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جغرافیای هرن،
افق اعتدال...

حامد ه ّمت پور

ای��ن روزها نقش پررنگ اعتدال در زندگی آنقدر به چش��م
میآید كه هركس درباب آن ،آیهای ،حدیثی ،بیتی و یا مثلی
را به خاطر سپرده است .آیات بسیاری از قرآن كالم الله درباره
تكوین ،آفرینش ،ترشیع ،عبادت ،گفتار ،اخالقیات ،احكام و ...
همواره متذكر "اعتدال" است.
چنین اس��ت كه س��عدی متاثر از این آموزههای كتاب الهی
میفرماید:
چو نرمی كنی خصم گردد دلیر
وگر خشم گیری شوند از تو سیر
درشتی و نرمی به هم در به است
چو فاصد 1كه جراح و مره منِه است
سالهاست كه در تعریف هرن ،باالخص هرن دینی ،درشتیها
و نرمیها بوده است .اما نه توأمان!
باره��ا افراد با س�لایق و عالیق گوناگ��ون و گاه متناقض ،به
تعری��ف هرن ،ه�نر دینی ،فلس��فه و رضورت وج��ودی آن
پرداختهاند .گاه این تعاریف از اذهان سیاسی ،ایدئولوژیزده
یا آرمانگرا برآمده و گاه دریافتها و تلقیهای برخاس��ته از
ِ
وصلت میان هرن و دین
اذه��ان معتقد به "هرن برای هرن"،2
را به چالش كشیده است .اینگونه ،آوردگاه فرهنگ و فضای
موجود ،مبدل به میدانِ نربدی شده كه شهدایش یا دین بوده
است ،یا هرن و گاه هر دوی اینها!

هرك��س بخواهد در این مقوالت حرفی بگوید یا قلمی بزند،
به ناچار به س��ویی متامیل میشود .یا تنها به َجرگه جراحان
ورود میكن��د یا به ِصنف مره منِهان .رعایت اعتدال در این
بین ،گویی از مرام سخنگویان و قل مرانان بهدور است! این
است که،گاه دینداران ،بیهرن اطالق میشوند و هرنمندان،
بیدین!
در ای��ن میان ،وظیفه مدیران فرهنگی آس��تان قدس رضوی
خطیرتر میگردد تا به واسطه موسساتی چون آفرینشهای
ه�نری ،جان��ب انص��اف را هر چه بیش�تر رعای��ت كنند تا
رس وظیفه ،بلكه بر مبنای تعهد ،درهای
پرچمداران دین ،نه از ِ
جامعه متدیّنین را به روی هرن بازكنند.
با نگاه به فعالیتهای سال های اخیر موسسه آفرینشهای
هرنی آس��تان قدس رضوی ،چنین به ذهن میرس��د كه این
مجموع��ه برآن اس��ت تا در مس��یری گام ب��ردارد كه دیگر،
دی��نداران ب��ا چ��وب "هرنزدای��ی از دین" رانده نش��وند و
داعی��هداران هرنُ ،مه ِر دا ِغ "دینزدایی از هرن" را بر پیش��انی
نداشته باشند.
امید اس��ت ،در رسیدن به این مهم ،تا آنجا كه در توان دارد،
جغرافیایِ هرنِ دینی را در افق "اعتدال" ترسیم مناید.

 - 1رگ زن ،ح ّجام.
 )Art for art's sake( - 2اصطالح��ی اس��ت ب��رای توصی��ف افراط
کاریهای مختلف در نظریهای که مدعی است هرن خود بسنده است
و الزم نیست که در خدمت هیچگونه هدف ضمنی (اخالقی ،سیاسی
و یا مذهبی) باش��د .این نظریه برای نخس��تین بار توس��ط "ویکتور
کوزین" فیلسوف فرانسوی مطرح شد.
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چکیده
م��وزۀ قرآن آس��تان ق��دس رضوی بهعن��وان یکی از مهمتری��ن موزههای جه��ان در زمینۀ
نسخههای خطّی قرآنی و ازجمله موزههایی است که آثار مهم و با ارزشی چون نسخههای
خطّی قرآن از س��دههای ا ّولیۀ اس�لام تا دوران اخیر در آن نگهداری میشود .ویژگی برخی
از این نسخهها ،به جهت دارا بودن جنبههای برصی ،تزیینی و آن که جزو ا ّولین قرآنهای
مرتجم میباش��د ،از ارزش هرنی زیادی برخوردار اس��ت .همچنی��ن قرآنهای مرتجم خطّی
موجود در این موزه که به زبانهای مختلفی ترجمه ش��دهاند ،اهمیّت بس��یاری داش��ته و
نی��ز بهلحاظ انواع تزیینات بهکاررفته در این قرآنها ،میتواند در بررس��یهای پژوهش��ی
نسخههای خطّی قرآنی مرتجم بسیار مهم به شامر آید.
ه��دف این پژوه��ش یافنت ویژگیه��ای برصی ،نوع خطوط ،ترجمۀ نگارش��ی رس��مالخط
زبانهای رایج و بررس��ی تزیینات بهکاررفته در تزیین نس��خههای خطّی قرآنهای مرتجم
در قرون پنجم و ششم هـ  .ق  /یازدهم و دوازدهم م ،.موجود در موزۀ قرآن آستان قدس
رضوی اس��ت و نتیجۀ بررس��ی آنها میتواند زمینۀ مناس��بی جهت مع ّرفی این نسخههای
قرآنی خطّی منحرص به فرد به شامر آید.
روش ای��ن تحقی��ق بهص��ورت توصیفی -تحلیلی و ش��یوۀ گ��ردآوری اطّالع��ات بهصورت
کتابخانهای و میدانی است.
واژگان کلی��دی :قرآنه��ای مرتجم ،موزۀ قرآن آس��تان قدس رضوی ،تذهی��ب ،کتابآرایی،
خوشنویسی
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ازنظ��ر نوع خطوط ،ترجمه ،تزیینات ،ریتم و ...چگونه بوده
مقدّمه
با ظه��ور کالم وحی ،هرن کتابت قرآن ،در قرون اولیۀ هجری است؟
ّ
قمری آغاز و بهعلّت ارزش و اه ّمیت موضوع فوق ،این هرن در  .۲تذهیب ،کتابآرایی و تزیین قرآنهای مرتجم خطّی دارای
میان دیگر هرنهای اسالمی از جایگاه واالیی برخوردار گردید چه ویژگیهایی است؟
و جزو متعالیترین و رشیفترین هرنها نزد مس��لامنان به مخترصی دربارۀ قرآنهای مرتجم
شامر میآمد .کتابت قرآن در دوران اسالمی معنای گسرتدهای
دارد و تنها معطوف به هرن خط و خوشنویس��ی منیباشد ،ق��رآن کریم ازجمل��ه کتابهایی اس��ت که بر آن تفاس��یر
بلکه مجموعهای از هرنها شامل خط و خوشنویسی ،تزیین ،زیادی نوش��ته ش��ده و ب��ه زبانهای مختل��ف دنیا ترجمه
ش��ده و هرنمندانِ خوشنویس ،تذهیب کار و جلدس��از در
تذهیب و رنگ ،کاغذ ،صحافی و تجلید ،ترجمه و ...است.
اعص��ار و قرون مختلف س��عی کردهاند ت��ا همۀ بضاعت و
از طرفی نیز کالم وحی ازجمله کتبی است که تا کنون تفاسیر ارادت خ��ود را در تزیی��ن آن ب��هکار برند .ترجم��ۀ قرآن به
فراوانی بر آن نوشته ،به زبانهای مختلف ترجمه شده و در زبانهای دیگر از هامن صد ِر اس�لام س��ابقۀ کهن داش��ته و
نهایت عرصۀ مقدّسی برای دانشمندان و هرنمنایی هرنمندان
ِ
ش��واهد تاریخی حاکی از آن است که ترجمۀ قرآن در زمان
تذهی��ب کار و خوشنویس و جلد س��از در اعص��ار و قرون حیات رس��ول اکرم(ص) آغاز شد ازجمله هنگامیکه بعضی
مختلف بوده است .کتابخانۀ آس��تان قدس رضوی نیز با دارا از ایرانی��ان از س��لامن فارس��ی (صحاب��ۀ پیامرب) خواس��تند
بودن حدود پانزده ه��زار قرآن و جزوه ،مجموعۀ فوقالعاده ت��ا س��ورۀ فاتحةالکت��اب را به زبان فارس��ی ترجم��ه کند و
نفیس��ی از دورههای مختل��ف تاریخی و ترجمه ش��ده به پیامرب(ص) موافقت فرمود .همچنین نامههای پیامرب اکرم(ص)
زبانهای فارس��ی کهن و میانه ،ترکی جغتایی ،ماوراء النهری به پادشاهانِ کشورهای دیگر ازجمله نجاشی پادشاه حبشه،
و اردو بزرگترین پشتوانه فکری و علمی و فرهنگی و هرنی مقوقس حاکمِ م�صرِ ،هرقل امپراطو ِر روم و کرسی (خرسو)
دانشمندان و پژوهشگران میباشد .کتابت قرآن در هر دوره
توسط سفیران پیامرب به زبانهای آن بالد ترجمه
از ویژگیه��ا و اصول خاصی برخوردار اس��ت .در این میان ش��ا ِه ایران ّ
ّ
میشده است (ابن سعد 1417 ،ﻫ.ق.)68 ،
قرآنهای مرتجم مربوط به سدههای  5و  6هـ .ق 11 /و 12م.
در کنار ارزش باالی هرنی و نس��خه شناس��ی بهخاطر ا ّولین موضوع ترجمۀ قرآن ،از زمانی که اسالم مورد پذیرش مسلامنان
منونۀ قرآنهای مرتجم در جهان که اکنون در موزۀ قرآن آستان غیر عرب واقع گردید ،مطرح ش��د و این بحث بین عاملان و
قدس رضوی میباش��د و نیز بهدلی��ل نوع تزیینات و نقوش دانشمندان اس�لامی ،مخالفان و موافقانی پیدا کرد .بعضی،
بهکاررفته در آنها جزو بی نظیرترین و نفیسترین قرآنها حکم به تحریم ترجمۀ قرآن دادند و در مقابل ،گروهی دیگر
در هرن دورۀ اسالمی به شامر میآیند ،که دارای اصول زیبایی از عاملان ،ترجمۀ قرآن را جایز دانستند (سلامسی زاده،1342 ،
 .)16در عهد سلطان منصوربننوح ساماىن ( 366 -355ﻫ.ق)
شناسی منحرص به فردی میباشند.
و با دستور او ،کاتبان ماوراءالنهر همۀ قرآن را به فارىس ترجمه
این مقاله سعی دارد تا به بررسی ویژگیهای تزیینی و برصی کردند که این ترجمه در قالب ترجمۀ تفسیر «مح ّمدبن جریر
شش قرآن ترجمه ش��ده به زبان پارسی کهن به شامرۀ 1771طربى» ـ که از بغداد براى س��لطان فرس��تاده بود ـ به انجام
و کتابت قرنپنجم ﻫ .ق ،قرآن ترجمه ش��ده به زبان فارسی رسید ،همچنین در مقدّمۀ ترجمۀ تفسیرطربی آمده است که
دری به ش�مارۀ 4640و کتابت قرنپنجم ﻫ.ق ،قرآن ترجمه از علام و فقهای ماوراءالنهر پرسیده شده« :آیا میشود کالم
ش��ده به زبان اردو به شامرۀ  2752و کتابت قرن پنجم ﻫ.ق ،آسامنی را به زبان فارسی (دری) برگردانید؟» آنان همگی فتوا
قرآن ترجمه ش��ده به زبان فارسی به ش�مارۀ  661و کتابت دادند که« :برای فهم معانی قرآن و درک احکام دین اس�لام
قرنشش�� م ﻫ .ق و قرآن ترجمه شده به زبان ترکی کهن به منع رشعی ندارد» (معرفت.)197 ،1377 ،
شامرۀ  ۲۲۲۹با تاریخ کتابت قرن شش م ﻫ .ق بپردازد .تحقیق
توصیف در س��یر ترجمۀ قرآن به زبانهای مختلف ،زبانهای ایرانی
ِ
و پژوهش درخصوص ه��ر کدام از قرآنها بهلحاظ
ویژگیهای برصی ،نوع خط و تذهیب ،شیوۀ کتابت و تزیین ،از اه ّمی��ت و جای��گاه واالیی برخوردارن��د .زبانهای ایرانی
کاتب ،مذ ّهب و واقف آنها میتواند گوشهای از تاریخ هرن یک��ی از ش��اخههای زبانهای هن��د و ایران��ی و از خانوادۀ
و متدّن ایران و اس�لام را روشن سازد .دستاوردهای این مقاله بزرگ زبانهای هند و اروپایی هستند .زبانهای ایرانی یک
برپایۀ مطالعات منونهای و آماری است که از میان نسخههای ریشۀ مشرتک باس��تانی دارد و به گویشهای مختلف و هر
گویش به لهجههای مختلف اس��تعامل میشود .این زبانها
خطّی مرتجم مختلف به دست آمده است.
از آرامی باستان بسیار وام گرفته است .بعضی از گویشهای
سؤاالت قابل طرح و بررسی در این مقاله عبارتاند از:
زبان ایرانی بهخاطر تفاوتهای ظاهری در نحوۀ اس��تفاده
 .۱ویژگیهای برصی قرآنهای س��دۀ  5و 6ﻫ .ق11 /و 12م .از عب��ارات و ترکیبها ،امروزه خود بهعن��وان یک زبان نام

برده میشوند .مهمترین زبانها و گویشهای ایرانی امروزی
عبارتاند از :فارس��ی روان ،پارسی کهن ،دری ،اردو و( ...مایل
هروی.)320 ،1380 ،

قرآنه��ای مرتج��م خطّ��ی موج��ود در م��وزه و
کتابخانۀ آستان قدس رضوی
یک��ی از غنیتری��ن خزاین فرهن��گ و هرن در جهان اس�لام
کتابخانۀ آس��تان قدس رضوی میباشد ،که دارای بیش از 15
هزار قرآن خطّی ،بدون احتساب نسخههای خطّی ،است .در
میان این قرآنهای با ارزش ،تعداد نسبتاً زیادی ازنظر نِفاست
هرنی و مالحظات تاریخی در جهان اسالم کمنظیر میباشند و
باز در میان این نسخههای کمنظیر ،بیش از  500قرآن مرتجم
از سدۀ  5تا 13هـ  .ق (18 -10م ).به زبانهای فارسی کهن و
میانه ،ترکی جغتای��ی ،ماوراءالنهری و اردو وجود دارند که از
خاصی برخوردارند .با
ارزش تاریخ��ی ،ادبی ،هرنی و تزیینات ّ
بررسی این مجموعه از قرآنهای مرتجم میتوانیم گوشههایی
از تاریخ هرن در متدّن ایرانی -اس�لامی را روش��ن ساخته و به
تحقیقات زیر نایل شویم:

.1آش��نایی با انواع تذهیب و آرایهه��ای قرآنی ،فواصل آیات
2
و گره بندی ،اس��لیمیها ،تزیینات رسس��وره ه��ا ،1ترنج ها
4
و شمس��ه3های متداخ��ل و در هم گ��ره خ��ورده ،رسلوح ،
حاشیههای گره بندی و نشانههای شمسه و...

تصویر :1ظهر برگ ا ّول از نس��خۀ شامرۀ  ،1771مت
باقی ماندۀ وقف نامه ،مأخذ( :فراست)10 ،1386 ،

.2هرن جلد س��ازی و صحافی ،تجلید کت��ب از چوب ،تیامج،
ساغری ،جلدهای نفیس رضبی ز ّرین ،سوخت مع ّرق ،ساخته
ش��ده در اعصار مختلف وابسته به مکتبهای هرنی هرات،
شیراز ،اصفهان و خراسان.
.3دس��ته بندی قرآنها ازنظر لهجه شناسی ،که ترجمۀ آن به
خاصی از ایران است (رجایی.)5 ،1376 ،
لَهجۀ قسمت ّ
.4آش��نایی با س��یر تح ّول و تط ّور نرث فارسی و آگاهی از سیر
تح ّول اندیشۀ دانشمندان و مفسرّ ان در قلمرو زبان فارسی

 .)45 ،1347همچنی��ن در قرآنهای این ق��رون بهجای ورق
پوس��تی ،از کاغذ استفاده شد و قطع قامئۀ مستطیلی کتاب
بهتدریج جای شکل افقی قدیمی (قرون دوم وسوم ﻫ.ق) را
گرفت (هامن.)46 ،
از ق��رن شش��م تزیین و تذهی��ب قرآنها ،با روش��ی که در
دورههای قبل بهکار میرفت فاصله گرفت .تزیینات از سادگی
خارج شد و نقوش هندسی جای خود را به طرحهای شاخ و
برگ دار اسلیمی دادند (بیانی.)16 ،1353 ،
ویژگی تذهیبهای س��دۀ  5و  6ﻫ .ق ،این است که در یک
صفح��ۀ رسلوحه دیده میش��ود و ط ّراحی رسلوحهها متن ّوع
اس��ت و در بعضی از م��وارد تزیینی که صورت گرفته ،زمینۀ
منت را تشکیل میدهد و شامل نوشتههایی درون شمسهها و
اشکال هندسی است .نقش جدیدی که در این دوره بیان شده
و از آن به بعد هم ادامه پیدا میکند ،ش��امل هالهای اس��ت
ک��ه در واقع دورگیری حروف و عالیم با رنگ طالیی یا الوان
هستند .در خارج این هاله ،صفحه با نقوش اسلیمی پُر شده
است ،بهطوریکه نوشته برجستهتر از زمینۀ تزیین شده جلوه
میمناید (تصویر ( )9پاک رسشت.)432 ،1379 ،
تقسیمبندی س��ه بخش��ی زمینه در رستارس این دوره ادامه
یافت .گاهی عنوان در درون یک کادر مستطیلی کشیده جای
گرفت که مربعهایی در زوایا داشت و انواع متعدّد و مرغوبی
از این شکل در سدههای بعد رونق گرفت (تصویر  .)2گاهی
هم عنوان فصلها در دو صفحۀ متقابل کشیده میشد و یا
آن بخش از عنوان که وجه فرعی داشت ،در مرجع مجزایی در
خارج از حاشیۀ تحتانی خود رسفصل نوشته میشد .مذ ّهبان
س��دۀ پنجمهـ .ق و ادوار بعد ،تزیین رس فصل را در آخرین
کلم��ه و یا کلامت فص��ل قبل رنگ آمیزی انج��ام میدادند.
همچنین نقاط گرد بزرگ که نش��انهای از پایان هر آیه بود،
گاهی در باالی چهار چوب مرزی صفحه جایگزین میش��د
(پوپ.)238 ،1378 ،

.5آشنایی با انواع کاغذهای استفاده شده ،از خمیری و فشاری قرآن شامرۀ 1771
ابتدای��ی گرفته تا کاغذ ختایی ،خانبالغ ،س��مرقندی ،دولت
آبادی و ترمه.

ویژگیه��ای تزیین��ی ،تذهیب و خوشنویس��ی
قرآنهای مرتجم در سدۀ  5و  6هـ .ق
در قرون  5و 6هـ  .ق که هم زمان اس��ت با دورۀ سلجوقیان،
مذ ّهبان بیش�تر به آراس�تن قرآن کریم پرداختند و قرآنهای
مذ ّهب دارای رسلوح هس��تند .در این دوره تذهیب ز ّرین و
طالافشان ،در قرآن راه یافته و خط نسخ در کتابت رواج یافته
اس��ت .در این دوره میتوان با قاطعیت از قرآنهای فارسی
صحبت کرد ،چون در صفحات پایانی آنها اطّالعاتی دربارۀ
منش��اء ایرانی کاتب و مذّهب و یا محل کتابت و متونی که
تصویر  :2سوره گره بندی با گل و برگ ز ّرین به طرح
اغلب حاوی ترجمۀ فارسی است آمده است (گلچین معانی،

اسلیمی قدیم ،مأخذ( :فراست)10 ،1386 ،

ترجمۀ این قرآن بسیار نفیس ،به پارسی کهن و به زبان بسیار
پخته و دلکش مربوط به سدۀ چهارم ﻫ.ق10/م .و با مختصات
دستوری و لغوی سدۀ پنجم ﻫ.ق11 /م .و در بعضی موارد با
رسم الخط باستانی انجام شده است (بهار.)376 ،1380 ،

محل کتابت این نسخه خراسان و تاریخ کتابت نسخه احتامالً
س��دۀ پنجم ﻫ.ق11 /م .است .خط کتابت منت و ترجمه ،هر
توسط کاتبی نامعلوم کتابت شده است.
دو ،نس��خ است که ّ
در ظهر برگ ا ّول نسخه ،رس تا پای صفحه دارای گره بندی به
زَر و دورگیری (تحریر) مش��کی (اصطالحی در هرن تذهیب
است که به خط سیاه یا رنگی که بر دور خط نوشته یا نقش
و یا خطّی بر دو طرف جدول طالیی مشکی کشیده میشود،
اطالق میگردد ).بهش��یوۀ عهد غزنوی اس��ت .در وسط قفل

گ��ره بندی کلمۀ جاللۀ «اللّه» به خط کوفی بر زمینۀ طالیی
رنگارنگ  55بار کتابت ش��ده است (تصویر ( )1قمی،1366 ،
.)199

در ح�� ّد فاصل آیات میگذارند و این ترنج را نیز غالباً با طال
درخشان میکنند (تصویر ( )5لینگز .)75 ،1377 ،تعداد اوراق
این نس��خۀ خطّی  704عدد ،تعداد سطور هر ورق 10سطر
(5خط منت و 5خط ترجمه) ،اندازۀ هر ورق 19×16س��انتی
مرت و اندازۀ نوش��تهها 14/5×10سانتی مرت است .همچنین
جلد نسخه تیامج پاکتی رضبی با آسرت قناویزی است ،که از
توسط
حیث قدمت دارای اهم ّیت فراوان اس��ت .این نسخه ّ
ابوالحسنبنابی الفضل در تاریخ آخر ربیع اال ّول سنۀ 584هـ.ق
مرصع در
1188/م .وقف حرم مط ّهر امامرضا(ع) گردیده است.
تصویر  : 3رسس��وره به زَر و ترن��ج بادامی ّ

در حاشیۀ گره بندی ظهر برگ ا ّول وقف نامه به زَر و شنگرف
کار ش��ده است .در وسط وقفنامه نقش ترنجی قرار داشته
که از بین رفته اس��ت .صفحۀ ا ّول نسخه ،دارای یک رسسورۀ
گره بندی با گل و برگ ز ّرین به طرح اس��لیمی قدیم است و
در وسط آن عنوان سوره فاتحة الکتاب به خط کوفی نوشته
شده است ،وسط هر قفل گره بندی کلمۀ «اللّه» ،تعبیه شده
حاشیه ،مأخذ( :فراست)11 ،1386 ،
ویژگیه��ای برصی در این نس��خۀ خطّی بهص��ورت نقوش
که جمعاً  28بار تکرار شده است (تصویر .)1
اسامی س��ور به زَر ،ترنج بادامی مرصع 6زرین در رسسورهها هندسی حاشیۀ قاب رسس��وره ،که بهصورت ریتمی و تکرار
ّ ّ
س��ورۀ اعراف ،از دیگر شونده بوده و ترنج رسسوره نیز بهصورت نقوش متقارن که
مرصع دارای گره بندی در آخر
و ترنج ّ
این نسخۀ خطّی است .همچنین «یکی از اصلیترین ترکیبی است از نقوش اس��لیمی ،میباشد .عنوان رسسوره با
تزیینات
زینتهای قرآنی ،تزیین درختی است که شجیره [درختک و کتیب��ۀ کوفی که به جهت وج��ود رابطۀ منطقی بین فضای
ترنج] نام دارد و مناد کامل اندیشه است ».که در این نسخه مثب��ت و منفی حروف ،هامهنگی و وحدت هر چه بیش�تر
قابل مشاهده میباش��د (تصاویر 2و( )3لینگز .)73 ،1377 ،را در این خط موجب شده است و تناسبات و وحدت موارد
رنگ کاغذ حنایی ،عدد اوراق نس��خه  232و اندازۀ هر ورق متضاد (اش��کال مس��طّح و مد ّور) نقش تعیین کنندهای در
 35×22س��انتی مرت ،عدد س��طور هر ورق 5( 10خط منت و زیبایی ساختار آن دارد.
5خط ترجمه) و اندازۀ نوشتهها  2/8 × 1/6سانتی مرت است .قرآن شامرۀ2752
مرصع و مذهّب
تصویر  : 4آغاز جزو هفتم در کتیبهای ّ
7
همچنین واقف این نس��خه ابوالحسن شنقشی است و این ترجمه ش��دۀ کامل و نفیس به زبان اردو* که توس��ط کاتبی با گره بندی تشعیری ،مأخذ( :فراست)11 ،1386 ،
ّ
قرآن نفیس هم به تفس��یر شنقشی ش��هرت یافته است .در نامعلوم به خط نس��خ آمیخته با عنارص ثلث و خط نس��خ
تفسیر شنقشی نرث عمومی فارسیتر است ،ا ّما دارای واژگان غالباً پیوس��ته ،در س��دۀ پنجم ﻫ.ق/یازدهم م .و در خراسان
عربی کمی نیز میباشد .ترجمههای قرآنی آن کامالً بهشیوۀ کتابت گردیده اس��ت .ترجمه بهصورت کلمه به کلمه بوده
ترجمه و تفسیر رسمی است و در برخی از آیات ،ترجمههای که با خط نسخ در زیر کلامت عربی آیات آورده شده است.
او گویی عیناً از آن کتاب گرفته شده ،جز اینکه برخی واژهها دو صفحۀ افتتاح جزو ا ّول ش��امل سورۀ فات ّحة الکتاب است.
را اصالح کرده ،یا برحس��ب برداش��ت خود تغییر داده است ه��ر دو صفحه دارای کتیبهای حاوی نام س��وره اس��ت و به
(آذرنوش.)162 ،1375 ،
ترنجهایی مذّهب با پیچ و گل اس��لیمی و گره بندی منتهی
5

قرآن شامرۀ4640

میشود (تصویر .)6

این نس��خه با ترجمۀ استوار فارس��ی دری و متعلّق به سدۀ
پنجم ﻫ.ق11/م .است .محل کتابت این نسخه ایران بوده ،در
س��دۀ پنجم یا اوایل سدۀ ششم ﻫ.ق /یازدهم و دوازدهم م،.
توسط کاتبی نامعلوم به خط منت ثلث محقّق و خط ترجمۀ
ّ
نس��خ نوشته شده است .آغاز جزو هفتم نسخه در کتیبهای
مرص��ع و مذ ّهب با گره بندی تش��عیری 8به خط کوفی و با
ّ
نقوش اسلیمی در نهایت زیبایی کتابت شده است .همچنین
ای��ن کتیبه به ترنجی رو به بیرون منتهی اس��ت (تصویر .)4
صفحۀ دیگری از همین نسخه وجود دارد که تزیینات حواشی
منت آن قابل تو ّجه است .تزیین صفحه با شمسهای زیبا ،هم
نشان از تن ّوع تذهیب در حواشی نسخه دارد و هم اشارهای
است به قرآن که به ک ّرات ،خود را نور یا من ّور خوانده است.
در دورههای متع��دّدی از تذهیب قرآن میتوان منونههایی
دید که نکات حواش��ی قرآن (مانند س��جده ،جزو و )....را در
درون دایرههایی نهادهاند که پیرامونش��ان رخشان یا کنگره
دار است .شمسه را نیز گاهی بهجای ترنجهای کوچک واقع

نشانههای حواشی آیات ،بادامکهای مذ ّهب و نشانههای
فواص��ل آیات ،مخروطی مد ّور و مذ ّهب اس��ت .عدد اوراق
هر جزوه 42و عدد س��طور هر صفحه  5( 10س��طر منت و 5
سطر ترجمه) میباشد .هر ورق در اندازۀ 17×25سانتی مرت
بر کاغذ نخودی ضخیم آهاری کتابت ش��ده و جلد نس��خه،
تیامج رضبی قدیمی قهوهای اس��ت .واقف نسخه ،خراسان
بنت ابی القسمبنعلی[نکریم]بنمح ّمدبنالحسنبنالقاس
مبنحمزهبنمح ّمدبنجعفربنعیسیبنعلیبنالحسین(ع)
است و تاریخ وقف سدۀ ششمهـ  .ق است (تصویر  7و )8
(گلچین معان��ی .)134 ،1347 ،ویژگیهای برصی بهصورت
نقوش هندسی گرهدار و اسلیمیهای شاخ و برگ دار داخل
ق��اب و ترنج رس س��وره و نیز در این نس��خه اعراب بهرنگ
شنگرف ،تشدید ،جزم و عالیم دیگر به الجورد و زنگار تحریر
شده است .اس��امی سور به زَر و تحریر و به قلم رقاع است
(تصویر .)8
تصویر  : 6صفحۀ افتتاح نس��خۀ شامرۀ  ،2752مأخذ:

* با مراجعه به فهرس��ت نس��خ خطی قرآن های مرتجم آس��تان قدس رضوی تألیف محمد آصف فکرت ،در بخش معرفی قرآن یاد شده ،نوع زبان
مشخص نشده است و ذکر ترجمه به زبان اردو طبق نظر نویسنده است( .تحریریه)

تصویر  : 5تن ّوع تذهیب در حواش��ی ،مأخذ( :مشهد،
کتابخانۀ آستان قدس رضوی ،شامرۀ )4640

(کتابخانۀ آستان قدس رضوی)

قرآن شامرۀ 661

صفحه موجود است .فاصلۀ سطرها کامالً باز بوده بهطوریکه
ترجمهها به راحتّی ذیل کلامت قرار گرفته اس��ت .ترجمه به
خامۀ نسخ خفی به گونۀ مو ّرب نویسی ،ترجمۀ ترکی با مرکّب
مش��کی ،ترجمۀ فارسی به شنگرف ،که این ترجمهها به خط
نس��خ و دانگ کتابت بهصورت مو ّرب نوشته شده و مفردات
آیات با وضوح کامل ولی بزرگتر از اندازۀ قلم و اعراب کلامت
با قلم یک سوم اندازۀ اصلی کتابت گردیده است که بیشرت در
واو و رای مرسل و دوایر یا و نون مالحظه میشود (تصویر .)11

کاتب نس��خه ،ابوعلی حسنبنمح ّمدبنحسن خطّیب ،ظهر
نویس آن احمد خطّیب و مالک نسخه ،ابوالهیجاءبنعبد الواحد
میباشد .محل کتابت «:شنبه 13صفر سنۀ 556در قریۀ کهکابر
ری» ذکر شده است .قرآن ترجمه شدۀ کاملی ،با ترجمۀ فارسی
روان که در ترجمۀ آن از لغات عربی نیز اس��تفاده شده است.
این نسخه از دو نظر حایز اهم ّیت میباشد؛ ا ّول اینکه نسخه
کامل است و در ا ّول و آخر نسخه نیز تاریخ و رقم آن موجود
اس��ت ،و دوم اینکه کاتب نسخه ،محل اقامت خویش را ذکر جلد این نس��خۀ خطّی ،تیامج رضبی ،روی جلد دارای اشکال
کرده است .بنابراین ،این نس��خه ،کامل مع ّرف زبان فارسی و هندس��ی چند ضلعی محاط به دو جدول 11در وس��ط ستارۀ
شیوۀ ترجمۀ قرآن مجید در شهر «ری» سدۀ  6ﻫ.ق12 /م .است ده پر ،و اطراف لت روی نس��خۀ ش��ش ضلعی غیر منتظم و
(فکرت .)76 ،1363 ،خط منت نس��خه کوفی نزدیک به نسخ و ستارههای پنج پر تشکیل ش��ده است و حاشیۀ گره بندی که
خط ترجمۀ آن نسخ است .عدداوراق نسخه  ،224عدد سطور طرح کلّی اشکال هندسی چند ضلعی متداخل میباشد .لت
تصوی��ر  : 7صفح��ۀ دوم از نس��خۀ ش�مارۀ  2752با هر ورق  11( 34سطر منت و  11سطر ترجمه) ،اندازۀ هر ورق زیر نسخه دارای شمس��ه با نقوش دوایر متداخل که شش پر
تزیینات کتیبه و ترنج مذهّب ،مأخذ( :کتابخانۀ آستان  37×25/5س��انتی مرت و نوع کاغذ آن نخودی ضخیم در قطع را تش��کیل داده و چهار لچکی و جدا ّول متداخل و درون جلد
قدس رضوی)
وزیری کوچک و بدون تزیینات است .همچنین جلد این نسخۀ پارچۀ سبز ابریشم است.
خطّی ،تیامج میباشد .اندازۀ هر ورق  25/5×37سانتی مرت و ویژگی برصی این نسخه شامل اسم مبارک جاللۀ (اللّه) به قلم
نوع کاغذ آن نخودی ضخیم ،در قطع وزیری کوچک میباشد زر و مح ّرر ،نقطه گذاریها به جا و حساب شده و در فضاهای
(هامن.)79 ،
مناس��ب انتخاب شده بهطوریکه ترکیب کلّی سطر و صفحه
از ویژگیهای برصی و تزیینی این نسخه ،میتوان به دو صفحۀ را تنظیم کرده اس��ت .در میم متّصل به کل�مات اکرثا ً بهجای
افتتاح اشاره کرد که دارای چهار کتیبۀ نقش اسلیمی گل و برگدار اس��تفاده از میم بلند و مرسل از میم دم دار بهره گرفته که با
تکرار ش��وندۀ ریتمی و زنجیری اس��ت که با خدنگهایی در اصول کالسیک خط محقّق تطبیق منیکند .بهطور کلّی ،کاتب
حاشیه به شنگرف و زعفران زینت داده شده است .همچنین ،با درایت در مدیریت صفحه پردازی ،با تو ّجه به این که تعداد
کتابت وس��ط کتیبهها به خط کوفی بوده و در حاشیۀ سورۀ حروف و کلامت در هر س��طر از حد ُعرف کمرت اس��ت و این
فاتحةالکتاب نیز ترنجی نسبتاً شکیل منقّش شده است .کتیبۀ خود بر پیچیدگی تنظیم کلّی فضای صفحه میافزاید ،توانسته
تزیینی باالی یکی از صفحات این نس��خه (تصویر  )9در کنار قوانین سطر را رعایت و فواصل حروف و کلامت را حفظ کند.
شمسۀ حاشیه و کتیبۀ پایین صفحه به زیبایی آن افزوده است .دوایر کشیده را در وسط سطور زیاد مورد استفاده قرار داده و
فواصل آیات به زعفران و نش��انههای حواش��ی با گل و ترنج نقطهها را باز نوشته است .احیاناً آنجا که طول سطر بیشرت از
تصویر  : 8خط منت نس��خ با برخ��ی از عنارص ثلث ،بادامی منقّش به الوان و سجاوندی 9به شنگرف ،از تزیینات قابل ح ّد معمول شده ،کادر را شکسته و از ردیف نویسی خارج شده
مأخذ( :فراست)16 ،1386 ،
تو ّجه این نسخه است که در آن بهجای زَر از زعفران استفاده که آن خود بر زیبایی صفحه افزوده اس��ت .در پایان ،کاتب به
ش��ده و وجهۀ متناقضی با دیگر نسخههای خطّی ایجاد کرده ارشاف در فضا سازی و صفحه پردازی و ترکیببندی صفحات
موفّق بوده و در بخش اجرای مفردات با تو ّجه به انتخاب دانگ
است.
قلم ،اقتضا میکرده که حروف و کلامت را بزرگتر ازح ّد معمول
قرآن شامرۀ2229
بنگارد و ترجمۀ آیات هامن طور که ذکر شد در ذیل هر کلمه
مرصع که در اواخر قرن ششم هـ .ق  /و به محاذات آن به شکل مو ّرب آمده با دو رنگ سیاه و رسخ
نسخۀ نفیس مذ ّهب و ّ
دوازدهم م .کتابت شده است .امتیاز این نسخه عالوه بر قدمت تن ّوعی نیز در ترکیببندی و فضا سازی ایجاد کرده است.
تصویر  : 9کتیبهها ،نش��انههای حواش��ی و بادامی و آرایههای هرنی آن ،ترجمۀ آیات به ترکی و فارسی بهصورت تزئینات :پشت برگ ا ّول ،شمسۀ ز ّرین درشت با قطر  10سانتی
منقّش ب��ه الوان ،مأخذ( :مش��هد ،کتابخانۀ آس��تان تحت اللفظی و در کنار هم میباشد .محتوا حاوی جزو چهارم مرت ،دارای  7دایرۀ متداخل که داخل دایرۀ مرکزی به خط کوفی
قرآن اس��ت (از آیۀ  86س��ورۀ آل عمران تا آیۀ  28سورۀ نساء) ،تزیینی در زمینۀ زر نام مب��ارک حرضت مح ّمد(ص) را تداعی
قدس رضوی ،شامرۀ )661
دارای
149ورق ،کاغذ :خانبالغ در اندازۀ  29 × 20س��انتی مرت ،میکند ،دوایر محاط دیگر منقّش به بادامچه و خطوط و رشفه،
اندازۀ َمسطر 10 :10سانتی مرت.
دو صفحۀ ا ّول دارای دو لوح در زمینۀ ابری س��ازی ،هر صفحه
خاصی دارای دو کتیبۀ زرپوش منقّش پیوسته به ترنج بوته ج ّقهای در
این قرآن رشیف به خط محقّق عالی و با صفحه پردازی ّ
تصوی��ر  :10جزیی��ات بهصورت نق��وش تجریدی – نگارش یافته اس��ت ،بهطوریکه در هر سطر 2تا  3کلمه و در صدر و ذیل ،کتیبۀ صدر بازوبندی پهن در وسط آن به خط شبیه
هر صفحه 3سطر کتابت شده یعنی مجموعاً 10کلمه در هر رقاع شامرۀ جزو نوشته شده «الجزء الرابع» کتیبههای ذیل پیچ
گیاهی و هندسی ،بخشی از تصویر شامرۀ 9

وخم با تحریر مشکی در حاشیۀ این دو صفحه شکل بیضی
ز ّری��ن منقّش به خطوط رشفه مانند ،وج��ود دارد .فواصل
آیات گوی ز ّرین منقّش ،حاش��یۀ برخی صفحهها مزیّن به
شمس��ه و برخی به ترنج با دو رسترنج ،نشانهها در حاشیه
بازر و تحریر مش��کی اس��ت .پایان هر پنج آیه در حاشیۀ
ورق شمسۀ رشفهدار قندیل مانند فوق العاده ظریف و زیبا
که داخل آن خمس نوشته شده و پایان هر ده آیه ،شمسۀ ز ّرین
درش��تتر داخل آن به سیاهی کلمۀ عرش نوشته شده است،
وجود دارد (تصویر.)12

عنوان س��وره را دربرمی گرفت ،دیده میش��د.در قرآنهای
س��دۀ پنج م هـ .ق صفحه آرایی بیش�تر عم��ودی و نقوش
هندس��ی در اشکال مختلف دیده میشود که دارای اشکال
تکرار شونده و ریتمی است.

همچنین در بررسی قرآنهای مرتجم باید به این نکته اشاره
من��ود که ترجمۀ آیات در اکرث قرآنهای این دوره بهصورت
الوان و با رنگی متفاوت از رنگ آیات نوش��ته ش��ده است،
مگر در مواردی که ترجمه و تفسیر آیات بیرون از منت ،در
حاشیه و یا در صفحهای جدا نوشته شده باشد .بهطوریکه
منت آیات با مرکّب مش��کی و یا قهوهای تیره کتابت شده و
قرآن شامرۀ 3496
نوع خط :خط نسخ ،قطع 39×29 :سانتی مرت ،تاریخ 584:ﻫ.ق ،ترجم��ۀ آیات در بین س��طرها و یا بهصورت کلمه به کلمه
و با رنگی دیگر -بیشرت شنگرف -در ذیل آیات نوشته شده
تعداد صفحات 501 :صفحه ،محل کتابت :خراسان
اس��ت .نوع خ��ط آن نیز با خط منت آی��ات بهلحاظ نوع و
ترجمه به زبان فارسی دری که مشابه خط منت عربی آن یعنی اندازۀ حروف متفاوت و غالباً کوچکتر از خط منت بوده و
خط نسخ میباشد .صفحات دارای جدول زَر و دارای دو صفحۀ اکرثا ً به خط نسخ بهکاررفته است.
مرصع ،تزیینات هامش 12با نقوش اسلیمی ،رسسورهها
مذ ّهب و ّ
قاب مرصع با تزیینات هندسی که عنوان سوره و عدد در پای��ان میت��وان چنین اظه��ار منود که در بررس��یهای
دارای یک
ّ
آیات در آن به قلم س��فید آب و دورگیری مشکی نوشته شده صورت گرفته در این مقاله نتایج زیر به دست آمد:
است و عالیم ابتدا و انتهای آیات بهصورت شمسه با شعاعهای .1کتابت قرآنی به خط کوفی و بهصورت کم رنگ ،با کاربرد
گسرتدهمیباشد.
جزیی ،بدون نقطه بیشرت در تزیین رسسوره و رسلوح و خط تصوی��ر  : 11ترجم��ۀ آی��ات ب��ه ترک��ی و
ترنج رسس��ورهها بهصورت نقوش هندس��ی با نقوش اسلیمی نسخ جهت کتابت قرآن رواج بیشرتی مییابد.
فارس��ی بهصورت تح��ت اللفظی و در کنار
و ختایی 13اس��ت .تزیینات در قرن پنجم به بعد تکامل یافته .2قابلیتهای برصی بی همتا ،انحصاری و فوق العاده قوی هم ،مأخذ( :مش��هد ،کتابخانۀ آستان قدس
بهطوریکه در قرن شش��م ه��ـ .ق به اوج ک�مال و زیبایی و و تأثی��ر گذار ،کیفیت رمزگونه ،ایجاد یک نیروی جنبش��ی رضوی ،شامرۀ )2229
بهنوعی به یک انسجام کامل با هویت اسالمی – ایرانی دست و پویا و قابلیتهای زایش ش��یوههای متن�� ّوع و جذّاب از
یافته ،آن جایگاهی را که شایس��تۀ هرنی با مشخّصات خاص ویژگیهای خطوط این قرآنها است.
اسالمی است ،کسب میمناید (تصویر .)13
.3ویژگیهای برصی و تزیینات قرآنی نس��بت به چهار قرن

نتیجه گیری

نس��خههای منتخب قرآن��ی در این مقال��ه از لحاظ تاریخ
خاص
شناس��ی نسخههای خطّی ،مب ّین نوع خط و تذهیب ّ
س��دههای  5و  6هـ .ق 11 /و 12م .میباش��ند .در بررسی
شیوۀ نگارش قرآنهای فوق ،س��یر تح ّول و تکامل خطوط
از خط کوفی به خطوط دیگری ازجمله خط نسخ ،محقّق،
ثلث و ...و روند رو به رش��د آن در نسخههای موجود قابل
مشاهده و خطوط از شکل سادۀ خود به اشکال منسجمتر
تغییر یافته اس��ت .همچنین در این دو سده قواعدی برای
هر چه بهرت نوشنت خطوط کتابت قرآن تدوین شد و نوشنت
خطوط ش��ش گانه به شکل کالسیک خود نزدیک گردید .از
این زمان تا اواخر س��دۀ ششمهـ .ق تذهیب به شکل متین
و منسجم وارد کتابت شده ،رسمشقی برای دورههای بعدی
میگردد.
تذهی��ب بهصورت آمیزهای از نقوش گل و برگ و اش��کال
هندسی بود ،قالبی که تا سدۀ ششمهـ .ق نیز رواج داشت.
معم��والً نقوش هندس��ی در صفحات آغازی��ن و انتهایی،
کاربرد بیش�تری داشت و در منت ،تنها در داخل قسمتی که

ا ّول بهص��ورت تکامل یافتهتر میباش��د و بیش�تر تزیینات
بهکاررفته در قرآنهای این دو سده با نقوش هندسی است.
.4در فواصل آیات نقطههایی بهصورت دایره دیده میشود.

