوده اش. بغضش 

ترکیده.
بعد گفت: »راســتش وقتی بو بردم کــه می خواهد مرا 
بیاورد مشهد، نتوانستم بگویم نه، با این که می دانستم چرا. 

می فهمی دخرتم؟«
من باید بفهمم، من باید همه چیز را بفهمم و حواســم 
به همه چیز باشــد، حتّی به عّمه که هــر روز از قد و باالی 
ترشیده های فامیل برای بابا به به و چه چه می کند. اّما کسی 
آیا مرا می بیند؟ مثل وقتی شــده بودم که توی شلوغی حرم، 
کسی کسی را منی شناسد. دمل می خواست همه چیز مثل قبل 
شود، مثل وقتی که یک خانواده بودیم، یک خانوادۀ واقعی. 

من نباید بگذارم این اتّفاق ها بیفتد، اّما مگر می توانم؟
از بازار آمدیم حرم، مامان را پیدا نکردیم، نگران شدیم و 
افتادیم دنبالش. بعد بابا به من گفت به گوشــی مامان زنگ 

بزنم.
روز سوم، بعد از حرم، طرف های ظهر با مامان رفتیم پایین 
تا مخّدره خانم نگاهی به دلش بکند. عروس مخّدره خانم میوه 



برایم آورد، پیرزن گفت: »دخرت نعمت است. من پنج  تا پرس 
دارم. سال تا سال رساغم را منی گیرند. همین یکی فقط برایم 

مانده.«
و بعــد گفت: »تو که چهار شــکم زاییــده ای، منی دانی 

حامله ای؟ این حال و روزت مال بّچه ا ست.«
و دســتش را گردانــد و یک جــا نگه داشــت و انگار که 
بخواهد نشــانش بدهد: »ایناهاش، این بّچه است. چهل روز 

را رد کرده.«
وقتی رفتم باال بابا توی بالکن بود. رفتم کنارش. خواستم 

بگویم: »...«
دســتش را باال برد. گفــت: »وقتی مــا می آمدیم این جا 

این قدر هتل نبود. یک هو سبز شدند.«
ســیگاری روشن کرد، گفت: »ولی هر کاری کنند باز هم 

گنبد پیداست.«
پک محکمی به سیگارش زد: »وقتی پیداست، ولو کم، ولو 

یک ذرّه... پس هست. پس باید نگاهش کرد.«
نتوانستم چیزی بگویم. دست هایم را گذاشتم روی نرده و 

به سمتی که او نگاه می کرد، نگاه کردم.
بابا گفت: »زندگی سخت شده، خیلی سخت.«

گفت: »می فهمی که لیال؟«
نگاهش کردم، چشم هایش رسخ بود، رسخ رسخ.

حاال هم این جمله ها را می گوید. ســه مــاه از آن ماجرا 
گذشته، یک کلمه هم از من و مامان نپرسیده که بّچه، پرس 
اســت یا دخــرت. عّمه فرخنده هم دیگر کم تــر این طرف ها 
آفتابی می شــود. مامــان هم رسزنــده، دارد برای مــا و بابا 

خانه داری می کند، بدون این که هوس کند برود سونوگرافی.

عکس از: سلیامن گلی
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سبز، سفید، خاکسرتی
رتبۀ سوم در بخش داستان کوتاه، نهمین جشنوارۀ 

داستان نویسی کبوتر حرم 

مدام تکان می خــورد. برخالف چند لحظه پیش که آن قدر 
بی حرکت بود که شک کردم شاید خفه شده. دوست دارم فکر کنم 
این یعنی هیجانی که مخصوص اینجاست. حرف هایامن را زده ایم 
و چیزهایی گفته ایم، یعنی من گفته ام و او تنها نگاه کرده است. به 
من نه، به جایی دیگر. مدام نگاهش را از چشم هایم دزدیده است. 
این شاید بهرتین راه برای دل کندن است. منی دانم می فهمد معنی 
حرف هایم را و می تواند برایم چیزی بخواهد یا نه؛ اّما دوست دارم 
که به همین دمل را خوش کنم. لیال خیلی وقت است که دارد زنگ 

می زند. جوابش را می دهم:
- هوای اینجا گرفته است. یه جوریه. چشم رو چشم منی تونم 
بذارم. دیشب اصالً نخوابیدم. مبیرم الهی. بّچه شده مثل یه تیکه 

گوشت و استخون. جون تو تنش منونده.
- نباشم الهی...