.5اس��تفاده از نقوش تزیینی در ب��اال و کنار صفحه کاربرد
بیشرتی داشته است.

تصویر  : 12تزیینات قرآنی بهصورت نقوش
هندس��ی ،مأخذ( :مش��هد ،کتابخانۀ آستان
قدس رضوی ،شامرۀ )2229

تصوی��ر  : 13تزیین��ات بهکاررفت��ه در قرآن
 ،3496مأخذ( :مشهد ،کتابخانۀ آستان قدس
رضوی ،نسخۀ شامرۀ )3496

محل بهکارگیری

رسسوره

رسسوره

نوع خط

کتابت و ترجمه به خط نسخ

کتابت به خط ثلث محقّق
و ترجمه به خط نسخ

زبان ترجمه

پارسی کهن

فارسی دری

ترکی کهن

قرنهـ .ق/م.

5ﻫ.ق /
 11م.

5ﻫ.ق /
11م.

 5ﻫ.ق/
11م.

شامرۀنسخه

1771

4640

2229

5ﻫ.ق /
11م.

6ﻫ.ق /
11م.

2752

661

3496

ا ُردو

کتابت به خط نسخ متامیل به
ثلث و ترجمه به خط نسخ

کتابت به خط کوفی متامیل
فارسی روان
به نسخ و ترجمه به خط نسخ

6ﻫ.ق /
11م.

کتابت به خط نسخ
و ترجمه به خط نسخ
فارسی دری

منونه تصویر

منونه تزئین

مالحظات

صفحۀ ا ّول نسخۀ شامرۀ  1771رسسوره گره بندی با گل و برگ ز ّرین به طرح اسلیمی
قدیم و حاشیه کناری قاب وسط با نقوش هندسی بهصورت اشکال مستطیل که بهطور
متناوب یکی در میان به رنگهای قرمز و سیاه میباشد .نوشتار آیات بهرنگ سیاه و
ترجمۀ آن بهرنگ قهوهای تیره میباشد.

مرصع و مذهّب با گره بندی تشعیری به خط
قرآن  ،4640آغاز جزو هفتم در کتیبهای ّ
کوفی و با نقوش اسلیمی در نهایت زیبایی کتابت ،ده است .همچنین دارای یک ترنج
بادامی شکل با تزیینات گیاهی پُر است .نوشتار آیات بهرنگ سیاه و ترجمۀ آن بهرنگ
قهوهای تیره میباشد.

کتابت به خط محقّق
و ترجمه به خط نسخ خفی

رسسوره

رسسوره و حاشیه
و داخل منت

نشانههای حواشی آیات ،بادمکهای مذهّب و نشانههای فواصل آیات ،مخروطی
مد ّور ومذهّب است .در این نسخه ،اعراب بهرنگ شنگرف ،تشدید و جزم و عالیم
دیگر به الجورد و زنگار دورگیری شده است .اسامی ُسور به زَر و به قلم رقاع است.
که زیبایی ویژهای بدان بخشیده است .نوشتار آیات بهرنگ سیاه و ترجمۀ آن بهرنگ
قهوهای تیره میباشد.

رسسوره و حاشیه

کتابت وسط کتیبهها به خط کوفی بوده و در حاشیۀ سورۀ فاتحة الکتاب نیز ترنجی
نسبتاً شکیل منقّش شده است .کتیبۀ تزیینی باالی یکی از صفحات این نسخه در کنار
شمسۀ حاشیه و کتیبۀ پایین صفحه به زیبایی آن افزوده است .نوشتار آیات بهرنگ
سیاه و ترجمۀ آن بهرنگ قهوهای تیره میباشد.

رسسوره و حاشیه

مرصع با تزیینات هندسی که عنوان سوره و عدد آیات
رسسورهها دارای یک قاب ّ
در آن به قلم سفیدآب و دورگیری مشکی نوشته شده است و عالیم ابتدا و انتهای
آیات بهصورت شمسه با شعاعهای گسرتده میباشد .ترنج رسسورهها بهصورت نقوش
هندسی با نقوش اسلیمی و ختایی است .نوشتار آیات و ترجمۀ آن بهرنگ سیاه
میباشد.

دوایر محاط منقّش به بادامچه و خطوط و رشفه ،دو صفحۀ ا ّول دارای دو لوح در
زمینۀ ابری سازی ،هر صفحه دارای دو کتیبۀ زرپوش منقّش پیوسته به ترنج بوته
ج ّقهای در صدر و ذیل ،کتیبۀ صدر بازوبندی پهن در وسط آن به خط شبیه رقاع
شامرۀ جزو نوشته شده «الجزء الرابع» کتیبههای ذیل پیچ وخم با تحریر مشکی در
حاشیۀ این دو صفحه شکل بیضی ز ّرین منقّش به خطوط رشفه مانند ،وجود دارد.
نوشتار آیات بهرنگ سیاه و ترجمۀ آن بهرنگ قرمز میباشد.

جدول :بررسی تزیینات بهکاررفته در تزیین قرآنهای مرتجم موزۀ قرآن آستان قدس رضوی

پی نوشت ها:
 .1به معنی ابتدای سوره که با استفاده از عنارص و نقوش مختلفی تزیین
میشد (مایل هروی.)675 ،1372 ،
 .2در عرف نسخه آرایان ،شکلی را گویند چهار گوشه دارای پیچ و خم ،که
وسط آن را با نقوش اسلیمی ،بُرتمه و تصویر نباتات تذهیب و ترصیع کرده
مرصع آن نام کتاب و امثال آن را با زر یا سفیداب
و گاه بر زمینۀ مذهّب یا ّ
مینویسند .ترنج اغلب روی جلد و گاهی در ظهر ورق ا ّول نسخه کاربرد
داشته است (قلیچ خانی.)38 ،1373 ،
 .3در عرف نس��خه آرایان و مذهّبان شکلی را گویند مد ّور به سان قرص
خورشید ،که منقّش و زراندود شده باشد و دارای شعاعهایی به اطراف که
اصطالحاً به آنها رشفه میگویند (هامن.)129 ،
 .4صفح��ۀ آغاز یا صفحات آغاز اکرث نس��خههای مذّهب دارای ش��کلی
هندسی است ش��بیه محراب و ایوان و مزیّن به خطوط منظّم هندسی
یا گل و برگ به زَر و رنگهای متن ّوع دیگر که “رسلوح” نامیده میش��ود
(وفادارمرادی.)76 ،1379 ،
 .5رنگیزهای متش��کّل از سولفات جیوه و بهرنگ قرمز درخشان ،مع ّربش
شنجرف است و آن جسمی است معدنی (مایل هروی.)123 ،1372 ،
[ .6در لغت جواهر نشاندن است] ،در صورتی که در هر یک از نقش و
نگارههای مربوط به نسخهها و مرقّعات جز آب طال ،از شنگرف ،الجورد،
مرصع میگویند و عمل
زنگار ،زعفران و غیره بهکاررفته باشد ،آن نقش را ّ
آن را ترصیع ،به خالف نقش مذهّب که در آن فقط آب طال بهکار میرود
(هامن.)35 ،
 .7ابوالحسن شنقشی واقف نسخۀ نفیس قرآنی فوق ،مرتجم آن ناشناخته
است و تاریخ تحریر آن قبل از قرن  6هـ  .ق است .این ترجمه و تفسیر
شامل سورۀ حمد و از آیۀ  19سورۀ بقره تا آیۀ  73سورۀ یونس است .این
اثر به تصحیح مح ّمد جعفر یاحقّی در یک جلد به سال  1355در انتشارات
بنیاد فرهنگ ایران به چاپ رسیده است (مهیار.)358 ،1385 ،
 . 8اصطالحی در نقاشی و تذهیب است ،از شعر که به معنی موی باشد،
گرفته ش��ده و به نقش گیاه و درخت و هرچه ش��بیه آنهاس��ت ،اطالق
میشود (قمی.)199 ،1366 ،
 .9به کار بردن عالمتها و نشانههایی است که خواندن و در نتیجه فهم
درس��ت مطالب را آس��ان و به رفع پارهای از ابهامها کمک میکند (مایل
هروی.)673 ،1372 ،
 .10مسطَر (= خط کش) اندازۀ بیت (= سطر) را بر روی صفحات نسخه
معین میکردند (مایل هروی.)131 ،1372 ،
 .11در لغت به معنای جوی باش��د و در عرف مذهّبان و جدول کش��ان،
خطوط متوازی اس��ت که گرداگرد صفحه نوش��ته و یا در فواصل سطور
میکشیدهاند (قلیچ خانی.)47 ،1373 ،
 .12در فن کتابآرایی عبارت اس��ت از کرانههای سه گانه و بیرون اوراق
هر کتاب ،که کاتبان بعد ازجدول یا ادامۀ عبارات و مطالب منت را بر آن
مینوشتند (هامن.)248 ،
 .13ط��رح هرنی ،دارای انواع بس��یار ،که از ترکیب گل و برگهای دور از
طبیعت بر طبق سبک ایرانی ساخته میشود (هامن.)76 ،
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بهار ،مح ّمد تقی )1380( ،س��بک شناس��ی ،جلد ا ّول ،انتشارات ققنوس،
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رضوی ،مشهد.
فکرت ،مح ّمدآصف )1363( ،نس��خ خطّی قرآنهای مرتجم آستان قدس
رضوی ،کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضوی ،مشهد.
قمی ،احمد )1366( ،گلستان هرن ،چاپخانۀ گلشن ،تهران.
قلیچ خانی ،حمیدرضا ( ،)1373فرهنگ و اصطالحات خوشنویسی ،روزنه،
تهران.
گلچین معانی ،احمد ( ،)1347راهنامی گنجینۀ قرآن آستان قدس رضوی،
ادارۀ کتابخانۀ آستان قدس رضوی ،مشهد.
لینگ��ز ،مارتین )1377( ،هرن خط و تذهیب قرآنی ،ترجمۀ مهرداد قیّومی
بید هندی ،انتشارات گروس ،تهران.
مایلهروی ،نجیب )1372( ،کتابآرایی در مت ّدناسالمی ،انتشارات آستان
قدس رضوی ،مشهد.
مایله��روی ،نجیب )1380( ،تاریخ نس��خه پ��ردازی و تصحیح انتقادی
نسخههای خطّی ،انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد ،تهران.
معرفت ،مح ّمد هادی )1377( ،تاریخ قرآن ،ج ا ّول ،نرش سمت ،تهران.
وفادار مرادی ،مح ّمد )1379( ،اصول و قواعد فهرس��ت نگاری ،انتشارات
مجلس شورای اسالمی ،تهران.
مقاالت:
فراست ،مریم )1386( ،قرآنهای خطّی آستان قدس رضوی ،دو فصلنامۀ
مطالعات هرن اسالمی ،سال سوم ،تهران
مهیار ،مح ّم��د )1385( ،نگاهی به ترجمه و تفس��یرهای کهن ،فصلنامۀ
بیناب ،شامرۀ  ،49تهران.

مقدّ مه

گونهشناسی ساختاری  -محتوایی
هرن نوشتاری در فضای حرم امامرضا(ع)
آرش قراگزلو*

چکیده
استفاده از عبارات و بهخصوص آیات رشیفۀ قرآن کریم و شعر بر روی فضای داخلی یا بیرونی
یک بنا ازجمله کارکردهای ادبیّات در معامری اس��ت .بسیاری از نوشتارهایی که بر دیوار ،در،
طاق ،س��تون و ...یک بنا حک میش��ود بهمنظور رساندن پیامی خاص و متناسب با نوع فضا و
کارکردهای آن فضا میباشد.
حرم امامرضا(ع) ازجمله بناهای معامری س�� ّنتی است که در آن میتوان گونههای مختلفی از
هرن نوشتاری را مشاهده کرد؛ در بررسی هرن نوشتاری بهکاررفته در حرم میتوان به سه گونۀ
آن اشاره کرد؛ از جمله:
 .۱ساختاری :شعر و نرث
 .۲محتوایی :قربنوشتهها ،تاریخنوشتهها ،مفاهیم دینی ،مفاهیم مدحی و....
 .۳الگوی ترکیبی (ساختاری -محتوایی)
در این مقاله بهدلیل وجود موارد مشرتک در میان گونههای ساختاری و محتوایی ،گونۀ ترکیبی
آن یعنی س��اختاری  -محتوایی را در نظر گرفته و انواع هرن نوش��تاری فضای حرم را این گونه
تقس��یمبندی کردهایم .1 :شعرنوش��تهها .2 ،تاریخنوش��تهها .3 ،آیات قرآنی ،احادیث و ادعیه،
.4قربنوشتهها
این طبقهبندی نظری نوشتارها براساس رویکرد هرنی در ط ّراحی فضاهای حرم میتواند دارای
کارکردهای متن ّوعی باش��د .1 :ایجادکنندۀ تقدّس در فضا؛  .2تلطیفکنندۀ مصالح معامری؛ .3
الزامکنن��دۀ مترکز بر فضای حرم؛  .4بیانکنندۀ مفهوم مناد آن طرح یا علّت فاعلی س��اخت بنا؛
 .5تزیین فضا؛  .6ابالغ پیام.
در تبیین این مقاله از  4روش توصیفی (در بیان ماهیت کاربرد نوش��تارها و انواع آن) ،تحلیل
ک ّمی ،تحلیل کیفی و مطالعۀ موردی بر فضای حرم استفاده شده است .دستاوردهای این مقاله
عبارتاند از:
 .۱ایجاد جاذبههای گردشگری دینی.
 .۲تبلیغ و ابالغ الگوهای دینی و فرهنگ اسالمی.
 .۳روایت تاریخی ارتباط هرن ،فرهنگ و جامعه با فضای عمرانی از طریق ظرافتهای هرنی.
 .۴ارائۀ الگوی بارز ترکیب هرن ایرانی -اسالمی در ترکیب شعر و فضای حرم.
 .۵دریافت مفهوم وحدت و اصالت اسالمی ایران زمین.
 .6مدلهای هرنی نگاشتاری-نوشتاری قابل كاربرد در ط ّراحی تبلیغاتی جامعۀ اسالمی.
کلید واژه :هرن نوشتاری ،حرم امامرضا(ع) ،شعر ،تاریخنوشته ،قربنوشته ،آیات و احادیث
* کارشناس ارشد پژوهش هرن  -دکرتای ادبیّات دانشگاه تهران

هرن کاربرد زبان و خط در فضای هرنهای تصویری و برصی
را میتوان یک نوع هرن میانرشتهای شکل گرفته از ترکیب
ان��واع هرنهای خط و خوشنویس��ی ،مع�ماری ،تذهیب و
تشعیر ،آجرکاری ،سفالگری ،گچکاری ،آیینهکاری ،تراشکاری،
قالیبافی ،پارچه و منس��وجات ،کتابآرای��ی ،فلزکاری و...
دانست که در سیر تط ّور و تغییرات تاریخی هرن ،بهصورت
یک گونۀ ممتاز و مس��تقل هرنی مطرح نشده است و هر
نوع اش��اره بهکاربرد زبان در فض��ای هرنهای تصویری ،در
کنار نقوش هندس��ی و تزیین��ات و زینتهای مکانی بوده
اس��ت كه میتوان آن را هرن “نوشتاری-نگاش��تاری” نامید.
«نق��وش خطّ��ی در هرنهای اس�لامی ،جای��گاه واالیی در
تزیینات دارد .خط عربی همراه با رش��د و گس�ترش اسالم،
رواج همگان��ی یاف��ت و در مدت ّی کوتاه ب��ه چنان زیبایی
تزیینی رسید که هیچ خط دیگری در رسارس تاریخ برشیّت
به آن دس��ت نیافته اس��ت .این خط در نوش��تههای روی
ساختامنها و آثار هرنی ،تنها برای ثبت و ضبط نام صاحب
اثر یا سازندۀ بنا و یا بیان تاریخ اثر یا ت ّربک به برخی آیات
ق��رآن یا عبارات دعایی بهکار منیرفت؛ بلکه هرنمند ایرانی
مانند هرنمندان دیگر کشورهای اسالمی از کتابت بهخاطر
خو ِد عنرص تزیینی آن در برخی س��نگ قربها و سفالینهها
و کاش��یها و آثار فلزی بهره میب��رد .بهطور کلّی میتوان
گفت که هرنمن��دان ایرانی چنان ک��ه از خطهای دایرهای
ش��کل مثل نس��خ ،ثلث و خطهای دیگری ک��ه خود پدید
آوردند ،اس��تفاده میکردند ،خط کوف��ی را نیز به خدمت
گرفتند .مش��هور است که کش��ورهای اسالمی خاوری بیش
از رسزمینه��ای خاوری جهان اس�لام در کارب��رد تزیینات
نوشتاری به کامل استادی رسیدند؛ همین بس که زیباترین
نقش و نگارهای نوش��تاری به ایران و دیار بکر منس��وب
است( ».مح ّمدحسن.)247 :1388 ،
البت��ه باید به این موضوع ،مه��ارت ایرانیان در کاربرد خط
و خوشنویس��ی در فضاهای معامری ،زیبایی و کارکردهای
تزیینی زبان و خط و بهخصوص مفاهیم معنوی و عرفانی
ش��عر فارس��ی را هم افزود که یکی از عوامل تأثیرگذار در
تکامل و ترقّی کاربرد خط و زبان در هرنهای تصویری بود.
زیباترین کاربردهای خوشنویس��ی و هرنهای نوش��تاری را
در ابنی��ه و گونههای هرنی ایرانی میت��وان یافت ،اگرچه
منونهه��ای آغازی��ن نوش��تارها بیش�تر در عن��ارص فلزی و
س��فال و کاش��یکار ی بود ا ّما رفتهرفته بهصورت یک گونۀ
مس��تقل همراه با زبان عربی و خطهای کوفی و نس��خ و
نس��تعلیق و صورتهای جدید گرافیک��ی در آثار معامری
ظهور یافت .مانند قندیلهای شیشهای با تزیین لعابدار و
نقش آیات قرآنی که بهصورت کتیبهای در پیش��انی ،وسط،
پایه و قلب قندیلها نقش بس��ته است (رایس14 :1375 ،

و  .)15همچنین اس��ت نقشهای زبانی و خوشنویسی در
قالیها ،منس��وجات و فلزکاری .این روند نوشتاری عربی با
ظهور اس�لام در ایران و آمیختگی زبان��ی ،کمکم همراه با
زبان فارس��ی در مکانهای مقدّس و معنوی ش��یعه منودی
دیگرگونه یافت .با این همه باز هم بهخاطر سبک نوشتاری
زبان عربی در حالت ات ّصال عمودی و افقی و ایجاد حاالت
برصی نوین ،در بیش�تر فضاه��ای معامری و بهخصوص در
کتیبهها ،حضور هرنی تزیینی زبان عربی با آیات و روایات
و ادعیه بیش�تر از زبان فارس��ی منود و جلوه داشت« .یک
منون��ۀ مع��روف ،کتیبۀ قرآن��ی قبةالصخره اس��ت .خ ّط آن
بس��یار س��اده و از جهتی محکم با باالروندههای عمودی
است که در گوشۀ راست به خ ّط زمینه وصل میشود و به
دس��تهای از خطوط که هماکنون عموماً تحت عنوان خ ّط
کوفی معروف هس��تند ،متعلّق است ...خ ّط کوفی بهویژه
برای بهکاربردن روی س��نگ و موزاییک مناس��ب بود .خ ّط
منحنی بهوس��یلۀ قلم نی یا قلممو نوش��ته میشد ،نقوش
خطّ��ی درهم و نامنظّ��م روی دیوارهای قرصهای صحرایی
از خطوط منحنی هس��تند( ».برند .)33 :1383 ،هنوز هم
در بیشرت ط ّراحیهای تصویری با خطوط در فضاهای حرم،
با وجود انواع خطوط ،بیش�تر خط کوفی معقلی و مز ّهر و
بنایی اس��ت که بهخاطر کارکرد هرنی برصی با عنارص فضا
جلوهگری م یمناید.
خط فارس��ی ه��م در مرور زمان بهخاط��ر حرکت کمرت در
فضای عمودی محور خط ،توانسته با کارکردهای گرافیکی
و درهم پیچیدگی در خطوط نس��تعلیق و نس��خ و ثلث تا
حدودی در فضای برصی منود ممتاز داش��ته باش��د .در این
مقاله با ذکر انواع نوشتارها در فضای حرم ،بهطور مخترص
به تحلیل کیفی آنها نیز پرداخته میش��ود و نش��ان داده
میش��ود که خ ّط فارس��ی بیش�تر از کاربرد هرنی تزیینی،
بهخاط��ر داللت مفاهی��م عرفانی و معن��وی و تلطیف و
تقدی��س فضا و خوانش عرفانی مکان بهویژه برای فارس��ی
زبانان است که در طول تاریخ در قالبهای شعری و زبانی
گوناگون در ط ّراحی نوشتاری حرم استفاده شده است.
پیشینۀ تحقیق
در مورد هرنهای نوش��تاری بهعنوان یک گونۀ مس��تقل در
کمرت کتاب و اثر هرنی ،اشارتی شده است ،فقط منونههایی
خاص با مخترص اشار ه را میتوان در الگوها و تصاویر هرنی
از فلزکاری ،بش��قابها و منس��وجات ب��ا کتیبههای خطّی
مشاهده کرد که در کتابهای اسالمی «هرن اسالمی» باربارا
برند و «هرن اسالمی» دیوید تالبوت رایس و «هرن اسالمی»
ارنست کونل و ا ّولک گرابار و کریستین پرایس و ...ذکر شده
اس��ت و در کتاب «هرن ایران در روزگار اس�لامی» اثر زکی
مح ّمدحس��ن در صفحات  247تا  254به تزیینات نوشتاری
پرداخته شده است .و مخترصی هم در کتابهای معامری

اسالمی و منسوجات و س ّکهها و فلزکاری و هرنهای تزیینی
اس�لامی به آن پرداخته شده اس��ت .همچنین است كتاب
راهنام یا تاریخ آس��تان ق��دس از علی مؤمت��ن كه در چند
فصل ،نوش��تارهای فارس��ی و عربی و اشعار را با ذكر كتیبه
و مكان و مخترصی پیرامون نس��بت هرنی ذكر كرده است
و كتاب تاریخ آس��تان قدس از عطاردی كه انواع نوشتارهای
ح��رم رض��وی را بیان منوده اس��ت .در این مقال��ه با نگرش
شیوهشناس��ی بهعنوان یک شاخصۀ هرنی ایرانیاسالمی در
ط ّراحی فضاهای معنوی پرداختهایم.

روش تحقیق

هستۀ محوری طرح براس��اس شیوهشناسی و تحلیل کیفی
کاربرد نوش��تارها در فضاهای مق��دّس و معنوی با مطالعۀ
م��وردی ب��ر کاربرد انواع نوش��تار در حرم مط ّهر اس��ت که
بهصورت توصیفی با مخترصی پیرامون تاریخیتفس��یری و
در نهایت تحلیل کیفی رابطۀ فضا با نوع نوشتارهاست.

«سبحان اللّه» ،و آیات و روایات مشهور و احادیث قدسی و
عبارات عربی بهکار میرفت و قصد اصلی هم نوعی انگیزۀ
هرنی در تناسب میان زبان قرآنی با خط کوفی در مالزمت
با مفاهیم منتزع از مصال��ح و مواد و عنارص ط ّراحی گونۀ
ه�نری بود .بهم��رور زمان و در رون��د تاریخی ،داللتهای
دیگری هم در این فرآیند التزام نوشتار با تصویر بیان گردید
که هم زبان و خط وس��عت یافت و خطوط نسخ و ثلث و
نس��تعلیق و کوفی معقلی و بنایی و ...با اش��کال گوناگون
هرنی بروز کردند و هم عنارص هرنی مربوط به نوع هرن که
در میان انواع هرنهای اس�لامی ،درج نوشتارها در معامری
اسالمی و بهخصوص در کتیبهها منایان شد که منونۀ بارز آن
در مساجد و مدرسههای اسالمی و بهویژه مکانهای زیارتی
اهلبیت اطهار(ع) میباشد.

این س��بک نوشتار از آسیای صغیر و غربی و بغداد و ایران
و مرص و س��وریه و مراکش و اردن تا اس��پانیا را شامل شد
که منونههای بارز آن را در مس��جد شیخ لطفاللّه اصفهان
روششناسی پژوهش براساس طرح شیوۀ نگرش به ط ّراحی و ح��رم حرضت امی��ر(ع) و حرم حرضت رض��ا(ع) میتوان
فضاهای معنوی معامری اسالمی است که این سیر تاریخی مشاهده کرد .بهعنوان منونه «مدرسۀ کاراتای قونیه؛ لچکی
و تغیی��ر و تح ّوالت زبانی و خطّی و خوشنویس��ی با انواع سهگوش��ۀ گنبد با مهر کوفی در ن��ام مح ّمد(ص) و خلفای
خطوط کوفی ،نس��خ ،ثلث ،نس��تعلیق و کاربردهای نوین راشدین پوشانیده شده است .کتیبۀ قرآنی در حاشیۀ ایوان
گرافیکی ،بیانگر نوعی مخاطبشناس��ی فضاس��ت ،چراکه بزرگ ،در برگیرندۀ س��ورۀ آل عمران اس��ت( ».برند:1383 ،
خط��وط در کنار کارکرد تزیینی ب�صری در مالزمت عنارص  )78همچنین اس��ت در منطقۀ ش��به قارۀ هن��د ،با کاربرد
تذهی��ب و نقوش گیاهی و جان��وری ،باعث تلطیف فضا و کتیبههای قرآنی در دیوار طاقگان مس��جد قوتاالسالم در
مرص��عکاری قلمدانها که در
الت��زام به مکث و درنگ در نگاه به عنارص هرنی و خوانش دهلی و همچنی��ن رسپوش ّ
فضا و ایجاد رابطۀ جاذبها ی می ش��ود و هرنوع طبقهبندی منطقۀ گجرات قلم��دان چوبی با ترصیع صدف ،که با خط
از انواع نوش��تارها در گونههای آی��ات و روایات و ادعیه و نگارۀ ثلث ط ّراحی و نوش��ته ش��ده اس��ت و نیز کتیبههای
تاریخنوشتهها و شعرنوشتهها و قربنوشتهها و ...براساس این حکّاکی ش��ده در تاج محل با خط ثلث به خط امانت خان
رویکرد مرکزی و مح��وری تحلیل و نقد تاریخ هرن در بیان و نیز کاربرد نوشتار در یک طرح مینیاتوری و نقاشی مانند
مکان و خوانش فضا و تعامل انس��ان با مکانهای زیارتی با طرح موعظۀ صوفی در یک باغ (هامن )219 :که براس��اس
مفاهیم و مؤلّفههای قرآنی و تناس��ب میان مفاهیم نظری تیپشناس��ی هرنها و روند تاریخیتفس��یری و منطقهای و
هرن اسالمی -ایرانی با کاربرد عملیاتی است.
منظورداشت نوع خط و معیارهای زیباییشناسی ،میشود
بهعنوان یک هرن میانرشتهای طرح و بیان گردد.
طبقهبندی انواع نوشتارهای حرم
زب��ان و خ��ط در کنار دیگ��ر مؤلّفههای هرنی در س��یر و
فرآین��د و روند تاریخی ،به اعتب��ار کارکرد مفهومی خودش
در هرنهای کاشیکاری ،معامری ،سفالکاری و آجر كاری و
گچكاری و کتابآرایی بیش�تر کاربرد داشته است و در میان
ان��واع مکانها و فضاهای معامری نیز ،بیش�تر در فضاهای
زیارت��ی و مقدّس ب��ا مفهوم معنوی و روحان��ی بهکاررفته
اس��ت .این روای��ت کاربرد زبان در هرنه��ای برصی ،ازنظر
تیپشناس��ی و گونهشناس��ی هرنی در تعام��ل با موضوع
جغرافیایی و تفکی��ک منطقهای ،تفاوته��ای ظریفی در
هرگونۀ هرنی خواهد داشت ،آن گونه که ازنظر تاریخی در
ط ّراحیهای آغازین بیش�تر برای مفاهیم معنوی و عبارات
و ترکیب��ات قرآنی و معن��وی «اللّه اکرب»« ،ال ال��ه الاّ اللّه»،

نکتۀ برجس��ته ،موضوع هدف و دالیل کاربرد زبان و خط
در ط ّراحی تصویر ی اس��ت که میتوان��د از موضوع تزیین
ت��ا اه��داف عملی ثب��ت و ضبط تاری��خ و بی��ان مفاهیم
فرهنگیاجتامعی را ش��امل شود که بسته به نوع فضا و اثر
هرنی داللت متامیزی خواهد داشت.
«ه��دف از کاربرد کتابت با حروف دایرهوار (مس��تدیر) در
برخی انواع س��فال ایرانی و آثار هرنی دیگری از این دست،
به متامی ،تزیین نبوده و شاید انگیزۀ آن شیفتگی ایرانیان به
ش��عر و گرایش زیادهخواهانۀ آنان در نوشنت برخی بیتها
بر آثار هرنی به مناس��بتهای بسیار بوده است؛ افزون بر
همۀ اینه��ا ،هدف از برخی از این نوش��تارها ،چنانکه بر
برخی از ستارههای کاشی که دیوارها را با آن میپوشاندند،

دیده میش��ود ،ثبت تاریخ اثر و نام سازندۀ آن بوده است.
بیش�تر این نوش��تارهای نسخ را بر سفال س��اخت ایران در
قرنه��ای  6و  7ﻫ.ق 13 /و  14م .میبینیم و خط بیش�تر
این نوش��تهها با خطه��ای دارای حروف دای��رهوار که در
کتابهای خطّی از آنها اس��تفاده میشد ،تفاوت ندارند و
تنها در آجرهای کاش��ی بزرگ که دارای حاشیههای نوشتۀ
برجس��تهاند ،خطوط نس��خ اندکی دگرگون ش��دهاند و با
خطهایی که در کتابه��ای خطّی بهکار میرفتند ،تفاوت
دارند (مح ّمدحسن.)250 :1388 ،

تح ّوالت معامری حرم ،حذف ،کم و گاهی اضافه شدهاند که
این نوشتارها را میتوان با کمی تغییر در کتاب بدر فروزان
علاّ م��ه نس��ابه فیض و تاریخ آس��تان قدس رض��وی مؤمتن
مشاهده کرد که انواع نوشتارهای عربی و فارسی و آیات و
روایات را با ذکر نام کاش��یکار و نویسنده و ط ّراح و معامر
و شاعر و سوره و آیه و ...آورده است و در پارهای موارد هم
از طرح کموبیشی فضاهایی مثل داراالخالص و دارالسیاده
و دارال�سرور و دارالوالیه و دارالهدای��ه و ...مخترصی بیان
شده است که این فضاهای حرم را برحسب نوع نوشتارها،
میت��وان بهص��ورت بیرون��ی و درونی طبقهبن��دی کرد و
همچنین بهص��ورت صحنها ،کتیبهها ،مدرس��هها ،درها،
دیوارها ،رسدرها ،گوشهها ،گنبدخانه ،لچکی و ....که بیشرت
از زبان عربی با خط کوفی و نس��خ و ثلث اس��تفاده شده
است .بیشرت از چهارپنجم نوشتارهای حرم بهاقتضای فضای
معامری و عنارص تزیین ایرانی – اسالمی و زیباییهای خط
عربی در حرکتها و س��کنات و حرکت افقی و عمودی به
خط عربی و حدود یک پنجم نوش��تارها به زبان فارس��ی،
بهویژه شعر و تاریخنوشتههاست.

ت ممتاز ،نوش��تار در فضاهای
یکی از کاربرده��ای با دالل 
معامری اس��ت که در تناس��ب با کاش��یها و گچربیها و
رنگها با شکلهای هندسی و ممتاز هرنی ،تزیین و آراسته
شده و باعث جذّاب ّیت فضا میشوند که در «مسجد جامع
اصفهان ،در ع��رض لوح تحتانی ،یک ن��وار انتزاعی مرکّب
از نوش��تۀ به هم بافته کوفی به چش��م میخورد» (پیرنیا،
 )187 :1386و بهخصوص همراه با نوعی گرهس��ازی درهم
در مالزمت با آجر و کاش��ی که «معقلی» نامیده میشود،
نقوش هندس��ی ویژهای از شکل نوشتاری حروف و حرکات
تش��کیل میگردد مانند «بدنۀ اصلی استوانهای شکل مقربۀ البته بحث قربنوش��تهها هم ازنظر نوع خط ،خوشنویسی،
ش��یخ صفیالدّین اردبیلی که خط کوفی معقلی اس��ت از ش��عرهای نوشته شده در روی س��نگها ،نوع کندهکار ی و
حرف اللّه و آجرهای قرمزرنگ» (هامن.)241 :
ط ّراحی بهخصوص در س��نگ قرب خود ح�ضرت رضا(ع) و
ت برجستۀ علاّ مه حلّی ،شیخ بهایی ،شیخ نخودکی
زیباتری��ن و هرنیترین گونههای نوش��تاری با ش��کلهای ش��خصیّ 
هندس��ی و حرکتهای عمودی و افقی در تناسب با آجر و و ...قابل طرح است.

کاش��ی و فضا را میتوان در حرم حرضت رضا(ع) مشاهده گونهشناسی نوشتارهای حرم
منود .در این مقاله با طبقهبندی نوش��تارها به ساختاری و
محتوایی ،بااستفاده از الگوی ترکیبی ساختاری – محتوایی
متام نوشتارهای حرم را به چهارگونه تقسیم منودهایم:

 .1شعرنوشتهها  -2تاریخنوشتهها  -3آیات قرآنی ،احادیث
و ادعیه  -4قربنوشتهها
این نوش��تارها با خطهای کوفی ،ثلث ،نس��خ ،نستعلیق و
با زبان عربی و فارس��ی و در قالبهای نظم و ش��عر و نرث
ب��ا چیدمانه��ا و ترتیبها و ترکیبهای ه�نری در فضای
حرم بهکاررفته است .این طبقهبندی بر اساس نوع و گونه
نوشتاری در فضای حرم میباشد نه مفهوم رهنمون یا مكان
و فضای نوشتاری.

نوش��تارها در فضاها و مکانهای مذهبیزیارتی ،مقولها ی
اس��ت فرهنگی که میتواند بهاقتضای نوع ،لحن ،س��بک،
زمینهها ،ش��یوهها و دیگر گونههای کاربرد ،بیانگر س��یر و
روند کیفیّت هرنی باش��د« .خوشنویسی و کتیبهنگاری را
با تو ّجه به تقدّس��ی که در تاریخ اسالم دارد با وجود متامی
تفاوتهای سبکش��ناختی و تن ّوع منطقهای نوشتارها ،در
متامی دورهها به منزلۀ عنرصی تزیینی در یک دستکردن
انواع گوناگون بناها بهکار گرفتهاند .تقریباً بر سطوح متامی
بناهای اس�لامی ،کتیبههایی با مضامی��ن قرآنی ،احادیث و
ادعی��ه به چش��م میخورد .در مس��اجد اس�لامی ،جاهای
مش��خّصی برای کتیبهها در نظر میگیرن��د؛ مانند ورودی
مسجد ،منارهها ،س��اقۀ گنبد ،فضای داخلی محراب ،محل
قبله ،س��اقۀ داخلی و نقطۀ مرک��زی گنبد .در بناهای دیگر
همچون بقعه و آرامگاه نیز از کتیبه به هامن سبک و سیاق
مسجد استفاده کردهاند( ».شایستهفر.)125 :1385 ،

نکت��ۀ جالبتو ّج��ه آن ک��ه در ه��ر نوش��تار ،بهخص��وص
نوشتههای کهن و قدیمی ،در پایان نوشته در کنار نام شاعر
و یا ذکر س��ورۀ مبارکه و آی��ۀ رشیفه از نام معامر ،خطّاط،
مذ ّهب ،تشعیرکار ،کاشیکار ،گچکار و ...هم نام برده شده
اس��ت .که خود این کاربرد چند هرن در پایان هر نوش��تار ،بههمین صورت ،در ش��کل ظریفت��ر و دقیقتر ،هر نوع
نشان از قابلیت هرنی میانرش��تهای دارد .البته باید توجه نوش��تار را نیز ،براس��اس نوع خط ،موضوع ،جنس مصالح،
ّ
ّ
درها نوع بنا ،کاتبان ،ط ّراح��ان ،منطقه و جغرافیای اثر معامری
داشت که در بسیاری از فضاها و عنارص فضایی مانند
و دیواره��ا و پنجرهها و ...در ط��ول روند تاریخی ،تغییر و و ...میت��وان طبقهبندی کرد .بهعنوان منونه براس��اس نوع
خط ،نوش��تارها و بهخصوص کتیبهه��ا را میتوان به انواع

زیر طبقهبندی کرد« :کتیبههای نس��تعلیق ،کتیبههای ثلث
ش��امل (ثلث س��اده ،ثلث پیچی��ده ،ثلث ترکیب��ی ،ثلث با
کمربند حروف کشیده) ،کتیبههای معقلی ،کتیبههای بنایی،
کتیبههای نسخ ،کتیبههای کوفی ،کتیبههای محقّق» (مکی
نژاد )88 :1386 ،و نیز براس��اس دیگر خطوط مانند ریحان،
رقاع ،تعلیق و شکس��ته نستعلیق ،برحسب نوع و مضمون
نوشتار در بافت فضای هرن تقسیمبندی منود.
همچنین است طبقهبندی براساس نوع رنگها و طرحها و
آرایههای تذهیبی و تزیینی بهکاررفته در هر نوع نوشته که
در صورت مطالعۀ تطبیقی میتوان هر نوع نوش��تار را در
چند اثر برجس��ته تحلیل و مقایسه کرد که این نوع تطبیق
میتواند درمورد سبک و شیوههای هندسی و ط ّراحی خطّی
نوش��تارها در ماملک اس�لامی هم قابل طرح باشد .از این
منظر س��بک و شیوۀ نوشتارها هامنند گنبدها ،عرقچینها،
منارهها ،گلدس��تهها و حتّی ورودیه��ا و جلوخان و دیگر
فضاه��ای درونی و بیرون��ی اثر مع�ماری در رسزمینهای
اسالمی قابل تطبیق و تحلیل فرهنگی -اجتامعی با رویکرد
زیرساختی هرنی است.
یکی از انواع طبقهبندی نوشتارها براساس مواد و مصالح و
روشهای اجرایی و ط ّراح ی است که مطابق با بینش قومی
و نوع نگرش هرنی منطقه ،انواع نوش��تارها در ش��اخههای
هندسی ،گیاهی و نقوش هرنی با اسلیمیها و تذهیبکاری
ط ّراحی میش��ود که براس��اس ن��وع م��واد و مصالح ،هم
سبکش��ناختی و زیباشناختی نوش��تارها مشخّص میشود
و هم میتوان به س��بک و دورۀ تاریخی و میزان دسرتس��ی
به مصالح و چگونگی تهیه و کاربرد کاش��ی و س��نگ و گچ
و آینه و چوب و فلز و ...در نوش��تارها دسرتس��ی یافت که
منونههایی از طبقهبندی مواد عبارتاند از« :کاش��ی هفت
رنگ ،کاشی ز ّرین فام ،کاشی زیررنگی ،کاشی تک رنگی ،گچ
ش��امل (کتیبههای گچی با برجستگی زیاد که معموالً فاقد
رنگاند و در آنها بیش�تر بافت و برجستگی خط اهم ّیت
دارد؛ کتیبههای نیمبرجستۀ گچی؛ کتیبههای گچی تخت)،
آیینه ،سنگ ،آجر ،فلزات ،چوب» (مکینژاد.)90 :1386 ،

ا ّول ش��یعیان ،و خطاب قرار دادن یا دعا در حق اوست .در
کتیبههایی که مضمون آنها حدیث است ،بیشرت از احادیث
پیامرب(ص) ،که بر خلیفه بودن علی(ع) تأکید دارد ،استفاده
میکردند» (شایستهفر.)129 :1386 ،
ب��ا این نگرش ،نوش��تارهای ح��رم و مکانه��ای فرهنگی–
تاریخ��ی ،عالوه بر جنبههای ظریف هرنی ،میتواند بیانگر
سیاس��تهای فرهنگ��ی – مذهبی دوران هم باش��د .یکی
دیگ��ر از انواع طبقهبندی ،موضوع ی اس��ت که برحس��ب
تغییر منطقه و ن��وع فضای معامری و جغرافیای فرهنگی،
تفاوتهای ظریف��ی با هم دارن��د «طبقهبندی موضوعی:
آیات قرآن ،احادیث ،ادبیّات منظوم و منثور ،وقفنامهها»
(مک��ی نژاد )89 :1386 ،ک��ه در فضای حرم ،متام وقفها و
تاریخهای س��اخت بنا و نام پادش��اه و س��ازندۀ بنا را جزو
تاریخنوش��تهها مطرح منوده و با الگوی ترکیبی ساختاری –
محتوایی ،به طرح و بیان گونهشناسی میپردازیم.
نوشتارهای فضاهای حرم ،در تناسب با عنارص هرنی رنگ و
طرح و فرم گچکاری و کاش��یکاری و آجركاری و مقرنسها،
خاصی هس��تند که میتوان آنها را
دارای داللت مفهومی ّ
در دو قلمرو تزیینی و زیباییآفرینی و کارکردی طبقهبندی
من��ود مانند ی��ک تاریخنوش��ته که بهاقتضای تناس��بهای
نوشتاری خط و خوشنویسی هم تاریخ ساخت و تعمیر و
ترمیم را نشان میدهد و هم باعث زیبایی فضا میشود که
درمورد انواع نوش��تارها به اعتبار داللت مفهومی ویژه ،این
موضوع تفاوت دارد.
 .1تاریخنوش��ت هها :ذک��ر تاریخه��ای نوش��تاری در فضای
مع�ماری حرم ،ع�لاوه بر بی��ان تاریخ س��اخت و تعمیر و
زم��ان و دوران حکومتی ،با زیباییه��ای خاص در تزیین و
فضا ،باعث ایجاد جذّابیّت ش��ده اس��ت که این جاذبۀ فضا
ه��م از طریق خوانش مفهوم و اع�مال و آثار در آن تاریخ
انجام ش��ده است و هم نوع تناسب هرنی با کاشی و رنگ
و . ...تاریخنوش��تهها بهخاطر ماهیّت خود ابنیۀ تاریخی و
فرهنگی ،متام نوش��تارهای حرم را دربر میگیرد ولی بهطور
خاص در چند حوزه قابل طرح است :

ن��وع دیگ��ر ،تقس��یمبندی مضامی��ن ه��ر نوع نوش��ته و الف) نوشتارهای مربوط به ساخت و حذف و اضافهکردن
بهخص��وص مضامین کتیبههاس��ت که در ه��ر دورهای اثر
السالم»« :اصل این رواق از ابنیۀ حومۀ
ه�نری مطاب��ق الگوه��ای حکومتی و سیاس��ت مذهبی و یک فضا مانند «دار ّ
گوهرشادآغاس��ت که موقع ساخنت دارالحفّاظ و دارالسیاده
فرهنگی ضعف و ش��دّت مییافت؛ مانند دورۀ صفویه که آنجا را نیز بنا منوده است .مدّتی اینجا را ا ّولیای آستان قدس
اگرچه در متامی دورهها ،از موضوع مذهبی مدح و ستایش با قرار دادن یک پوشش در وسط (کف و سقف) دو طبقه
خداوند و اهلبیت(ع) در کتیبهها اس��تفاده میشد ،ا ّما در کرده بودند .طبقۀ تحتانی انبار فرش و بعضی اشیای دیگر،
دورۀ صفویه رنگ مذهبی در نوش��تارهای کتیبهای ش��دّت طبقۀ فوقانی آسایشگاه ف ّراش��ان بیوتات آستان قدس قرار
میگرفت «در دورۀ صفویّه ،به سبب تغییر مذهب ،مضامین داشت و به نام تحویلخانه خوانده میشد.
شیعی در کتیبهها بیشرت است .مضمون این کتیبهها ،اغلب
دعا یا احادیث اس��ت .مضمون کتیبههای دعایی این دوره ،در س��ال 1338 -1334هـ .ش بهاهتامم مرحوم دکرت س��ید
که در بیشرت بناها به چشم میخورد ،توصیف علی(ع) ،امام فخرالدّین ش��ادمان ،نیابت تولیت عظامی وقت ،بهمنظور

وس��عت یافنت محل زائرین ،آسایش��گاه ف ّراشان را به محل در نقرۀ بین ایوان طالی نادری و قرآن خانۀ سابق

دیگر انتقال داده و پوشش وسط را برداشته و آنجا را تبدیل
به یک رواق نس��بتاً بزرگ منوده ،تعمیر و تزیین کردهاند و
السالم نامیده شد که بالنتیجه بر رواقهای اطراف
به نام دار ّ
حرم مط ّهر اضافه شده است( ».مؤمتن)164 :1348 ،

«هر لنگۀ در دارای س��ه تُرنج اس��ت که روی آنها نوشته
شده «قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله :انا مدینة العلم
و علی بابها ،فمن اراد العلم فلیأت باب املدینة» و نیز (قال
رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله :یدعی کل قوم بامامزمانهم
ب) م��ادّۀ تاری��خ« :در نق��ره بی��ن ایوان طالی ن��ادری و و کتاب ربّهم و سنتّه نبیهم) و( ...هامن)176 :
کفش��داری صحن عتیق :بر اطراف در مزبور قصیدهای به
متام فضاهای حرم با آی��ات و احادیث ،نقش و نگار قرآنی
خط نستعلیق کتیبه شده که ا ّول آن این شعر است:
یافته است ،که این نوشتارها در طول تاریخ در هر قسمت
این در عالی که سوده جبهه به خواری
ذکر ش��دهاند و پارهای از آنها چندبار تکرار شده و پارهای
هم باید براس��اس س��ندهای صحیح دوبارهنویس��ی شوند.
در بر آن نه رواق گنبد مینا
فضای ح��رم از این منظر میتواند یک مکان بیان فرهنگی
و آخر آن این شعر است:
باشد که با عنایت به تحلیل کیفی ،قابلیّت و ِ
ارزش محیطی،
از پی تاریخ گفت حاجب این در
مفهوم و مشخّص گردد.
باب جنانی گشوده گشته از اینجا» (هامن)177 :
توس��ط
 .3شعرنوش��تهها :ش��عرهای حرم در طول تاریخ ّ
از مجموع حروف این مرصع به حس��اب ابجد عدد  1252ط ّراحان و نویس��ندگان بر انواع فضاها نوش��ته شده است
حاصل میش��ود ،مقصود تاریخ س��ال ی است که در ساخته همراه با تذهیب و تزیین و خطوط رقاع و ثلث و نستعلیق
ش��ده است .با ظهور رس��انههای جدید فیلمربداری و ثبت و نسخ .که بسیاری از این اشعار قصیدههای طوالن ی است
و ضبط دیجیتالی ،بس��یاری از این ثبتهای تاریخی دیگر ک��ه فقط مدح و توصیف اس��ت و ازنظر مفهومی باید در
ات ّفاق نخواهد افتاد.
ط ّراحیهای جدید از ش��عرهایی با قابلیت مفاهیم عرفانی
همچنی��ن میتوان تاریخ ش��عرها و تاریخ نص��ب درها و و در خور ش��أن مکان مقدّس اس��تفاده شود مانند اشعاری
پنجرهه��ا و تعمیر و ترمیم آثار ط ّراحی ش��ده را در حوزۀ از ابونواس و کمیت تا س��عدی و حافظ و دکرت قاس��م رسا
تاریخ آثار هرنی بی��ان کرد .موزۀ حرم خود نوعی تاریخ به و ملک الش��عرا صبوری و صاحبکار و بسیاری از رسایندگان
شامر میرود .بسیاری از آثار هرنی شعر و فضاهای معامری نهچندان مش��هور .با تو ّجه ب��ه محیط و مکان معنوی باید
از معانی بلند و واال در ط ّراحی فضاها اس��تفاده شود و در
و ط ّراحی در حرم نیز تاریخ دارند.
تناس��ب تزیین و هرنهای برصی کاش��ی و آجر و ...با زبان،
 .2آیات و روایات و احادیث :بیشرتین نوشتارهای حرم ،به باید نوع نوش��تار و س��بک زیبانویس��ی در هر شعر کوتاه
اعتبار محیط فرهنگی و مکان مقدّس مربوط به نوشتارهای منظور باشد .مفهوم این شعرها هم از مدح تا توصیف حرم
عربی با مضمون آیات و روایات و احادیث و ادعیه اس��ت و بی��ان واقعهها و ات ّفاقات حرم و تاری��خ رویدادها و ...را
که بیش از چهارپنجم نوش��تارهای حرم میباشد و با انواع شامل میشود که به چند منونه اشاره میشود:
خطوط ثلث و نس��خ و کوفی نوشته شده است از کتیبهها
گرفته تا فضاهای دیواره��ا و فضاهای درونی و بیرونی که مسجد باال رس م ّتصل به حرم مط ّهر
به اعتبار حرکت افقی و عمودی نوش��تارهای عربی زیبایی «در دو طرف راهرو مس��جد اش��عار زیر با خط نستعلیق
ّ
خاصی ب��ه فضای فرهنگ��ی و تبلیغی حرم داده اس��ت و جلّی بر روی سنگ نوشته شده است:
بهنوعی فضای حرم را میتوان یک قرآن همیش��ه گش��وده
این مسجد فرخنده که بر مسجد اقصی
و خوانا دانست.
دارد رشف از مشهد سلطان خراسان
رواق دارال ّذکر (مدرسۀ سابق علی نقی میرزا)
و نیز در این مس��جد قصیدهای در مدح حرضت رضا(ع) و
«اطراف این رواق کتیبههایی بر کاش��ی مع ّرق مرقوم است حاکی از ترمیم آیینهکاری آن از طرف شاهزاده حمزه میرزا
که به این ترتیب از ضلع ش�مال غربی رشوع و به ش�مال والی خراسان از منشأت رسخوش به خط نستعلیق بر روی
رشقی منتهی میگردد:
سنگ کتیبه شده که ذیالً نقل میشود:
َ
قال الرضا علیه ّ
السالمَ :
لیس العبادة تکرثة الصیام و الصلوة ،و اندر این رخشنده منظر واندراین فرخنده مسکن
انمّ ا العبادة تکرثة التفکّر فی امر اللّه.
کامده است آرامگاه مظهر لطف مهیمن
َ
ّین.
د
السالم :خیار العباد ال
قال الرضا علیه ّ
نامور فرزند موسی کز وجود اقدس او
َ
ال
االخرة
فان
الدنیا
خیر
یفوتک��م
ال
�لام:
الس
ه
علی
الرضا
قال
ّ
آمد این ارض مقدس غیرت سینا و ایمن( » ...هامن)129 :
تلحق و ال تنال الاّ بالدنیا( ».مؤمتن)158 :1348 ،

ش��عرهای حرم بیشرت فارس ی است و چند منونه شعر عربی ملک��وت پیچیده و طلوع نیّر والدتش در غروب پنجش��نبه
هم نوش��ته ش��ده اس��ت که در وصف حرضت رضا(ع) و ش��هر محرم الحرام در بعلبک در سنۀ نهصد و پنجاه و سه
اهلبیت اطهار(ع) میباش��د که یکی از آنها بر در طالیی واقع و در هزار و سی و یک به رحمت ایزدی ارتحال منود».
(هامن.)209 :
پایین پای مبارک نوشته شده است:
در طالی پایین پای مبارک
بس��یاری از علام و ب��زرگان هم در حرم دفن ش��دهاند که
ب��ر اطراف در چند کتیبه وجود دارد که یکی قصیدۀ عربی سنگ قرب ویژهای برای آنها ط ّراحی شده است مانند علاّ مه
السالم است بدین طربسی در باغ رضوان با گنبد و فضایی خاص و علاّ مه حلّی
مشتمل بر اسامی چهارده معصوم علیهم ّ
ب��ا رضیح مخصوص در صحن انقالب .این قرب نوش��تهها به
قرار:
نس��بت سایر نوشتارهای حرم بسیار کم است و درصد قابل
صل یا رب علی شمس الضحی
ّ
مالحظهای نیست.
احمد مختار نور الثقلین

و علم نجم العلی بدرالدجی
من علیه الشمس ردّت مرتین
و بسیفین و رمحین غزا
وله الفتح ببدر و حنین( »...هامن)82 :
همچنین است بر در طالی پیش روی مبارک حرضت
رضا(ع) که ابیاتی از ابینواس و چند بیت از خواجه
نصیرالدّین به زبان عربی نوشته شده است که این سبک
نوشتار و خوشنویسی این ابیات با خطوط زیبا و متناسب
با اسلیمیها و نقش و نگارها و رنگ و کاشیها باعث
جذّابیت مضاعف فضا شده است.
گ مزارهای حرم ،ابیات و نوشتارهایی
 .4قربنوشتهها :بر سن 
نوش��ته شده است که در اینجا منظور ما فقط نوشتارها در
داخل فضای حرم و متناس��ب با ط ّراحی عنارص هرنی رنگ
و طرح و جنس و فرم مکان اس��ت مانند قربنوش��تۀ ش��یخ
نخودکی در صحن عتیق ،یا سنگ قرب عال ّمه حلّی در صحن
عتیق و یا س��نگ قرب ش��یخ بهایی .در اینجا قربنوشت ۀ شیخ
بهایی را نقل میکنیم و بق ّیۀ قربنوشتهها منظور منیباشند.
قابلذکر اس��ت که در این سنگنوشتهها فقط سال تولّد و
وفات شخص همراه با نام و القاب و ابیاتی چند نوشته شده
است که با توسعۀ حریم حرم ،بهرت است با نگرش کیفی در
تحلی��ل مکان و فضا به عنارص زیبای��ی و تزیین و در روند
نوین ط ّراحی با نگرش جذب مخاطب و امنیت روحی زائران
به موضوع فضا پرداخته شود.

در ط ّراحی فضاهای حرم با نگرش کاربرد نوشتارها در تزیین
و زیباس��ازی فضاهای برصی ،بهرت است با رویکرد پژوهشی
و منظور داش��ت ظرفیت و قابلیت هرنیفرهنگی مکان به
موضوع نگریسته شود چراکه حرم یک مکان با امنیت روحی
و روان��ی و قابلیت آرامش اخالقی و رفتار ی اس��ت که این
نوش��تارهای هرنی در تناسب با انواع معامری ،کاشیکاری،
آج��رکاری ،رنگ ،نور ،ص ّفهه��ا ،درها ،کتیبهه��ا ،حوضها،
س��نگفرشها ،پنجرهها ،ورودیها و سایر زیباییهای برصی
نقش ممتازی در احوال زائران خواهد داشت.

نتیجهگیری

کاربرد زبان در ط ّراحی فضاهای حرم باعث تلطیف مکان و
افزایش جاذبههای معنوی – هرنی و تعامل تفسیری زبانی
– تصویری و بهنوعی خوانش مکا ن و هالۀ معنایی تقدیس
و معنویت ش��ده اس��ت .در طول تاریخ انواع نوش��تارها را
بهصورته��ای گوناگون با خطوط رق��اع و ثلث و کوفی و
نس��تعلیق در فضاها ط ّراحی کردهاند ،ک��ه از روش علمی
و ش��یوۀ خاص تركیب زبانی-برصی هرنی پیروی نکردهاند،
چراک��ه در کمرت م��کان و فضایی این همه زبان فارس��ی و
عربی با انواع عبارات و ترکیبات و اش��عار بهصورت تزیینی
مقربۀ مرحوم شیخ بهایی علیه ال ّرحمه
بهکار رفتهاند .بههمین دلیل ،حرم را میتوان نقطۀ عطف
«وس��ط بنا روی قرب مرحوم ش��یخ بهاء را با سنگ مرمر به و متمرک��ز کارب��رد نوش��تارها در فضاهای برصی دانس��ت
عرض  1/20مرت ،طول  2/20مرت و ارتفاع  55س��انتیمرت باال ک��ه کمرت از الگوهای هرنی پیروی کردهاس��ت .با این همه
آورده و لوحی از مرمر بر آن قرار دادهاند ،روی لوح با خط پیشنهاد میشود بهعنوان یک قابلیت ارزشی هرنیفرهنگی
با ش��یوهای خ��اص بهکاربرد زبان در م��کان حرم و ط ّراحی
نستعلیق این عبارت ح ّجاری شده است:
ص ّفهها ،درها ،کتیبهها ،صحنها ،رسدرها ،ازارهها و ...تو ّجه
«ه��و ّ
الحی الّذی ال یموت ،بهاء امللّة والدّین ش��یخنا بهائی شود که این نگرش علمی توأم با ارتقای کیفی فضا میتواند
همدانی
حارث
به
جناب
آن
انتساب
سلس��لۀ
الرحمة.
علیه
دستاوردهای فرهنگی ،اقتصادی ،اجتامعی و ...داشته باشد:
منتهی میش��ود .در س��ن هفتس��الگی در خدمت پدرش
شیخ حسین به والیت عجم آمده و صیت فضایلش به رشق  .۱نق��ش زب��ان و خط در تزیین فضا در تناس��ب با عنارص
و غرب رس��یده و آواز محام��د ذات ملکی صفاتش به عامل هرنهای تصویری

 .۲روای��ت مفاهی��م معن��وی و عرفانی م��کان و مکین با
شاخصههای هرنی
 .۳ل��ذّت ب�صری زائران از فض��ا همراه ب��ا قرائت مفاهیم
نوشتاری
 .۴مضاعف ش��دن جاذبههای گردشگری مذهبی – زیارتی
در مکان حرم
 .۵افزایش زیباییهای مکان و قابلیتهای آرامش و امنیت
برصی و روحی زائران

منابع
برند ،باربارا ( :)1383هرن اسالمی؛ ترجمۀ مهناز شایستهفر؛
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مسعود رجبنیا؛ انتشارات امیرکبیر؛ تهران :چاپ هفتم.
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زکی مح ّمد ،حس��ن ( :)1377هرن ایران در روزگار اس�لامی؛
ترجمۀ مح ّمد ابراهی��م اقلیدی؛ نرش صدای معارص؛ تهران:
چاپ دوم.
شایس��تهفر ،مهناز (« :)1386مضامین شیعی در کتیبههای
مع�ماری اصفهان ع�صر صف��وی» در مجموع��ه مقاالت
خوشنویسی گردهامیی بیناملللی مکتب اصفهان؛ تهران و
اصفهان؛ انتشارات فرهنگستان هرن.
غفورزاده ،مح ّمدجواد ( :)1381کتیبۀ خورشید :رسودههای
بدیع ب��رای کتیبههای حرم؛ انتش��ارات بنیاد پژوهش��های
اسالمی؛ مشهد؛ چ.۱
کون��ل ،ارنس��ت ( :)1384هرن اس�لامی؛ ترجمۀ هوش��نگ
طاهری؛ نرش توس؛ تهران :چاپ پنجم.
مکی نژاد ،مهدی (« :)1386طبقهبندی کتیبهها در معامری
دورۀ صفویه» در مجموعه مقاالت خوشنویسی گردهامیی
بینامللل��ی مکتب اصفهان؛ ته��ران و اصفهان؛ انتش��ارات
فرهنگستان هرن.
مؤمتن ،علی ( :)1348راهنام یا تاریخ آس��تان قدس رضوی؛
انتشارات آستان قدس؛ مشهد؛ چ.۱
هتستین ،مارکوس و پیرت دلیوس ( :)1389معامری اسالمی؛
ترجمۀ اکرم قیطاسی؛ انتشارات سورۀ مهر؛ تهران :چ.۱

ح ّجاری ،در لغت به معنای سنگتراش��ی اس��ت (دهخدا،
ذیل واژه) .ح ّجار ،هرنمندی اس��ت که با تراشیدن و تغییر
ش��کل دادن تختهس��نگهای طبیعی ،وس��ایل ،مجموعه،
لوحه و ابزارهای س��نگی به وجود میآورد (بقیعی.)83 ،
بنا به اس��تفاده از س��نگ در حرم مط ّهر ،این پیش��ۀ کهن
در آس��تان قدس رضوی وجود داش��ته اس��ت .در اس��ناد،
کتیبهها و متون مربوط به حرم مط ّهر ،عالوه بر واژههای
«ح ّجاری» (اعتامدالس��لطنه391/2 ،؛ سازمان کتابخانهها،
موزهها و مرکز اسناد آستان قدس ،سند شمـ )13058/8 .و
«ح ّجارباشی» (هامن ،سند شمـ )21165/35 .اصطالحات
مش��ابه دیگ��ری هم ب��رای این ه�نر و حرف��ه بهکاررفته
اس��ت؛ ازجمل��ه« :سنگتراش��ی» (ه�مان ،س��ند ش��مـ.
« )32629/60سنگتراش» (هامن ،اسناد شمـ35720/11 .
و 35398/17؛ اعتامدالس��لطنه)407/2 ،؛ «س��نگکاری»
(س��ازمان کتابخانهها ،...س��ند ش��مـ)35720 .؛ «ت َحجیر»
(کتیبۀ ازارۀ دارالسعاده مربوط به 1290ق)؛ «منبّتکاری»
(س��ازمان کتابخانهها ،...سند شمـ22846/3 .؛ کتیبۀ باالی
ازارۀ غرفۀ شامل غربی صحن آزادی) و «من ّبتکار» (کتیبۀ
باالی ازارۀ غرفۀ شامل غربی صحن آزادی یا صحن نو).

هرن ح ّجار ی
در حرم مط ّهر رضوی

امروزه اصطالح من ّبتکاری را اغلب برای هرن برجستهکاری
روی چوب بهکار میبرند ،ا ّما در گذشته به فراوانی دربارۀ
کارهای س��نگی ،بهویژه هرن حکّاکی کتیبهها روی س��نگ
هم اس��تفاده میشده است .به هر روی ،در گذشته برای
مجموعۀ گوناگونی از کارهای س��نگی ش��امل ب ّنایی مانند
کفس��ازی و مناکاری س��اختامنها تا تزیین��ی و هرنی و
کارب��ردی در حرم مط ّهر ،متام ای��ن واژهها بهصورت کامالً
م�ترادف و ب��دون تفاوت معنایی خاص بهکاررفته اس��ت
(بهعنوان مثال کاربرد واژههای «من ّبتکاری» و «ح ّجاری»
توس��ط اعتامدالس��لطنه/2 :
در توصی��ف کتیبههای حرم ّ
 392 ،391 ،385و .)433
زهرا جهانپور* ،بهزاد نعمتی**

چکیده
ح ّجاری از هرنهای بهکاررفته در حرم مط ّهر رضوی اس��ت .قدمت آثار سنگی
باقی مانده از گذش��ته در حرم ،به هش��تصد س��ال میرس��د .نام ح ّجاران یا
سنگتراش��ان در پای برخی کتیبههای قدیمی حرم درج ش��ده اس��ت .انواع
متن ّوعی از س��نگ در آرایههای هرنی و عنارص معامری حرم بهکاررفته است.
ای��ن روند تا کنون ادامه داش��ته و در دوران معارص بر تن ّوع کارهای س��نگی
افزوده ش��ده است .این مقاله با اس��تفاده از مصاحبه ،اسناد ،متون و تحقیق
میدانی ،ضمن بررس��ی اصطالحات مربوط به پیش��ۀ ح ّجاری در حرم مط ّهر،
س��یر استفاده از س��نگ و فنون اجرای آن را در هرن و معامری این مجموعه
مرور میکند.
* نقاش و پژوهشگر هرن
** پژوهشگر بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی

behnema@yahoo.com

ح ّجاران یا سنگتراشان در کارهای ساختامنی حرم رشکت
داش��تهاند و ف ّعالیت آنها در اسناد آستان قدس منعکس
است (س��ازمان کتابخانهها ،...س��ندهای شمـ32357/3 .؛
35398/17؛  .)35720ت��راش س��نگ بهص��ورت قطع��ات
کوچک کاش��ی ،که به آن «کاش��ی س��نگیه» میگفتند و
در مناس��ازی بهکار میرفته ،یا آمادهس��ازی و تراش مرمر
و س��نگهای دیگر ب��رای کتیبهها و س��نگکاری کفها،
ازارهها ،اطراف پنجرهها و درها (هامن ،س��ندهای ش��مـ.
 35525/2 ،32640/1و  ،)35639/4و س��اخت ح��وض و
توس��ط
نهر (هامن ،س��ند ش��مـ 35525/2 .و ّ )35972/7
سنگتراش��ان انجام میشده اس��ت .در برخی کتیبههای
سنگی حرم به هرنمندان سنگتراش و در موارد زیادی به
من ّبتکار ،که هامن ح ّجار کتیبۀ روی س��نگ باشد ،اشاره
شده اس��ت؛ ازجمله شمسالدّینبناستاد شیخ علیمح ّمد
س��نگتراش مشهدی در کتیبۀ محو شدۀ پایۀ راست ایوان

طالی ن��ارصی (اعتامدالس��لطنه)407/2 ،؛ م�ّل�اّ علیاکرب،
ابوالحس��نبنصنیعالتولیه و اس��تاد غالمعلی من ّبتکاران
کتیبههای ازارۀ صحن نو (پیامیش)؛ حس��ینبنمح ّمدتقی
موسوی و سیدحبیب و ملاّ قاسم در دیگر کتیبههای سنگی
(جالل��ی .)109 ،آس��تان قدس تا دورۀ پهل��وی دوم ح ّجار
دایمی و رس��می داشته (احتش��ام کاویانیان )149 ،ا ّما در
دورۀ جمهوری اسالمی ،با گسرتده شدن کار ساخت و ساز
و تغیی��ر روشهای اجرا ،اغلب کارها بهصورت پیامنکاری
اجرا میش��ود و اس��تادکاران متع��دّدی در مجموعۀ حرم
مط ّهر بهکار مشغولند (داوری).
منطقۀ توس و ش��هر نوغ��ان که بعدا ً مش��هد مقدّس نام
گرفت ،از گذشتۀ دور به داشنت انواع معدن سنگ و مردم
آن به هرن سنگتراشی ش��هره بودهاند .ا ّولین گزارشهای
سفرنامهنویس��ان و جغرافینگاران بعد از اسالم در افزون
بر هزار و صد سال قبل ،به این نکته اشاره دارد (لسرتنج،
 .)416در ای��ن گزارشها آمده که منطق��ۀ نوغان معادن
س��نگ دارد (ابنحوق��ل169 ،؛ حدودالع��امل )90 ،و مردم
آن در تراش��یدن دیگهای سنگی ماهر هستند (مقدّسی،
 .)468نوشتههای س��دههای اخیر از استمرار این صنعت
و هرن نشان دارد .مثالً «فریزر» ،سفرنامهنویس انگلیسی،
در ح��دود دو س��ده قب��ل ،از سنگتراش��ان مش��هد یاد
میکند که محصوالت و ظرفهای س��اخت دس��ت آنها
«در نظ��ر اهالی ایران با قدر اس��ت و به هرجا میبرند»
(اعتامدالس��لطنه .)321 /2 ،همچنین بازار سنگتراشان از
قدیمیترین بازارهای اطراف ح��رم مط ّهر و بخش مه ّمی
از بازاره��ای پرش�مار اطراف آن به ش�مار میرفت که تا
دههه��ای اخیر برجا بود .در ح��ال حارض هم محصوالت
س��نگی ،در شامر تحفههای شهر مشهد است (مکّی نژاد،
)201؛ بنابرای��ن ،وجود معادن پر ش�مار س��نگ و قدمت
و اس��تمرار پیش��ۀ سنگتراش��ی در این منطقه ،موضوع
ح ّجاری در حرم مط ّهر را بهعنوان یک هرن و پیش��ۀ بومی
مطرح میسازد.
در گذش��ته انواع س��نگ مرمر و س��نگ س��یاه در ش�مار
مشهورترین سنگهای منطقۀ توس و مشهد بوده و در حرم
مط ّهر هم بهکار میرفته است (سیفالدّوله 387 ،و .)388
حتّی «آملانی» ،سفرنامهنویس فرنگی ،حدود صد سال قبل،
توسط
به سنگهای معروف به «سنگ زائر» اشاره دارد که ّ
خدمۀ ح��رم مط ّهر به مکانی خاص منتقل میش��د و بعدا ً
در بناهای حرم از آنها اس��تفاده میکردند .این س��نگها
قطعاتی در ان��واع و ابعاد مختلف بود که اغلب ،زائران از
نقاط مختلف به س��وی مش��هد روانه میکردند .نزد عامه
چنین مش��هور بود که س��نگها خود حرکت کرده و برای
آنها کراماتی قایل بودند (آملانی.)132 ،
در اسناد حرم مط ّهر از سنگ سیاه (سازمان کتابخانهها،...

استفاده از واژۀ «تحجیر» در کتیبۀ سنگی دارالسعاده
(1290ق)« :وفّق بتحجیر هذه املکان»...

قس��متی از یک کتیبۀ س��نگی در ازارۀ صحن آزادی
ب��ا نام منبّ��تکار در پ��ای آن« :منبّت م�لا علیاکرب
منبّتکار» (1330ق).

آنها تا ش��کل دادن و کندهکاری ،با انواع کلنگ ،تیش��ه،
چکش و قلمه��ای مخصوص ،مانند تیش��ۀ َهنگره و قلم
نی مبُر صورت میگرفت؛ ا ّما اکنون اغلب مراحل استخراج
و آمادهسازی با دستگاهها و ابزارهای برقی انجام میشود
(داوری؛ رساقی نوغانی؛ اسامعیلآبادی؛ اوکین.)64 ،

طرح حاصل از برش بیراه س��نگ مرمر عس��لی در
ازارۀ دارالحجه

ازارۀ از می��ان رفتۀ بخش��ی از دارالحف��اظ ،من ّبت
س��نگ ،دورۀ قاجار (س��ازمان کتابخانهها ،...عکس
شامرۀ )24641

س��ند ش��مـ 32357/4 .مربوط به 1091ق) ،س��نگ آهک
(هامن ،سند ش��مـ 35720/1 .مربوط به سال 1158ق) و
سنگ مرمر (هامن ،سند ش��مـ 35525/2 .مربوط به سال
1149ق) که در قدیم به آن ُرخام میگفتهاند (دانشنامۀ
دانشگسرت )76/10 ،نام برده شده است .سنگ مرمر سبز
الوان منطقۀ خادَر ش��اندیز ک��ه از ممتازترین و زیباترین س��نگ در حرم مط ّهر کاربردهای گوناگونی داشته و دارد.
س��نگهای مرمر اس��ت ،تا س��الهای اخیر برای مصارف در گذش��ته که آمادهسازی س��نگ دشوار بوده از آن کمرت
س��اختامنی اس��تخراج میشده اس��ت .در حال حارض در استفاده میشده (پوپ )166 ،ا ّما با پیرشفتهای صنعتی
بسیاری از مناطق کوهس��تانی اطراف مشهد ،از شامل تا دههه��ای اخی��ر و اس��تفاده از فنآوری در آمادهس��ازی
جنوب ،انواع سنگهای مرمر و «میکا» یا «تالکشیست» و اجرای عنارص س��نگی ،اس��تفاده از آن ،بس��یار بیشرت از
اس��تخراج میشود (داوری) و در انواع کارهای ساختامنی قبل ش��ده اس��ت .این عنرص پایا و محکم ب��رای مقاصد
و ه�نری و تزیینی کاربرد فراوان دارد .نوع نرمتر س��نگ ساختامنی مناسب و جذّاب است .از سوی دیگر ،زیبایی و
میکا که به «هرکاره» معروف اس��ت ،برای ساخنت ظروف قابلیت شکلپذیری آن باعث شده تا برای مصارف تزیینی
و صنایع دس��تی بهکار میرود و نوع سختتر آن معروف و آرایهس��ازی هم بهکار رود و عالوه بر اینها ،در ش��کل
به سنگ سیاه برای کارهای س��اختامنی استفاده میشود دادن به عنارصی چون س��اعت آفتابی ،حوض و سقاخانه
(رساقی نوغانی).
استفاده شد.
در ح��ال حارض س��نگهایی که در بناه��ای حرم مط ّهر و استفاده از سنگ در کفس��ازی فضاهای داخلی (تاالرها
فضاهای وابس��ته دیده میشود ،بسیار گوناگون و پرشامر و رواقه��ا) و خارجی (صحنها) حرم ،در گذش��ته کمرت
است .سنگهای مرمر ازجمله سنگ خلج که نوعی سنگ از ام��روز رواج داش��ته و حتّی میدانیم ک��ه کف برخی
چین��ی محلی مربوط به کوههای جنوب ش��هر مش��هد با فضاها مانند دارالحفّاظ ،دارالضیافه و گنبد اللّهوردیخان
ترکیب��ی از رنگه��ای خاکس�تری فامدار اس��ت و بهطور ت��ا همین دهههای اخیر با کاش��ی پوش��یده بوده و بعدا ً
گس�ترده اس��تفاده میش��ود و معادن آن ه��م در اختیار س��نگفرش ش��ده اس��ت (پوپ272 ،؛ اعتامدالس��لطنه،
آس��تان قدس میباشد؛ مرمر ش��اندیز ،سیرجان ،محلاّ ت و 382/2؛ احتش��ام کاویانیان158 ،؛ سدیدالس��لطنه.)221 ،
اصفهان ،تراورتن و مرمریت س��یرجان ،گرانیت یا س��نگ در پنجاه س��ال اخیر کفسازی متام صحنها و رواقها با
خارا از معادن مشهد و بیرجند و سنگ سیاه .این سنگها سنگ انجام گرفته و سنگفرش بقعۀ مط ّهر بارها تعمیر و
ب��ه رنگه��ای مختلف ،ازجمله س��فید ،نبات��ی ،لیمویی ،تعویض شده که آخرین آن ،مربوط به سال  1379هـ  .ش.
کرم ،عس��لی ،هلویی ،پرتقالی ،قرمز ،سبز فیروزهای ،سبز و تعویض رضیح مط ّهر بوده اس��ت (آستان قدس دیروز و
انگوری و س��بز جنگلی ،ابلق ،خاکس�تری و مشکی وجود امروز 88 ،تا 101؛ عزیزیان .)29 ،در حال حارض سنگهای
دارد .طرحها و نقشه��ای طبیعی مختلف ازجمله ابری ،ک��ف بقعۀ مط ّهر از مرمر س��بز چمن��ی متعلّق به معدن
دان��ه ان��اری ،دان��ه یاقوت��ی و گل برفی در آنه��ا دیده نقدۀ کرمان اس��ت (داوری) .کف رواقها و شبس��تانها
میش��ود .برخی از این نقشها با بُرشهایی که در امتداد با بهرتین س��نگ مرمر فرش میش��ود و ک��ف صحنها و
طر ِح سنگ (تو راه) یا خالف آن (بی راه) میخورد ،شکلی فضاهای باز نیز با اس��تفاده از سنگهای خلج ،گرانیت و
متفاوت پیدا میکند (داوری؛ آستان قدس دیروز و امروز ،سنگ سیاه آراس��ته میگردد .همچنین در کفسازیهای
 97 ،88و 150؛ س��ازمان عمران حریم حرم ،24 ،16 ،10 ،...دوران معارص عالوه بر چیدمان س��اده و خفته و راس��ته،
145 ،42 ،36؛ سیفالدوله387 ،؛ امام 90 ،و 439؛ سازمان مع�� ّرقکاری س��نگی و گرهچینیه��ای بس��یار زیبایی با
کتابخانهها ،...س��ند ش��مـ101105 .؛ پیامی��ش) .بهعنوان اس��تفاده از رنگهای مختلف سنگ کار شده است .گنبد
مثال س��نگهای مرمر عس��لی ازارۀ دارالحجه با استفاده اللّهوردیخ��ان ،دارالوالی��ه ،دارالح ّج��ه ،کتابخانۀ مرکزی
از برش بی راه ،نقشی متفاوت پیدا کردهاند (پیامیش).
آس��تان قدس و صحن جامع رضوی از منونههای قابلذکر
هرن ح ّج��اری با فنون مختلفی انجام میش��ود .این فنون
شامل برش و تراش انواع قطعات و صفحات سنگی پوشش
سطوح؛ کندهکاری (نقش منفی یا فرورفته) یا برجستهکاری
(نقش مثبت) کلامت و نقوش؛ مع ّرقسازی یا چفت کاری
که با چیدن قطعات سنگی در کنار یکدیگر و ایجاد طرح
و نقش صورت میگیرد؛ و همچنین مش ّبکس��ازی است.
در گذش��ته مت��ام این کارها از برش س��نگ و صفحهکردن

در اینباره اس��ت .شمس��هها و نقشه��ای بهکاررفته در
فضاهای داخلی و رواقها ریزنقش و در فضاهای وس��یع
صحنه��ا بزرگتر اس��ت (پیامی��ش) .درب��ارۀ پلّهها هم
میت��وان گف��ت در دوران معارص ،متامی پلّهس��ازیها با
س��نگ پلّه که ضخامت زیادی دارد ،انجام میشود؛ ا ّما در
گذشته از کاشی هم در پلّهسازی فضاهای درونی و حتّی
بیرونی حرم استفاده میشده است (سازمان کتابخانهها،...

سند شمـ 12597/1 .مربوط به سال  1263ش.؛ پیامیش).
دربارۀ مناس��ازی فضاهای حرم و پوشش دیوارها میتوان
گف��ت اغلب در ازارهها از س��نگ اس��تفاده ش��ده و در
س��ایر مناس��ازیها ،به ندرت س��نگ بهکاررفته اس��ت .از
مع��دود مناکاریه��ای س��نگی در غی��ر از ازاره ،میتوان
َحمیلکشی س��نگی و معرقهای سنگیِ زمینه ،در بخشی
از کاش��یکاریهای مس��جد گوهرش��اد مرب��وط به دورۀ
تیموری و نیز شمسههای مع ّرق سنگ در کاسهبندی آجر
ِ
س��قف راهروی میان صحن جمهوری به بست
و کاش��یِ
ش��یخ بهاءالدّین ،مربوط به دورۀ جمهوری اسالمی اشاره
کرد (اعتامدالس��لطنه434/2 ،؛ پیامیش) .این شمسهها از
شاهکارهای هرن سنگکاری است و در هر کدام از آنها،
 1071قطعه س��نگ بهکاررفته اس��ت (اس�ماعیلآبادی).
همچنی��ن س��تونهای توپُر منای غرفهه��ای صحن جامع
رضوی که از سنگ چینی سیرجان است ،و َه ِرههای سنگی
کارش��ده در این صح��ن و برخی فضاه��ای دیگر ،در این
شامر قرار میگیرد (داوری؛ حقایق شیرین ،64 ،پیامیش).
در حال حارض به جز ازارۀ بقعۀ مط ّهر و دارالسیاده ،متامی
ازارههای حرم از س��نگ پوش��یده شده اس��ت (پیامیش).
ازارهه��ا از مهمترین محلهای اس��تفاده از س��نگ و در
ش�مار قدیمیترین منونههای سنگی حرم است .قطعهای
به ابعاد تقریبی  50در  90س��انتیمرت از یک لوحۀ سنگی
مربوط به س��ال  615هـ .ق در موزۀ آس��تان قدس وجود
دارد ک��ه عبارت «امر ب��ه عبدالعزیزبنآدم» و تاریخ فوق
بههمراه نقوش تزیینی زنجیرهای ساده بر روی آن ح ّجاری
شده و احتامل میرود در ازارۀ بخشی از حرم مط ّهر نصب
بوده است .قدیمیترین ازارههای سنگی منصوب در حرم
مط ّهر قاببندیهای س��نگی ازارههای کاشی دارالسیاده
و ازارههای مس��جد گوهرش��اد مربوط ب��ه دورۀ تیموری
است (اوکین .)254 ،تفاوت در گزارشهای قدیمی با آنچه
امروز وجود دارد ،نشان میدهد که اصل سنگهای دورۀ
تیم��وری باقی منانده و در تعمی��رات گوناگون ،جایگزین
ش��ده (مثالً ر .ک .پوپ)247 ،؛ ا ّما تزیینات بهکاررفته در
سنگها به هامن شکل قدیمی است .استفاده از سنگ در
ازاره که در دورۀ تیموری دیده میش��ود (اوکین )130 ،در
دورۀ صفوی و افشار دنبال شد .در اسناد اداری سالهای
مختلف به ح ّجاری و تعمیر سنگ ازارۀ مکانهای مختلف،
بهویژه ایوانها اشاره ش��ده است (سازمان کتابخانهها،...
س��ند ش��مـ 4 .و  32357/3مربوط به سال 1090ق ؛ سند
شمـ 35639/4 .مربوط به سال 1149ق) .حتّی ظاهرا ً ازارۀ
کاش��یکاری برخی قسمتها مانند مدرسۀ دودر ،با سنگ
جایگزین شد (اوکین.)337 ،
در دورۀ قاجار این س�� ّنت ادامه یافت و ازارۀ بخش��ی از
رواقها نیز بههمراه کفس��ازیها از سنگ پوشیده شد.

برخی از این ازارهها با تزیینات هرنی زیبایی همراه بوده
است (افضلامللک .)268 ،در دورۀ پهلوی ازارههای سنگی
ک�ماکان رایج بود .ولی کمرت تزیینی در آن بهکار میرفت
و اغل��ب بهصورت تختهس��نگهای الوان ب��دون کتیبه یا
تزیین خاص اجرا میشد .ازارههای دارالرسور ،دارالذکر و
دارالزهد در این شامر است (آستان قدس دیروز و امروز،
 96 ،89و  .)109در دورۀ جمهوری اس�لامی همین ش��یوه
ادامه یافت ،با این تفاوت که س��نگهای بهکاررفته تن ّوع
بیش�تری دارند و از آن مهمرت اینکه در برخی قس��متها
تالش ش��ده تا ازارهها ساده نباش��د و آرایههایی در آنها
ایجاد کردهاند (پیامیش).
آرای��ۀ ازارههای س��نگی در دورههای تیم��وری و صفوی
ش��امل نقوش هندس��ی مخترص (مثالً در ای��وان مقصورۀ
مس��جد گوهرشاد ،ر .ک .پوپ )247 ،و بهویژه ستونهای
توکار تزیینی ح ّجاری ش��ده با ط��رح پیچک و پایه گلدان
و رسس��تونهای مقرنسدار اس��ت (مثالً در دارالسیاده و
ایوانهای رشقی و غربی صحن انقالب) .ح ّجاری یا من ّبت
س��نگ با نقوش گیاهی برجسته از آرایههای بسیار مه ّمی
اس��ت که در دورۀ قاجار ،در فضاهایی چون دارالحفّاظ،
توحیدخان��ه ،گنب��د حاتمخان��ی و فضاهای پش��ت رس و
پایینپا بهکار رفته است (افضلامللک168 ،؛ سدیدالسلطنه،
231؛ اعتامدالس��لطنه ،517/2 ،سازمان کتابخانهها ،...سند
ش��مـ 22846/3 .مربوط به س��ال 1319ق و عکس شامرۀ
 .)24641آخری��ن منونۀ منصوب ای��ن ح ّجاریها در رواق
توحید خانه باقی مانده اس��ت .این ح ّجاریها با استادی
و ظرافت بس��یار ،بر روی س��نگ س��یاه انجام شده ،ولی
رنگآمیزی روی آنها ،از نفاس��ت و زیباییش��ان کاس��ته
اس��ت .در دورۀ جمهوری اسالمی ،با اس��تفاده از تکنیک
مع�� ّرق و چف��تکاری ،نقشهای هندس��ی گوناگونی در
ازارهها اجرا ش��ده اس��ت .در ازارۀ رواقهای دارالوالیه و
داراالجابه ،با استفاده از طیفهای مختلف رنگی سنگ و
نوارهای بس��یار ظریف و باریک سنگهای سیاه و سفید،
زیباترین گرههای هندسی کند و تند نشانده شده که هر
کدام ش��اهکار ح ّجاری به ش�مار میروند .همچنین ازارۀ
رواقه��ای دارالحکمه و دارالکرامه با چیدمان ش��طرنجی
قطعات رنگی س��نگ مرم��ر ،از جلوهه��ای بدیع ح ّجاری
دورۀ معارص است.
در حرم مط ّهر چند محراب ح ّجاری شده وجود دارد .تنها
محراب س��نگی قدیمی حرم ،متعلّق به مس��جد گوهرشاد
اس��ت که از س��نگ مرمر ساخته ش��ده و کتیبه هم دارد.
البته این اث��ر در جریان تعمی��رات دوران معارص بهکلّی
بازس��ازی شده است (س��یدی و دیگران .)46 ،به جز این،
چن��د محراب س��نگی در بناهای دورۀ جمهوری اس�لامی
ساخته شده اس��ت .دو محراب در رواق دارالوالیه وجود
دارد که هر دو س��نگی اس��ت .یک طاقمنای محرابی که

من ّبت سنگ در ازارۀ توحیدخانه ،دورۀ قاجار.

مع�� ّرق س��نگ در ازارۀ دارالوالیه،
دورۀ جمهوری اسالمی.