- باشــی الهی... راســته که اونجا آدم فکر می کنه خدا بهرت 
حرفش رو می شنوه؟ نه؟ دعا می کنی برامون بی معرفت؟

- این حرفا چیه لیال؟ با این حرفا به هم می ریزم. 
- شوخی می کنم بی جنبه. هوا چه طوره؟ خیلی گرمه؟

- آره خیلــی. رشجیه. بــرو خونه یه مقدار بخواب لیال جان. 
این طوری از پا در میای.

- منی تونم تنهاش بذارم. شب تا صبح صدبار از خواب می پره 
و رساغ منو می گیره.

- خیلی جاتون خالیه. اومدنه مثل مســافری بودم که دار و 
ندارش رو بردن و ولش کردن به امون خدا. 

- این قدر فکر و خیال ما رو نکن. مراقب خودت باش. هنوز 
نرفتی داخل؟ مگه با کاروان منی ری اونجا؟

- نه. خواستم تنها باشم... گوشی... یه لحظه گوشی...
دیگر منی توانم جلوتر بروم. نگاهم را به اطراف می چرخانم. 
اینجا پیدا کردن ایرانی سخت نیست. شاید از عرب ها بیشرت باشند. 
کسی را پیدا می کنم. از ظاهرش به راحتی می شود فهمید که ایرانی 
است. صدایم را به او می رسانم و خیلی زود مسیرمان با هم یکی 

می شود. لیال را معطّل منی گذارم:
- من بعداً باهات متاس می گیرم لیال جان.

رشجی هوا، بیرون می ماند. هوای خنک با عطری که خیلی 
آشــنا نیســت حامل را عوض می کند. خوب یا بدش را درســت 
منی فهمم. اینجا فقط نور است و ستون. نیمی سفید، نیمی سبز. 
البه الی ستون ها گاهی خالی خالی است و گاهی با یگ گروه که 
قرآن می خوانند و رس تکان می دهند، پر می شود. قدم ها می روند 
تا برسند. روی برق سنگ ها و البه الی صف ستون ها. مسجد انگار 
انتها ندارد. کف پاها البد روی برق سنگ ها، رسد و گرم می شوند. 

من اّما فقط نگاهم به دنبال متام شدن ستون هاست و گوشم به 
صدای الستیک ویلچر که روی مرمرها ناله می کند. زیر پیراهنم 
قلبی تند می زند. از آقایی که مرا جلو می برد می خواهم که راه 
خودش را برود و می گویم که دیگر خودم می روم اّما دلش قرار 
منی گیرد و می گوید: اون جلو بری، سختت می شه. سعیم این است 
که حالیش کنم به این سختی ها عادت دارم اّما او خیلی زود به 
مــن می فهامند که باید بگذارم او هم کار خودش را بکند. کمی 
راحت می شوم و دیگر معّذب نیستم. جلوتر که می رویم بیشرت 
با هم حرف می زنیم و از زیر زبانم می کشد که این پاها را کجا 
جا گذاشته ام. به جاهای شلوغ تر که می رسیم، صف های پراکندۀ 
مناز و رشطه ها سخت می گذارند که حرکت کنیم. به سختی جلو 
می رویم و بین اشــتیاق و دلهره معلّق می شویم. هر چه پیش 
می رویم، جمعیت بیشرت می شود. نگاهی به دور و برم می اندازم 
و دکمۀ وسط پیراهنم را باز می کنم و دستم را می برم داخل. برق 
داخل چشم های من و همۀ جمعیتی که پیش می رویم دارد از 
نور لوسرتهای آن جلو سبز می شود که چشم های دیگری از الی 

پیراهنم روشن می شود. می خواهم اینجا را نشانش بدهم.
- ایول! بابا دمت گرم. چه طوری آوردیش تا اینجا؟ 

- خودم هم منی دونم. من رو با این وضعیت می بینن، خیلی 
منی گردن. خواست خدا بود.

- از تهران آوردیش؟
- من مشهدی ام. با کاروان مشهدم. آره از ایران اومده. 

- قسمت رو می بینی؟ این که باید َجلد آقا باشه. چرا آوردیش 
اینجا؟ ببینن می گیرنش. مراقب باش. 