کتیبۀ احداثیه را در دل خود جای داده ،در ضلع ش�مالی
صحن قدس کار ش��ده اس��ت .این محرابها و طاقمنا با
اس��تفاده از مع ّرقهای سنگ الوان و بسیار زیبا و ظریف،
گرهچین��ی و ب��ا نقوش هندس��ی بس��یار زیبایی آراس��ته
ش��دهاند .حتّ��ی مقرنسهای داخل طاقمن��ای محرابی از
س��نگ مرمر ساخته ش��ده و داخل آنها چراغ تعبیه شده
خاصی دارند .بخش��ی از محراب بزرگ
که ش��بها جلوۀ ّ
ایوان ولی عرص در صحن جامع نیز از س��نگ مرمر س��بز
ممتاز ساخته شده است (پیامیش).

کاربندی مقرنس ،مع ّرق و کتیبۀ سنگی در طاقمنای
محرابی صحن قدس ،دورۀ جمهوری اسالمی.

توسط شمسالدّین سنگتراش
کتیبۀ ح ّجاری ش��ده ّ
در پای��ۀ س��تون تزیینی س��مت چپ ای��وان طالی
نارصی ،دورۀ قاجار.

حوضه��ا و س��نگابهای حرم مط ّه��ر نیز از س��ازههای
ح ّجاری ش��دۀ این مجموع�� ه اس��ت .قدیمیترین عنرص
سنگی یافت ش��ده در حرم مط ّهر ،سنگاب عظیمی است
که در انتهای س��دۀ ششم هـ .ق از سنگ سیاه مشهور به
هرکاره ساخته شده (س��نگاب خوارزمشاهی) و تا ابتدای
س��دۀ حارض در محلّی به نام س��قاخانه قرار داشت .این
س��نگاب از شاهکارهای هرن سنگتراشی به شامر میرود.
عالوه بر آن ،سنگاب سقاخانۀ کنونی صحن انقالب که به
دستور نادرش��اه از هرات آورده شده و سنگاب سقاخانۀ
صحن ن��و که اکنون در وس��ط حوض صح��ن آزادی قرار
دارد ،هر دو از س��نگ یکپارچه اس��ت که ب��ا مهارت متام
ح ّجاری ش��ده و بهصورت آبخوری بزرگی شکل گرفتهاند.
س��اخنت حوض با دیوارههای س��نگی از قدی��م رایج بوده
(اوکین )91 ،و در اس��ناد تاریخی آس��تان قدس ،به ساخنت
حوضهای سنگی اشاره شده است (سازمان کتابخانهها،...
سند ش��مـ 35525/2 .مربوط به س��ال 1149ق) .در حال
ح��ارض متام حوضهای موج��ود در صحنهای حرم مط ّهر
از س��نگ ساخته شده است .اغلب این حوضها به اشکال
هندس��ی زیبا مانند چهار یا هشت گوش یا گل هشت پر
ط ّراحی ش��ده و س��ازههای مرمری که به زیبایی ح ّجاری
شده ،بهعنوان پایۀ چراغ یا گلدانهای تزیینی در اطراف و
یا میان آنها قرار داده اند .حوض هشتپر مسجد جامع
گوهرشاد از زیباترین حوضهای حرم مط ّهر میباشد که با
سنگ خلج ح ّجاری و ساخته شده است (پیامیش).
س��قاخانههای صح��ن ق��دس و صحن جمه��وری که هر
دو مرب��وط به دورۀ جمهوری اس�لامی اس��ت ،از بهرتین
منونههای کارهای س��نگی در حرم مط ّهر میباشند .داخل
سقاخانۀ صحن قدس متاماً از سنگ پوشیده شده و دیوارها
و سقف آن مع ّرقکاری بسیار ظریفی از سنگ دارد .حتّی
اش��کال گیاهی و کتیبههای ظریف آن هم س��نگی است.
س��ینی آبخوریهای س��قاخانه ،ظرفهای س��نگی بسیار
خوشتراشی است که روی آنها ،گلهای تزیینی برجسته
کاری شده اس��ت .منای داخل س��قاخانۀ صحن جمهوری
مع ّرق کاری از ترکیب س��نگ و کاش��ی اس��ت .ستونها،
رسس��تونها و حتّی طاقهای تیزهدار دهانهها نیز متاما با
سنگ اجرا شده است (پیامیش).

برخی حفاظ پلّهها و حصاره��ای کوتاه و بلند جداکننده
در حرم مط ّهر از س��نگ ساخته ش��ده است .مش ّبکهای
زیبایی که از کنار هم قرار گرفنت اضالع س��نگی ،گرههای
هندس��ی زیبایی تش��کیل میدهند ،مانند آنچه در باالی
طاقمنای محرابی صحن قدس کار شده ،و یا مش ّبکهایی
که از دل یک صفحه س��نگ یکپارچه ش��کل گرفته و در
آن ،خطوط جداکنندۀ گرهه��ا ،بهصورت نوارهای باریکی
از س��نگ س��یاه نش��اندهاند ،از مهمترین منونههای هرن
ح ّجاری در حرم استَ .د ِر ورودی میان ایوان غربی مسجد
گوهرش��اد و بس��ت ش��یخ بهاءالدّین از دیگ��ر منونههای
نادر مش�� ّبک س��نگی در حرم مط ّهر میباش��د .اغلب این
مش��بکها از س��نگ مرمر س��اخته ش��دهاند .روی اغلب
دریچههای هوای تعبیه شده در دیوارهای سنگی رواقها
نیز مش�� ّبکهای سنگی ظریف نهادهاند .در فضاهایی که
نیاز به دیوارکهای جداکننده بوده ،مانند بخش ش�مالی
رواق دارالس��یاده و ی��ا حری��م مقابل ایوانه��ای طال ،از
صفحات و پایههای س��نگی کوتاه اس��تفاده ش��ده است
(پیامیش).
از مهمترین عنارص سنگی تزیینی در حرم مط ّهر ،کتیبهها
هس��تند .قدیمیترین منونۀ کتیبههای سنگی حرم ،کتیبۀ
مرمرین محراب مس��جد جامع گوهرش��اد اس��ت که لوح
اصل��ی آن ب��ه خط بایس��نغرمیرزا ب��وده اس��ت .جز آن،
کتیبۀ مدرس��ۀ باالرس را میتوان نام برد که اکنون از میان
رفت��ه و مربوط بههمین دوره اس��ت (اوکین.)302 ،153 ،
کتیبههای س��نگی خفنگ ایوانهای غربی و رشقی صحن
انقالب نیز از بهرتین منونۀ کتیبههای س��نگی دورۀ صفوی
اس��ت که با خطوط ثلث و نس��تعلیق آن را نگاش��تهاند.
کتیبههای س��نگی دورۀ صفوی حرم مط ّهر بسیار بیش از
این بوده که از میان رفته است (احتشام کاویانیان.)207 ،
از دورۀ قاج��ار کتیبههای س��نگی پرش�ماری باقی مانده
است .در این دوره رسم شد که باالی ازارهها ،ردیفی کتیبۀ
س��نگی ،معموالً به خط نستعلیق کار کنند .این پدیده در
برخی رواقها مانند دارالس��یاده ،دارالحفّاظ ،بقعۀ مط ّهر
الس��عاده و حج��رات صحنها به فراوانی به چش��م
و دار ّ
میخورد .نیز س��نگ مزارات افراد معم��والً کتیبه دارد که
در برخی موارد ،مانند سنگ قرب عباس میرزا که اکنون در
مفصل و
موزۀ آستان قدس نگهداری میشود ،کتیبۀ بسیار ّ
بزرگی است که ماهرانه در سنگ ح ّجاری و برجستهکاری
شده است.
از منونههای ویژۀ کتیبههای س��نگی که با اس��تادی متام
ح ّجاری ش��ده ،کتیبههای س��تونهای تزیین��ی ازارۀ ایوان
طالی نارصی در صحن آزادی اس��ت که درپایههای ایوان
اجرا ش��د (پیامی��ش) .در دورۀ معارص برخ��ی کتیبههای
احداثی��ه مکانهایی مانند صحن ق��دس ،کتابخانۀ مرکزی
آس��تان قدس و دانش��گاه علوم اس�لامی رض��وی و کتیبۀ

وقایعی چون عاش��ورای رضوی (منصوب در ایوان جنوبی
صحن جمهوری) را از س��نگ تهیه کردهاند .تکنیک اغلب
کتیبههای س��نگی بهص��ورت برجس��ته کاری و در برخی
موارد ن��ادر مانند کتیبۀ دانش��گاه علوم اس�لامی رضوی
بهصورت کندهکاری حروف و کلامت است .اغلب کتیبهها
از س��نگ مرمر ،سنگ سیاه و گاهی از سنگ صابون تهیه
شده است (جاللی107 ،؛ پیامیش).
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سنگکاری و منبتکاری ازارۀ راهروی
کشیکخانۀ خدّام در سال  1319ق.
(آرشیو اسناد کتابخانۀ مرکزی)

هرن کتابآرایی در مکتب شیراز (عرص تیموریان
و صفویان)

بررسی شیوههای تذهیب در «مکتب شیراز» (سدههای نهم و دهم قمری)

روزبهان شیرازی؛
نابغۀ خط و تذهیب

کیانوش معتقدی*

چکیده
در بررس��ی تاریخ «کتابآرایی» ایران در دوران اسالمی ،منونههای فراوانی از مصاحف قرآنی سدههای
مختلف هجری را میتوان رساغ گرفت که بهلحاظ کیفیت خط و تذهیب و تجلید ،کمنظیر و چش��م
نواز هستند؛ ا ّما تولید این چنین مصاحف بسیار نفیس (سلطانی) همواره در سایۀ حامیت پادشاهان و
درباریان در دورههای مختلف و عمدتاً در کتابخانههای س��لطنتی و زیر نظر اساتید عرصۀ کتابآرایی
ممکن بوده است.
دهههای پایانی سدۀ نهم و آغازین سدۀ دهم ﻫ.ق ،شاید از مهمترین و تأثیر گذارترین لحظات تاریخ
هرن کتابآرایی ایران به حساب بیاید ،که وجود تعداد قابل تو ّجه مصاحف نفیس (قرآن ،شاهنامه ،کتب
شعر و ادعیه) با تن ّوعی چشمگیر در ط ّراحی و رنگ آمیزی و کیفیت کتابسازی و هرنمندان فراوانی در
خوشنویسی ،تذهیب و نقاشی خود گواهی است بر این مدّعا.
ا ّم��ا در میان هرنمندان خوشنویس ،اندک افرادی بودهاند که تذهیب آثارش��ان را نیز خودش��ان انجام
م یدادند ،که از آن میان میتوان به هرنمندانی همچون" :ابن ب ّواب" (سدۀ چهارم ﻫ.ق)" ،عثامنبنو ّراق"
(سدۀ پنجم ﻫ.ق)" ،عبداللّه همدانی" (سدۀ هشتم ﻫ.ق) و "روزبهان شیرازی" (سدۀ دهم ﻫ.ق) ،اشاره
منود.
ش��کوه تذهیب در عرص صفوی را باید در میان س��ه مکتب مهم "تربیز ،هرات و شیراز" و در ارتباط با
مکتب بغداد و ماوراءالنهر جستجو منود .در این فرصت ،بر آنیم تا با بررسی رشایط اجتامعی -سیاسی
«شیراز» در سدههای نهم و دهم ﻫ.ق ،شیوههای رایج در هرنهای خوشنویسی و تذهیب مصحف و نیز
هرنمندان تأثیر گذار این دوران را مع ّرفی و آثار شاخص آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم و دراین
رهگذر با آثار واحوال هرنمند یگانۀ آن عرص« ،روزبهان طبعی شیرازی» و خاندانش آشنا شویم.
خلقترین و تأثیر گذارترین هرنمندان در زمینۀ خط و تذهیب قرآنی در
"روزبهان" بدون شک ،یکی از اّ
مکتب ش��یراز و صد البته هرن کتابآرایی ایرانی در س��دۀ دهمﻫ.ق به حساب میآید .شیوۀ ط ّراحی و
کیفیت اجرایی (خط و تذهیب) آثار وی آن چنان عالی است ،که کمرت میتوان منونههایی همسنگ و
همطراز با آثار وی پیدا کرد.
در این مقال ،شانزده اثر وی را شناسایی و با ارائۀ تصاویر ،مورد بررسی قرار میدهیم .در ادامه ،الگوی
روزبهان در تهیۀ مصاحف قرآنی -قرآن به خط و تذهیب وی که امروزه در کتابخانۀ چسرتبیتی دوبلین
نگ��هداری میش��ود -را با ارائۀ تصاویر ،مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهی��م داد و بهلحاظ فنی با دیگر
مصاحف مشابه مقایسه خواهیم کرد.
واژگان کلیدی  :روزبهان شیرازی ،مکتب شیراز ،خوشنویسی ،تذهیب ،قرآن نگاری ،تیموریان و صفویان
* پژوهشگر هرنهای اسالمی

kianooshart@gmail.com

با آغاز سدۀ هش��تم ﻫ.ق و همزمان با حکومت ایلخانان
مغ��ول در ای��ران« ،ش��یراز» ک��ه به واس��طۀ هوش��یاری
حکمرانان��ش از حم�لات مغ��والن در ام��ان مان��ده بود،
محیطی امن بود برای ادامۀ سبک کهن کتابآرایی ایرانی،
ک��ه نوآوریهایی چند نیز به آن اف��زوده گردید .مذ ّهبان
ایران��ی برای تذهی��ب کتب مص ّور ،ش��یوهای خاص پدید
آوردند ،این ش��یوه ،بهتدریج در قرن نهم ﻫ.ق تحت تأثیر
س��بک تیموری جانشین سبک مغولی تذهیب قرآنها در
عراق و ایران و تا حدودی هم در ترکیه گردید و با ش��یوۀ
مملوکی در مرص و سوریه تا سال  923ﻫ.ق- ،که عثامنیان
رصف کردند -همچنان رواج داشت.
آنجا را ت ّ
در س��دۀ نهم هجری ،هرن کتابآرایی ای��ران وارد مرحلۀ
نوینی گردید ،و آثاری کمنظیر (در قالب قرآن ،ش��اهنامه،
دیوان اش��عار و )...تهیه و تولید گردیدند .در این دوران و
تنها پس از چند دهه ازحکومت ایلخانان در نیمۀ شاملی
ایران ،در دیگر نواحی کشور نیز هرنمندان به خلق آثاری
بدیع دست یازیدند.

پ��س از وی پ�سر عمویش"ابراهی��م می��رزا" ،ش��اهزادۀ
خوشنویس ،حکومت فارس را در دست گرفت (839-817
ﻫ.ق) ،درحالیکه برادرش" ،ش��اهرخ" تا س��ال  850ﻫ.ق
حاک��م هرات بود و در آنجا کتابخان��های عظیم با حضور
هرنمن��دان بزرگ آن زمان تأس��یس منود .البت��ه در دربار
سخت مق ّرراتی شاهرخ ،هرن کامالً ماهیتی شاهانه داشت.
در ادامه (در س��ال  873ﻫ.ق)" ،س��لطان حس��ین بایقرا"
حکومت هرات را به دس��ت گرف��ت و در این دوران بود
ک��ه هرنمندانی همچون «بهزاد» پا ب��ه عرصۀ کتابآرایی
ایرانی گذاردند .ا ّما اصوالً باید هرن دورۀ تیموری در ایران
را در چه��ار نقطه و در پیوندی متقاب��ل با یکدیگر مورد
تجزی��ه و تحلیل قرار داد .چهار گوش��ۀ این مربع طالیی،
یعنی"شیراز ،هرات ،سمرقند و تربیز" بودند.
شایان یادآوری اس��ت ،هرن تیموری عالوه بر ماوراءالنهر و
رشق ایران ،بهطور همزمان در دورۀ حکومت آققویونلوها
و قراقویونلوه��ا در غرب نیز تأثی��ر گذار بود ،بهطوریکه
تأثیر دو مکتب هرات و شیراز بر شیوۀ نقاشی و تذهیب
«ترکامنان» را میتوان به وضوح دید.

در آس��تانۀ س��دۀ نهم ﻫ.ق ،پیوند بین مکتبهای هرنی
ش��یراز ،بغداد و تربیز برقرار گردید .البته این پیوندها به
س��بب مهاجرت هرنمندان بزرگ ،به دستور امیر تیمور و
پس از فت��ح بغداد ( 795ﻫ.ق) و تربیز ( 804ﻫ.ق) انجام
گرفت.
ب��ا ورود تیموری��ان به صحنۀ کتابآرایی مکتب ش��یراز،
گرایش��ی نو وارد این مکتب گردید .یعنی رویکردی ترکی-
مغول��ی که برای تثبیت با گرایشه��ای ایرانی در آمیخت
و ترکیب��ی نو فراز آورد .ش��ایان ذکر اس��ت ک��ه تذهیب
در مکتب ش��یراز پرمایه و غنی ب��ود و این بر اثر حضور
هرنمندانی ص��ورت گرفت که تجارب ارزش��مندی در فن
نگارگری کس��ب کرده بودند ،بهطوریکه نش��انههایی از
زیبای��ی تذهیب این مکتب را میتوان در تذهیب مکتب
هرات نیز رساغ گرفت (آژند .)281 ،1387
حاکامن تیموری با هدف به منایش گذاشنت قدرت سیاسی
خوی��ش ،هم��واره حامی��ت ش��گفتانگیزی از هرنمندان
میمنودن��د .بدینترتی��ب ،کتاب تذهیب ش��ده ،با منایش
ش��کوه و جالل شاهانه ،بهصورت وسیلۀ مرشوعیت یافنت
برای م�صرف برگزی��دگان در آمد .فرمانروای��ان تیموری،
زیبایی هرنی را بهصورت رضورتی برای اسرتاتژی امپراتوری
در آوردند" .اس��کندر میرزا" ،یکی از جانشینان تیمور که
بر اصفهان و ش��یراز حکومت میک��رد ( 817-812ﻫ.ق)،
در ش��یراز کتابخانۀ با شکوهی بنا کرد و در آن بسیاری از
هرنمندان دربار جالیری را فراخواند (ریشار .)60 ،1383

در حقیق��ت ،از این دوران به بعد بود که ش��یوۀ تذهیب
ایلخان��ی با نق��وش در هم تنیدۀ اس��لیمی و رنگ آمیزی
با وق��ار و باش��کوه ،گرههای هندس��ی جای خ��ود را به
تذهیبهای ظریف و پر از پیچیدگی تیموری داد و البته
تغییر قطع کتب از س��لطانی به رقع��ی و گاه کوچکتر،
در کنار اضافه شدن روشهای نوین در عرصۀ کتابآرایی
(حل کاری ،انگ ،قطاع��ی ،عکس و )...همه و همه مولّد
شیوهای نو با شاخصههایی جدید در عرصۀ تزیین و تهیۀ
کتاب در قالب مکتب شیراز بود.

تصویر  ) 1دو صفحۀ مذهّب آغازین از قرآن به
خط«ابراهیم س��لطان» ،مکتب شیراز (در موزۀ
مرتوپلینت ،نیویورک)

تذهی��ب مکت��ب ش��یراز در دورۀ تیم��وری را میتوان از نادیده گذاشت .به بیان روشنتر بخشی از آنچه بهعنوان
س��الهای آغازین حکومت اسکندر س��لطان (که متأث ّر از ش��یوۀ تذهیب س��دههای نهم و دهم ﻫ.ق (یا آغاز عرص
ش��یوۀ آل مظفر بود) ،تا دورۀ تکاملش در دوران ابراهیم صفوی) پدیدار گردید ،بیش��ک وامدار ت�لاش هرنمندان
می��رزا پیگیری منود[تصوی��ر  .]1ترکیب رنگها و ش��یوۀ ش��یرازی اس��ت که در دو شهر ش��یراز و هرات به مدّت
ط ّراحی در صفجات مذ ّهب و استفاده از رنگ الجورد در چندی��ن ده��ه و تح��ت حامیت ش��اهان هرندوس��ت به
زمینۀ طالیی ،در کنار قلم گیری و اجرایی بس��یار ظریف ق��وام و تکاملی مثالزدنی رس��ید .از آن میان میتوان به
از نقوش گلها ،پیش در آمد س��بکی ب��ود ،که در فاصلۀ هرنمندان��ی همچ��ون :موالن��ا عبداللّه مذ ّهب ش��یرازی،
س��الهای 950 –905ﻫ.ق در ش��یراز رواج یاف��ت ،که به عبدالو ّهاببنعبدالفتّاح ش��یرازی ،نرص س��لطانی ،قیاس،
ش��یخی ،غیاثالدّین مح ّمد ،عنایت اللّه شیرازی ،روزبهان
سبک «روزبهانی» معروف گردید.
از طرفی بهنظر میرس��د که مکتب ش��یراز ،از یک وجه شیرازی[تصویر  ،]3مح ّمد تاجالدّین حیدر ،حسین مذ ّهب،
دیگ��ر نیز قابل تأمل باش��د ،یعنی ایجاد تش��کیالتی برای محمود مذ ّهب ،خواجه کاکا و قاس��مب نملاّ حسینی اشاره
ّ
دل کتابخان��ۀ س��لطنتی .در ای��ن زمین��ه کرد .گفتنی است ،هرنمندان دیگری نیز در عرصۀ تذهیب
کتابآرای��ی در
قدیمیتری��ن فرم��ان ریاس��ت کارگاه ه�نری کتابخانه را ایران��ی در آغاز دورۀ صف��وی (در مکاتب تربیز ،قزوین و
در دس��ت داریم و آن فرمان کالن�تری کتابخانه «خواجه مشهد) بودندکه در تهیۀ آثار نفیس دربار شاه اسامعیل و
نصیرالدّی��ن محمد مذهب» در س��ال  8 35ﻫ.ق از طرف شاه طهامسب سهم عمدهای داشتند .از آن میان میتوان
ّ
ابراهیم س��لطان ّ است (آژند  ،)283 ،1387عنوانی که یک به مظفر علی ،ش��یخ مح ّم��د ،موالنا ی��اری مذ ّهب ،موالنا
س��ده بعد ،در دربار ش��اه اس�ماعیل به کاملالدّین بهزاد مح ّمد امین ،میریحیی و میرزینالعابدین تربیزی اشاره منود.
داده شد.
میتوان گفت که او (نرصالسلطانی) مدیریت پروژههای
مختلفی را بر عهده داش��ته و در ایده و تحقّق ش��اهنامۀ
مص ّور کتابخانۀ بادلیان ،در اس��کندرنامۀ کتابخانۀ مجلس
تهران و نیز بدون ش��ک در ظفرنامه به تاریخ 840ﻫ.ق و
ازجمله قرآنی به خط ابراهیم سلطان در موزۀ مرتوپلینت،
نیویورک سهم بسزایی داشته است[تصویر .]2
در طول بیس��ت س��ال حکومت ابراهیم سلطان بر شیراز
( 837-817ﻫ.ق) شیوۀ نوینی نیز در عرصۀ نقاشی ایرانی
(مینیات��ور) ب��ه وجود آمد ک��ه به مکتب دوم ش��یراز نیز
شهرت یافت و منونۀ آن را میتوان در دو نسخۀ شاهنامه
به تاریخ تقریبی 8 40ﻫ.ق (درکتابخانۀ بادلیان آکسفورد)
و  848ﻫ.ق (در کتابخان��ۀ ملّ��ی پاری��س) نظ��اره ک��رد
(کورکی��ان  .)27 ،1377ا ّما تذهیبِ نقوش در کارهایی که
توس��ط خود ابراهیم سلطان نیز انجام پذیرفته
کتابت آن ّ
بود ،به س��طحی از تعالی رسیده بود که در مقایسه با آن
نقاشیها کمرت مورد تو ّجه قرار میگیرند.
همچنین ،یکی دیگر از منونههای تذهیب مکتب ش��یراز،
تذهیب برگ چهارم از دیوان «امیر خرسو دهلوی» است
که درفاصلۀ س��الهای  906 – 896ﻫ.ق احتامالً در شیراز
(تحت س��لطۀ آق قویونلوها) انجام پذیرفته و مذ ّهب آن
تصویر )2باال .شمس��ۀ آغازین قرآن به خط« ابراهیم یعنی« ،عضد املذ ّهب بخاری» امضای خود را در قاب آبی
س��لطان» ،تذهیب :احتامالً «نرص الس��لطانی» (موزۀ رنگ و بهرنگ سفید ،با حروف ریز نوشته است.
مرتوپلینت ،نیویورک)

ا ّم��ا با هم��ۀ اه ّمیتی که باید برای نفوذ هرنی در مس��یر
پایین .منون��های از صفحۀ مذهّ��ب آغارین و امضای تاری��خ و تح�� ّوالت حاصل از آن قایل ب��ود ،توامنندیها و
تصویر  )3رسلوحۀ مذهّب خمس��ۀ نظامی ،اثر :روزبهان شیرازی ،جلد
«نرص الس��لطانی» ،در ش��اهنامهای به خط «ابراهیم خلاّ قی��ت هرنمندان ش��یرازی را منیتوان در ای��ن فراگرد

سلطان» ،مکتب شیراز (کتابخانۀ بادلیان )

سوخت رضبی (موزۀ مرتوپلینت ،نیویورک)

مکتب هرنی « شیراز» و خاندان روزبهان شیرازی
برای درک مفاهیم س�� ّنتی و سبکهای هرنی ،باید دیدگاه
خاص فرهنگی -اجتامعی را نیک دریافت که این مفاهیم
در درون آن به وجود آمده اس��ت .در آفرینش آثار هرنی،
بهویژه در ش��یوۀ س ّنتی ،استاد هرنمند ،در حقیقت هامن
هرنمند اصیلی اس��ت که ب��ا تکیه بر خلاّ قی��ت ،میتواند
ب��ه اصل ،یعنی خدا و به عامل معن��ا بازگردد ،این مهم در
پرتو معرفت و بینش��ی شکل میگیرد که حاصل تجربهای
معنوی در س ّنت است.
ش��ناخت و آگاهی از این س ّنتها ،ما را در تحلیل روابط
ریاضی و هندس��ی میان نقوش ی��اری میدهد ،و در این
رهگذر میتوانیم ،ش��یوه و مکتب هرنی دورهای خاص یا
هرنمندی خلاّ ق (همچون روزبهان) را تشخیص دهیم.
آغاز سدۀ دهم ﻫ.ق همزمان بود با تغییری مهم در عرصۀ
سیاست ایران ،بهطوریکه حکومت آق قویونلوها از سوی
ش��اه اسامعیل صفوی برچیده گردید .این تغییر قدرت در
شیراز تا حد زیادی به آرامی و در فضایی نسبتاً آرام انجام
پذیرفت .ا ّما ش��اید مهمترین ات ّفاق ای��ن دوران تغییر در
نوع نگرش مذهبی ایرانیان بود .با روی کار آمدن صفویان
در ایران اس�لام شیعی بهعنوان مذهب رسمی کشور جای
چندین س��ده تف ّکرات س�� ّنی را گرفت و این نحلۀ جدید
زمینه س��از خلق آثاری نو در حوزۀ هرن و معامری اسالمی
ایران گردی��د ،که گاهی از آن بهعنوان«هرن ش��یعی» نیز
نام میبرند.

همچون “حس��ینی”“ ،خوارزمی”“ ،روزبهان” و ...در کار
تولید کتابهای نفیس ف ّعال بودهاند[تصویر .]4

صاحب گلس��تان هرن ،در مع ّرفی خوشنویس��ان برجستۀ
ش��یرازی س��دۀ نهم و دهم ﻫ.ق ،از موالنا ش��مسالدّین
مح ّم��د ظهیر ،موالنا روزبهان ،میرعبدالقادر الحس��ینی و
هرن کتابآرای��ی ایران نیز از گزند تغییرات مصون مناند و حافظ عبداللّه یاد میکند (قاضی احمد قمی .)28 ،1366
هرنهای نقاشی و تذهیب نیز در این دوران دچار تغییراتی
اساس��ی گردیدند .ا ّما ،ایران در توس��عۀ هرن اس�لامی این ش��یراز در مقایس��ه با دیگر مراکز تولی��د مصحف نفیس
دوره نق��ش مه ّم��ی را ایفا میکرد .آثاری ک��ه برای دربار (تربیز ،هرات) هم بهلحاظ کیفیت آثار و نفاس��ت و هم
تیموری و رقبای ترکامن آنها ،تهیه گردیده ،هم از لحاظ بهلحاظ تعداد مصحف ،گوی س��بقت را از رقبایش ربوده
تع��داد و هم بهلحاظ کیفیت هرن کتابآرایی ،نس��بت به بود ،بهطوریکه این روند رو به رش��د که تقریباً سه سده
دیگر رسزمینهای اس�لامی در این دوران ،منونههای قابل ادامه یافته بود ،در پایان سدۀ دهمﻫ.ق به قلّۀ شکوفایی
خود رسید.
تو ّجهی هستند.
به نظر میرسد ،همچنان که تقاضا برای دست نوشتههای ا ّما این چنین بهنظر میآی��د که نام خاندان روزبهان ،در
نفیس فزونی میگرفت ،س��بک و س��یاق ترکامنی منسوخ زمینۀ کتابت و تذهیب در شهر شیراز از دهههای آغازین
میش��د ،از طرفی تح ّوالتی که در این دوره (س��دۀ دهم س��دۀ ده��م ﻫ.ق ،بهعنوان هرنمندانی پ��ر کار و صاحب
ﻫ.ق) در تدوی��ن و تهی��ۀ قرآنها رخ داد ،تأثیر بس��زایی س��بک همواره مورد تو ّجه بوده است .پدر روزبهان ،یقیناً
ب��ر روند تکام��ل هرن کتابآرایی ،تا یک س��دۀ بعد را نیز هامن کاتب مشهور شیرازی است که مصاحف متعدّدی را
در نیمۀ دوم سدۀ نهمﻫ.ق کتابت کرده .وی در نسخهای
بههمراه داشت.
از خمسۀ نظامی خود را با عنوان نعیمالدّینبنصدرالدّین
امروزه بهدلیل کمبود منابع مکتوب از دو دهۀ ا ّول س��دۀ مذ ّهب مع ّرفی کرده است.
دهم ﻫ.ق ،قض��اوت دربارۀ چرای��ی و چگونگی تح ّوالت
هرنی این دوران گذرا ناممکن میمناید .ا ّما آنچه مشخّص از س��وی دیگر ،نس��ب فامیل��ی این خاندان ش��یرازی ،به
است ،شیراز در آن دوران همچنان مرکزی مهم برای تولید فیلس��وف بزرگ ،شیخ روزبهان ش��یرازی کبیر (606 -522
کتاب در ایران به حساب میآمده و خاندانهای معروفی ﻫ.ق) میرس��د .همچنین در میان رس��االت فارسی که در

تصویر  .4ش��اهنامۀ فردوس��ی ،کات��ب :مح ّمد
کاتب ش��یرازی ،تذهیب :حسین مذهّب ،تاریخ:
 956ﻫ.ق ،مکتب شیراز( ،در کتابخانۀ توپکاپی
رسای ،استامبول)

باب خوشنویس��ی نوشته ش��ده ،نیز با نام هرنمند عارف
«رساج الحسینی ش��یرازی» برخورد میکنیم ،که خود نیز
خوشنوی��س بوده و از نبی��رگان «صدرالدّی��ن روزبهان»
خوشنویس بوده است .این رساله به نام «تحفة املحبین»
در تاریخ 858ﻫ.ق نگاش��ته ش��ده و ازجمل��ه کاملترین
رساالت دربارۀ آداب و اصول خوشنویسی است.
خان��دان روزبهان تا پی��ش از دوران پ��درش بهترتیب .1:
صدربنمح ّم��د  .2فخرالدّین احمد  .3صدرالدّین روزبهان
ثان��ی  .4ش��مسالدّین عبداللطی��ف  .5رشفالدّین احمد
 .6رشفالدّی��ن ابراهی��م  .7صدرالدّی��ن روزبه��ان ثالث
 .7ناش��ناس  .8صدرالدّی��ن روزبه��ان (اس��تاد رساجالدّین
الحسینی) بودند.

920ﻫ.ق کتابت و تذهیب گردیده ،میتوانند مربوط به آثار
روزبهان پدر (نعیمالدّین) باش��ند .چرا که هم بهلحاظ شیوۀ
تذهیب و هم بهلحاظ تاریخ امتام کتابت منیتوانند متعلّق به
روزبهان پرس (روزبهان مح ّمد الطبعی شیرازی) باشند.
ش��خصیت روزبهان به واسطۀ امضای وی بر تذهیب چند
مصحف قرآنی و غیر قرآنی ،متامیز از دیگر هرنمندان آن
توس��ط
روزگار اس��ت .افزون بر اینها ،آثار موجودی که ّ
وی ترقیم ش��ده ،زمان گس�تردهای به وس��عت سالهای
967-920ﻫ.ق را در ب��ر میگی��رد ،درحالیکه هیچ یک از
مذ ّهبین س��دۀ دهمﻫ.ق این تعداد دس��ت نوشته را در
دورهای ای��ن چنین طوالنی ،ترقیم نکردهاند (دیوید جیمز
.)145 ،1381

با تو ّجه به چنین گذشتۀ فامیلی ،در سالهای آغازین سدۀ « روزبهان شیرازی» ؛ نابغۀ خط و تذهیب

ده�� م ﻫ.ق بود که «روزبهان مح ّمد الطبعیبننعیمالدّین
ش��یرازی» در شهر شیراز چش��م به جهان گشود .روزبهان
که در خاندانی هرنمند و هرنپرور رش��د یافت ،خیلی زود
هرن خوشنویس��ی را زیر نظر پ��در (نعیمالدّین الکاتب)
و بع��د در مح�ضر اس��اتید بزرگ این رش��ته در ش��یراز
فراگرف��ت .وی عالوه بر خوشنویس��ی در زمینۀ تذهیب
و ط ّراح��ی برای جلد کتب نیز به مقام اس��تادی رس��ید و
ازجمله برجس��تهترین هرنمندان عرص��ۀ کتابآرایی ایران
گردید[تصویر .]5

اص��والً کار تولی��د کتب ،در گذش��ته بهص��ورت گروهی
و ماحص��ل هم��کاری نزدی��ک خوشنویس��ان ،مذ ّهبان،
وصاالن ،جدول کشان
جلدسازان ،کاغذس��ازان ،رنگسازانّ ،
و ...بوده است ،ا ّما دهههای پایانی سدۀ نهم و دهههای
آغازی��ن س��ده ده��م ﻫ.ق ،ش��اید از مهمتری��ن و تأثیر
گذارترین لحظات تاریخ هرن کتابآرایی ایران به حس��اب
بیاید ،که وجود تع��داد قابل تو ّجه مصحف نفیس (قرآن،
ش��اهنامه ،کتب ش��عر و ادعیه) با تن ّوعی چش��مگیر در
ط ّراحی و رنگ آمیزی و کیفیت کتابس��ازی ،و هرنمندان
فراوانی در خوشنویس��ی ،تذهیب و نقاشی خود گواهی
است بر این مدّعا [تصویر .]6

از می��ان آثاری که رقم روزبه��ان را دارند ،تعدادی متعلّق
تصوی��ر  .5رسلوح��ۀ مذهّب ،ش��اهنامۀ فردوس��ی ،به دهههای پایانی سدۀ نهم ﻫ.ق و دو دهۀ آغازین سدۀ
تذهیب :روزبهان ش��یرازی ،تاریخ 967 :ﻫ.ق ،مکتب دهمﻫ.ق میباشند ،که با تو ّجه بهشیوۀ ط ّراحی و اجرا و الزم به یادآوری اس��ت ک��ه همواره در می��ان هرنمندان
شیراز( ،در کتابخانۀ توپکاپی رسای ،استامبول)
البته زمان تولّد وی ،بدون شک متعلّق به پدرش هستند .خوشنوی��س ،اندک افرادی بودهاند که تذهیب آثارش��ان
نگارن��ده بر این باور اس��ت ،تعداد چه��ارده مصحف با رقم را نی��ز خود انج��ام میدادند ،که از آن می��ان میتوان به
روزبهان یا منس��وب ب��ه وی که در فاصلۀ س��الهای  -891هرنمندان��ی همچون" :ابن ب ّواب" (س��دۀ چه��ارم ﻫ.ق)،

تصویر  .6رسلوح و صفحات دعای ختم قرآن ،کاتب و
مذهّب :روزبهان مح ّمد طبعی شیرازی ،بدون تاریخ،
ان��دازه 38×24.5 :س��انتی مرت ،جلد س��وخت رضبی
(موزۀ سلطنتی انتاریو ،کانادا )

"عثامنبنو ّراق" (س��دۀ پنج��م ﻫ.ق)" ،عبداللّه همدانی"
(س��دۀ هش��تم ﻫ.ق) و "روزبهان ش��یرازی" (س��دۀ دهم
ﻫ.ق) ،اشاره منود.
ب��ا تو ّجه به اینکه ش��یوۀ خط و تذهی��ب روزبهان پدر از
س��وی پرس نیز مورد تقلید قرار گرف��ت ،البته با پیچیدگی
و ظرافتی بیش�تر ،این س��بک کار خیلی زود در شیراز آن
زمان مورد تو ّجه و تقلید شاگردان و همکاران هرنمند آنان
قرار گرفت ،بههمین دلیل تش��خیص آثاری که امضا یا رقم
ندارند ولی بهلحاظ سبک کار مشابه هستند ،بسیار دشوار
است.

«عبدال ّرحمن خوارزمی» از خوشنویس��ان برجس��تۀ سدۀ
نهمﻫ.ق در شیراز بود و پس از وی دو فرزندش با نامهای
«عبدال ّرحی��م» (معروف به انیس��ی) و «عبدالکریم» کار
کتاب��ت چندین مصحف قرآنی و دیوان اش��عار را بر عهده
داشتند ،که ات ّفاقاً با روزبهان پرس هم دوره و همکار بودند.

با ای��ن هم��ه ،مهمترین آث��ار روزبه��ان پ��در (روزبهان
نعیمالدّین شیرازی) عبارتنداز:
الف)کتاب «خمس��ۀ نظامی» ،خط و تذهیب :نعیمالدّین
کاتب (روزبهان) ش��یرازی ،به تاری��خ898 :ﻫ.ق (کتابخانۀ
بادلیان آکسفورد).
ب)«کلّیات س��عدی» ،به تاریخ 916 :ﻫ.ق ،که در آس��تانه
«حسا ّم الدّین ابراهیم» ،شیراز تهیه گردیده و رقم روزبهان
را بهعنوان مذ ّهب دارد (کتابخانۀ بادلیان آکسفورد).
ج) دیوان ش��عر «حاف��ظ» ،مذ ّهب ،با جل��دی نفیس که
نقوش روی آن با نقوش تذهیب داخلی نس��خه هامهنگ
میباش��د ،با تاریخ 906ﻫ.ق بدون رق��م (موزۀ گلبنکیان،
پرتغ��ال) ،که مش��ابه منونۀ الف میباش��د و ش��اید بتوان
تذهیب آن را نیز به روزبهان پدر نسبت داد.

آثار بعدی این خاندان که در فاصلۀ س��ال های 967-920آثار روزبهان مح ّمد طبعی شیرازی به رشح زیر میباشند:
ﻫ.ق ،متعلّ��ق به روزبهان مح ّمد (پرس) میباش��ند که در  )1دیوان امیر خرسو ،کاتب :منعمالدّین اوحدی حسینی،
ادامه به مع ّرفی آنها میپردازیم ،ا ّما ش��ایان ذکر اس��ت ،تذهیب :روزبهان مح ّمد طبعی ش��یرازی ،تاریخ920 :ﻫ.ق
در فاصلۀ س��الهایی که این خاندان در شیراز بهکار تولید (در موزۀ اسالمی برلین)
مصاحف نفیس مش��غول بودند ،عالوه بر پروژههایی که
خ��ود ،کار خوشنویس��ی و تذهیب و احت�ماالً تجلید آن  )2خمس��ۀ نظامی ،کات��ب :نعیمالدّین اوحدی حس��ینی،
را انج��ام میدادند ،بهعن��وان مذ ّهب نی��ز در کنار دیگر تذهیب :روزبهان مح ّمد طبعی ش��یرازی ،تاریخ920 :ﻫ.ق
خاندانه��ای خوشنوی��س ش��یرازی ،همچون«اوح��دی (در موزۀ مرتوپولینت ،نیویورک)
حس��ینی» و «خوارزمی» در تهی��ۀ چندین مصحف نفیس  )3قرآن ،خط :ریحان ،محقّق ،ثلث و نسخ ،کلّیۀ صفحات
همکاری داشتند.
مذ ّهب ،زمینۀ خط زرافش��ان ،کات��ب و مذ ّهب :روزبهان
خان��دان «اوحدی حس��ینی» ازجمله خوشنویس��ان نامدار مح ّم��د طبعی ش��یرازی ،تاری��خ 927 :ﻫ.ق ،اندازه × 29 :
ش��یرازی بودند که ب��ا روزبهان ه��م دوره بودن��د .پدر این  42/7س��انتی م�تر ،جل��د س��وخت رضب��ی (در کتابخانۀ
خاندان «منعمالدّین اوحدی حس��ینی» در فاصلۀ سال های چسرتبیتی ،دوبلین)
926-891ﻫ.ق دس��تکم کتاب��ت هفده نس��خه را انجام  )4ق��رآن ،کاتب :پی��ر مح ّمد الثانی به تاری��خ  929ﻫ.ق،
داده و فرزن��دش «احم��د» نیز همچ��ون روزبهان مح ّمد ،تذهیب :روزبهان مح ّمد طبعی شیرازی به تاریخ 930ﻫ.ق
کات��ب و مذ ّهب بوده و همچون پ��در روزبهان ملقّب به (در موزۀ ایران باستان ،تهران)
«نعیمالدّین» بوده است.
 )5دیوان حس��ن دهلوی ،کاتب :احمد اوحدی حس��ینی،
خان��دان خوارزم��ی نی��ز کار کتاب��ت و تهی��ۀ مصحف را تذهیب :روزبهان مح ّمد طبعی ش��یرازی ،تاریخ932 :ﻫ.ق
بهص��ورت موروث��ی دنب��ال میکردند .پدر ای��ن خانواده (در کتابخانۀ ملّی فرانسه ،پاریس)

تصویر  .7ش��اهنامه ،مذهّ��ب :روزبهان مح ّمد
طبع��ی ش��یرازی ،تاری��خ  967 :ﻫ.ق ،اندازه:
 38 × 22.5س��انتی مرت ،جلد روغنی (کتابخانۀ
توپکاپی رسای ،استامبول)

 )6قرآن ،کاتب و مذ ّهب :روزبهان مح ّمد طبعی شیرازی،
تاریخ 953 :ﻫ.ق ،اندازه42 × 29 :سانتی مرت (در مجموعۀ
نارص خلیلی ،لندن)
 )7قرآن ،خط :ریحان ،محقّق ،ثلث و نسخ ،کلّیۀ صفحات
مذ ّهب ،زمینۀ خط زرافش��ان ،کات��ب و مذ ّهب :روزبهان
مح ّمد طبعی ش��یرازی ،تاریخ 954 :ﻫ.ق ،اندازه43× 29 :
سانتی مرت (در کتابخانۀ آستان قدس رضوی ،مشهد)
 )8ش��اهنامه ،مذ ّه��ب :روزبهان مح ّمد طبعی ش��یرازی،
تاری��خ 967 :ﻫ.ق ،ان��دازه 38×22/5 :س��انتی م�تر ،جلد
روغنی (در کتابخانۀ توپکاپی رسای ،استامبول)[تصویر ]7

ذکر ش��ده ،تنها در ده منونۀ ا ّول رقم «روزبهان» بهعنوان
کاتب و یا مذ ّهب قابل شناس��ایی و استناد میباشد و در
باقی منونهها ش��یوۀ خوشنویسی و تذهیب و در بعضی
آثار تاریخ امتام اثر ،این احتامل را ق ّوت میبخش��د که این
آثار نیز به وی تعلّق داشته باشند.
برای منونه ،صفحۀ آغارین مذ ّهب قرآن در گالری س��کلر
شباهت بسیار زیادی به قرآن چسرتبیتی دارد ،یا دو قرآن
در مجموعۀ خلیلی (شامرۀ40و )43هامنند منونۀ امضا داری
از همین مجموعه میباش��ند .همچنین شاهنامۀ موجود
در کتابخان��ۀ توپکاپ��ی رسای اس��تامبول ک��ه تزیینات و
ابعادش هامنند نس��خۀ دیگری از ش��اهنامه (منونۀ  )8با
تذهیب روزبهان میباشد.