- جلد آقاســت ولی شــاه پر نداره. منی تونست تا حرم بره. 
خونگیه. جلد پنجرۀ رو به حرم خومنونه. جاش هم پشت همون 

پنجره است. 
آستینم را به شقیقه ام می کشم و منی گذارم عرق روی پیشانیم 
بیشــرت رُسبخورد . به ســختی صدایم را از آشوب گلویم بیرون 

می آورم: مال پرسمه.
می رسیم به صف های منظّم. به فرش های سبز. صف به صف 
جایامن را باز می کنیم تا برسیم به آن جلو. انگار وقت تنگ است 
و همه چیز دارد متام می شود. انگار همه دارند می روند و تو جا 
می مانی. کبوتر زیر پیراهن چرخی می زند و تقاّل می کند. جایی 
می ایســتیم و من باید به لیال زنگ بزنم. گوشی را به زحمت از 
جیبم بیرون می کشم. دکمۀ سبز را دوبار فشار می دهم و روی 
صفحه، عکس رضا ظاهر می شود. دوبار بوق می خورد و دمل پر 

می زند تا مشهد:
- لیال باورت می شه. من یه قدمی قرب پیغمربم. لیال منی دونم 

باید چکار کنم. 
قطــره ای رُس می خورد روی گونه هایم. بی اختیار. جوری که 
منی توانم به لیال بگویم پشت در خانۀ حرضت زهرا ایستاده ای. 

سعی می کنم لیال حامل را نفهمد اّما منی توانم:
- االن باید رضا من رو می آورد. جاش خالیه. جاتون خالیه. اینجا 
آدم خیلی احساس تنهایی می کنه. مدینه یه جور عجیبیه. منی شه 
گفت. منی شه نوشت. فرض کن پشت پنجره فوالد بخوای حالت 

حامد امامی، از گرمسار



رو برای یکی پشت تلفن تعریف کنی... یه آقایی زحمت کشید 
من رو تا داخل آورد. 

- خدا خیرش بده. خیامل راحت شــد. با شــیراز متاس گرفتم. 
می گن لیست انتظار کبد خیلی شلوغه. بعیده تا پنج شیش ماه 

دیگه خربی بشه. 
- تا اون موقع که رضا از دســت می ره. بیامرستان های دیگه 

چی؟ 
- فرقی منی کنه. 

- ای کاش یه مّدت تحّمل می کرد، سفر مّکه رو رد می کردیم. 
خیلی دوســت داشت بیاد. از اون روزی که اسم نوشتیم، به کل 
مدرسه پز داده بود که دارم حاجی می شم. من هم نباید می اومدم 

وقتی شام دو تا نیومدید. 
- تو اینجا می موندی که چی بشه؟ نگران نباش من هستم. 
رضا خوب بشه هر سه تامون یه سفر دیگه می ریم. فکر کنم این 

ماه باید یکی دو تومن پول قبض موبایل بدیم. اینقدر زنگ نزن.
- کِی حرم بودی لیال؟ 

- دیروز.
- اینجا مثل حرم امام رضا نیست، ولی انگار آشناست. آدم فکر 
می کنه یه عمر اینجا بوده. مثل چیزایی که توی خواب می بینی و 

توی بیداری برات آشناست. دمل بدجور تنگ مشهده.
- راستی کبوتر رضا رو چکارش کردی؟

- اینجاست. زیر پیرهنم.
- جدی می گی؟ نگیرنش!

- آوردمش زیارت. جای رضا. می برمش بقیع و ولش می کنم. 
اونجا دیگه توی آسمونه. پر منی خواد...

کبوتر تقاّل می کند. بوی آشنایی می پیچد توی رسم، میان این 
همه بوی ناآشنا و تند. سعی می کنم آرامش کنم. صدای رضا توی 
گوشم می پیچد که می گوید: بابا! بابا! پشت پنجره یه کبوتره. بیا 
بگیرش و من که دستانم را دور کبوتر حلقه می کنم. انگار میلی به 
پریدن ندارد. رضا فکر می کند که کبوتر حرم است. سعی می کنم 
خیالش را راحت کنم که زیر شکمش را رنگ کرده اند و شاه پرش 
هم زخمی شده. می گویم که کبوتر خانگی است. رضا خیالش 
راحت می شــود. زخم بال کبوتر را می بندیــم و چند روزی به 
دنبال صاحبش می گردیم. کسی پیدا منی شود. شاه پر شکسته اش 
را که قیچی می کنیم، می شــود جلد رس و صــورت رضا و دلیل 

خوشحالی های از آن به بعد. 
ستون حنانه برای لحظه ای تنها می شود. زیر سقفی که انگار 
آسامن است و دریا. مرد دشداشه پوشی صف را خالی می کند و جا 
برای ویلچر باز می شود و لحظه ای بعد هر دو چسبیده به ستون، 
گونه خیس می کنیم. مرد خداحافظی می کند و می رود. انگار من 
را به جایی که باید رسانده، خیالش راحت می شود. سمت راست 
صورتم را روی ســتون می گذارم و چشــم می دوزم به قفل آویز 
نقره ای که روی در مشبّک رنگ و رو رفتۀ انتهای ردیف، آویزان 
است. نگاه همه پشت در مانده است. شانه از ستون برمی دارم. 
چرخ ویلچر را با دست هایم می چرخانم و جلو می روم. خودم را 
می رسانم به جلو در خانۀ پیغمرب. هامنجا می ایستم و زل می زنم 
به ســیاهی داخل خانه. دیگر نه صدای داد و بیداد رشطه ها را 

متوّجه می شوم و نه تنه زدن های مردم را. دست می گذارم روی 
سینه ام و چیزهایی می گویم. رشطه چهره اش را در هم می کشد. 