 )9قرآن ،کاتب و مذ ّهب :روزبهان مح ّمد طبعی شیرازی،
بدون تاریخ ،اندازه 38×24/5 :س��انتی مرت ،جلد س��وخت
الگوی روزبهان در تهیۀ مصحف قرآنی
رضبی (در موزۀ سلطنتی انتاریو ،کانادا)
 )10کلّیات جامی ،کاتب و مذهب :روزبهان محمد طبعی روزبه��ان خوشنویس چیره دس��تی بود ،ای��ن نکته را با
ّ
ّ
س��اتبی ،لندن نگاه ب��ه قرآنی از وی ،در کتابخانۀ چس�تربیتی ،که یقیناً
ش��یرازی ،تاریخ947 :ﻫ.ق (در حراج خانۀ
ش��اهکار او به حس��اب میآید ،میتوان دریافت .ا ّما ،در
[سال )]1999
می��ان مصاحف قرآن��ی که رقم روزبه��ان را دارند ،ارتباط
 )11قرآن ،کاتب و مذ ّهب :روزبهان مح ّمد طبعی شیرازی ،جالبتو ّجه��ی وجود دارد و آن اینکه ان��دازه و قطع این
بدون تاریخ ،اندازه 37×24 :س��انتی م�تر (در حراج خانۀ مصاح��ف ،ترکیببندی در خط و تذهی��ب و حتّی طرح
ساتبی ،لندن [)]2010
جلد آنها هم��واره از الگویی واحد پیروی میکنند .برای
 )12کلّیات س��عدی و قرآن ،کامالً بهلحاظ خط و تذهیب درک به�تر و ارای��ۀ تئ��وری درب��ارۀ آث��ار وی ،منونهای از
مش��ابه منونۀ ( 1از موزۀ چسرتبیتی) ،هر دو بدون رقم و مصاح��ف قرآنی که وی کار خط و تذهیب آن را بر عهده
داشته را مع ّرفی و تحلیل میکنیم و در ادامه با منونههای
تاریخ (در گالری سکلر ،واشنگنت)
مشابه ،مقایسه کرده ،مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهیم.
 )13س��ه دس��ت نوش��ته از تاریخ  929-920ﻫ.ق ،کاتب :این مصحف عبارت است از:
منعمالدّی��ن اوح��دی (درکتابخانۀ م��وزۀ بریتانیا ،لندن و
قرآن ،به خط :ریحان ،محقّق ،ثلث و نسخ ،کلّیۀ صفحات
توپکاپی رسای ،استامبول)
مذ ّهب ،زمینۀ خط زرافش��ان ،کات��ب و مذ ّهب :روزبهان
 )14قرآنهای ش�مارۀ  40و  43از مجموعۀ خلیلی ،مشابه مح ّمد طبعی شیرازی ،تاریخ 927 :ﻫ.ق ،اندازه42/7×29 :
منونۀ  ،6ب��دون تاریخ و رقم ،جل��د روغنی (در مجموعۀ س��انتی مرت ،جلد سوخت رضبی (در کتابخانۀ چسرتبیتی،
نارص خلیلی ،لندن)
دوبلین)[تصویر .]8
 )15خمس��ۀ نظام��ی ،کاتب:
منعمالدّین اوح��دی ،تاریخ :
 967ﻫ.ق ،ب��دون رقم مذ ّهب
(در کتابخان��ۀ کاخ گلس��تان،
تهران)
 )16شاهنامه ،کاتب:
حس نبنمح ّمد احسان،
تذهیب مشابه شامرۀ  ،8تاریخ:
 967ﻫ.ق ،ان��دازه38×22.5 :
سانتی مرت ،جلد سوخت رضبی
تصویر  .8شمسۀ آغازین قرآن و سورۀ فاتحة الکتاب،
(در کتابخان��ۀ توپکاپی رسای،
کات��ب و مذهّ��ب :روزبهان مح ّمد طبعی ش��یرازی،
استامبول)
تاریخ 927 :ﻫ.ق ،جلد س��وخت رضبی (در کتابخانۀ
گفتنی است ،از مجموعه آثار

چسرتبیتی ،دوبلین )

مصحف کتابخانۀ چس�تربیتی که از منونههای ممتاز قرآن الجوردی و در کتیبۀ میانی به خط ثلث طالنویس��ی شده
نگاری ایرانی در س��دۀ دهمﻫ.ق (مکتب ش��یراز) اس��ت ،اس��ت .منت ق��رآن در فضای میانی ای��ن کتیبهها با مرکّب
بهصورتی دس��ت نخورده و کامالً سامل ،طی سدهها حفظ مشکی و به خط نسخ عالی کتابت گردیده است.
ش��ده و یکی از برجستهترین آثار موجود در این کتابخانه کلّیۀ رسس��ورهها به خط ثل��ث در کتیبۀ مذ ّهب رنگارنگ
به شامر میرود و از لحاظ ارزش نسخه شناسی هم سنگ و در حاش��یۀ صفحات ترنجهای بسیار ظریف و زیبا برای
قرآن معروف "ابن ب ّواب" اس��ت ک��ه در همین مجموعه تقس��یامت قرآنی (حزب ،جزء ،سجده) تزیین گردیده اند.
نگهداری میگردد.
س��ه س��ورۀ پایانی در دو صفحۀ مذ ّهب همچون ابتدای
قرآن کتابخانۀ چس�تربیتی در اندازۀ  42/7×29سانتی مرت قرآن با تزییناتی ممتاز و رنگهایی درخش��ان از سوی این
با جلد س��وخت رضبی (با ش�مارۀ ثب��ت کتابخانه  )1558هرنمند ،در نهایت استادی کتابت و تذهیب گردیده است.
ش��امل صفحات بسیار پرکار تذهیب در آغاز و انجام خود در پایان ،دو صفحۀ مذ ّهب ،شامل رسلوح و کتیبۀ مذ ّهب،
میباش��د .البته کلّی��ۀ صفحات داخلی این اث��ر نیز دارای دع��ای ختم قرآن را به خ��ط محقّق و گل و طالاندازی در
جدول کش��یهای رنگارنگ ،حل کاری حاش��یه ،گل و طال زمینۀ خط دارد[تصویر .]9
اندازی در زمینۀ خط است.
م�تن این قرآن با چند نوع خ��ط در رنگهای متن ّوع و بر
پس زمینههای مختلف کتابت شده است .عالیترین منونۀ
تذهی��ب او بی تردی��د دو صفحۀ آغازین ق��رآن کتابخانۀ
چس�تربیتی اس��ت .این صفح��ات دارای ترکیببندیهای
مختلفی ش��امل نقوش طوماری اسلیمی م ّواج و رنگارنگ
بر زمینهای مزیّن به دندان موشی است.
شمسههای آغازین (پشت نس��خه) شامل دعای افتتاحیه
(آیۀ هفدهم از سورۀ ارسی) به خط توقیع و بهرنگ سفید
با دورگیری مش��کی است .دوصفحۀ بعد شامل دو صفحۀ
مذ ّه��ب که در داخل ترنج مرکزی س��ورۀ فاتحة الکتاب و
در مقابلش آیات آغازین سورۀ بقره به خط ریحان کتابت
گردی��ده اس��ت .در اط��راف ترنج مرکزی نقوش اس��لیمی
رنگارنگ بر زمینهای از چرخشهای اسپیرال از انواع گلها
با رنگ الجوردی با ظرافتی مثال زدنی نقش بس��ته است.
[ط ّراحی این دو صفحۀ مذ ّهب عیناً در قرآن گالری سکلر
نیز تکرار شده است]
الزم ب��ه یادآوری اس��ت که قاببندی گرد یا شمس��ههای
چندپ��ر -که حاوی نام س��فارش دهندۀ مصحف بود -و از
دورۀ مغول به بعد در صفحۀ ا ّول اغلب کتب میآمد ،در
مصاحف تیموری با شکل و س��اختاری زیباتر و ظریفتر
ب��هکار میرفت .در دورۀ صفوی ب��ود که مصاحف قرآنی
ع�لاوه بر ای��ن ،همراه با ف��ال نامه ،دعای آغ��از و دعای
ختم تزیین میش��دند ،همین امر سبب میگردید تا سطح
پوش��یده از تذهیب ،که شامل کتیبهها ،مدالها ،رس لوحه
با تس��مههای پهن و گره س��ازی بود ،در تزیین این گونه
صفحات بیش�تر باش��د و هرنمندان مذ ّهب بیش از پیش
بتوانند هرن خود را به منایش بگذارند.
صفحات بعدی به تقلید از ش��یوۀ تیموری به سه قسمت
(س��ه کتیبه) اصلی و فضای میانی آن تقس��یم شدهاند در
کتیبههای باال و پایین آیات به خط محقّق درشت بهرنگ

تصوی��ر  .9دو منون��ه از کتیبهه��ای مذهّ��ب و
رسل��وح قرآن ،به خط و تذهیب روزبهان مح ّمد
طبعی شیرازی ،مکتب شیراز

یکی از نکات مهم در ط ّراحی تذهیب این قرآن ،اس��تفادۀ
روزبهان از اس��لیمیهای «طوماری» (ماری) رنگارنگ در
فض��ای غال��ب تذهیبهایش با قلم گیری طالیی اس��ت،
همچنین وی برای نخس��تین بار ،رنگهای درخشان قرمز،
صورت��ی و فیروزهای را بر زمینۀ بین قاببندیها و گاهی
رشفههای حاش��یه را دس��تامیۀ کار خود قرار داده است.
این جسارت در انتخاب و استفاده از رنگهایی این چنین
درخشان و متن ّوع را شاید تنها بتوان در آثار دیگر هرنمند
مذ ّه��ب روزگار صفوی ،یعنی «مح ّم��د تاجالدّین حیدر»
رساغ گرف��ت ،که بیش��ک همچون روزبه��ان نابغهای در
عرصۀ تذهیب این دوران به ش�مار م��یرود ،ا ّما برعکس
روزبه��ان پ��ر کار ،تنها ی��ک مصحف رق��م دار از او باقی
مان��ده و آن مصحف ،قرآنی اس��ت به خ��ط «عبدالقادر
الحس��ینی شیرازی» است ،که ش��یوۀ تذهیب آن از جملۀ
کمنظیرترین ش��یوههای تذهیب مکتب شیراز به حساب
میآید[تصویر .]10
از می��ان مصاحف قرآنی که روزبه��ان کار خط و تذهیب
آنه��ا را انجام داده ،منونههای کتابخانههای چس�تربیتی،
آس��تان قدس رضوی ،موزۀ س��لطنتی انتاریو ،ایران باستان
و مجموعۀ خلیلی در اندازه و قطع و ش��یوۀ خوشنویسی

و چارچوب تذهیب شباهتهای فراوانی دارند ،این نکته
مؤیّد آن اس��ت ک��ه روزبهان بهعنوان رسپرس��ت و مدیر
کارگاه هرنی خانوادگیاش که بهاحتامل فراوان شاگردان و
اعض��ای خانوادهاش نیز در تهیۀ مصاحف با وی همکاری
میکردن��د ،ب��ا تفکّ��ر تولید آث��اری نفیس ،بنیان س��بکی
اختصاصی با تناس��بات و ترکیببندی خاصی را برای خود
گذاش��ته بود ،که تا یک سده بعد نیز مورد تقلید و پیروی
خوشنویسان و مذ ّهبان قرار گرفته بود.
در کل ،ترکیببندی یا بهعبارت دقیقتر اس��تخوان بندی،
در آث��ار روزبه��ان نش��ان میدهد ک��ه تداومی نس��بی،
هامهنگی و شباهتهایی در نقوش و رنگ آمیزی آثارش
وجود دارد .ا ّما این تناس��ب در ترکیببندی ،در بس��یاری
از مصاحف مکتب ش��یراز در سدۀ دهم ﻫ.ق وجود دارد.
و جالبتو ّج��ه آن که روزبه��ان در ط ّراحی تذهیبهایش
تنه��ا چارچوبۀ کلّ��ی اثر را تکرار ک��رده و در جزییات اثر
نوآوری و تن ّوعی چش��مگیر از نق��وش و رنگها را بهکار
میبس��ته اس��ت« .روزبهان» بهعنوان یک��ی از مهمترین
هرنمندان س��دۀ ده��مﻫ.ق با تکیه بر ش��یوههای کهن و
نوآوریهایی چند در عرصۀ هرن کتابآرایی ایران (مکتب
ش��یراز) ،توانست آثاری کمنظیر از خود بهجای گذارد ،که
امروز هر یک از آنها به تنهایی ش��اهکاری در این زمینه
به حساب میآیند.

تصویر  .10منونه امضای مذهّبان در مصحف مکتب
ش��یراز ،دورۀ صف��وی (کتابخان��ۀ توپکاپ��ی رسای،
استامبول)

رقم وی در بیشرت موارد «روزبهان مح ّمد الطبعی شیرزای»
بوده ،تاریخ امتام آثارش را نیز به رسم آن روزگار به عربی
و امضای خود را در قاب مستطیل شکل و عمود بر سطور
مینوشته است[تصویر .]11

تصوی��ر  .11منونه امض��ای روزبه��ان مح ّمد طبعی
ش��یرازی ،در پایان مصاحف قرآنی در کتابخانههای
چسرتبیتی و آستان قدس رضوی

فهرست تصاویر:
تصویر :1تصویر قرآن به خط« ابراهیم س��لطان» ،موجود
در م��وزۀ مرتوپلی�تن ،نیوی��ورک -از وب س��ایت www.
metmuseum.com
تصویر :2تصویر قرآن به خط« ابراهیم س��لطان» ،موجود
در م��وزۀ مرتوپلی�تن ،نیوی��ورک -از وب س��ایت www.
metmuseum.com
تصویر ش��اهنامه به خط« ابراهیم س��لطان» ،موجود در
کتابخانۀ بادلیان – از کتابEpic of the Persian Kings
تصویر  :3تصویر از موزۀ مرتوپلینت
تصویر  :4تصویر ش��اهنامۀ فردوسی در کتابخانۀ توپکاپی
 Turkman governorsرسای ،اس��تامبول -از کت��اب
, Shiraz artisans & Ottoman collectors (16
) century shiraz manuscripts
تصویر  :5تصویر ش��اهنامۀ فردوسی در کتابخانۀ توپکاپی
 Turkman governorsرسای ،اس��تامبول -از کت��اب
, Shiraz artisans & Ottoman collectors (16
) century shiraz manuscripts
تصویر  :6تصویر قرآن به خط و تذهیب روزبهان در موزۀ
سلطنتی انتاریو ،کانادا – از وب سایت
تصویر  :7تصویر ش��اهنامۀ فردوسی در کتابخانۀ توپکاپی
 Turkman governorsرسای ،اس��تامبول -از کت��اب
, Shiraz artisans & Ottoman collectors (16
) century shiraz manuscripts
تصوی��ر  :8تصویر قرآن ب��ه خط و تذهی��ب روزبهان در
کتابخانۀ چس�تربیتی ،دوبلی��ن – از کتاب Islam : Faith.
Art.Culture
تصوی��ر  :9تصویر قرآن ب��ه خط و تذهی��ب روزبهان در
کتابخانۀ چس�تربیتی ،دوبلی��ن – از کتاب Islam : Faith.
Art.Culture
تصویر  :10تصویر منونه امضاهای مذ ّهبین مکتب ش��یراز
 – Turkman governors , Shiraz artisansاز کت��اب
& Ottoman collectors (16 century shiraz
) manuscripts
تصوی��ر  :11تصویر منون��ه امضای روزبه��ان در کتابخانۀ
چس�تربیتی ،دوبلین و آس��تان قدس رضوی ،مش��هد – از
کتاب
Islam : Faith.Art.Culture

منابع ومآخذ :
• ریشار ،فرانسیس ( ،) 1383جلوههای هرن پارسی ،ترجمه:
ع .روحبخشان ،انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
• ریش��ار ،فرانس��یس ( ،) 1385کتاب ایران��ی ،ترجمه :ع.
روحبخشان ،انتشارات میراث مکتوب
• خلیلی ،ن��ارص – جیمز ،دیوی��د ( ،) 1381مجموعۀ هرن
اسالمی؛ پس از تیمور ،ترجمه :پیام بهتاش ،نرش کارنگ
• سودآور ،ابوالعالء ( ،) 1380هرن دربارهای ایران ،ترجمه:
ناهید مح ّمد شمیرانی ،نرش کارنگ
• کورکی��ان ،ا.م – .س��یکر ،ژ.پ ،) 1377( .باغه��ای خیال،
هف��ت قرن مینیاتور ای��ران ،ترجمه :پروی��ز مرزبان ،نرش
فرزان روز
• صحراگ��رد ،مه��دی ( ،)1387مصحف روش��ن (معر ،فی
برخی از نسخههای قرآن در موزههای شیراز قرن هفتم تا
نهم ﻫ.ق) ،انتشارات فرهنگستان هرن
• آژند ،یعقوب ( ،) 1387مکتب نگارگری شیراز ،انتشارات
فرهنگستان هرن
• مجموعه مقاالت خوشنویسی مکتب شیراز ( ،)1390به
کوشش:حمیدرضا قلیچ خانی ،انتشارات فرهنگستان هرن
• پورتر ،ایو ( ،) 1389آداب و فنون نقاش��ی وکتابآرایی،
ترجمه :زینب رجبی ،انتشارات فرهنگستان هرن
• ریاضی ،مح ّمدرضا ( ،) 1374فهرس��ت نسخ خطّی موزۀ
ملّی ایران ،انتشارات سازمان میراث فرهنگی
• Uluc.Laleh, Turkman governors, Shiraz
artisans & Ottoman collectors (16 century
shiraz manuscripts ), Pub :Turkiye Is Bankasi
)Kultur Yayinlari / (2006
• Thompson.Jon , R.Canby.sheila، Hunt for
Paradise (Court Arts of Safavid Iran 76 – 1501),
)Pub : Skira / (2003
• Wright.Elaine, Islam : Faith.Art.Culture
(Manuscripts of the Chester Beatty Library ),
)Pub :Scala / (2009
• Lings.Martin، Splendours of Quran Calligraphy
and Illumination، Pub :The Saurus Islamicus
)foundation, (2005
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گفتگو با استاد عبداللّه قوچانی؛ كتیبهخوان
شادی غفوریان

آب خوشتر ...

تخصصی كار بر روی كتیبهها
از چ��ه زمان بهطور ّ
را آغاز كردید؟

گفتگو با استاد عبداللّه قوچانی؛ كتیبهخوان
شادی غفوریان
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عبداللّ��ه قوچانی ،متولّد ش��هر بغداد در
کش��ور عراق ،از پ��در و م��ادری ایرانی
اس��ت .تحصیالت لیسانسش را در عراق
متام کرده و هم زم��ان با روی کار آمدن
صدام در عراق ،پدرش به ایران باز میگردد،
ا ّم��ا عبداللّه به بهان��ۀ تحصیل به همراه
بقیۀ خانواده در عراق می ماند و همین
ام��ر موجب تس��لّط بیش�تر وی به زبان
عربی نس��بت به زبان فارس��ی می شود .وی در سال 1351برای
ا ّولین بار به ایران می آید .در ابتدای بازگش��ت به ایران ،فارسی
اش اصالً خوب نبوده و به این دلیل كه در منزل به زبان فارسی
صحبت منیكردند ،تنها با فارس��ی دس��تو پاشكس��تهای که با
مادربزرگش حرف میزده ،كلامت را هامنطور كه میشنیده به
اشتباه بیان میكرده است .بعد از بازگشت به ایران و گذراندن
دورۀ رسبازی ،در سال  1355به عنوان دبیر زبان عربی استخدام
و در شهرس��تان تربت جام مشغول کار می ش��ود .ا ّما به علّت
دوری از خان��واده -ک��ه آن زمان در ته��ران بودند -از آموزش و
پرورش استعفا داده ،به تهران باز می گردد و ...
آنچ��ه در ادامه آمده ،گفتگویی با وی در خصوص کتیبه خوانی
و نیز کاشی های ز ّرین فام حرم مط ّهر رضوی است.
* كارشناس ارشد مطالعات ترجمه ،دانشگاه شهید بهشتی تهران.
shgh1983@yahoo.com

پس از بازگش��ت به تهران مدّتی بی��کار بودم تا اینكه در
مرکز باس��تان شناسی استخدام ش��دم .سال  56بود که کار
واقعی من رشوع شد .در آنجا به پیشنهاد رئیس وقت مرکز
باستانشناس��ی ،مشغول کار روی "خط" شدم ،او گفت تو
به زبان عربی مس��لّط هس��تی پس روی کتیبهها کار کن.
اگر او مرا به این س��مت راهنامیی منیکرد مثل بس��یاری
از کارمن��دان ه��ر صبح کارت م��یزدم و ع�صر به منزل
برمیگش��تم .از آن زمان رشوع ب��ه خواندن کتیبهها روی
اش��یای مختلف کردم .غالب ای��ن کتیبهها به زبان عربی
بود چون هنوز به زبان فارس��ی مسلّط نبودم .اشیایی كه
باید روی آنها كار میش��د داخل س��النی مخصوص بود و
چون من تازهکار بودم ،به من کلید آن سالن را منیدادند،
مسئولین بخش خودشان اشیا را یکییکی از سالن به اتاق
من میآوردن��د و من کتیبۀ روی آنها را مطالعه میکردم.
این کار هر چند دقیقهیكبار تکرار میشد و باز من برای
مطالعه ،ش��یئی دیگر را میخواستم .در آخر خسته شدند
و کلیدهای س��الن را به من تحویل دادند و گفتند خودت
اشیا را بیاور و برب.

شام كار خود را با سفالهای نیشابور آغاز كردید و
بعد به بررسی خط كوفی بنایی پرداختید ،در این
زمینه تا به حال چه ف ّعالیتهای دیگری داشتهاید؟

رشوع كار م��ن با س��فالهای نیش��ابور بود ک��ه در موزۀ
ایران باس��تان آن زمان زیاد موجود بود .این س��فالها از
حفّاریهای نیش��ابور بهدست آمده بود و تعدادی هم از
قدیم در موزه وجود داشت .نوشتههای روی این سفالها

به خط کوفی و همۀ نوش��تهها شعر عربی یا حدیث بود
و حالت رضباملثل داشت و موضوع این رضباملثلها در
مورد بخش��ش و علم و موارد مشابه این بود .با گردآوری
عکس این س��فالها از موزۀ رضا عباس��ی و موزۀ سفالینه
و آبگینه که حدود  30عدد بود ،مجموعهای شامل حدود
 70ظرف ش��د که به نظ��ر من ناقص ب��ود در نتیجه من
رساغ کاتالوگها رفت��م و از هر چه در موزههای خارج و
کتابهایش در دس�ترس بود عک��س گرفتم و به مجموعه
اضافه کردم ،بیش�تر این س��فالها هم خوانده نشده بود.
م��ن به بعضی از کتیبهها که خوانده ش��ده بود در کتابم
ارج��اع دادم و اگ��ر جایی هم اش��تباه خوانده ش��ده بود
اش��ارهای به آن اش��تباه نکردم و فقط درستش را نوشتم،
چ��ون عادت ب��ه انتقاد کردن ن��دارم و عقی��ده دارم هر
کس��ی كه پیش�تر کاری کرده ،تالش خودش را کرده است،
من به منابع مورد اس��تفاده ارجاع م��یدادم و خود افراد
میتوانس��تند مراجع��ه کنند و منت من و م�تن دیگران را
مقایس��ه کنند .ظرفهای سفالی نیش��ابور روی هم رفته
 140ظرف ش��د که مجموع آنها به صورت یک مجموعۀ
کامل در قالب کتاب ،به ه ّمت موزۀ رضا عباس��ی در سال
 8 ،1364س��ال بعد از رشوع کار ،به نام "کتیبههای سفال
نیشابور" چاپ شد.
هم زم��ان با چاپ ای��ن کتاب رشوع به جم��عآوری خط
کوف��ی بنایی کردم ،از یزد و اصفهان و ش��هرهای مختلف
عک��س و اس�لاید از کتیبهه��ا تهیّه میکردم و همیش��ه
همراهم کاغذ میلیمرتی داش��تم که روی این کاغذ فقط
نقطهگذاری میکردم ،مثالً برای کاشی مربعشکل 5×5س.
یک نقطه برای آجرهای 15×5س .س��ه نقطه که سه مربع
را نش��ان میداد میگذاشتم و وقتی به تهران برمیگشتم

کاشی زرین فام به تاریخ جامدی االول
سال  738هجری،
با دو رباعی؛
رباعی اول از ابو سعید ابو الخیر:
آنی تو که حال نیک حاالن دانی     
احوال دل بی پر و باالن دانی
ارخوامنت از سینه ناالن شنوی       
ور دم نزنم زبان الالن دانی
رباعی دوم:
امروز منم بدرد مهامن فراق          
بریان جگری نهاده ....فراق
خود مینکند فراق دندان از من   
گوئی که خوش آمدم بدندان فراق

طرح گنبد منسوب به شیخ حیدر
مقربه منسوب به شیخ حیدر (تاریخ بنا  731هجری
قمری) آیات  27و 28و قسمتی از آیه  29سوره فتح
به مضمون
بسم اللّه الرحمن الرحیم لقد صدق اللّه رسوله الرؤیا
لتدخلن املسجد الحرام انشاء اللّه آمنین محلقین
رؤسکم ومقرصین ال تخافون فعلم ما التعلمون فجعل
من دون ذلک فتحاً قریبا /هو الذی ارسل رسوله بالهدی
و دین الحق لیظهره علی الدّین کله وکفی باللّه شهیدا/
مح ّمد رسول اللّه والذین معه اشداء علی الکفار رحامء
بینهم تراهم رکعاً سجدا ً یبتغون فضالً من اللّه و رضواناً
سیامهم فی وجوههم من اثر السجود صدق اللّه
آیۀ مذکور در باال و آیه رس در ورودی ثابت میکند که
مقربه متعلّق به اشخاصی است که در راه خدا شهید
شدهاند واحتامال  162سال بعد شیخ حیدر نیز در این
مقربه دفن شده و مقربه به نام او معروف شده است.
قسمتهای سفید بر روی گنبد منسوب به شیخ حیدر
قسمتهای بازسازی شده به استناد ط ّراحی استاد عبداللّه
قوچانی است كه با ِ
رنگ آجری همسان با رنگ بقیه
آجرها اجرا شده است.

س��عی میکردم نقطهها را به هم وص��ل کنم و منت روی
آنه��ا را بخوانم و اگر خوانده منیش��د منتظر میش��دم
ت��ا این خط��وط را کام��ل بههم وصل کن��م و بعد منت را
بخوانم .بعد از مدّتی عمدۀ کارم فقط در اصفهان ش��د و
در اصفهان هم فقط چهار مسجد را انتخاب کردم :مسجد
جامع اصفهان ،مسجد ش��یخ لطف اللّه ،مدرسۀ چهار باغ
و مسجد امام.

که چهقدر س��خت است که متنی را ط ّراحی کنند .یکبار
به یکی از ش��اگردانم که مشهدی هم بود گفتم منت “علی
ابن موس��ی الرضا” را ط ّراحی کن ،خودم هم کمکش کردم
و م�تن را به صورت ش��ش ضلعی ،با ش��ش مثلث ط ّراحی
کردی��م که بس��یار زیبا ش��د .مثل��ث را به ه��ر طرف که
میچرخاندی “علی ابن موس��ی الرضا” بود ،هم در مثلث
و ه��م در حاش��یهها ،این کار خیلی وق��تگیر بود و باید
چن��د بار منت را کوچ��ک یا بزرگ میکردی��م تا منت کامل
نوشته بشود و در شش ضلعی بگنجد.

متو ّجه شدم مجموعۀ عظیمی از خط کوفی بنایی در این
چهار مسجد وجود دارد ،من همۀ این موارد را جمعآوری
و ط ّراح��ی کردم ،ای��ن مجموعه به صورت ی��ک کتاب با
عنوان “خط کوفی معقلی در مس��اجد باستانی اصفهان”
چاپ شد که بخش نخست آن بود و قرار شد بخش دومش
هم ادامه پیدا کند که نش��د .طرحهای زیادی داشتم ولی
آن زم��ان کامپیوتر نبود و همۀ ط ّراحیها با دس��ت انجام
میگرف��ت ،با راپیت روی ورق کال��ک ط ّراحی میکردم و
زمین��هاش را هم به دلیل اینكه با مرکّب منیش��د کار کرد
با چیزهایی به نام زیپاتون میبریدم و میچسباندم ،مثالً
برای آجر و کاش��ی دو رنگ مختلف استفاده میشد .بنیاد
اندیش��ۀ اسالمی در س��ال  1364این اثر را به صورت یک
کتاب چاپ ک��رد .البته من ط ّراحی مجدّد از این اثر را در
برنامه  Free Handبا طرح دقیق و رنگی که خودم دوست
داش��تم رشوع کردم ،بازبینی اثر متام شده و انشاءاللّه اگر
فرصت آن پیش بیاید منایشگاهی از انواع این خطوط زیبا
برگزار خواهم کرد و اگر شد بار دیگر به صورت کتاب این
اثر را چاپ میکنم.

این مجموعه کار من به صورت س��یاه و سفید چاپ شد و
انش��اءاللّه اگر دوباره چاپش کنم منتهایی را به آن اضافه
میکن��م .از جمل��ه نفیسترین و بهرتی��ن خطوط کوفی
بنایی تاریخدار ،خطّی است كه در گنبد سلطانیه به چشم
میخورد ،ط ّراحی آن خیل��ی وقتگیر بود و مدّت زیادی
کل رسدر به ش��کل طاق اس��ت و
وق��ت رصف آن کردمّ .
اطراف��ش مثلثهای متعدّدی وجود دارد که در اضالع هر
مثلث نام "مح ّمد" و داخل آن سه بار "علی" نوشته شده،
این س��ه علی به شکل شش ضلعی است و اگر دقّت شود
به ش��کل مکعب دیده میش��ود ،مثل سه علی روی سکۀ
به��ار آزادی .تاری��خ این کتیبه 710ﻫ.ق و زم��ان ا ّولجایتو
اس��ت ،که میتوان گفت قدیمیترین منونۀ تاریخدار این
نوع خط اس��ت .منونههای��ی مربوط به قب��ل از این هم
وج��ود دارند ،ولی چ��ون تاریخ دقیق ندارن��د منیتوانیم
بگویی��م به چه س��الی تعلّق دارند و فق��ط میتوان دورۀ
ساخت آنها را مشخّص کرد.

در مس��جد امام اشعار فارسی شامل اشعار سعدی با خط
کوف��ی بنایی دیده میش��ود .هرنمندی که توانس��ته این
اش��عار و متون مذهبی را در آن مساحت دقیق بگنجاند،
کار خیلی بزرگی انجام داده اس��ت ،زیرا من دانشجویانی
داشتم که روی خط کوفی بنایی کار میکردند و میدیدم

یکی دیگر از خطوط نفیس کوفی بنایی در مشکینش��هر
کل دیوارههای مق�برۀ معروف به مقربۀ
اردبیل اس��ت که ّ
شیخ حیدر را پوشانده است .من طرح را باز کردم ،این بنا
به صورت استوانهای شکل ساخته شده ،طولش در حدود
 20مرت و ارتفاعش  9مرت است (پس از باز کردن استوانه).

پایین آن در چهار قسمت ،چهار ورودی است .در کل این
طرح 2 ،آیه از س��ورۀ قرآن ط ّراحی شده ،من در عجبم در
این بنا با این بزرگی چگونه توانس��تند این خط را ط ّراحی
کنند و درجای خود بگنجانند.
در سال  1351یا  1352که میخواستند این بنا را مستحکم
کنند چهار طرف بنا را به صورت عمودی ش��کافتند تا در
آن تیرآه��ن قرار دهند و یک کالف آه��ن نیز دور تا دور
آن گذاش��تند .وقتی کار متام شد ،هر جا کاشی بود کاشی
گذاش��تند و هرجا آجر بود در امتدادش آجر گذاش��تند و
کار را مت��ام کردن��د ،غافل از این که این کاش��ی و آجرها
در واقع نوش��تهای خاص را نش��ان میداده است .من از
قدیم هر وق��ت به اردبیل میرفت��م ،از این مقربه عکس
میگرفت��م یا روی کاغذ میلیم�تری نقطهگذاری میکردم
و منیفهمیدم چرا این منت اینگونه در هم ریخته اس��ت.
چون آنجا درختانی وجود داش��ت که شاخههایش با گنبد
در متاس بود و منیشد منت را کامل دید ا ّما تا آن جا که شد
را ط ّراحی کردم ،تا زمانی که برای بهس��ازی بنا ،درختها
را بریدند ،با میراث فرهنگی اردبیل صحبت کردم و قبول
کردن��د من این بن��ا را مجددا ً ط ّراحی کن��م و جاهایی را
که اشتباه اس��ت اصالح كنم ،نهایتاً این بنا بازسازی شد و
نوشتههای اصلی رس جایش��ان قرار گرفتند .کار روی این
گنبد باعث شد که در قسمتی از بنا تاریخش را پیدا کنم،
چون همیش��ه میگفتند این مقربه متعلّق به شیخ حیدر،
پدر شاه اس�ماعیل صفوی اس��ت ،ا ّما متو ّجه شدم تاریخ
این بنا س��ال731ﻫ.ق یعنی متعلّق به دورۀ ایلخانی ،زمان
ابوسعید بهادرخان است و هیچ ربطی به شیخ حیدر پدر
ش��اه اس�ماعیل ندارد .تاریخ اثر به صورت کاش��ی مع ّرق
ب��وده و اكن��ون از بین رفته اس��ت ،کل کتیبه از بین رفته
ولی داغی کاشی در گچ مانده و تاریخش مشخّص بود .از
آن عکس گرفتم و به وس��یلۀ کامپیوتر بازسازیاش کردم.
اگ��ر زمانی منایش��گاه بگ��ذارم این دو منون��ه را به عنوان
قدیمیترین و نفیسترین منونههای خط کوفی بنایی که
تاریخ هم دارند منایش خواهم داد.

خدمت میکردند چند بار آمدم و قرآنها و اش��یای دیگر
را دیدم ،گذش��ت تا زمانی که خانم کفیلی اینجا مش��غول
شدند ،ایشان پیشنهاد کردند که روی کاشیهای ز ّرین فام
حرم کار کنم چون میدانستند بنده بیش از هر کس دیگر
روی کاشی ز ّرین فام کار کردهام.
م��ن اكن��ون در کامپیوت��رم تصاویری از صدها کاش��ی از
موزههای مختلف دنیا دارم که روی آنها اش��عاری نوشته
شده ،اش��عاری که روی این اش��یا آمده ،چه کاشی و چه
س��فال ،تا كنون حدود 1000رباعی از  100تا  150ش��اعر
عرب و فارس اس��ت ،میخواستم بررسی کنم که اینجا در
حرم امام رضا(ع) موضوع کاشیها چیست .جاهای دیگر
معموالً از اشعار و رباعیات فارسی یا عربی استفاده شده
ا ّما بر روی کاش��یهای حرم بیش�تر حدیث نوشته شده و
گاهی اش��عار عربی از حرضت علی(ع) یا امثال و حکم از
ابراهیم ادهم ،ش��یخ جنید و عرف��ای معروف دیگر دورۀ
اس�لامی .این مجموعۀ خوبی اس��ت که میتوان آن را به
صورت کتاب درآورد .اکرث باستانشناس��ان دنیا که به این
کاش��یها دسرتس��ی ندارند منتظرند تا ای��ن کتاب منترش
شود ،چون دیدن این کاشیها در حرم بسیار دشوار است
و دسرتسی به آنها آسان نیست.

چیزهایی که تا کنون چاپ ش��ده منظرههای کلّی اس��ت،
مثالً از  20یا  30كاش��ی در من��ای كلّی ،و این که روی این
کاش��یها چه نوشته شده و چه کسی آنها را درست کرده
متخصصان تاریخ هرن خیلی ارزشمند
برای باستانشناسان و ّ
اس��ت .وقتی قرار شد من روی کاش��یهای ز ّرینفام حرم
کار کنم گفتند اتاقی هست که کاشیهای شکستۀ زیادی
را آنجا نگهداری میکنیم ،دیدم مجموعهای از کاشیهای
نفیس آنجا ریخته ش��ده بود .اینکه شکس��ته شده بودند
مهم نبود .ممکن است یک قطعه  4×3سانتیمرتی از یک
کاش��ی باقی مانده باشد که روی آن تکّه ،نام کاشیکار یا
تاریخ س��اخت آن نوشته شده باش��د ،همۀ آن کاشیهای
شکسته بس��یار با ارزش بودند .آنها به داخل موزه انتقال
داده شدند ،از آنها عکس گرفته شد و قرار است انشاءاللّه
بهطور كلّی تا به حال  12کتاب و  45مقاله چاپ کردم ،سه امسال تصاویر آنها به صورت کتاب منترش شود.
کتاب "کتیبههای س��نگ قربهای موزۀ هگمتانه همدان" ،شام در زمینۀ کتیبه خوانی به زبان عربی و تاریخ
کتاب "کاش��یهای ز ّرین فام جزیرۀ کیش" تحویل سفارش تسلّط دارید ،به نظر شام کتیبه خوانی مستلزم چه
دهنده ش��ده ا ّما تا به حال چاپ نشده است و دو کتاب مهارتهای دیگری است؟
"تفس��یر پژوهش��ی آیات مناز" که علّت رشوع تألیف این
کتاب یک س��فال مینایی تاریخدار ساخت ابوزید بوده و اصل کار این اس��ت که تا حدودی باید به زبان عربی آشنا
کتاب " گنجینۀ س��کّههای نیشابور مکشوفه در شهر ری" باش��ید ،چون خط کوف��ی نقطه ندارد و ی��ک کلمه را با
چند ش��کل مختلف میتوان خواند .مثل کلمۀ "بیت" که
به زبان انگلیسی ،که آمادۀ چاپ است.
اگ��ر نقطههایش را جابهجا کنیم ب��ه کلمههای "تبت" و
در رابط��ه با حرم امام رض��ا(ع) چه ف ّعالیتهایی "نیت" و "بنت" و چند کلمه دیگر تبدیل میش��ود .کسی
داشته اید؟
که عربی بلد نباش��د به مشکل برمیخورد .البته بعضیها
م��ن از زمانی که آقای اردالن در م��وزۀ حرم امام رضا(ع) ب��ا دیدن کلمۀ قبل و بعد میتوانند حدس بزنند که کلمۀ

مورد نظرش��ان چیست ،ولی کس��ی که به عربی آشناست من روی این ش��عر مشکل داش��تم که چرا به این صورت
رسیعتر میتواند کلمه را تش��خیص بدهد .البته خود من اس��ت که بهطور ات ّفاقی در یکی از تذکرهها اصل شعر را
ه��م گاهی به مش��كل برمیخورم ،مثالً در مس��جد جامع پیدا کردم.
گلپایگان اس��م مع�مار بنا را خواندم ول��ی یک معروفیت شعر خوانده شده بود" :آب خوشتر مرا ز باده ز می"
دیگر هم دارد که هنوز با نقطهگذاری نتوانس��تم برای آن و من به این صورت اصالحش کردم :
کلمۀ مأنوسی پیدا کنم .این معروفیت از حروف "(و)( ،ا)" ،آب خوشتر هزار باره ز می"
(س/ش)( ،ا)( ،ک)( ،ت/ب/ث/پ/ئ��ـ)( ،ر/ز)( ،ا)( ،ر/ز)" این ش��عر متعلّق ب��ه یک قاضی در قرن پنجم اس��ت که
تش��کیل ش��ده ،من از این حروف حدود  40کلمه ساختم رشاب زیاد مینوش��ید ولی توبه كرد و این ش��عر را گفت
ولی هنوز به کلمۀ مناسبی نرسیده ام.
كه مرصع ا ّولش فارسی و مرصع دومش آیۀ قرآن است:
همین ط��ور قدیمیترین اثر دورۀ اس�لامی که آن مهری آب خوشتر هزار باره ز می
اس��ت که برای معروفی��ت صاحب این مه��ر  36احتامل و ِم َن الْماَ ء ك َُّل شَ ْی ٍء َح ٍّی
وج��ود دارد ولی هنوز به اس��می قطعی نرس��یدهام ،این ای��ن ش��عر را در تذکرۀ مجم��ع الفصحا پیدا ک��ردم ،البته
معروفیت كه یک لقب ساس��انی اس��ت ،متعلّق به اوایل خ��ود این تذکره که ش��ش جلدی اس��ت هم به س��ختی
اسالم است که من هنوز منت آن را پیدا نکردهام.
پیدا میش��ود .جالبتر اینكه س��ال گذش��ته هم در موزۀ
از این رو آشنایی به زبان عربی و آشنایی با انواع خطوط مرتوپولینت یک ظرف سفالی ز ّرینفام مینایی زیبا و نفیس
کوفی برای کتیبهخوانی مهم اس��ت ،البته این آش��نایی با متعلّق به قرن ششم را دیدم که همین شعر رویش نوشته
خط تنها از طریق تجربه ممکن اس��ت ،چون هیچ مدرک ش��ده بود و بیت دومی كه روی آن نوش��ته شده بود و ما
مد ّون��ی برای انواع خط کوفی وج��ود ندارد ،ما میگوییم نداشتیم این بود:
خط س��بک س��لجوقیان ،خط قرن  10یا  ،11خط مش ّجر ،نخورم آنچه عقل مرا بخورد
خط مش��بّک و همۀ این نتیجهگیریه��ا از روی تجربه و آتش افکند اندر من چو آتش در نی
دیدن خطوط است ،زیرا بعد از مدّتی چشم به خطوط و به این معنی که من توبه کردم و دیگر رشاب منینوشم.
متأسفانه دانشجویانی که در
انحناهای آن عادت میكندّ .
رش��تۀ باستانشناسی تحصیل میکنند همه از دورۀ اسالمی کسانی که حدس میزنند ش��عری متعلّق به دورۀ صفوی
گریزانند و به دورۀ تاریخی و پیش از تاریخ متایل دارند ولی اس��ت ،تذکرۀ سام را برای مراجعه داریم .مانند شعری که
منیدانند که اصل هرن و نویافتههایی که میتوان کشف کرد در مسجد جامع اصفهان میخوانند:
متعلّق به دورۀ اس�لامی است ،اینها میگویند دورۀ اسالمی چون نامۀ جرم ما بههم پیچیدند
چیست؟!  100سال 200 ،سال 300 ،سال پیش است و هنوز بردند و بهمیزان عمل سنجیدند
جدید اس��ت! ولی منیدانند كه در همین سالها چیزهای بیش از همه کس گناه ما بود ولی
مبهمی اس��ت که باید کشف شود .بیشرت مقاالت من راجع ما را به محبّت علی بخشیدند
به این دوره در مجلاّ ت باستانشناسی چاپ شده است.
م��ن این ش��عر را در کتاب "خط کوف��ی معقلی" ط ّراحی
در بی��ن کتیبه هایی ک��ه تا به ح��ال خواندهاید ،کردم و ش��اعرش را که موالنا رحمی اس��ت در تذکرۀ سام
شعرهایی است که  2یا  3کلمه از آنها حذف شده پیدا کردم.
اس��ت ،ش�ما چگونه این ابیات ناشناخته را حدس ش��عرهای محلّی هم در تذکرۀ شعرا پیدا میشود ،ممکن
میزنید؟ باالخص اگر شاعر آن گمنام باشد؟
اس��ت بعضیها را پیدا نکنی��م ولی در آینده با وجود این
من هم ممکن اس��ت خیلیها را پیدا نکن��م ،ا ّما در زبان همه نس��خههای خطّی و تذکرۀ شعرا و دیوانهای چاپ
فارس��ی مثلی اس��ت که میگوید جوینده یابنده است و شده و نشده فرد دیگری میتواند منت اصلی را پیدا کند.
م��ن این را ب��اور دارم .خیلی از کلامت ش��عرای گمنام را پس ب��رای کتیبهخوانی تس��لّط به زب��ان عربی و
ک��ه فکر میکردم امکان ندارد پیدا ش��ود ،به ناگاه جلوی ادب ّیات ،تاریخ و قدرت مشاهدۀ باال مهم است؟!
چش��مم پیدا میشوند .در تذکرهها ش��عرهایی از شعرای
گمنام آمده است ،خیام و سعدی و حافظ و ...دیوان کامل از روی س��بک ش��عر هم میتوان کل�مات را پیدا کرد که
متأس��فانه من این توانایی را ندارم چون زیاد روی ش��عر
ّ
دارند ولی کس��انی که گمناماند و دیوان ندارند اشعارشان
را باید در تذکرهها جستجو کرد .برای مثال یکی از اساتید فارس��ی مس��لّط نیس��تم ،ولی در حال حارض بیشرت از هر
در قدیم ،دو کلمه از اشعاری را که روی ظرف آب نوشته کس دیگر اشعار فارس��ی را روی آثار موزهای در میآورم
ش��ده و در موزه نگهداری میشود را اشتباه خوانده بود ،و این کار برای مص ّححان دیوان اشعار بسیار مفید است.

کلمهاش پاک شده است.

من اش��عار زی��ادی را در کتابهای مختل��ف دیدم که به
خیام ،کاشانی ،حافظ و ...نسبت دادهاند ،وقتی ما سفالی این مس��ئله را روی سفالهای نیش��ابور هم داشتیم ،مثالً
را بررس��ی میکنیم که مربوط به قرن  6یا قرن  7اس��ت ،یکی از کلامت قصار حرضت علی(ع) روی یکی از کاسهها
اگر اس��م شاعرش که در کتب آمده مربوط به بعد از قرن که در موزۀ رضا عباسی است اینطور نوشته شده بود:
هفتم باش��د ،اشتباه است و حذف میشود .من در مجلۀ
َفى َعنِ الْ ُعیُونِ َعیْبُه
نرش دانش مقالهای نوشتم و ثابت کردم  24رباعی و یک َم ْن ك ََسا ُه الْ َحیَا ُء ث َ ْوبَ ُه خ َ
غزل و یک مل ّمع در دیوان شمس تربیزی منیتواند متعلّق کس��ی که جامۀ رشم و حیا بپوش��د زش��تی او از چشمها
به موالنا باشد و مدارکش را هم ارایه دادم ،تاریخ سفالی پنهان میشود.
که این اش��عار رویش هس��ت متعلّق به سال  604ﻫ.ق و
سالهای نزدیک به قبل یا بعد از آن است .موالنا در سال م��ن این جمل��ه را در کتب چاپی پیدا ک��ردم در حالیکه
 607یا  608ﻫ.ق تازه به دنیا آمده اس��ت ،پس این ش��عر جملۀ “عن العیون” (از چشمها) تبدیل شده بود به “عن
الناس” (از مردم) ،معنا یکی است ولی در سفال میگوید
منیتواند رسودۀ او باشد.
از چش��مها پنهان شد و در کتاب نوش��ته از مردم پنهان
سفالی داریم كه تاریخ آن چند سال پس از تولّد موالناست ،شد .به نظر من جملۀ کتاب درست نیست و جملهای که
در آن سال موالنا پنج یا شش ساله بوده ،پس باز هم شعر  1100س��ال پیش روی سفال نوشته شده مدرک محکمتر،
متعلّق به او نیس��ت .شعر دیگری به نام حافظ پیدا کردم بهرت و بلیغتری اس��ت .اگر شام نسخۀ خطّی به من نشان
ولی این شعر روی ظرف سفالی نوشته شده که  150سال دهید که تاریخش قبل از تاریخ این ظرف س��فالی باش��د
قب��ل از بهدنی��ا آمدن حافظ روی آن بوده ،پس ش��اعرش که حدود هزار و اندی س��ال پیش ساخته شده و این منت
منیتواند حافظ باشد.
به آن شکل کتاب در آن نوشته شده باشد ،خوب من هم
م��ن عقیده دارم که به س��فال و کاش��ی نبای��د به عنوان قبول میکنم که نسخۀ صحیحتر از سفال است.
کاس��ه و کوزۀ شکس��ته نگاه کرد .بلک��ه اینها هر کدام پس قدمت جمالت از روی سفالها قابل تشخیص هستند.
برگی از یک نس��خۀ خطّی غیرقابل دستکاری است که از همینط��ور که از س��کّهها اس��تفاده میکنی��م و از روی
زمانی که س��اخته ش��ده ،سامل به دس��ت ما رسیده است ،س��کّه لقب کامل و اس��م کامل حکّام مختلف را بهدست
مانند کاش��یهای حرم که پر از احادیث اصیلی اس��ت که میآوری��م .منون��هاش رسسلس��ۀ کاکویه اس��ت ،در متون
قدمت آنها بیش از  800س��ال است ،در حالیکه بعضی تاریخی به او میگویند "دش��من زیار" ولی روی س��کّهها
از احادیث��ی که روی کاشیهاس��ت کلامتش با بحاراالنوار فامیلش "دش��منزار" بوده اس��ت .از آنجا که سکّهها در
و اصولکافی اخت�لاف دارد ،جمالت از لحاظ معنی یکی زم��ان خودش و به فرمان خودش رضب ش��دهاند ،اصل و
اس��ت ول��ی اصل جمله و صحیح آن روی کاش��ی اس��ت .صحیح هامنی اس��ت که روی س��کّهها موجود است .در
جمالت کت��اب چون روی کاغذ نوش��ته ش��دهاند ممکن ضم��ن همین نام دنبال ن��ام خواهر این حاک��م در گنبد
اس��ت بدخط بوده و کس��ی که نسخه نویس��ی میکرده عل��ی ایرقو در مقربۀ ابوعلی هزار اس��ب که مقربۀ خود و
کلمهای را نتوانسته بخواند و مرتادف آن را نوشته است یا فرزندش میباشد نیز آمده است.
نس��خۀ خطّی در مرور زمان آب رویش ریخته شده و یک

طرح کتیبۀ خط کوفی معقلی گنبد سلطانیه
کتیبههای رس در رشقی گنبد سلطانیه؛ این کتیبه متعلّق
به سال  710هجری و قدیمیترین منونۀ خط کوفی
بنایی تاریخدار است.
قسمت باال در سه مثلث بزرگ :ال اله اال اللّه الواحد
مح ّمد رسول اللّه الصادق علی ولی اللّه وصی رسول اللّه
داخل طرح  12مثلث است که اضالع هر مثلث سه
کلمۀ مح ّمد را نشان میدهد و داخل مثلثها سه کلمۀ
علی که به شکل یک شش ضلعی و نیز یک مکعب
ط ّراحی شده است .چهار مثلث سمت راست به اضافه
جمله ال اله اال اللّه الواحد ،به شکل یک شش ضلعی
بزرگ است که قسمت باالی آن بریده شده است.
سمت چپ نیز ،چهار مثلث به اضافه جملۀ علی ولی
اللّه وصی رسول اللّه ،هامن شکل را نشان میدهد.

و این اس��م در اصل پُریار بوده اس��ت که به اشتباه و به
مرور زمان به علّت شباهت در تلفظ ،به پوریا تبدیل شده
است .بعد از دیدن این ظرف من باز هم مراجع را گشتم
و باز هم به اسم پُریار رسیدم.

در متون گفته ش��ده تاریخ وفات امام رضا(ع)  203ﻫ.ق
بوده است ولی ما سکّهای داریم در سال  204ﻫ.ق رضب
شده که نام امام رضا(ع) به عنوان ولیعهد مسلمین آورده
ش��ده است و نش��ان میدهد که امام رضا(ع) در آن سال
هنوز زنده بوده اند ،پس آن تاریخ در متون اشتباه است .اشتباهات دیگری هم هست که در آن مقاله به آنها اشاره
ممکن اس��ت به مرور زم��ان تاریخها در متون به صورت شده است ،مثالً معروفترین منطقه در همدان که سفال
غیر عمدی عوض شوند .مهمرتین استفاده از اشیای موزه ه��م در آن میس��ازند به نام "الله جین" معروف اس��ت،
همین اثبات دقیق تاریخها ،تش��خیص ش��عرا و تشخیص که در کتاب س��فر عراقین نام آن آمده اس��ت .این كتاب
دورههاست.
س��فرنامۀ یکی از س�لاطین عثامنی است که در سفرش از
یک منونۀ دیگر از این مورد که من مقالهای هم دربارهاش عراق حرکت کرده ،از خانقین عراق به س��وی ایران آمده
نوشتم و برای چاپ فرستادم ولی نه مقاله چاپ شد و نه و از هم��دان میگذرد .یكی از مالزمین وی ،همۀ بناها و
متأسفانه کپی از آن نیز مناطقی را که س��لطان دیده ،نقاشی کرده است ،وقتی به
منت آن به خودم برگردانده شد و ّ
ندارم ،مورد جالبی است که شخصیت معروف به پوریای همدان میرس��د در این منطق��ه میگویند "لعلینچمن"
ولی نامش اش��تباه اس��ت و پوریا نیس��ت ،بر روی ظرفی مقاب��ل هم��دان به معن��ی چم��ن جواهر و ای��ن را زیر
مینیاتورش نوش��ته ک��ه به مرور زمان ب��ه اللهجین تغییر
پیدا کرده اس��ت .بسیاری از این اش��تباهات را میتوانیم
از طریق اشیا ،سفال یا سکّه و کاشی و ...تصحیح کنیم.

در م��ورد کتیبههای ز ّرینف��ام حرم ،مثالً در مورد
کاشیهای منس��وب به زم ّردخاتون و تردیدهایی
كه در مورد کاش��یهای منسوب به سلطان سنجر
وجود دارد ،چه اطّالعاتی دارید؟

این مطلب جدیدی است و همه میخواهند روی آن کار
کنند ،مس��ئله بر رس کلمۀ سنجر اس��ت .در این کاشیها
وقتی میگوییم س��نجر ،فورا ً ذهن همه به سلطان سنجر
برمیگردد ولی مثلی هس��ت كه میگوید هر گردی گردو
نیس��ت در نتیجه هر س��نجری ،س��لطان س��نجر معروف
نیست.

سفال نیشابور

کوچ��ک متعلّق ب��ه دورۀ صفوی در م��وزۀ تورنتو کانادا،
من اطاع کذوباً هلک
رباعیای نوش��ته شده كه نام این شخص آمده ،من رویش
نابود می شود کسی که از دروغگویی اطاع کند.
کار کردم و باعث ش��د چند اس��م دیگر ه��م که بهمرور
زمان اشتباه تلفظ میشود ،بهدست بیاورم .انتهای رباعی
آمده است:
" این سخن بشنو ز محمود پُریار ولی
گر منک میخوری منکدان نشکن"

م��ن از ابتدا که دنبال این مس��ئله رفتم متو ّجه ش��دم که
این س��نجر ن��وۀ مؤیّدالدّین آی ابه ،حاکم نیش��ابور بوده
و این حاکم دس��تور س��اخت آن کاش��یها را صادر کرده
اس��ت .سلطان سنجر تا سال  550یا  552/ 551ﻫ.ق زنده
بوده اس��ت .ا ّما این سنجر که نامش در کتیبهها آمده در
حدود س��ال  580ﻫ.ق بوده و ای��ن کتیبهها از این لحاظ
نفیس هس��تند که قدیمیترین کاش��یهای ز ّرینفام دنیا
توس��ط نوۀ مؤیّدالدّین آی ابه و فرزند طغان
هس��تند که ّ
ش��اه س��نجر بهوجود آمدهاند .چند سال پیش در جاجرم
خراس��ان کش��اورزی تعداد زیادی سکّۀ طال پیدا کرد و به
ادارۀ می��راث فرهنگی تحوی��ل داد و میراث فرهنگی هم
هموزن آنها به کش��اورز به عنوان پ��اداش ،طال داد .این
س��کّههای نفی��س همگی به دوران طغان ش��اه و پرسش
س��نجر تعلّق داشت .از پدر بزرگش��ان مؤیّدالدّین آی ابه
کمرت س��کّهای موجود اس��ت ،ولی در مجموعهای که من
چاپ کردم به نام کتاب "گنجینه س��کّههای نیشابور" یک
س��کّه از مؤیّدالدّین آی اب��ه وجود دارد که موقع چاپ از

قلم افتاد و چاپ نشد و االن دنبال این یکی هستم که در باز هم دس��تور ساخت تأسیسات دیگری را در حرم صادر
منت انگلیسی کتاب حتامً اضافهاش کنم .االن از طغان شاه کرده است.
و پرسش سنجر مدارک زیادی موجود است.
همی��ن طور اس��ت مهری ک��ه همکارمان آق��ای لباف در

بان��ی این کاش��یها هم س��نجر فرزند طغان ش��اه و نوۀ
مؤیّدالدّین آی ابه اس��ت و به س��لطان سنجر هیچ ربطی
ندارد.

حفّاری در غاری همراه با چند س��کّۀ خوارزمش��اهی پیدا
کردن��د ،ب��از هم نام این فرد روی اش��یا وج��ود دارد ولی
تاریخش مش��خّص نیس��ت .این فرد شاعر هم بوده است
چون در کاشیهای حرم چند رباعی بسیار زیبا در وصف
حرضت علی(ع) و حرضت فاطمه(س) نوش��ته است .این
نشاندهندۀ این است که سفالگر این کاشیها که ابوزید
كاش��انی است یا دیوان اشعار این ش��خص را داشته یا به
دستور خودش این کاشیها را با منت اشعار خودش ساخته
اس��ت .ولی هیچ اطّالعی از وجود دیوان اشعارش تا کنون
بهدست نیامده است.

مس��ئلۀ دیگ��ری كه در تش��خیص این نامه��ا وجود دارد
كنیههاس��ت .هرک��س اس��مش س��نجر اس��ت کنی��هاش
ابوالحارث اس��ت ،هم س��لطان س��نجر معروف کنیهاش
ابوالح��ارث بوده هم این س��نجر و هم یک س��نجر نامی
دیگر ک��ه در خوزس��تان حکومت میکرده .ه��ر چه نام
طغرل داریم کنیهاش ابوطالب اس��ت ،طغرل سلجوقی که
در قرن پنجم بود و بعد طغرلی که از همین خانواده بود
در حدود  530ﻫ.ق که باز هم لقبش ابوطالب بوده است اس��تاد قوچانی از وقتی که در اختیار آس��تان هرن
و حتّی طغرل دیگری در نیمۀ دوم قرن ششم می زیسته ،و گذاشتید ،متشکریم.
لقب هر س��ه رکن الدّین بوده است ،یا الب ارسالن لقبش
عضدالدّی��ن اس��ت و یک الب ارس�لان دیگر ه��م داریم
حدود  80س��ال بعد از هامن خان��واده که باز هم لقبش
عضدالدّین بوده است .معموالً القاب مشابه برای نامهای
خاص بوده اس��ت و کنیههای مج ّزا قابل تغییر نیس��ت و
مرتبط با نام شخص است.
در ارتباط با کاش��یهای سنجری ،پژوهشی در نامۀ آستان
قدس حدود س��ال  1350چاپ شد ،منت کتیبه ناقص است
چون که بهمرور زمان بعضی کاش��یها مفقود ش��د ،ولی
پژوهش��گر سعی کرده برای رسیدن به اصل منت ،کاشیها
را دقیق و منظّم کند.
در منتهایی که موجود است یکی اسم ترکان زم ّرد است و
االن در ذهنم نیست که آیا کلمۀ سنجر هم روی کاشیها
وجود دارد یا نه که باعث این اشتباه شده که کاشیها را
سلطان سنجر س��اخته است .حتامً باید این اسم در جایی
از کاش��یها موجود باش��د که در قدیم ه��ر کس آنها را
خوانده به یاد س��لطان س��نجر افتاده که مش��هورتر بوده
و به ذهن کس��ی نیامده که بررس��ی کن��د و ببیند که در
نیشابور حدود  30سال بعد از مرگ سلطان سنجر ،سنجر
نام دیگری هم وجود داشته که حاکم خراسان بوده است.
بانی بیش�تر این کاش��یها كه در س��ال  612ﻫ.ق ساخته
شدهاند ،عبدالعزیز بن آدم قمی بوده است .محراب بزرگ
امام رضا(ع) که اكنون در موزه است هم به دستور همین
شخص ساخته شده است که اسمش در کاشیهای محراب
اس��ت ،غیر از اینها یک سنگ بزرگ در حفّاری پیدا کردند
که اكنون در موزه نگهداری میشود و روی آن تاریخ سال
 615ﻫ.ق که سه س��ال بعد از ساخت کاشیهاست ،حك
شده است و نشان میدهد که هنوز این فرد زنده بوده و

ظرف نیشابور
ایاک واالحمق ال تعارشه والتائه املعجب ال تجاوره بالربکة
مبادا که با احمق معارشت کنی
و همچنین با عاشق رسگردان مجاورت نکن

صلواتخوانی

هوشنگ جاوید

«ایوان رشقی» به روایت دیگر

مصطفی پیوندی

شغل رشیف...

فرزاد باقرزاده

سی ِر س ّیاح

غالمرضا آذری خاکسرت

شیب مالیم
دویدن در ِ

حامد امان پور قرائی

تاریخنگاریِ یک دهه تئاتر رضوی در مشهد

سیدجواداشکذری

شبستان

گزیدهای از داستانهای جشنواره ملّی داستاننویسی رضوی (كبوترحرم)

النبی یاَ أیُّ َها الَّذی َن آ َمنوا صلّوا َعلی ِه و َس��لِّ ُموا تَسلیامً"
"إ َّن اللّ َه َو َمالئِ َکتَ ُه یُ َصلّو َن َعلَی َّ
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صلواتخوانی

هرن عبادیمذهبی ازیادرفته
هوشنگ جاوید*

صلوات بهلحاظ مضمونی ،گونهای از اذکار نوزدهگانۀ مذهبی است که خود دارای
شاخههای متن ّوعی هم بهلحاظ مضمون کالمی و هم بهلحاظ شیوههای اجرایی و
هم گونههای اجرا و مجریان آن است .این هرن عبادیمذهبی در نحلههای فلسفی
و در می��ان اهل طری��ق ،هم بهصورت آوازی و هم بههمراه ن��واز «دف» خوانده
میشود .در مجالس مولودیخوانی دو تا سه مضمون آن را بههمراه نوای دف و یا
دایره میتوان شنید .صلواتخوانی شاد بیشرت در مجالس عروسی و ختان و مجالس
ویژۀ اعیاد مذهبی ،نظیر نیمۀ ش��عبان انجام میش��ود .در این مجالس صلوات با
ریتمی  6/8خوانده میشود و اغلب صدای خواننده را سنج چوبی (کرب) و دف و
دایره و طبل کوچک همراهی میکند ،مانند صلواتخوانی شاد دزفول که منت آن
مربوط به دوازده امام(ع) است و در آخر به جملۀ «اللّه ماشااللّه ،جژنان ِه کنین برپا»،
میرس��د .اگر این صلواتخوانی ش��اد در شب نیمۀ شعبان انجام گیرد ،پس از این
جمله ،خواننده بهصورت بداهه این گونه میخواند که:
نو ِر َه َمه مو اومد – اللّه ماشاءاللّه
صاحب ال ّزمون اومد – اللّه ماشاءاللّه و...
در خانقاهها و جمخانههای اهل حق کرمانش��اه ،این ذکر ضمن آن که در حیطه
گونهای از موسیقی خانقاهی قرار میگیرد ،شکل اجرایی کندتری در حد  3/4و 4/4
رضع آمیزتری به خود میگیرد مانند :ذکر صلوات رسول اللّه(ص)
مییابد و حالت ت ّ
که مضمون ذکر جمعی آن این گونه است:
صل علی مح ّمد آقا یا رسول اللّه»
«اللّه اللّه یا اللّهّ ،
* پژوهشگر موسیقی

در موس��یقی خانقاه��ی اه��ل طری��ق قادری��ۀ کردس��تان،
صلواتخوانی ش��اد دارای قواعد ریتمیک متن ّوع میگردد که
همواره از رضباهنگ نهفته در ش��عر پی��روی میکند ،مانند
ذکر صلوات یاذاملکیه که هفت رضبی اس��ت .یا ذکر صلوات
یا نبی(ص) که بیش�تر در خانقاه پاوه خوانده میش��ود و در
اصطالح خودشان «لتَک» است ،مضمون آن این گونه است:
«یا نبی یا نبی یا سیدی اللّه اللّه ،صلّو علی و آله»
در می��ان اهل طریق در غرب کش��ور صلواتخوانی بر روی
متام ریتمهای موجود در موسیقی بههمراهی دف و دو ت َپلَه
(تاس) اجرا میشود ،صلواتخوانی در این نحلههای فلسفی
عموماً برای ش��ور آغازین جمع و آرامش بخشی به جمع در
زمان پایان یافنت مراسم کوره ذکر در «آیین حلقۀ دراویش» به
اجرا در میآید ،ا ّما این که چگونه در هر منطقه ملودی آوازی
ش��ور حرکت در جمع پدید میآ َو َرد و چگونه ش��یوۀ ملودی
آوازی جمع را به س��وی آرامش رهنمون میشود ،بسیار مهم
است ،چون در این منطقه ملودی شوق و شور در «شور» قرار
میگیرد و با «اصفهان» ملودی شعف و آرامش شکل مییابد.
در منطق��های دیگر قاع��دۀ دیگری جاری اس��ت ،بههمین
س��بب اهل طریق از روی گونۀ ذکر و صلواتخوانی افراد در
«حلقههای ذکر» متو ّجه منطقۀ زیس��ت فرد میشوند ،مثالً
میگویند :سق ّزی یا پاوهای یا مهابادی یا ...است ،چون ملودی
اثر اجرایی خاصیت بروز این مسئله را دارد ،در جمخانههای
اهل حق نیز براساس نوع ملودی که خواننده و نوازندۀ تنبور از
خود بروز میدهد ،محل زندگی او را میشناسند که نورآبادی،
صحنهای ،کرِندی ،یا اسالم آبادی است.
ای��ن هویت نهفته در ملودی ذکر بهوی��ژه صلواتخوانیها،
براس��اس ش��واهد موجود میتواند دارای ریشهای تاریخی و
کهن باش��د ،چون اگر ما ذکرخوانی فردی زرتش��تیان را که به
آن «منرتا» (مانرتا) میگویند ،مالک ملودی آوازی قرار دهیم،
در میان زرتش��تیان این رس��م هنوز وجود دارد که هیچ کس
اجازۀ استفاده از شیوۀ اجرای منرتای دیگری را ندارد و هرکس
باید اجرای ذکری ویژۀ خود را داشته باشد .این مسئله پس از
اس�لام در میانِ جمع تعمیم یافته و بدینترتیب بهگونهای از
ذکر قومی -قبیلهای رسیدهاند که براساس نوع نغمگی آنها
جغرافیای زیست افراد مشخّص میگردد.

خمینی(ره) در رسالۀ رشیف آداب الصلواه ،چهارده ادب را بر
صلوات خواندن مربوط و مرتتب دانستهاند که عبارت است
از  :ادب اس��تعاذه ،ادب تس��میه ،ادب اخالص ،ادب تفکّر و
تدبّر ،ادب تعظیم ،ادب نشاط و بهجت ،ادب محافظت ،ادب
مراعات ،ادب طأمنینه ،ادب تو ّجه و بزرگی پروردگار و ضعف
بن��ده ،ادب حضور قلب ،ادب تفهی��م ،ادب رفع حجابها و
موانع صلوات.
که در بخش آخرین سه مرحله را رشط دانسته اند :رفع حجاب
حب دنیا از س��وی کس��ی که صلوات میفرستد ،رفع حجاب
ّ
معاصی ،رفع حجاب خودبینی که الزمۀ یک فرد است.
در کت��اب جامع االخبار ،روایت  ،20فص��ل  ،28ص 68از قول
رس��ول خدا(ص) آمده است :هر که یک مرتبه بر من صلوات
فرستد ،حقتعالی صد مرتبه بر او صلوات میفرستد و هر که
صد مرتبه بر من صلوات فرس��تد ،حقتعالی هزار مرتبه بر او
صلوات فرس��تد و هر که حقتعالی بر او هزار صلوات فرستد
هرگ��ز داخل آتش نخواهد ش��د .در کتب دیگری چون ثواب
االعامل از ش��یخ صدوق ،دعوات از راوندی و مصباح املجتهد
از شیخ طوسی نیز بر اهم ّیت صلواتخوانی اشارههای فراوان
شده است ،درباره اهم ّیت صلواتخوانی در اکرث کتب مذهبی
روایات فراوان نقل ش��ده اس��ت ،ا ّما آنچه که ب��رای ما دارای
اهمیّت اس��ت ،گونههای صلوات بهلحاظ مضمون و اجرا و
متأسفانه در زمانۀ
شیوههای اجرایی آنها است که باید بگویم ّ
کنونی رو به فراموش��ی رفته است ،درحالیکه اگر برخی
از ذاکرمناها بهجای روی آوردن به مضامین و ملودیهای
بیهویت برای نوحه و ستایش��گری و ذاکری تالش میکردند
ت��ا یک گونه از صلواتخوان��ی را بهلحاظ مضمونی به جمع
مخاط��ب خود آموزش دهند تا کن��ون این هرن کهن در میان
جامع��ه بهویژه نوجوان��ان و جوانان جایگاه مه��م و واالتری
مییافت.
این��ک در این مجال به س��هم خود به مع ّرف��ی انواع صلوات
در ای��ران میپردازیم و گونههای آن را بهلحاظ مضمون بیان
میکنیم.
صلوات در ایران دو حالت اجرایی دارد که براس��اس مضمون
تقسیم میشود به:

ذکر صلوات در مرتبۀ عالی خود اظهار بندگی و تسلیم محض
والیت و اعالم توحید است .گرچه راز و رمز نهفته در صلوات
م ّزین به ارساری است که در ح ّد قلم حقیر نگارنده منیباشد
ا ّما ازآنجاکه در گوش��ه گوشۀ کالم وحی اش��اراتی رمزآلود به
صلوات و دعا برای رس��ول خدا(ص) ش��ده است ،پیشینان ما
بههمین س��بب در هر دورهای به بسط و گسرتش مضمونی
صلوات اندیش��یدهاند و حتّی برای اجرای آیی��ن آن آدابی را
نوشته و نانوشته بر این امر مرتت ّب کردهاند ،چونان وضوداشنت،
پاک ب��ودن لباس و مکان ،رو به قبله داش�تن و ...که همگی
امام
نشان از اهم ّیت این هرن عبادیمذهبی دارد ،حرضت
ا ّما بیستوهش��ت صل��وات بلند در ایران وجود داش��ته که
 -1صلوات کوتاه
 -2صلوات بلند
در افواه عامۀ جامعۀ ایرانی براس��اس یافتههایم بیس��تونه
صلوات کوتاه وجود داش��ته اس��ت که امروزه دو تا سه منونه
از آن را منیش��نویم ،عالوه بر آن ش��انزده صل��وات کوتاه در
صحیفۀ س ّجادیه وجود دارد که مردم آنها را نیز میخواندهاند،
بدینترتیب چه��ل و پنج عنوان صلوات کوتاه در ایران وجود
داشته است.

ام��روزه کمرت از آنها و اجرایش��ان میتوان نش��ان یافت این
بیستوهشت عنوان به رشح ذیل هستند:
صلوات بر پیامرب(ص)
صلوات بر امیراملؤمنین(ع)
صلوات بر سیدۀ نسوان ،حرضت فاطمه(س) با چنین آغازی:
اللّه َم َص ّل َعلی الصدّی َق َه ِ
فاطمه ال َّزکیه...
صلوات بر امامحسن(ع) و امامحسین(ع) با چنین آغازی :اللّهم
صل علی ال َح َسن و ال ُحسین عبدَیک ولیک وابنی رسولَک...
ّ
صل علی
صلوات بر علیبنالحسین(ع) ،با چنین آغازی  :اللّهم ّ
َعلّیبنالحسینسیدالعابدین....
صلوات بر امام مح ّمد باقر(ع)
صلوات بر امام جعفر صادق(ع)
صلوات بر امام موسیبنجعفر(ع)
صلوات بر امامرضا(ع)
صلوات بر امام مح ّمد تقی(ع)
صلوات بر امام علی ال ّنقی(ع)
صلوات بر امامحسن العسکری(ع)
صلوات بر امامزمان(عج)
صلواتجمعه
صلوات دوازده امام(ع)
صلوات والدت پیامرب (ص)
صلوات چهارده معصوم(ع)
صلوات صحیفۀ س ّجادیه
صلوات روایت شده از حرضت رضا(ع)
صل��وات فتح (صل��وات چه��ل کلمه ک��ه در چه��ل بامداد
میخواندند)
صلواتمخصوصمدینةال ّنبی
صلوات روایت شده از امیراملؤمنین(ع)
صلوات روایت شده از امام جعفر صادق(ع)
صلوات درم��ورد امامزمان(عج) ،معروف ب��ه صلوات روایت
رضاب اصفهانی
ّ
صلوات امامسجاد(ع) بر رسول اکرم(ص) در صحیفۀ س ّجادیه
دو قسم صلوات از امام زین العابدین(ع) که خواندن آنها در
ماه شعبان سفارش شده است.
صلوات ویژۀ ماه مبارک رمضان در مفاتیح الجنان
صد صلوات ک��ه در روایات آمده که حرضت جربییل آن را به
پیامرب(ص) آموخته است.
عالوه بر این بیس��ت و هشت مضمون ،صلوات آموزشی نیز
متأسفانه طی چهل سال اخیر این
در ایران وجود داش��ته که ّ
صلواتخوان��ی هم در ایران فراموش ش��ده اس��ت .بهخاطر
دارم که نارشی خوش ذوق در مش��هد این صلوات را در قالب
پوس�تری چهاررنگ چاپ کرده ب��ود و در اطراف حرم مط ّهر
رضوی به دست چند نوجوان خوش صدا سپرده بود و آنان با
صدایی رسا و زیبا آن را میخواندند و به مردم عرضه میکردند،
صلوات جمعی برای آمرزش رفتگان و صلواتخوانی جمعی در
اعیاد و جشن عروسیها.

صل��وات ازآنجاکه به یک ب��اور دینیمذهب��ی پیوند محکم
میخ��و َرد ،بهلح��اظ مضامی��ن ،گوناگونی یافت��ه و بههمراه
مضامین ،گونههای آوازی آن تغییر یافته اس��ت و شکلهای
اجرایی بدیعی داشته که امروزه فراموش شده است ،درحالیکه
در گذشتهای نهچندان دور «ختم صلوات» جزو آداب و رسوم
ماهانۀ ایرانیان بود ،حتّی برای این ختمها «روش» داشتهایم،
برای آشنایی بیشرت با این روشها میتوانید به کتاب لئالی فیض
کاشانی ،عارف بزرگ ،مراجعه کنید.
اینک در جامعهای زندگی میکنیم که رسچشمۀ فرهنگی آن
اس�لام ناب مح ّمدی است ،پس بهرت اس��ت حداقل برای یک
ب��ار هم که ش��ده ،در جهت زندهکردن ای��ن هرن کهن یعنی
«صلواتخوانی» ،بهجای اجرای جش��نوارهها و کنرستهای
تکراری ،هزینهای را رصف برگزاری جشنوارۀ «صلواتخوانی»
کنیم تا نسل جوان ضمن آشنایی با هرنهای عبادی  -مذهبی،
تشویق به انجام آن شوند.
ب��رای نگارندۀ مطلب جای تع ّجب دارد که چرا وزارت آموزش
و پ��رورش در طول م��دّت تحصیل دانش آم��وزان حتّی یک
صلوات بلند ،یا چند صلوات کوت��اه را جزو دروس دینی قرار
نداده تا حداقل دانش آموز بداند که مفاهیم صلوات چیست
و «صلواتخوانی» هرنی مقدّس از ش��اخۀ موسیقی عبادی -
مذهبی در ایران است.
در پایان با مخترصی از چند منونه صلوات سخن خود را به پایان
میبرم و امیدوارم مسئولین فرهنگی در این گونه امور کوتاهی
نکنند.انشاءاللّه!
صل��وات والدت پیام�بر(ص) که در گذش��ته آن را به تصنیف
ماندگاری تبدیل کردند و اجرای موسیقایی زیبایی از آن انجام
شد.
روایت :اصفهان
روایت استادان :قوام و حمیدی
ف الدُّجا ِب َجاملِ ِه
بَلَغ ال ُعلی بِکاملِ ِه | کشَ َ
میع ِخصالِ ِه | صلّوا َعلَی ِه َو آلِ ِه
َح ُس َنت َج ُ
رشف و جالل پیمربان | بود از جالل مح ّمدی (ص)
سبب وجود جهانیان | همه از کامل مح ّمدی (ص)
نرســـد ِخــــ َرد به کمــــال او | نه بَشَ ــــر به کن ِه جالل او....
«صلوات در مجالس شادی» ریتم  6/8 :روایت  :خراسان
دایم صلوات بر مح ّمد (ص) | بر نسل علی و آل احمد
بر ُحسن و جامل پاک احمد | دایم صلوات بر مح ّمد (ص)
یا رب بگشا ره حقیقت | هم باز منا دری ز رحمت
هم الیق درگهت تحیت | همواره به جانشین احمد
صلوات فرشتگان رسارس | از ا ّول دهر تا به آخر
بر فاطمه (س) دختــر پیمبـر| پیوستـه بود سالم بی حـد...

«صلوات جمعی برای آمرزش»
صل َعلی مح ّمد | و آلِ ِه املُستلکی َن االَم َجد
اللّهم ّ
صلواتک الدامئه املُنیفَه | َعلَی الن ّبی املصطفَی املُسدّد
صل َعلی ِه َو َعلَی َعلی | َو ِصیه املجا ِه ِد املؤید
ّ
صل َعلی الصدّیق ِه الطا ِه َره | فاطمه الزهرا بنت احمد...
ّ
«صلواتخوانیآموزشی»
روایت :دزفول
ا ّول خوانم ز دل نام علی(ع) را ،هامن د ّر و شاه نجف ،ولی را
صل َعلی مح ّمد صلوات بر مح ّمد
ّ
بعدازعلیحسنبود،چونغنچهدرچمنبود،امامارجمندبود
صل َعلی مح ّمد صلوات بر مح ّمد
ّ
سوم،امامحسین(ع)است،حسینرسوقامت،اومیکندامامت
صل َعلی مح ّمد صلوات بر مح ّمد
ّ
زین العابدین به زاری ،او میکند یاری ،در وقت بی قراری
صل َعلی مح ّمد صلوات بر مح ّمد
ّ
شایان ذکر است که مضمون این صلواتخوانی در هر منطقه
از ایران متفاوت میش��ود ،در مناط��ق آذربایجان به یکی دو
منونه با زبان ترکی آن نیز برخوردم که بسیار جالب و شنیدنی
بود.
«بخشیازصدصلواتکهدرماهرمضانهرشبخواندهمیشد»
بسم اللّه الرحمن الرحیم
الف صلو ٍ
ات و الف سالم علیک یا سید املرسلین و آلک
الف صلو ٍ
ات و الف سالم علیک یا سید النبیی َن و آلِک
الف صلو ٍ
ات و الف سالم علیک یا سید املؤمنین و آلِک
الف صلو ٍ
ات و الف سالم َعلَیک یا سید املُسلمین و آلِک
الف صلو ٍ
ات و الف سالم علیک یا سید املتقّین و آلِک....
« بخشی از صلوات چهارده معصوم که در ماههای شعبان و
رمضان خوانده میشود».
َرب ّنا َص ِّل َعلی اح َمد خیراملُرسلینا
َرب ّنا َص ّل َعلی َمن َرحمة للعاملینا
رب َعلی املولی امام امل ُ ّتقینا
َص ّل یا ّ
زَوجِ زهرا َولی اللّ ِه امیراملؤمنینا
ِنت ال ّرسولام ابیها
ربّنا َص ّل َعلی ب َ
َو َعلی فاطمه الزهراءام االَطَیبینا
رب علی السبطین نو َرینِ علی
َص ّل یا ّ
صل علی الس ّجا ِد زین العابدینا
َرب ّنا ّ
شناخت «صلواتخوانی» در گذشتهای نهچندان دور از مادران
آغاز میشد ،آنان بههنگام الالیی خواندن برای کودکان خود،
آنان را به مفاهیم صلوات و آش��نایی با خاندان پیامرب عادت
میدادند مانند الالیی دزفولی زیر:
ا ّول نام خوشت گویم به اللّه
دوم پیوسته حال گویم آالال
سوم صلوات بر روی مح ّمد (ص)
چهارم حیدر ک ّرار و موال
الال الال رودم الال...

در کنار این جریان هرنی ،مادر بزرگها و پدربزرگها با خواندن
"متل"هایی که به رسعت در ذهن کودکان نقش میبست آنان
را با صلوات و صلواتخوانی آشنا میکردند ،چون آموزۀ متل
دارای منادهایی بود که هامره از مظاهر طبیعت افراد نظیر
جانوران گیاهی بهره میبرد ،کودک در حال رشد هم آموزش
شناخت پیرامونی خود را میدید و هم با مفاهیم معنوی آشنا
میشد ،مانند متل "باغ پونه" که در اکرث نقاط ایران ،با کمی
دگرگونی در لهجه یا واژگان خوانده میشد:
رفتم به باغ پونه | دیدم بلبل میخونه
گفتم بلبل دیوونه | بیا بریم به خونه
آقام رفته مدینه | رس قرب سکینه
ای مرغ زرد و آبی | امشب کجا میخوابی
زیر علم پیمرب | صلوات بر مح ّمد(ص) (پیمرب)
همی��ن ک��ودکان بههن��گام نوجوان��ی در آیینه��ای قومی
– منطق��های به همی��اری میرفتن��د و در آنجا نی��ز بهطور
گروه��ی «صلواتخوان��ی» میکردند مانن��د :صلواتخوانی
کودکان و نوجوانان در آیین تیرماس��ینزه (س��یزده) مازندران
و ی��ا «صلواتخوانی» در آیین پیوند عروس��ی که با بهره از
ن��ام چهارده معصوم(ع) خوانده میش��د که آغاز آن در آیین
صلواتخوانی پیوند چنین بود:
ا ّول خوانم خدا را
رسول انبیاءرا
علی مرتضی را
صل علی مح ّمد
ّ
صلوات بر مح ّمد...
به ی��اد دارم که این «صلواتخوانی» را نارشین مش��هدی در
کاغ��ذی ارزان در قط��ع  A4با قیمت «یک ری��ال» به چاپ
رسانده بودند و تا حدود چهل سال پیش ،ب ّچههای خوش صدا
جلوی بستهای حرم حرضت رضا(ع) آن را به مردم عالقه مند
عرضه میکردند ،بدینترتیب هم مدام صدای «صلواتخوانی»
نوجوانان در اطراف حرم مط ّهر بلند بود و هم تبلیغ مفاهیم
معنوی ص��ورت میگرفت .امروزه فقط صدای ماش��ینها و
بوقهای گوشخراش را باید شنید.
«صلواتخوانی» در آیین «چاووش سفرهای زیارتی» نیز رایج
ب��ود و بدین لح��اظ همواره به زیارت رفت��گان و یا از زیارت
آمدگان اماکن مقدّس��ه ،ب��ا «چاووش صل��وات» یا «صلوات
چاووش خوان» همراهی میش��دند که مردم را به فرس��تادن
صلوات ترغیب و تش��ویق میکرد و کوچ��ه و گذرها با ترنّم
صلوات مرتنّم میشد:
مانند صلوات ویژۀ چاووش سفر به مشهد مقدّس:
به یازده پرسان علی ابیطالب
به ماه عارض هر یک ،جدا جدا صلوات
بلند بگو اگر عیب بر زبانت نیست
به شاه ق ّبۀ طال ،امامرضا(ع) صلوات

و یا چاووش سفر به عتبات عالیات و نجف:
علی(ع) است فاتح خیرب کلید باب نجات
که بر حبیب خدا خاتم انبیاء صلوات
علی(ع) به حق و حق با علی است در خلوات
علی است آیۀ رحمت که بر علی صلوات
و یا در شکل دیگری از بیان:
ا ّول از شوق حمد بسم اللّه
بعد از آن ال اله اال اللّه
چون که ما قصد کربال کردیم
طلب نرصت از خدا کردیم
بر مح ّمد و آل او صلوات
ای��ن اش��عار که با ص��دای چ��اووش خوانان خ��وش صدا در
گوش��ههای «چهارگاه» خوانده میش��د ،همه را بر رس شوق
میآورد ،گاه چ��اووش خوانان خود رسای��ش «صلوات نامه»
میکردند که هر شهری از ایران دارای صلوات نامۀ ویژۀ خود
بود .مانند صلوات نامۀ آباده ایها (شهری در استان فارس) که
صلوات نامۀ ویژۀ سفر به مشهد مقدّس داشتند با این مضمون:
بهصورت قصیدهای بلند:
دوستان رو به خراسان رضا باید کرد
جان به قربانی ایوان طال باید کرد
بارگاهــی که مشهد شده بر پا یـــاران
بر نثار حرمش جان به فدا باید کرد
بلنـد بگـو اگر شــوق مرقــدش داری
به صاحب حرم و گنبد طال صلوات
و...
آیینهای کار در ایران نیز از «صلواتخوانی» بهره میبردند
مانند «صلواتخوانی» بههنگام «جشن خرمن» یا «محصول»
که بیشرت این شعر خوانده میشد:
خـوش رحمتــی است یــاران
از قطــره قطــره بــاران
گوییـــم از دل و جـــان
صلــوات بر مح ّمد (ص)
گـــر مؤمنــی و صـــادق
با مــا شــوی مــوافــق
کوری هر منافق
صلوات بر مح ّمد
در آیینهای کار کش��اورزی از زمان آماده سازی زمین بهطور
گروهی تا زمان برداش��ت محصول همواره دوره به دوره یک
«صلواتخوانی» ویژه انجام میشد« ،صلواتخوانی» هنگام
شخم ،هنگام بذرپاش��یدن ،هنگام آبیاری ،و هنگام برداشت
رایج بود و خوانده میشد .در پارهای نقاط ا ّولین دستۀ چیده
شدۀ محصول و در پارهای نقاط دیگر آخرین دستۀ چیده را با
صلوات جمعی همراهی میکردند ،که به آن «صلوات دسته»
میگفتند.