به لحظۀ جدا شدنم از لیال و رضا برمی گردم که پرستار با نوک 
انگشت هایش روی دست رضا زد و سوزن رسم را فرو کرد داخل 
بدنــش. کمی خودش را جمع کرد. انگار درد زیادی برایش نبود. 
دست از دست رضا جدا کردم. بلیط ها و پاسپورت های لیال و رضا 
را گذاشتم کنار تخت. دل کندن برایم سخت بود. االن هم هامن 
حس را دارم. کمی جلو می روم و خیره می مانم به کلامت کوفی 
روی در خانه. بّچه ای شــده ام که می خواهد رس روی شانه های 
پدرش بگذارد و زار زار گریه کند. پر از صدا هستم. از سال ها پیش 
تا حاال. پر از سالم هستم و صلوات از مشهد به مدینه از مدینه به 
مشهد. منی دانم که حرف خودم را کجای این نجواها بزنم. کبوتر 
زیر پیراهنم تقاّل می کند. نگاه مأمور سبزپوش انگار به برجستگی 
زیر پیراهنم اســت. رشطۀ ســبزپوش چهره درهم می کشد و با 
چوب دســتی اش اشاره می کند: َحرِّک َحرِّک و می فهمم که باید 

حرکت کنم.
از مسجد خارج می شــوم. دوباره رشجی هوا می ریزد روی 
صورتم. می افتم روی خط های کف بین الحرمین و می روم تا برسم 
پشت دیوار بقیع. گوشی را درآورم و دوباره مشهد را می گیرم. لیال 
آرام اســت. من برایش از اینجا می گویم و او از آنجا. آن قدرادامه 
می دهیم که لیال جیغی می کشد: نفس منی کشه... نفس منی کشه. 
هر چه صدایش می کنم جواب منی دهد. می فهمم که پرستارها 
او را پس می زنند و می ریزند داخل اتاق. کســی می گوید کیسۀ 
اکسیژن. صدای خط روی دستگاه صاف می شود. این را به سختی 
می فهمم. دوباره به هم می ریزد و تلفن قطع می شــود. دوباره 
شــامرۀ لیال را می گیرم. جواب منی دهد. چند بار دیگر هم. رضا 
می آید و می رود البد. حامل به هم می ریزد. از آن وقت هایی است 

که اگر لیال هم اینجا بود مرا منی شناخت. 
منی فهمم چه طور و چه کسی کمکم کرد تا پلّه ها را باال بیایم. 
به خودم که می آیم، پشت پنجره های آجری بقیع هستم. وقتش 
است. دکمۀ پیراهنم را باز می کنم و کبوتر رضا را درمی آورم. دیگر 
نشانی از زخم بال هایش نیست. انگار باالی باال هستیم و دنیا زیر 
پایامن می چرخد. باالتر، آسامن است و خورشید و گنبد سبز که 
می درخشد. لیال هنوز جواب منی دهد. به حرف می آیم. صدایم را 
می شود از چند مرتی شنید: آقاجان زیارت رضا رو از من قبول کن. 

خودت شفاش رو بده. به خیر بگذره، خادم پرست می کنمش...
کبوتر را از الی پیراهنم درمی آورم و رسش را می بوسم و حرف 
آخر را می زنم: »خوش به حالت« و می گذارمش بین سوراخ های 
دیوار. کبوتر آرام می پرد آن ســمت دیوار و مستقیم رو به جلو 
می رود. شــاید می داند که باید کجا برود. می رود قاطی دســتۀ 
کبوترهای کنار قرب چهار امام. رنگش با بقیۀ خاکســرتی ها فرق 
می کند. می روند پشت تپه. دکمۀ سبز را دوبار می زنم، اّما بی فایده 
است. کبوترها از پشت تپه بلند می شوند. نور آفتاب که از پشت 
تپه های بقیع رسک می کشد، چشمم را می زند. تالش می کنم که 
رنگ کبوترها را تشخیص دهم ولی منی توانم. کبوترها به آسامن 
می روند و دور گنبد خرضا چرخی می زنند و در تیزی نور آفتاب 

گم می شوند. گوشی داخل دستم زنگ می خورد. 