و دارد« ،صل��وات ورود»« ،صل��وات آغ��از»« ،صلوات چرخ»،
«صلوات میانداری»« ،صلوات گود» (پایان کار).
در آیینهای نحلههای موسیقی فلسفی و باورمدارانۀ قومی
نیز «صلواتخوانی» جایگاه ویژۀ خود را دارد ،بهعنوان مثال
در خانقاهه��ای دراویش کردس��تان دو ختم صل��وات انجام
میشود ،که یکی مشهور است به صلوات و دعای ایوب پیامرب
(س) ،و دومی مش��هور است به «صلوات رشیفه» که در هر
بار یکصد صلوات آهنگین بهصورت گروهی و ذکر وار خوانده
میشود و در خالل کورۀ ذکر نیز با ریتمهای هفت رضبی و
یا دو رضبی و چهاررضبی ،صلواتخوانی با بهره از سبک شعر
عراقی و به زبان کردی انجام میشود .مانند:
ما ذ ّرهایم و ناچیز ،جانان ما مح ّمد (ص)
ما بندهایم و قربان ،سلطان ما مح ّمد (ص)
ما را به باغ ج ّنت دیگر مخوان معینی
باغم بس است و فردوس ،بستان ما مح ّمد (ص)
صل علی مح ّمد(ص) صلوات بر مح ّمد (ص)
ّ
در آداب و مراسم ویژۀ بهبودی بیامر و َجسنت از یک بیامری
مهلک که او را به «غسل شفا» میبردند نیز «صلواتخوانی»
انجام میگردید ،در مراس��م نامگذاری کودک تازه به دنیاآمده
مجلس «صلواتخوانی» برگزار میش��د ،در مراسم سمنوپزان
نوروزی و پایان ماه رمضان نیز «صلواتخوانی» با آداب و آیین
ویژه برگزار میگردید.
کارب��رد «صل��وات» در زندگی جامعۀ ایران��ی آن قدر بود که
شاعران بسیاری که هم از ذوق ادبی بهرهای داشتند و هم به
فرهنگ مردم ارج مینهادند ،خود به رسودن اشعاری پرداختند
که در آن «صلوات گیری» از مردم نقش اصلی را داشت ،بدین
ش��کل که منت بهگونهای رسوده میشد که شنونده با شنیدن
و شناخنت پایان هر بیت وادار به «صلوات فرستادن» میشد،
به این منظومهها ک��ه در قالب غزل و قصیدههای بلند بود،
«صل��وات نامه» میگفتند ،با پدیدآمدن دو بیتی و رباعی در
ش��عر پارسی ع ّدهای نیز در فرهنگ عا ّمه از این بخش از هرن
سود جسته و دو بیتیهای صلوات و یا رباعیات صلوات کردند
که بر زبان افواه جامعه هنوز هم جریان دارد.

پرونده عکاسی
پرونده عکاسی

با آثاری از  :مصطفی پیوندی  ،فرزاد باقرزاده ،
غالمرضا آذری خاکسرت ،حامد امان پور قرائی

در آداب زورخانهای نیز «صلواتخوانی» جایگاه خود را داشت
عکس از آذرخش شفیعی کدکنی

صحن عتیق ثبت کردهاند همواره از الفبای برصی یکس��انی
بهره گرفته اس��ت .قاببندیهای عمودی ،آسامن فراخ و آبی
رنگ در روز و آسامن تیره و گسرتده در شب که در ارتباط با
نورهای محیطی ِمنعکسشده از ایوان طال ،شب دیگری را برای
زائر ترسیم میکند .همچنین تالش برای حفظ تقارنسازیهای
موجود در مع�ماری صحن و ای��وان و در انتها ،بهرهگیری از
حداکرث عمق میدان وضوح برای دستیابی به حداکرث جزییات
در بافت از دیگر ویژگیهای ساختاری در تصاویر ثبت شده
در صح��ن عتیق (انقالب) هس��تند .ایوان طالی صحن عتیق
در رسارس زندگی روزم ّرۀ ش��یعیان حضوری چش��مگیر دارد.
پوسرتهای تزیینی نصب شده بر دیوار خانهها و مساجد ،طرح
جلد کتابهای دعا ،تقویمها و رسرسیدهای ساالنه و همچنین
هدایا و موا ّد تبلیغاتی مانند تصاویر بزرگ درون ش��هری و...
بیانگر تصویری است که از حرم مط ّهر رضوی به شکل مدلی
مشخّص ارایه شده و قوام یافته است.
روای��ت صادق رحامنی ،عکاس سیس��الۀ کاش��مری ِس��اکن
مشهد ،اما جنس دیگری است .با کمی تأ ّمل بر روی عکس در
مییابیم ،عکاس با عمل "بازعکاس��ی "3از تصویری دیگر  -در
اینج��ا ایوان رشقی 4صحن عتیق (انقالب)  -رویکرد دیگری از
تصویرسازی ِآیینی را پیش گرفته است .وضوح و میزان دقّت
در بازمنای��ی جزئی��ات در این عکس ،پایین اس��ت و با آنچه
پیش�تر بهعنوان وجود الفبای برصی در شکل مرسوم عکاسی
آیینیمذهبی اش��اره شد ،متفاوت اس��ت .در دل آسامنِ این
بار غیرشفاف و غیردرخشندۀ حرم مط ّهر ،دستنوشتههایی

«ایوان رشقی»
به روایت دیگر

نگاهی به عکس صادق رحامنی؛
برگزیدۀ دومین جشنوارۀ ملّی عکس مشهد
مصطفیپیوندی

از میان تصاویری که در گذر ایّام و از پس گامهای عکاس��ان
آیینی و در ادامۀ این سالها ،دوربینهای حارض در تلفنهای
تجسمی بارگاه من ّور
همراه گردشگران مذهبی بهعنوان مناد ّ
علیبنموس��یالرضا(ع) به ثبت رسیده است ،تصویری از
ای��وان طال 1به همراه گنبد و گلدس��ته نشس��ته در صحن
عتیق (انقالب) 2اس��ت که بیش�ترین حض��ور و یاد را در
اذهان زائ��ران امام هش��تم به خود اختص��اص میدهد.
وجود تناسبی بینظیر میان گنبد و گلدسته در پس ایوان طال
حس بندگی
از زاویۀ ناظر ایستاده در صحن عتیق ،با تشدید ّ
در زائ��ر و در نتیجه آن ایجاد تزکیۀ نفس در عاش��ق؛ باعث
ماندگاری تصاویر بیشامر در ذهن زائران شده است .تصاویری
که دوربینهای عکاسان مذهبی از ایوان طال در ضلع جنوبی
* عکاس مستند

peyvandi_1986@yahoo.com

عکس از صادق رحامنی

حضور دارند که نشاندهندۀ شامرههای تلفن مکان و اشخاص
متفاوت است .از شامره تلفن آشپزخانه گرفته تا نام فردی که
نگارنده دس��تکم برای یادآوری ِخود از عبارت "جواد دوست
مهدی" در ذیل ش�ماره اس��تفاده کرده است .از نحوۀ نوشنت
زاویهدار خطوط و حضور مرتاکم ش�مارهها و نام اشخاص در
کنار هم ،میتوان حدس زد که همواره در نوشنت آنها عجله
وجود داشته است .گویی در پی نبود کاغذ برای نوشنت ،نگارنده
از تصویر حرم اس��تفاده کرده اس��ت .در سمت راست قاب،
نشانههایی از وجود چسب نواری شاید در گذشته ،مشاهده
میشود .سقاخانۀ طال در پایین قاب به شکلی برش خورده که
گویا بر جدا س��اخنت این تصویر از خارج قاب تأکید دارد .این
عکس میتواند برش تصویری از میان یک کتاب س��الشامر یا
یک تقویم دیواری باش��د .آنچه مش��خّص است این است که
تصویر فوق با تو ّجه به برخورداری از رنگامیههای غیر شفاف،
منیتواند بهعنوان مثال ،عکسی بزرگ و دیواری باشد .بررسی
اندازه و نسبت حروف با دیگر عنارص حارض در فضای تصویر،
بر این استدالل که عکاس تصویر را از میان کتابچهای کوچک
و یا آویزی دیواری انتخاب کرده است ،تأکید میکند .رحامنی
با هوش��مندی و بهرهگیری از ط ّنازی همیشگی اقوام جنوبی
خراسان ،فضای اطراف تصویر را حذف کرده است .این متهید
ساختاری ،دو نتیجۀ کلیدی را برای عکس در پی دارد .نخست
آن که با حذف جهان خارج از قاب" ،ماهیت وجودی و مکانی
تصویر ب��ه عکس درآمده" همچن��ان در ابهام میماند .نکتۀ
مهمت��ر آن که عکاس با حذف جهان خ��ارج از قاب ،ماهیت
ترکیببندی برصی خود را به هامن مؤلّفههای آشنا و از پیش
تجسمی عکس صادق
تعیین شده کامالً نزدیک میکند .شکل ّ
رحامنی فارغ از خرق عادت هایش ،کامالً شانه به شانۀ تصاویر
مرس��وم از بارگاه ملکوتی امام هشتم حرکت میکند ،ا ّما در
لحظۀ بعد مسیر خود را تغییر میدهد.
ام��روزه ش��یوههای تبلیغ مذهب��ی ادیان توحی��دی همواره
می��ل به یافنت "تک روایتی" مش��خّص و پایدار دارند .آنجا که
ب��ا بهدس��تدادن الگویی مش��خّص و تک بعدی ،خواس��ته
ی��ا ناخواس��ته ،در ذهن ره��روان مذهبی از دی��ن ترجمهای
غیرمنعطف و ثابت تصویر میکنند .شایس��ته است مبلّغان
توامنند مذهبی ،با اس��تفاده از بیشرتین ظرفیتهای ارشادی
ادیان توحیدی ،در اینجا رشیعت اس�لام ،با استفادۀ حداکرثی
از انعط��اف ذاتی دین ،بهگونهای عمل کرده که همزیس��تی
اجتامعی مردم با کالن مفهوم دین گس�ترش یابد تا رسیدن به
آرمان همیش��گی انبیای الهی که هامنا شکل گیری جامعهای
مبتنی ب��ر ماهیت دین و حاکمیت خداوند بر زمین اس��ت،
تجسمی بهعنوان
محقّق شود .در این روزگار نقش رسانههای ّ
اب��زاری قدرمتند و نافذ در حوزۀ تبلیغات مذهبی بیش از هر
زمان دیگری واجد اهمیّت و مستلزم تو ّجه است .در روزگاری
که رسانههای جمعی با بهرهگیری از شیوههای نوین تبلیغات
سعی در همگامکردن هرچه بیشرت مخاطبان با اهداف خود

را دارند ،نیاز به وجود مبلّغ مذهبی مسلّط به سازوکار رسانه
بیش از پیش احساس میشود .صادق رحامنی به آسانی درک
مخاط��ب از ارتباط با دین و ج��اری بودن رشیعت در زندگی
انسان را به سطحی باالتر و و البته ،متعالیتر رهنمون میسازد.
عکاس با دوریجسنت از شیوههای تبلیغاتی کدگذاری شده و
نظام مند ،فارغ از تصویرس��ازیهای تزیین��ی و عنارص تکرار
ش��ونده ،با چنگ انداخت به "ذات ِزیس��ت دینی ِاین مردم"
تبدیل به آیینهای متام قد میشود برای منایش صادقانۀ حرکت
زالل دین در میان تودۀ مردم.

پانوشت:
 )1ای��وان جنوبی یا ایوان طال ،در ضلع جنوبی ِ صحن عتیق (انقالب)
اس��ت .نادرشاه افشار س��طح ایوان را در س��ال  1145طالکاری کرده
است .ایوان طال ،ایوان نادری هم خوانده میشود.
 )2صحن عتیق :ا ّولین صحن حرم مط ّهر که در قس��مت ش�مالی ِحرم
واقع اس��ت .صحن عتیق (کهنه) از یادگارهای دورۀ س��لطان حس��ین
بایقرا ( 912 – 875ﻫ.ق) اس��ت که به کوش��ش امیرعلی ش��یرنوایی
س��اخته ش��ده اس��ت .صحن عتیق ،امروزه با نام "انق�لاب" خوانده
میشود.
Rephotography )3
 )4ایوان رشقی :در ضلع رشقی صحن عتیق (انقالب) واقع شده است.
نقاره خانه در باالی ایوان رشقی قرار دارد.

شغل رشیف...

بررسی پدیدۀ عکاسی
در ساختارهای اجتامعی ،بخش دوم
فرزاد باقرزاده*

در بخش ا ّول این س��خن جای پای تاریخ عکاس��ی را تا ورود
به ش��هر مشهد دنبال کردم .اکنون در بخش دوم بر جریانات
فرهنگی شهر مترکز میکنم .یحیی زکاء در کتاب تاریخ عکاسان
و عکاس��ان پیشگام در ایران سهم جزیی را به عکاسان مشهد
اختصاص داده ،ا ّما با تو ّجه به ریشۀ عمیق عکاسی در شهرهای
مقدّس و فقدان نوشتار در بخش فرهنگی عکاسی آن ،سعی
دارم مش��اهداتم را با تو ّجه به ساختار اجتامعی و معارصاین
شهرمطرحکنم.
ا ّولین عاملی که عکاسی را به شهرها دعوت میکند صنعت
گردش��گری اس��ت .این گرایش با عنوان عکاس��ی توریسم
شناخته میش��ود .شهر مش��هد نیز از جایگاه متفاوتی در
ای��ن زمینه ب��رخوردار اس��ت؛ زیرا عالوه ب��ر آن ،جاذبهای با
عنوان زیارت را در خود جای داده اس��ت و در ابعاد گوناگون
اداره میکند .اگر در ابتدا از پرداخنت به تاریخ آن در عکاس��ی
خ��ودداری کنم و مس��تقیم کالم را در رشایط کنونی آن ادامه
دهم برای درک درست ،نیازمند مقایسۀ این دو خواهیم بود.
در سفرها ،عکس مهمترین جایگاه خاطرات مردمانش است.
مردم متایل دارند خاطراتش��ان را می��ان عکسها مرور کنند.
هیجانهای س��فر در لحظۀ فرشدهشدن دکمۀ شاتر در نگاه
انس��انهای درون تصویر جمع میشود و سالها بعد هامن
توسط صاحبانش��ان بازخوانی میشوند .در نتیجه ما
نگاهها ّ
محل زندگی
تالش میکنیم تا تصویر ایدهآل خود را در خارج از ّ
ثبت کنیم؛ ا ّما هنگامیکه سخن از مکان قدسی به میان میآید
این ایدهآلها تغییر میکنند .عامل زیارت در برخی ش��هرها
جایگزین سیاحت ش��ده؛ از این رو جمع ّیتی که روانۀ زیارت
میش��وند دارای فرهنگ و ارزشهای متفاوتی هستند؛ متایز
عکاسی سیاحت و زیارت نیز برخاسته از تفاوت این ارزشها
است.
برای رس��یدن به نتیجۀ مطلوب ،تصاویر را مس��تقیم بررسی
میکنم و ب��ه "ایدهآ ل ثبت" در چنین عکسهایی میپردازم.
انگیزه و ارزش ثبت عکاس��ی در میان مکان قدس��ی تو ّجهام
را جلب ک��رده ،زیرا معتقدم با ثبت تصوی��ر در کنار بقایای
یک بنای تاریخی عمیقاً متفاوت اس��ت .تفاوتها در شامیل
تصوی��ری تا وضعیت روان��ی در چهرهها موج میزنند :نحوۀ
* عکاس

farzadbphotographer@gmail.com

ایستادن و حرکت دست در ضمن آن ،نوع پوشش و احساس
چهره همگی بخشی از معنای زائر هستند که درنوع خود یک
شخصیت و شامیل آرمانی برای او ساخته است .با این وجود
بعید بهنظر میرسد زیارت کننده ،مانند تقلید از شخصیتهای
ماجراج��و یا هم��واره خندانِ موج��ود در عکسهای نخمنای
توسط عکس باشد .حال
مجلاّ ت ،در پی بازسازی چیزی تص ّنعی ّ
پاسخ به روابط میان عکس و امر مقدّس زیارت کمی پیچیده
است؛ ا ّما راهگشای داستان را در جایی دیگر یافتم :معنویت.
موضوع معنویت ،متایز عکاسی زیارت با سایر مسایل مربوط
به توریس��م را توضیح میدهد .ای��دهآل در چنین تصویری،
منایش یک صحنۀ قدس��ی بهنظر میرسد .داشنت این تصاویر
نه تنها حفظ خاطرات بلکه تأکید بر ایامن ش��خصی اس��ت.
تصویر ،زائر و خانوادهاش را انسانهایی محرتم نشان میدهد.
عکس ،به او برای رسیدن به معنویت آرمانیاش کمک میکند،
توس��ط یک نقاش ،حوزۀ معنویت
مانند تصویرگری آرزویی ّ
از پیچیدگیهای عمیقی برخوردار است؛ هنگامیکه در اشیا
یا خاطرات رس��وخ کند ،آنها را نیز دچار هامن پیچیدگیها
میسازد .به گامنم معنویت و پونکتومِ پنهانی که بارت سعی
در توضی��ح آن دارد ،از جنس هم هس��تند .زیرا هر دو مانند
رازی فاش نش��دنی در عمق تصویرحک شدند« :پونکتوم در
یک عکس حادثه ایی است که در من فرو میرود و زخمیام
میکن��د ،کبود و دردناک ،بی آن که بدانم از چیس��ت» (اتاق
روشن ،روالن بارت) .از سوی دیگر معنویتها تنها برگرفته از
تقدّس اش��یا نیستند بلکه ریشه در معانی و مفاهیمی مانند
ش��جاعت ،عش��ق و ایامن دارند ،از ایرنو پونکتومِ معنویت را
میتوان در تصویر یک مادر نیز یافت.
تصوی��ر آرمانی زائر در کنار مکان ب��رای او هم ارز ت ّکهای از
آن مکان اس��ت .توریس��ت عالقه دارد تصاویر مسافرت را به
دوس��تان و اطرافیان نش��ان دهد؛ درحالیکه خاطرات عکس
حاصل از س��فر زیارتی در خل��وت و در جمع نزدیکان مرور
میش��ود .به سخنی دیگر برخالف عکاسی توریسم ،عکاسی
زیارت وارد مرزهای خصوصی خانواده میشود؛ این در حالی
اس��ت که معنویتها نیز در خلوت انسانها رقم میخورند.
عمدۀ مرصفکنندگان تصاویر زیارت نه ساکنین آن شهر بلکه
زائران هستند .این طور بهنظر میرسد که متایل و محبوبیت
این گونه از عکاسی برای شخص زائر نیز رفته رفته رو به دور
ش��دن اس��ت .این رویداد مانند رویاهای کودکی ،و داشنت
وسیلۀ مورد عالقهاش میمناید که درگذر زمان شور و اشتیاق
آن کمرنگ میشود .عکسهای زیارت نیازهای روحانی مردم
را تأمین کرده اند.
س��الها بعد خاطرات عکسها همراه با مرگ شخصیتهای
تصاویر فراموش میگردند ،پونکتوم تغییر میکند و مخاطبها
نیز جایگزین میش��وند .در گرو ای��ن تغییرات ،تأویل تصویر
زیارت در میان سایر خاطرات باقی مانده از مردمان بهگونهای
متفاوت آغاز میشود...
عکس از آذین مهرعلیزاده

سی ِر س ّیاح

ابراهیم ذهبی؛ سیاح ِعکاسی خراسان
غالمرضا آذری خاکسرت*

توسط نی یپس و
یک دهه پس از اخرتاع دوربین عکاس��ی درس��ال1893مّ .
داکر 1این صنعت وارد ایران میش��ود .آغازگران عکاسی در ایران ،اروپاییانی
از کشورهای روسیه ،فرانسه ،اتریش و ایتالیا بودند که در مدرسۀ دارالفنون
نیز تدریس میکردند.
میتوان گفت تقریباً در سال 1263ﻫ.ق ،تهران دارای عکاسخانه بوده است.
ا ّما تاریخ ورود عکاسی به خراسان به سال1283ﻫ.ق بازمیگردد ،مقارن با سفر
ا ّول نارصالدّین شاه به مشهد .یکی از ملتزمین رکاب شاه در این سفر ،آقا رضا
عکاس باش��ی بود که عکسهایی از مشهد گرفت .سپس در سال 1300ﻫ.ق
نارصالدّین ش��اه برای بار دوم به خراسان س��فر کرد و این بار منوچهر خان
عکاسباشی در لیست همراهان وی بوده است .در واقع سفر نارصالدّین شاه
به خراسان موجب آشنایی مردم این ناحیه با صنعت عکاسی شد.
پس از آن عکاسان متعدّدی در مشهد به عکاسی پرداختند ،ازجمله عبداللّه
قاجار که عکسهای وی در سال 1308ﻫ.ق مورد تو ّجه بسیاری قرارگرفت.
تا آن زمان عکاسخانهای در مش��هد وجود نداش��ت .ا ّما در سال 1319ﻫ.ق
تقریباً  60سال پس از اخرتاع عکاسی ،رسانجام شخصی به نام میرزا فرج اللّه
عباداف در محلّۀ رساب ا ّولین عکاسخانه را دایر کرد .پس از او ،مقارن جنگ
جهانی دوم ،بهاءامللک ،سپس بوریس کلیمی مشهور به بابا ،عکاسخانۀ مانی
را در مشهد دایر کردند .عکاسی مص ّور ،گاگارین ،سعادت ،یوسفیان ارمنی،
عامد عصار و هاشم ظریف از عکاسخانههای قدیم مشهد بودند .دردورۀ
پهلوی هرن عکاس��ی در مشهد رونق گرفت .از عکاسخانههای معروف آن
زمان میتوان به عکاس��ی امید (رضا ه ّمتیان) در کوچۀ چهارباغ ،عکاس��ی
نرصت (مح ّمد نرصت) ،عکاسی پیام (حسن پیام) ،عکاسی آیریا (علی آیریا)
2
و عکاسی س ّیاح (ابراهیم ذهبی) اشاره منود.
ابراهیم ذهبی مشهدی ،معروف به «س ّیاح» ،فرزند اسامعیل ،از پیشکسوتان
عکاس��ی خراس��ان بود .وی در س��ال 1301ﻫ.ش در ش��هر بخارا متولّد شد.
پدربزرگش حاج میرزا هاشم جواهری از ثرومتندان بخارا بود و در دستگاه امیر
بخارا بهعنوان جواهرشناس کار میکرد ،پدرش نیز در شهر بخارا طالفروش بود.
عکس از محمدحسین افخم الشعرا

* کارشناس مطالعات وقف سازمان کتابخانه ها ،موزه ها و مدیریت اسناد و
مطبوعات آستان قدس رضوی

azari222002@yahoo.com

ابراهیم سیّاح در مصاحبهای با بخش تاریخ شفاهی مدیریت گفت :فردا که تعطیل است ،شنبه میروی به مق ّر ما و گزارش
اس��ناد و مطبوعات آستان قدس رضوی ،جریان مهاجرتش به میدهی و وسایلت را میگیری .آمدم خانه به پدرم که گفتم
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ای��ران را چنین بیان کرده اس��ت« :بعد از انقالب بلش��ویکی با من بسیار دعوا کرد و من از خیر ابزار و دوربینم گذشتم".
1917م حدود چهار یا پنج س��ال داش��تم که کمونیستها به ابراهیم سیاح در حدود سال1328ش عکاسخانۀ خود را به نام
خانۀ ما حمله کردند .در ای��ن موقع پدربزرگم پرچم ایران را "عکاسی س ّیاح" در فلکۀ جنوبی دایر منود که پس از تخریب
باال برد و گفت :ما تبعۀ ایران هستیم و حق ندارید اموال مارا اطراف حرم در دهۀ  50به فلکۀ آب منتقل شد.
بربید .خانوادۀ ما از طریق مرز باجگیران وارد ایران ش��دند و
سپس بهخاطر ارادت به علیبنموسیالرضا(ع) به شهر مشهد ذهبی از ابداعکنندگان س��بک عکاس��ی حرم و بارگاه است.
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عکاس��ی حرم و بارگاه یا زیارتی ازجمله س��بکهای عکاسی
عزیمت کردیم و در کوچۀ چهنو ساکن شدیم».
اس��ت که در شهرهای مذهبی همچون مش��هد ،قم و کربال
وی بخشی از تحصیالت ابتدایی خود را تا سال 1316ﻫ.ش در ش��کل گرفته و رون��ق دارد .ویژگی عمدۀ عکاس��ی زیارتی را
مدرسۀ ملّی مح ّمدیه سعادت واقع در بازار رسشور گذراند؛ ا ّما میتوان پسزمینه و نحوۀ جلب مشرتی دانست .نرسین ترابی
بهدلیل فوت پدر و مادرش ،مجبور شد تحصیالتش را در مهدیۀ پژوهشگر رشتۀ عکاسی ویژگیهای عکاسی زیارتی را چنین
حاجی عابدزاده ادامه دهد.
عنوان منوده است« :مهمترین ویژگی این نوع عکاسی نداشنت
س ّیاح ،عکاس��ی را از سن 15سالگی زیرنظر داییاش ،مح ّمد آرشیو اس��ت و علّت آن نیز نوع مشرتی است .مشرتیان این
حس��ین عامل زاده ،که او نیز از مهاجران روس��ی و یک عکاس بخش زائرین هستند که بهدلیل عدم مراجعه به چاپ مجدّد،
معمولی و آماتور بود ،رشوع کرد .وی در این زمینه گفته است :نیاز به آرش��یو را ایجاد نکردهاند .ب��ارز بودن جنبۀ یادگاری و
“من یک دایی داشتم در خارج (روسیه) که عکاس بود و برای تقدّس این نوع عکسها ،استفاده از پس زمینههای منقّش به
مسافرت به ایران آمده بود ،یک روز که زیر نور آفتاب خوابیده ح��رم مط ّهر رضوی و رسعت در ارایۀ کار به مش�تری از دیگر
8
بود ،عکسی از او گرفتم و به این صورت بود که ا ّولین عکسم ویژگیهای عکاسی حرم و بارگاه میباشد».
را در 15
سالگی از داییام گرفتم و بهتدریج در کنارش عکاسی ابراهیم ذهبی سالهای سال دوربین به دوش در خیابانهای
4
آموختم”.
را
مشهد گشت و از مردم و زائران عکس گرفت ،بههمین خاطر
این پیشکسوت عکاسی درمورد عالقهاش به عکاسی نیز چنین به س ّیاح ملقّب شد .این شیوۀ کار او بر عکاسان نسلهای بعد
گفته اس��ت" :ب ّچه که بودم خیلی دوست داشتم یک دوربین نیز اثر گذاشت ،بههمین دلیل او را پیشتاز عکاسی خیابانی و
داشته باشم .روزی جعبهای را برداشتم ،روزنهای در آن ایجاد زیارتی کشور میدانند.
کردم و در آن یک عدسی کار گذاشتم .عکسهایی را از جاهای ابراهیم س��یّاح در ابتدای عکاسی حرم و بارگاه ،سوژهها را به
مختلف دنبال هم گذاشته و از جلوی روزنه عبور دادم ،برای بام خانهاش میبرد تا حرم را در پس زمینه داشته باشد .وی در
خودم شهر فرنگی درست
کرده بودم ...پدرم میگفت :تو آخر مرور خاطراتش پیرامون این موضوع گفته است« :در زمان رضا
5
عکاس".
یا نقاش میشوی یا
ش��اه که اطراف فلکۀ حرضت را خراب کردند و مانع عکاسی
وی عکاس��ی را همراه با نرصت ،از عکاس��ان مطرح مش��هد،
بهعن��وان یک ش��غل و حرفه ب��ا گرفنت عک��س از متقاضیان
شناسنامه در ادارۀ آمار و ثبت احوال ،ادامه داد .مح ّمد نرصت،
متولّد  1283ﻫ.ش ،از عکاس��ان قدیم و مشهور مشهد بود و
حیطۀ کار او بیشرت عکاسی حرفهای یعنی کار در آتلیه و گرفنت
6
عکسهای پرسنلی بود.

در مجموعۀ حرم شدند ،پردهها را ساختم .نقاشی به نام آقای
دیدینفر که مغ��ازهاش در خیابان امامخمینی(ره) ،روبهروی
ادارۀ کل آموزش و پرورش خراس��ان بود ،نقاش��یهای پردهها
را از روی عکسهای��ی که م��ن از مجموعۀ حرم گرفته بودم،
در اندازههای دو مرت در دو مرت بهصورت چهارگوش نقاش��ی
میکرد .نقاشیها بیشرت مربوط به گنبد و گلدسته ،صحن نو،
صحن کهنه و ضامن آهو بود .زائران که اغلب از شهرستانها
و روستاها بودند پس از انتخاب پردۀ مورد نظر و نوع پوشش،
جلوی تصاویر نقاشی شده میایستادند و عکس میگرفتیم».

با رشوع جنگ جهانی دوم هر چند ایران اعالم بیطرفی کرد ا ّما
درشهریور1320ﻫ..ش به اشغال متّفقین درآمد .شهر مشهد نیز
شاهد حضور روسها بود .ارتش رسخ ،ادارات و نقاط مختلف
رصف کرد .س ّیاح در خاطراتش با اشاره به این موضوع یک��ی از عکسه��ای س�� ّیاح ب��ا عن��وان "س��قّای پی��ر" در
شهر را ت ّ
چنین بیان منوده اس��ت؛ "بعد از حضور نیروهای شوروی در سال1336ﻫ.ش برندۀ مقام ا ّول عکاسی در کشور آمریکا شد.
ایران ،روسها ابزار عکاس��ی من و ن�صرت را بردند .روز بعد این عکس تصویر پیرمردی سقّا در منطقۀ کالت خراسان است
پنج ش��نبه بود .صب��ح ا ّول وقت به مق ّر آنان ک��ه ادارۀ نظام که توانست تندیس یکی از مهمترین مسابقات عکاسی آمریکا
وظیفه بود ،رفتم .با زبان روسی شکسته بسته به مسئول آنجا را از آن خود کند.
فهامندم که عکاس��ی و ابزار کار ضبط ش��دهام را میخواهم .وی در دهۀ بیست ،با امضای قراردادی با آستان قدس رضوی،

جایی برای امثا ِل ابراهیم س��یّاح و آثارش نیست .چرا که در
این باب هر چه میش��ود ،مصداقِ "از ماست که برماست"،
میش��ود .بگذریم؛ همین چند س��طر را غنیمت اس��ت که
میتوان به بهانهای س��خت ،از عکاس مشهدی مان نوشت.
هرچند که آن بهانه ،مرگ باشد.
دوم

شیب مالیم
دویدن در ِ
یادداشتی برای ابراهیم س ّیاح

حامد امان پور قرائی*

با استفاده از دوربینهای فانوسی و شیشههای حساسشده رسانجام ابراهیم ذهبی در سن 91سالگی درحالیکه  15سال
ب��ه نور ،مبادرت ب��ه تهیۀ عکسهایی از اماک��ن حرم مط ّهر دست از عکاسی کشیده بود در صبح روز سه شنبه  28خرداد
1392در مشهد دارفانی را وداع گفت و در آرامگاه خواجه ربیع
امامرضا(ع) میکرد.
بهگفت��ۀ کیارنگ عالئی ،از مدرس��ان عکاس��ی ،فعالیتهای به خاک سپرده شد.
ّ
ّ
عکاسی استاد ذهبی را میتوان به سه دستۀ کلّی تقسی م کرد :روحش شاد.
یکی از این سه ژانر«عکاسی زیارتی» است که مورد تو ّجه ویژۀ
ابراهیم ذهبی بود و بهنوعی میتوان گفت که این هرنمند از
بنیانگذاران عکاسی زیارتی در ایران بوده است .یکی دیگر از
گونههایی که ذهبی در آن ف ّعالیت میکرد ،عکاسی از مناظر
شهری است .وی بهدلیل عالقه و ارادتی که به فضاهای شهری
و بهویژه معامری س ّنتی مشهد داشت ،عکسهای بسیاری از  .1اشرتی ،هادی« ،مخترصی از تاریخ عکّاسی» ،ارمغان ،ش،1
ساختامنهای قدیمی و مناظر شهری مشهد به ثبت رسانده و فروردین  ،1299ص.27
معتقد بود که این ساختامنها و مناظر شهری به زودی تغییر  .2آذری خاکسرت ،غالمرضا .پیشگامان عکّاسی مشهد .شهر آرا12 ،
پیدا میکند یا ازبینمیرود ،بههمین دلیل اهتامم ویژهای در مرداد 1385
ن عکاسی از  .3نظرزاده ،مح ّمد ،تاریخچۀ عکّاسی در آستان قدس (مصاحبه با
عکاس��ی از مناظر شهری مشهد داشت .همچنی 
طبیعت از دیگر آثار مرحوم ذهبی بود و با اینکه درمقایسه با آقای ابراهیم سیّاح) .دفرت اسناد جلد چهارم .ص344-325
دو گونۀ دیگر ،عکسهای کمرتی در ژانر عکاسی از طبیعت  . 4بخشی از گفتگوی ابراهیم ذهبی با فصلنامۀ عکس آبرنگ
گرفته است ،ا ّما این کار یکی از دلمشغولیهای سیاح در حوزۀ  . 5ترابی ،نرسین .عکّاسخانۀ ایّام گزیدهای از تاریخ عکّاسی
عکاسی بود .عکسهایی که او از مناطق ییالقی طرقبه و کالت خراسان .تهران .کلهر .1383 .ص65
 . 6ترابی ،نرسین .عکّاسخانۀ ایّام گزیده ای از تاریخ عکّاسی
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گرفته ،مثالزدنی است.
ذهبی در سال 1325ﻫ.ش در 22سالگی ازدواج کرد که حاصل
آن  4پرس و  5دخرت بود .از فرزندانش تنها موسی ال ّرضا ذهبی
شغل پدرش را ادامه داده است.

خراسان .ص60
 . 7هامن منبع پیشین .ص65
 . 8ترابی ،نرسین .عکّاسی زیارت .کتاب ماه هرن .شامرۀ ،125
بهمن .1387ص53
 .9روزنامۀ شهرآرا 29خرداد1392

یکم
«هیچ چیز در این جهان نیست که یک لحظۀ قطعی نداشته
باشد ».کاردینال رِت
چهطور میتوان یک سوژه را انکار کرد؟ هانری کارتیه برسون
در مقدّمۀ کتاب تصاویر شتاب زده این چنین پاسخ میدهد:
در واقع سوژه خودش را تحمیل میکند .زیرا وقایعی در عامل،
مثل آنچه در دنیای شخصی ما گذشته است ،روی داده و تنها
کافی اس��ت در مقابل آنچه ات ّفاق افتاده ،هوشیار و در برابر
آنچه حس میکنیم ،صادق باشیم.
و این همه توصیفی ناب است از چگونگی رویاروییِ ابراهیم
س ّیاح با پیرمردی سقا ،لحظهای قطعی که زندگی هرنیِ عکاس
را دستخوش تغییر میمناید .از پیِ همین عکس مشهور است
که ابراهیم ذهبی بهعنوان هرنمندی جهانی مورد تقدیر قرار
ِ
دس��ت تقدیر بر آن میشود که ابراهیمِ جوان را با
میگیرد و
هزار و یک رویا راهیِ وطن گرداند تا در جامۀ عکاسی تیزبین،
جهان را ثبت کند...
چندی پیش انتش��ار ِ
ات وزینِ حرفۀ هرنمن��د کتابی را تحت
عنوان تیر عکاسانه منترش منود ،کتابی جذّاب و البته مهم که
به بررسی زندگی و آثار هانری کارتیه برسون میپردازد" .تیر
عکاسانه" بیش از هر چیز یک خودمنایی رسارس مغرور است
در باب مردی خستگی ناپذیر که زندگیاش را وقف دوربینش
منوده است .در چشم من ،هانری کارتیه وطنی میتواند هامن
ابراهیم خانِ سیّاح باشد .قصد آن نیست که در این مرقومه به
داد و فغان ،فریاد برآوریم که چرا در گسرته فرهنگیِ وطنی
* نویسنده و کارگردان تئاتر

hamedamanpourgharaei@gmail.com

پس از گذر پنج سال از اخرتاع عکاسی در فرنگ ،در ایران نیز
این پدیدۀ ش��گرف ورود میمناید .از نوش��تههای مختلف و
بهجای مانده از دوران قجر چنین بر میآید که از هامن اواخر
دوران سلطنت مح ّمدش��اه قاجار ،در ایران عکاسی میشده
است .نخستین کسی که دوربین عکاس��ی را در ایران بهکار
انداخت ،همچون خود مخرتع عکاس��ی ،شخصی فرانسوی
بود که ژول ریش��ار نام داشت و بعدها به نام "مسیو ریشار
خان" معروف شد .این رشوعی است بر تاریخ یک و نیم قرنیِ
عکاسی در ایران .در گذر سالهای ماضی ،بازیِ زمانه پدیدۀ
عکاسی را مدام دچار ت ّحول منوده است ،تاریخ نگاری عکاسی
هدف این یادداشت نیست ،مهم بررسی پدیدهای خاص در
عکاسی ایران است ،آن هم از زاویۀ دیدگاهی جدید؛ عکاسی
حرم بارگاهی.
عکاسی حرم بارگاهی عنوانی است لطیف برای گونهای خاص
ِ
مخصوص خود از فرم و محتوا را
از هرن عکاس��ی که تعریف
دارد.
در ه��ر خانهای اگر ب هرساغ آلبوم قدیم��ی خانوادگی برویم
بدون تردید عکس��ی مشابه در آن خواهیم یافت .عکسی از
قاب انتهایی آن میتوانیم به روش��نی و
افراد خانواده که در ِ
قدرت ،حرم و بارگا ِه امامرضا(ع) را بیابیم .این تصویری است
که به تکرار در آلبومهای خانوادگیِ وطنی یافت میشود ،نام
آن ِ
عکس حرم بارگاهی است.
پیرشو عکاس��ی حرم بارگاهی در ایران ،ابراهیم س ّیاح است.
عکس��ی که در نگاه نخس��ت فرمی س��اده و صمیمی دارد.
کافی اس��ت س��وژه در میان پردۀ نقاشی شدۀ حرم ،در میانِ
تصاویر بارگاه ،گلدستهها و صحن بایستد .ا ّما به اعتقاد من
این همۀ ماجرا نیس��ت .جادوی کار در برق چشامنی است
ک��ه میانۀ قاب ،خیره به روبه روس��ت .فضایی که در نهایت
خلق میشود فضایی است به شدّت فراواقعی و جذّاب ،زائر
امامرضا(ع) با قلبی مملو از خواهش و التامس و سینهای پُر
قصه ،راهیِ دیار خراس��ان میگردد تا که شاید امام رئوف
از ّ
او را دریاب��د .این همه رم��ز و راز ،پیچیده در نگا ِه کنجکاو
زائ ِر سفری به مشهد متام آن چیزی است که در جهانِ ِ
عکس
حرم بارگاهی به ثبت میرس��د .از همین روس��ت که دیدن
عکسهای حرم بارگاهی ناخ��ودآگاه لبخندی عمیق از دیا ِر
ناکجا آباد ،بر لبانت مینشاند.

سوم

ابراهیم س�� ّیاح :عکاس��ی مانی؛ قدیمیترین عکاسخونۀ
مشهد ،رو به حرم و بارگاه پر نور آقا امامرضا ،تاریکخونهای
تو دل ساختمون دو طبقۀ آملانی ساز ...هی پیرمرد ،تو هنوز
منردی؟!! ...یادته؟ ...ده سامل بود که اومدم اینجا و شدم شاگرد
عکاسخونۀ مانی؛ شاگرد بوریس خانِ کلیمی .این جوری بود
که مسیر زندگیم افتاد تو کوچۀ حموم ارگ؛ مابینِ نگاتیوهای
عکاسخونۀ مانی .بوریس خان کلیمی تو روسیه عکاسی یاد
متوسطی داشت و سبیل هاش رو چرب میکرد،
گرفته بود .قد ّ
وقتی میایس��تاد پای دوربین چه عش��قی میکردم .تو خلوت
خیامل هزار بار پُشت دوربین میایستادم و سبیلهای نداشتهمو
چرب میکردم و به حس��اب خودم میشدم بوریس خان؛ با
خودم میگفتم ابراهیم نوبت تو هم میش��ه ...هی روزگار...
یادته؟ ...همون سال بود که طبقۀ باالی عکاسخونۀ مانی شُ د
س��ینام مایاک؛ مدیرش هم روس��ی خان ارمنی بود .یه شب
وقتی بوریس خان غرق قلمیکردن عکسا شد ،یواشکی زدم
به سینام مایاک ،مات و مبهوت مونده بودم؛ توی یه صفحۀ
بزرگ یه عامل عکس داشنت حرکت میکردن ...ا ّما من هم سینام
مایاک خودم رو داشتم؛ تاریکخونۀ عکاسی مانی ...هی ،بد
جوری قاطی اون روزا شدم؛ انگاری توی تاریکخونۀ ذهنم،
نگاتیوهای خاطراتم رو دارم ظاهر میکنم ...ده سامله ،جلوی
عکس شفاف ...بدو ،بهرتین
عکاسی مانی ،داد میزنم :عکسِ ،
عکاسی مشهد ...عکس ،عکس شفاف ،عکس...
شیب مالیم"/
/ت ّکهای از منایشنامۀ "دویدن در ِ
نخس��تین برخورد من و ابراهیمخانِ سیّاح در جهان درام ،باز
میگردد به منایش��نامۀ «دویدن در ش��یب مالیم» ،شخصیت
ابراهیم س�� ّیاح در لحظات نهایی نگارش منایش��نامه ،خود را
تحمیل منود .از هامن بدو ورود شیفتۀ شخصیت هرنیِ عکاس
مشهدی ش��دم ،آن چنانی که در منایشنامهای دیگر با عنوان
«آگراندیسامن» یکرسه به زندگی او پرداختم ،درامی نه مستند
و بیشرت فراواقعی ،از زندگی و کوششهای ابراهیم ذهبی که
به واس��طۀ گش��ت و گذارهای عکاسیاش در شهر مشهد ،به
سیّاح معروف بود.
در جستجوی پیرشوی عکاس��ی حرم بارگاهی هر چه گشتم
کمرت یافتم ،چند خطّی در جراید و یکی دو فیلم مستند در باب
عکاسی حرم بارگاهی که بیشرت از باب انجام وظیفۀ سازمانی
تهیه گش��ته بودند ،این همه کم ،راه هرگونه نزدیک شدن را
میبست .در آن سالها گامنم بر آن رفت که ابراهیم س ّیاح را
مرگ از میان ما ربوده اس��ت ،پس با همین پیش فرض بسیار
قوی در ذهن و حس ،منایش��نامۀ «آگراندیس�مان» را به امتام
رس��اندم ،دس��ت تقدیر بر آن شد که نقش عکاس مشهدی را
عکاسی دیگر از پایتخت بازی مناید؛ اصغر بیچاره.

ب��ا اجرای «آگراندیس�مان» در چارچوب جش��نوارۀ رضوی و
س��پس اج��رای عمومیاش در ته��ران بود که خاط��رۀ ِ
خوش

ابراهیم خان در کنجی دنج در گنجۀ خاطراتم جا خوش منود.
در پایان منایش��نامۀ «آگراندیسامن» ابراهیم سیّاح منایشنامه
ج��ان میده��د ،بعدتر ک��ه فهمیدم ع��کاس همچنان نفس
میکشد ،تصمیم گرفتم برای چاپ منایشنامه از ِ
مؤسسۀ
سمت ّ
آفرینشهای هرنی آس��تان قدس ،پایان��ی دگر را رقم بزنم ،ا ّما
وقتی مکث منودم ،با حرست فراوان فهمیدم ،ابراهیم س��یّاح
با آن که زنده است ا ّما خیلی وقت است که جان داده است.

وجود بارگاه مط ّهر آقا علیبنموسیالرضا(ع) در مشهد مقدّس
سبب شده که شهرمان جایگاهی ویژه در عرصۀ تئاتر رضوی
در کش��ور داش��ته باشد .بیش��ک دهۀ  80به برکت برگزاری
جشنوارۀ بزرگ فرهنگی هرنی امامرضا(ع) ،بسرت خوبی برای
رش��د هرنهایی چون تئاتر رضوی به وجود آورد .در قس��مت
ا ّول تاریخ نگاری تئاتر رضوی در مشهد که باعنوان «در مسیر
آزمون و خطا» در ش�مارۀ ا ّول آس��تان هرن (تابس��تان )1391
منترش شد ،در هفت قسمت ،به ارزیابی از تئاتر رضوی تا سال
 1387پرداختیم ،در این قس��مت نگاهی به چند سال پایانی
دهۀ  80خواهیم داشت.

چگونهاستکهمنایشنامهنویسهمشهریاشدرجستجوهایی
رسارس عقیم ،به هیچ میرسد؟! گویی این آدم متعلّق به زمانی
دور و مکانی غریب است .پس در فرجامی تلخ برای منایشنامۀ
«آگراندیسامن» بر آن شدم ابراهیم س ّیاح عزیز را دچار مرگی
رویایی و عجیب منایم.
امروز که میدانم پدر عکاسی حرم بارگاهی به یقین در میان
وجود ندارد ،حرستی با من نیس��ت ،چرا ک��ه او زندۀ زنده در
می��ان جه��ان درام قدم میزن��د و از آن پویاتر در میان جهان
عکس جاودانه میزید...
تنها افسوس��ی برای من میماند،ای کاش فرصتی میش��د تا
ابراهیم خان سیّاح خود را بر صحنۀ تیاتر با بازیِ اصغر بیچاره
میدید.
ابراهیم س ّیاح :اینجا یک طوریه آقا! خاکش آدم رو پایبند
میکنه و هواش نفس رو قرباق .من هم اومدم گدایی .ابراهیم
س ّیاح هنوز همون پرس ب ّچۀ ده ساله ایه که شاگرد عکاسخونه
مانیه .ابراهیم س ّیاح خسته شده آقا ،میخواد دل بکنه از این
دوربین و فالش و عکسُ .عمری تو تاریک خونه بوده ،دلش
یه جای پُر نور میخواد...کاش میشد دوباره بوریس خان بیاد
و وایسته پُش��ت دوربینِ جادویی اش؛ یه عکس گُنبد بارگاه
اَزَم بگی��ره ...یه عکس با هم��ون پردههای ُپر نقش و نگاری
که از عش��ق آباد برامون آورده بودن .بوریس خان دستی به
سبیلهاش بکشه و من بیفتم تو لنز دوربینش .بوریس خان
بگه یک ،نفس��م رو حبس کنم .بگه دو ،شق و َرق وایستم.
بگه سه و برقِ فالش بزنه تو چشام .بعد وقتی بوریس کلیمی
داره عکسامو قَلمی میکنه ،یواشکی بزنم به سینام مایاک...
من تو سینام مایاکم ،هیچکی نیست ،تنهای تنهام .روی پرده
فقط همون پیرمرد َسقاست که زُل زده به جلو؛ اون وقت یه
پیاله آب از سقاخونه بهم میده .میخوام بیام به دیدنت ،به
متاشات تا نزدیکی هات .توی بارگاهت .ا ّما تو خودت میدونی
آقا ،پای اومدن من به کَرم تو بنده...دیگه هیچی منیخوام ُجز
ی��ه گُله جا ،توی همین جا .همچی��ن رسم رو راحت بذارم و
خالص( .ابراهیم همچون کودکی چشم میبندد .تاریکی .نور
بی پایان فالشهای بسیار؛ هامنند سوسوی ستارگان آسامن).
/تکّۀپایانیِ منایشنامۀ«آگراندیسامن»/

تاریخنگاریِ یک دهه
تئاتر رضوی در مشهد

مخاطب خاص بهجای مخاطب عام (قسمت دوم)
سیدجواداشکذری*

در س��الهای پایان��ی ده��ۀ  ،80تئاتر رضوی ه��م مانند
مضامین دیگر بهخاطر عدم برنامه ریزی درجهت اجراهای
عموم به سمت جشنوارههای رضوی رفته است و با تو ّجه
ب��ه این که تئات��ر رضوی در مش��هد با مت��ام ویژگیهای
مذهبیاش همواره با اس��تقبال مخاطب عام مواجه بوده
ولی متأس��فانه این مخاطب نادیده گرفته ش��ده و اغلب
آث��ار در این حوزه ب��ا نیت حضور در جش��نوارهها تولید
شده اند.
* عضو کانون ملّی منتقدان تئاتر ایران
j.ashkezari@gmail.com

هش��تم :در سال 1388هم مانند خیلی از س��الها ،از اجرای
عمومی تئاتر در زمینۀ رضوی خربی نبود و آنچه باید در مسیر
تاریخنگاریمان به آن بپردازیم ،فقط جرقّههایی است که در
جش��نوارۀ تئاتر رضوی زده ش��د .در این سال ،هفتمین دورۀ
جش��نوارۀ تئاتر رضوی در حالی برگزار شد که میزبانی آن به
تهران بازگشت؛ در هیبتی جدید و وسعتی دیدنی ،با ملحقات
و اضافات فراوان ،در شاخ و برگی رو به هر سو! در این دوره
بخشهایی همچون تجربی ،عکس و پوسرت ،کودک و نوجوان،
متون منایشی ،تعزیه و آیینهای منایشی ،منایشهای رادیویی
و تلویزیونی ،خیابانی ،مرور و ...به بدنۀ این جشنواره اضافه
گردید .بخش آیینی هم که در سال قبل ،جای خالیاش دیده
میشد ،در این سال پربار مشاهده شد و تالش شد ،متام کشور
و خردهآیینهایش در ارتباط با مش��هدال ّرضا(ع) پوشش داده
شود .مهمترین ویژگی این جشنواره ،افزودن بخش بینامللل
ب��ه ای��ن رویداد بود .در ای��ن دوره از جش��نواره 253 ،اثر در
بخشهای صحنه و تجربی به دبیرخانه ارس��ال شد که از آن
میان  18اثر در بخش مس��ابقۀ ایران و  6اثر در بخش تجربی
به صحنه رفت 356 .اثر هم در بخش نوباوۀ عکس و پوسرت به
دبیرخانه رسید و تعداد آثار ارسالی در تولید متون  ،66منایش
خیابانی  ،31تولیدات رادیویی و تلویزیونی  65و در تعزیه و
آیین و کودک و نوجوان و عروسکی هر کدام  75اثر بود.
شامیل این دوره از جشنواره که برای سومینبار ،مح ّمد خزایی
دبیری آنرا برعهده داش��ت ،در عرض و طول ،فربهتر بهنظر
میرسید و بهصورت پراکند ه در شهرهای مختلف کشور ،مانند
بندرعباس (برگزاری بخش کودک و نوجوان و عروسکی) برگزار
شد.
تئاتر مش��هد ،در این دوره از جش��نواره ،حضور چشمگیری
داشت و با حضور  7منایش در بخش مسابقه و مهامن ،رکورد
حضور سالهای گذشته را شکست .هرچند در هیچ بخشی،
رتبهای را بهدس��ت نیاورد و فقط رضا صابری توانس��ت لوح
تقدیری از دبیر جشنواره دریافت کند.

منایش آگراندیسامن

یکی از این منایشها که در بخش مهامن در تاالر ایرانش��هر
بهروی صحنه رفت ،منایش «ما همه اهل یک محلّهایم» نوشته
و کار رضا صابری بود .این منایش حال و هوایی از سال ۱۳۸۸
مشهد را در فضایی طنز روایت میکند که از چند الیه تشکیل
شده است ،آنچه متاشاگر میبیند جریان یک زائر عربی است
که برای زیارت به مشهد آمده است و چند ز ّوارکش به دنبال
سوءاستفاده از او هستند .این زائر عرب در شهر توس آشنایی
به نام «قاسم عرب» دارد که به دنبال او میگردد و ...در واقع
منایشنامه به تکرار تاریخ در مقاطع مختلف اشاره میکند که
آدمهای جامعه میتوانند پیرو امامرضا(ع) یا مأمون باش��ند.
این منایش در کنار موضوعاتی که به آن میپردازد ،اشارههایی
هم به تخریب بناهای قدیمی اطراف حرم و جایگزین شدن
برجه��ای تجاری و اقامتی میکند .منای��ش ۱۰۰دقیقهای «ما
همه اهل یک محلّهایم» که به سفارش مرکز هرنهای منایشی
کش��ور تولید ش��ده بود ،در هفتمین جشنوارۀ تئاتر رضوی و
بیستوهشتمین جشنوارۀ بیناملللی تئاتر فجر و نیز در مشهد
 به مدت  10ش��ب -بهروی صحنه رفت .مح ّمد الهی ،احمدریحانه ،امیر محاسبتی ،حسین مشمولمقدم ،مح ّمد جهانپا،
س��عید صمدی ،کریم جش��نی ،س�� ّجاد انتظاری و ندا اسدی،
بازیگران این منایش بودند .این منایش��نامه در یک مجموعه
توسط مرکز هرنهای منایشی کشور نیز منترش شد .در این سال
ّ
همچنین ،س��ه منایشنامۀ «شهادتخوانی» از سعید تشکری،
«عاشقس��تان» از کیوان صباغ و «دویدن در شیب مالیم» از
توس��ط حوزۀ هرنی
علی حامتین��ژاد و حامد امانپور قرایی ّ
خراسان رضوی منترش شد.

منایش ترنج

فقط تقدیر موس��یقی را از آن خود ک��رد ،آرش تربیزی ،صحرا
رمضانیان ،علیرضا رواندل ،مرتضی ملتجی ،حسین ادیبنژاد،
رضا رحیمی ،مح ّمد هژبری و مجتبی عسگری به ایفای نقش
پرداختند .منایش��نامۀ «تکیۀ مرد بر دیوار» در س��ال  1389با
توسط حوزۀ هرنی خراسان رضوی
هدف ترویج فرهنگ رضوی ّ
منترش شد.

منایش «زنان نوغان» به نویس��ندگی رضا صابری و کارگردانی
رضا حس��ینی ،از دیگر منایشهای این س��ال جش��نوارۀ تئاتر
رض��وی بود که حرکت امامرضا(ع) از بغداد به س��وی طوس،
طرح مناسبات سیاسی اجتامعی جبهۀ مأمون و ماجرای زنان
نوغان را ارایه میداد .این منایش سعی کرده بود با انتخاب ایدۀ
جذّاب «زنان نوغان» که از دیرباز ذهن تاریخی س��اکنان این
دیار با آن آشناست را با قالبی متفاوت بر صحنۀ منایش روایت
کند و چنانچه از عنوان منایش برمیآید ،میتوان آن را منایشی
توس��ط همین زنان
زنانه عن��وان کرد .پرداخت روایی منایش ّ
صورت میگیرد و در واقع« ،زنان نوغان» بهگونهای حامسی،
آن مناس��بات را در موقعیتهای مختلف تاریخی و تحلیلی
منایش میدهد .انتخاب این رویکرد برای بیان موقعیتهای
مذکور ،س��اختار روایی داس��تان را مورد اهمیّت قرار داده و
ا ّولین ات ّفاق مثبت حاصل از آن ،تغییر شخصیتهای محوری
در موقعیتهای مختلف منایش اس��ت .این منایش با ترکیب
بازیگران متفاوتت��ری در طرح اجراهای عموم��ی -در تاالر
گلستانه -بهروی صحنه رفت .راضیه ایرانی ،پروا محزون ،نرگس
آمنده ،سیمین هدایتینیا ،لیلی بیوک ،ندا اسدی ،سمیه قامئی،
نرگس نادرپور ،مهسا غفوریان و معصومه نرصتآبادی در این
یک��ی دیگر از منایشهای بخش مس��ابقۀ جش��نواره ،منایش منایش بهروی صحنه رفتند.
«تکیۀ مرد بر دیوار» بود که در تاالر دورافتادۀ «هرن» بهروی منای��ش «به باران بگویید» به نویس��ندگی عب��اس جانفدا و
صحنه رفت و هیچگاه در جش��نواره به ش��کل مناسبی دیده کارگردانی مح ّمد الهی از دیگر آثار حوزۀ رضوی تئاتر مش��هد
نش��د« .تکیۀ مرد بر دیوار» به نویسندگی و کارگردانی رئوف به ش�مار میرود که در سال  1388در جشنوارۀ هفتم بهروی
دش��تی از منایشهای سال  1388است که نگاهی به تأثیرات صحنه رفت .در این منایش که مح ّمد الهی ،راضیه ایرانی ،احمد
تفکّر رضوی بر ات ّفاقات اجتامعی دارد .این منایش که کاری از طاهونچی ،مریم جاللی و عباس جانفدا ایفای نقش میکردند،
گروه تئاتر نیمکت بود ،در هفتمین جشنوارۀ بیناملللی تئاتر داس��تان مادری روایت میشود که کودک مرگ مغزی شده و
رضوی حضور یافت و در اجرای عمومیاش در تاالر فردوسی تنها بازماندۀ خانوادهاش را به مشهد میبرد.
جهاد دانش��گاهی نیز موفّقیت نس��بتاً چشمگیری بههمراه
داشت .منایش «تکیۀ مرد بر دیوار» به بخشی از زندگی شاعر در ای��ن دوره ،منای��ش «جام آخر» نوش��تۀ عب��اس جانفدا و
و دانش��جوی ادب ّیات با اندیش��ههای شبهروشنفکری به نام بهکارگردان��ی احم��د آخوندزاده نیز ب��هروی صحنه رفت که
مهران افش��ار میپردازد که درسش را نیمهکارهرها کرده و با هرچن��د از تهران در جش��نواره رشکت کرده ب��ود ،ا ّما اغلب
مسافرکشی در تهران زندگی میگذراند .او در سفر به مشهد هرنمندان آن مشهدی بودند .این منایش که سید مهدی رشبتی
برای دیدار خالهاش ،پیرمردی را زیر گرفته و با ذهنی مش ّوش و س��یدمهدی س ّجادپور در آن ایفای نقش میکردند ،روایتگر
از قتلی که انجام داده ،در مسافرخانۀ خالهاش مخفی میشود .کیمیاگری است که از مأمون عباسی ساخت زهری را سفارش
مهران در مواجهه با خالۀرویا متو ّجه میشود که این معنویت میگیرد و همین موضوع ،سبب میشود که مجادلهای بین او
دینی است که به او آرامش میدهد تا از این بالتکلیفی نجات و زنش صورت گیرد.
پیدا کند و شاید سفر به مشهد ،تصادف با آن پیرمرد و ...برای در هامن س��ال ،منایشنامۀ «آگراندیسامن» نوشتۀ حامد امان
رس��یدن به این حقیقت بوده که او دانسته یا ندانسته در آن پور قرایی ،نویسندۀ مشهدی ،نیز بهکارگردانی اکرب قهرمان از
گام گذاشته است .در این منایش که در جشنوارۀ هفتم رضوی ،تهران بهروی صحنه رفت« .آگراندیسامن» روایتی است از اوج

عارفانۀ یک عکاس و اقتباسی از زندگی واقعی ابراهیم سیّاح،
عکاس بارگاه امامرضا(ع) که در جوار این مکان ملکوتی ،پس
از پشت رس گذاشنت یک سیر روحی و عارفانه ،از عشق زمینی
به عش��ق آسامنی میرسد .امانپور یک بار دیگر در «دویدن
در شیب مالیم» بههمراه علی حامتینژاد ،نیمنگاهی به زندگی
این عکاس مط��رح حرمبارگاهی کرده بود« .آگراندیس�مان»
دارای س��ه ش��خصیت بود و مح ّمد عسگری ،میرتا ضیاییکیا
و اصغ��ر بیچ��اره در این منایش نقشآفرین��ی کردند .منایش
«آگراندیسامن» در هفتمین جشنوارۀ بیناملللی تئاتر رضوی
نیز بهروی صحنه رفت و از بازی اصغر بیچاره در این منایش
تقدیر به عمل آمد.
در همین س��ال ،کتابی ب��ا عنوان «یک قمقم��ه از کوثر» به
رسپرستی نرصا ...قادری و نویسندگی سعید تشکری ،حسین
زاهدینامق��ی ،مهدی نصی��ری (از هرنمندان و نویس��ندگان
مش��هد) و روی��ا پارکی منترش ش��د .این کت��اب دربردارندۀ
داس��تانهایی مربوط به زندگی امامرضا(ع) اس��ت که برای
استفاده در منایشنامههای رضوی پیشنهاد شده بود .این کتاب
در همین سال ،کتاب برگزیدۀ رضوی در حوزۀ تئاتر شد.
در سومین جشنوارۀ تئاتر کودک و نوجوان رضوی و منایشهای
عروس��کی ضامن آهو نیز ک��ه از  27لغای��ت  30مهرماه در
بندرعباس برگزار ش��د 12 ،گروه منایش��ی از رسارس کشور (6
منایش از ته��ران 2 ،منایش از مش��هد 2 ،منایش از بندرعباس،
اراک و قائمش��هر) آثار خود را در آمفیتئاتر ش��هید آوینی و
فرهنگرسای طوبی بهروی صحنه بردند .از مشهد ،منایشهای
عروسکی «جیگیجیگی ننهخانوم» به نویسندگی و کارگردانی
مح ّمد برومند و «صدای من کجاست؟» به نویسندگی حمید
قلعهای و کارگردانی جواد رحی مزاده در بخش مسابقۀ کودک
و نوجوان رشکت داشتند.

واقعیت اس��ت که در ادبیّات فولکلور (عام��ه) اهالی خطّۀ
خورشید -که عمدتاً مبتنی بر فرهنگ و معرفت رضوی است-
ریشه دارد .حکایتی که رفتهرفته رو به اضمحالل و فراموشی
م��یرود و نس��لهای جدی��د ،چندان ب��ا آن آش��نا و مأنوس
نیس��تند؛ هرچند که در سالهای اخیر ،تالشهای ناچیزی در
توسط برخی
راستای بازنرش و مع ّرفی جیگیجیگی ننهخانوم ّ
از اهالی هرن و رس��انه صورت پذیرفته است ».همچنین رضا
کیانیان ،بازیگر مشهدی س��ینامی ایران در بخشی از کتابش
ب��ا عنوان «این مردم نازنی��ن» طی مطلبی با نام «فالشبک»،
دربارۀ شخصیت و داستان دراماتیک جیگیجیگی ننهخانوم
نوشته است« :در دوران دبستان ،وقتی هشت ،نه ساله بودم،
مطرب دورهگردی در مشهد بود به نام جیگیجیگی ننهخانم.
نه اینکه اسمش همین باشد ،میان مردم به این اسم معروف
ب��ود .مرد الغران��دام و بلندی بود با موه��ای صاف و لخت.
سیهچرده بود و لباسهای رنگی ژندهای داشت .شاید از اهالی
جنوب خراسان بود .دوتاری داشت و تختهچوب کوچکی که
روی آن عروس��ک بُزی بود که مفاصلش تکان میخورد .یک
تکه نخ به یکی از انگش��تان دست راستش بسته بود .هامن
دس��تی که با آن به سیمهای دوتار رضبه میزد .رس دیگر نخ
به بُز روی تخته وصل بود .وقتی به س��یمها رضبه میزد ،نخ
کشیده میشد و بُزی تکانتکان میخورد .مثل اینکه با آهنگ
دوتار میرقصید .آوازی بههمراه تار میخواند که ترجیعبندش
جیکیجیکی ننهخانم بود .صدای خسته و خشدار او هنوز
از ذهنم پاک نش��ده .وقتی ُمرد ،قرار بود ش��هرداری جسد او
را به قربس��تان گُلش��ور که خارج از شهر بود ،بربد .همزمان با
او ،یک��ی از رسهنگهای عالیرتبه هم ف��وت کرده بود .قرار
بود او را در صحن حرم امامرضا(ع) دفن کنند .وقتی خانوادۀ
رسهنگ مرحوم ،رس قرب او بودند و میخواستند آخرین وداع
را انجام دهند ،کسی کفن را از صورت رسهنگ که در گور بود
پس میزند و همه میبینند بهجای رسهنگ ،این جیگیجیگی
ننهخانم اس��ت که در گوری در صحن حرم امامرضا(ع) خفته
است .جنازۀ رسهنگ به اشتباه به گلشور رفته بود .زمانی که
جنازهای در قرب گذاش��ته میشود ،دیگر کسی حق ندارد آن را
بیرون بیاورد و به قرب دیگری منتقل کند .جیگیجیگی ننهخانم
برای همیشه در صحن حرم امامرضا(ع) که میگویند قطعهای
از بهش��ت است ،در رحمت امام هش��تم(ع) ماند .».در این
منایش جواد مح ّمدزاده ،سعیده امی نزاده ،عطاءاللّه رحمتی،
جمیل صادقی ،کریم جشنی ،شیام عبادی ،ایلیا برومند و باران
طوسی بازی میکردند.

منای��ش «جیگیجیگی ننهخانم» ،برگرفته از داس��تان زندگی
شخصیتی حقیقی با همین عنوان است که سالها در اطراف
بارگاه من ّور رضوی ،به اجرای منایشهای عروسکی میپرداخته
است .از شخصیتی به نام «جیگیجیگی ننهخانوم» خیلیها
نوش��تهاند ،مح ّمد برومند هم در کتابی بههمین نام ،از او و
ارادتش از زبان خیلی از هرنمندان تئاتر کش��ور نقلقولهای
بس��یاری آورده اس��ت و فیلمنام��های از داوود کیانیان و نیز
منایشنامۀ خود را در آن به چاپ رسانده است .این منایشنامه
که مدّتی نیز در فرهنگرسای غدیر مشهد با حامیت مدیریت
امور هرنی شهرداری مشهد بهروی صحنه رفت ،مورد استقبال
مخاطبان واقع ش��د و در جش��نواره نیز توانست رتبۀ بازیگر «ص��دای من کجاس��ت؟» به نویس��ندگی حمی��د قلعهای و
توسط باران طوسی کسب کند.
کارگردان��ی جواد رحی مزاده هم از منایشهای موفّق این دوره
برگزیدۀ زن را ّ
در هامن روزه��ا ،احمد فیاض در قدسآنالین در نوش��تهای از جش��نواره بود که توانست کارگردانی برگزیده و همچنین
با تیرت «جیگیجیگی ،ننهخانوم؛ مطربی که همس��ایۀ ابدی بازیگری برگزیده (مح ّمد اسالمی) را از آن خود کند .این منایش
امامرضا(ع) ش��د» دربارۀ او نوش��ت« :حکایت جیگیجیگی به داس��تان پرسی میپردازد که صدایش را گم کرده است و با
ننهخانوم از آن دس��ت حکایته��ای معجزهگونۀ مبتنی بر کمک یک کفشدوزک در پی یافنت آن اس��ت .در این منایش

منایش جیگیجیگی ننهخانم

حسین طاهری ،غالمرضا جهانپا ،کریم جشنی ،س ّجاد انتظاری،
کوروش خلیلیپور ،مح ّمد اسالمی و ...بهروی صحنه رفتند.
ا ّم��ا منای��ش «چولیقزک» به نویس��ندگی مح ّم��د برومند و
کارگردانی منیره امیریوس��فی از تهران نیز در این جش��نواره
رشکت داش��ت .در ای��ن منایش از هرنمندان مش��هدی چون
س��عید ملکن��ژاد ،س��عید امی نزاده ،ش��یام عب��ادی ،مژگان
امیریوسفی ،محبوبه پاداش ،حدیث آذری -بهعنوان صداپیشه
و عروس��کگردان -استفاده شده بود .این منایش که بهعنوان
کاری از گروه تئاتر سیمرغ در بندرعباس بهروی صحنه رفت،
به داستان چوپانی میپردازد که بههمراه گلهاش به دنبال آب
توسلی که به امامرضا(ع) میکند،
میگردد و بعد از مدّتی ،با ّ
بارش باران را میبیند.
در همی��ن س��ال ،پوری��ا قصابی با منایش��نامۀ «حرم عش��ق
از ازل ت��ا اب��د» از مش��هد توانس��ت مورد تقدی��ر عبدالحی
شامس��ی و مح ّمدامیر یاراحمدی  -داوران چهارمین جشنوارۀ
منایشنامهنویسی رضوی -قرار گیرد.
ا ّما در این س��ال ،مش��هد در حوزۀ آیینهای منایش��ی رضوی
تولیدی نداشت و تنها از خراسان رضوی ،تعزیۀ «قلمدانهای
بزاده از کاش��مر در
مرص��ع» بهکارگردان��ی مح ّمدرض��ا رج 
ّ
جشنوارۀ تئاتر رضوی اجرا شد.
در سال  1388دو مجموعه منایشنامه  -دربردارندۀ 12منایشنامه
از جواد رحی مزاده ،حامد امانپور ،فرشید متری ،مح ّمد برومند،
احمد جاهدطلب ،قاسم رفیعا و - ...با عنوان تئاتر دانشآموزی،
با مش��ارکت حوزۀ هرنی خراس��ان رضوی و حامیت سازمان
فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد به چاپ رسید.
منایش بچه های بهشت

(زنجان) اش��اره کرد که موفّقیتهای بسیاری را هم برای این
تئاتر بههمراه داشت .ا ّما آنچه برای این گروه غرورآفرین بود،
کسب عنوان برترین منایش ازنظر متاشاگران در طرح  300اجرا
در استان خراسان بود .این نکته نشان از ارتباط خوب متاشاگران
با این اثر داشت.
جواد اش��کذری در نقدی با عنوان «پرسان��ه در برابر پدرانه؛
مدرنیته در برابر س ّنت» پیرامون منایش «پدرانه» مینویسد:
«منایش��نامۀ پدرانه ،نوش��تۀ آرش عباس��ی ،یک اثر واقعگرای
اجتامعی است که هرچند با تو ّجه به مضامینی ،خود را به تئاتر
رضوی نزدیک میکند ،ا ّما تقابل بین دو نس��ل یا هامن تقابل
س ّنت و مدرنیته در بین اعضای یک خانواده را رسلوحۀ تم کار
خود قرار میدهد؛ بهنوعی که متام حرف و حدیث داس��تان
عباسی ،رفنت یونس به دنیایی نامعلوم و یا بهرت بگوییم بهنوعی
فرار از خود اس��ت؛ یعنی خودبیگانگی .او در بخش��ی دیگر
از مطلب خود مینویس��د« :متام کنش و واکنشهای منایشی
پدرانه ،بر رس «ماندن و رفنت» و «س��یّال بودن و راکد بودن»
اس��ت که در آرزوها ،درخواس��تها و نیز نوع نگاه دو نسل
منایش ،خالص ه میشود .مفهوم «پرسانه» در منایش امیر بشیری
خیلی پررنگتر از مفهوم «پدرانه» منایشنامۀ آرش عباسی است.
در منایشنامۀ عباسی ،متام موجها در مسیر ساختار دراماتیک
در منت ،به سمت پدر بوده و در نهایت حق را به پدر میدهد،
ا ّما در اجرا ،مفهوم به ش��کل دیگری تغییر مییابد و بهنوعی
کارگردان با بالتکلیفی یونس و یا بهرت بگوییم یونسها ،حق را
به خود میدهد که مانند یونسهای تکثیرشده فکر میکند».
گفتنی است؛ در این منایش سجاد انتظاری ،مجید بخششیان،
امیر بش��یری ،محبوبه سلطانی و زهرا ابراهیمی نقشآفرینی
میکردند.

نهم :سال 1389را باید سال بدبیاری تئاتریهای مشهد بدانیم،
چراک��ه باوجود تولی��د دو کار تئاتر رضوی خوب ،متأس��فانه
جشنوارۀ تئاتر رضوی با جشنوارۀ «حقیقت» که قرار بود ات ّفاقی
مهم در عرصۀ تئاتر کشور باشد ،ادغام شد .این جشنواره که با
اهدافی چون تولید منایشهای فاخر دینی ،تقویت بنیانهای
تئاتر دینی و استمرار بخش��یدن به آن در پیکرۀ تئاتر کشور،
تأثیرگ��ذاری بر مخاطب و بهرهگیری از ش��یوههای خلاّ قانه و
نو در ارتقای منایش دینی برگزار شد ،نهتنها نتوانست حرکتی منایشنامۀ«ترنج»باتو ّجهبهششباربازنویسی،توانستدراجرا
فراتر از آنچه پیش از آن بود ،پدید آورد ،بلکه خالءهایی چون نظر مخاطب را جلب کند .کسب  ۳۰جایزه در جشنوارههای
برگزارنش��دن جشنوارۀ تئاتر رضوی را نیز برای هرنمندان تئاتر مختلف ،ازجمله جشنوارۀ ملّی تئاتر بسیج و حضور در بخش
در پی داشت.
جش��نوارۀ جشنوارههای بیس��تونهمین جشنوارۀ بیناملللی
منایش «پدرانه» به نویس��ندگی آرش عباسی و کارگردانی امیر تئاتر فجر ،از موفّقیتهای این منایش بهشامر میآید« .ترنج»
بش��یری ،از پرافتخارترین منایشهای رضوی مش��هد در سال در ط��رح «تئاتر برای مردم» به مدّت یک هفته در تاالر تئاتر
 1389ب��ود که حض��ور پررنگی نی��ز در رویدادهای مختلف مجتمع فرهنگ��ی هرنی امامرضا(ع) بهروی صحنه رفت و در
تئاتر کشور داشت .از آنجمله میتوان به حضور در هفتمین پنجمین جلسۀ نقد کانون منتقدان انجمن تئاتر مشهد ،نقد
جش��نوارۀ رسارسی تئاتر ماه (تهران) ،پانزدهمین جش��نوارۀ و بررس��ی شد .به نقل از روزنامۀ خراسان ،علی حامتینژاد در
رسارسی دانشجویان تئاتری و غیرتئاتری قرآن و عرتت (اراک) بررسی منایشنامۀ «ترنج» گفت« :منایش باید در مسیر روایت
و چهاردهمین جش��نوارۀ بیناملللی تئاتر دانش��گاهیان ایران داستان ،به وجود آوردن لحظههای دراماتیک را ا ّولویت خود
ا ّما منایش «ترنج» ،نوش��تۀ عباس جانفدا با کارگردانی مح ّمد
جهانپا ،دربارۀ غربت و تنهایی است که به روایت سه زن و سه
نذر میپردازد .روایت ا ّول ،داستان «مهتاب» است که در انتظار
کاروان میباشد .روایت دوم ،داستان «قاسم» که در تردید رفنت
به حوزه است و در حرم با «ترنج» آشنا میشود و روایت سوم،
داستان «ارسالن و جیران».

قرار دهد و اساساً تئاتر امروز در همین مسیر حرکت میکند؛
قصه
چون متاش��اگر دیگر فرصت اینکه ی��ک منایش را با یک ّ
ببیند ،ندارد .در خردهداستانهایی که در منای کلّی در یک قاب
قرار میگیرند و بهصورت پازل به هم میچسبند ،بزرگترین
ات ّف��اق ،خلق موقعیت اس��ت ،ا ّما در ترن��ج ،موقعیت خلق
منیشود و خردهداستانها فقط داستان را پیش میبرند که این
نقطهضعف است ».در این منایش ،سیدجواد رحی مزاده ،مح ّمد
بهاران ،ندا اسدی ،مهس��ا غفوریان ،منیره آالداغی و غالمرضا
جهانپا ایفای نقش کردند.
در این س��ال چهارمین جشنوارۀ تئاتر کودک و نوجوان رضوی
برگزارشدوتئاتر«همۀدوستانمن»،بهنویسندگیوکارگردانی
مح ّمد برومند از مشهد در آن حضور چشمگیری داشت .این
منایش براساس حدیثی از امامرضا(ع) که میفرمایند« :نیمی
از خرد ،دوست داشنت همۀ انسانهاست» ،تولید شده است
و سعی کرده رویکرد متفاوتی نسبت به سالهای قبل داشته
باش��د و عقاید ،منش و س��یرۀ امامرضا(ع) را از طریق منایش
به مردم عرضه کند .گروه هرنی س��یمرغ این منایش را با بازی
باران توسی ،شیام عبادی ،عطاءاللّه رحمتی ،آملا عبادی ،مح ّمد
زندهدل و پریس��ا بهزادی بهروی صحنه بردند .منایش «همۀ
دوستان من» در جشنوارۀ چهارم تئاتر کودک و نوجوان رضوی
موفّق ش��د در بخشهای کارگردانی ،عروسکسازی ،بازیگری
کودک ،عروس��کگردانی و آهنگس��ازی رتبۀ ا ّول و در بخش
نویس��ندگی رتبۀ دوم را از آن خود کند .همچنین این منایش
در سالهای  1389و  1390در جشنوارههای بیناملللی معتربی
چون «دهلی نو»« ،بگواینو» و «سارایوو» حضور داشته است.
منایش «ش��معی درقاب» بهکارگردانی س��ید جواد رحیم زاده
نیز در این جشنواره حضور داشته ،موفّق به دریافت عناوینی
چون دوم کارگردانی ،ا ّول بازیگری برای مح ّمد جهان پا و دوم
بازیگری برای مح ّمد اس�لامی شد .منایش «قالیچۀ نذری» به
نویسندگی و کارگردانی مهدی سیم ریز هم به کسب عنوان
برگزیدۀ ط ّراحی صحنه در این جشنواره بسنده کرد.
دهم :سال  ،1390منایش «زندگی به مقدار الزم» به نویسندگی
و کارگردانی مسعود عقلی پیش از آغاز جشنوارۀ تئاتر رضوی،
بهعن��وان ا ّولین منایش در این ح��وزه ،بهروی صحنۀ مجتمع
فرهنگ��ی ه�نری امامرضا(ع) رف��ت و با وجود اینکه ش��یوۀ
اجراییاش مناسب آن سالن نبود ،ا ّما مورد استقبال متاشاگران
قرار گرفت« .زندگی به مقدار الزم» یک درام اجتامعی اس��ت
که داس��تان زن و شوهری به نام ش��اهین و فرزانه را روایت
میکن��د .زندگی این زوج بهدلیل وجود یک رسی مش��کالت،
در حال پاشیده شدن است ولی کمک غیرمستقیمی از سوی
امامرضا(ع) زندگی آنان را پایدار میکند.

ک��ه ب هراحتّی حس همذاتپنداری متاش��اگر را برمیانگیخت
و همین بود که متاش��اگر ک��ه در ابتدای کار ب��ا کمی تردید
میخندی��د ،در نیمهه��ای منایش ب هراحتّی قهقه��ه میزد یا
بهعبارت دیگر ،فضای س��الن را فرام��وش میکرد و خودش را
جزوی از کار میدید .این یعنی یک منایش با ارتباطگیری باال
که گروه به آن دست پیدا کرده بود ».وی ادامه میدهد« :به
نظر من شخصیتپردازیها ،منهای قسمت ا ّول خوب بود و
اساساً درمورد شخصیت مرد داستان ،بین نفهمیدن و خود را به
نفهمیدن زدن تفاوت اساسی وجود دارد .پس منیتوان گفت
که او شخصیت روش��نفکری بهلحاظ املانهای ارایه شده در
منایش نبود و مهدی ضیاءچمنی بهخوبی به نفهمیزدن خود
را نش��ان داد .اگر کمی درمورد پیشینۀ آدمها بیشرت صحبت
میشد بهرت بود ولی کمبود آن هم لطمهای بهکار نزد ،زیرا هر
کسی آن را براساس شناخت خود از افراد شبیه مرد منایش یا زن
منایش که در زندگی روزمره با آنها مواجه میشود ،میساخت
و اساساً مگر ما درمورد داستانهای مختلفی که بهصورت یک
ب��رش در روز به مقدار زیاد میبینیم و گاه هامنجا قضاوت
میکنی��م و بعضاً حکم هم صادر میکنیم ،چه قدر اطّالعات
داریم؟»
این منایش در معتربترین رویداد تئاتر در حوزۀ رضوی توانست
به رتبۀ دوم برسد و جوایزی ازجمله دوم نویسندگی و کارگردانی
و ا ّول ط ّراحی صحنه برای مس��عود عقلی ،سوم بازیگری مرد
برای مهدی ضیاءچمنی و ا ّول بازیگری زن بهصورت مش�ترک
برای فاطمه توانا را به ارمغان بیاورد.
همچنین منایش «زندگی به مقدار الزم» از اس��تان خراس��ان
رضوی بههمراه «سنگبس��ت» به نویس��ندگی و کارگردانی
مح ّمدمهدی خامتی ،بهعنوان آثار برگزیدۀ هشتمین جشنوارۀ
تئاتر رضوی به جشنوارۀ صاحبدالن مع ّرفی شدند .خامتی که در
این رویداد ،نویسندگی و نیز کارگردانی سوم را از آن خود کرده
بود ،در «سنگبست» به موضوع تالش زنی به نام «شیرین»
میپردازد که همرسش ب هواسطۀ تصادف در منطقهای به نام
«سنگبست» در نزدیکی مشهد ،یک نفر را کشته و در زندان
بهرس میبرد و ش��یرین در راس��تای همین تالش برای آزادی
متوسل میشود و...
شوهرش از زندان ،به امامرضا(ع) ّ
در منایش «سنگبس��ت» مح ّمد الهی ،شهره مکری ،غالمرضا
عارفنژاد ،احمد طاهونچی ،راضیه ایرانی ،کریم جشنی ،عباس
کاظمیان و بازیگر خردسال عرفان حس نزاده ،به ایفای نقش
پرداختند که ش��هره مکرمی عنوان ا ّول بازیگری زن و مهدی
حسنی عنوان بهرتین موسیقی هشتمین جشنوارۀ تئاتر رضوی
را بهدست آوردند.

گفتنی است؛ در این جشنواره  179اثر از  27استان به دبیرخانه
حسام حسن یزاده که نویسنده ،کارگردان و بازیگر تئاتر مشهد رس��یده بود که در ابت��دا  45اثر در مرحل��ۀ بازبینی انتخاب
اس��ت ،در یادداش��تی برای این منایش نوشته است« :داستان ش��د و در نهایت از این تعداد  8گروه به مرحلۀ نهایی رسید.
بسیار س��اده بود و زیبایی منت اثر هم در همین سادگی بود برگزاری کارگاههای آموزشی ،جلسۀ نقد و بررسی آثار به اجرا

منایش زنان نوغان

درآمده در جشنواره و نیز برگزاری منایشگاه عکس تئاتر از آثار
منایشی که در جشنوارههای قبلی به اجرا درآمده بود ،از دیگر
برنامههای این دوره از تئاتر رضوی بود.
ا ّما تولیدات و نیز اجرای منایشهای مش��هدی در حوزۀ تئاتر
رضوی به این دو تئاتر ختم نشد و دو منایش «عکاسخانه» و
«ب ّچههای بهشت» نیز در پنجمین جشنوارۀ ملّی ضامن آهو در
بندرعباس بهروی صحنه رفت.

منایش بچه های بهشت

«ب ّچههای بهشت» که شش جایزه در این جشنواره کسب کرد،
در رابطه با زندگی فالگیری اس��ت که در یکی از خیابانهای
منته��ی به حرم ف��ال حافظ میگیرد و در فضایی س��ورئال با
مرغهای عش��ق خود رابطهای خ��اص دارد و با آنها صحبت
میکن��د .با ورود دخرتی ناش��ناس به فضای منایش ،الیههایی
از زندگی گذشتۀ فالگیر روایت میشود و ماجراهای مختلفی
اتّفاق میافتد .این منایش توانست در پنجمین جشنوارۀ ملّی
توس��ط حس��ین
ضامن آهو ،جایزۀ ا ّول بهرتین بازیگری مرد ّ
توسط سحر حس نزاده ،جایزۀ
طاهری ،مقام دوم بازیگری زن ّ
توس��ط لی�لا بحری ،جایزۀ بهرتین
ا ّول بهرتین ط ّراحی صحنه ّ
توسط هانیه بنکداران و جایزۀ سوم نویسندگی
ط ّراحی لباس ّ
توسط مهدی سیمریز را به خود اختصاص دهد.
و کارگردانی ّ
«ب ّچههای بهش��ت» برای ردۀ س�� ّنی نوجوان��ان و با حامیت
مؤسسۀ آفرینشهای هرنی آستان قدس رضوی تهیه شده بود.
ّ
در این جشنواره که دوازده منایش از استانهای تهران ،خراسان
رضوی ،همدان ،مازندران و هرمزگان بهروی صحنه رفت ،منایش
«عکاسخانه» از دیگر منایندگان مشهد توانست جواز حضور
در سیامین دوره از جشنوارۀ بیناملللی تئاتر فجر را بهدست
آورد ،ا ّما بهدلیل حذف بخش جشنوارۀ جشنوارهها ،از اجرا در
این رویداد مهم محروم شد« .عکاسخانه» به اعتبار رأی حسن
دادشکر ،علی رضایی و ایرج مح ّمدی ،بهعنوان اعضای هیأت
توسط
داوران ،توانست جوایزی چون ط ّراحی صحنه برگزیده ّ
توسط علی کرامت،
میثم نویریان ،پوس�تر و بروشور برگزیده ّ
توسط غالمرضا جهانپا و نیز منایشنامهنویسی
بازیگری دوم مرد ّ
توس��ط سیدجواد رحی مزاده را بهدست
دوم و کارگردانی ا ّول ّ
آورد .همچنین بنا به پیشنهاد هیئت داوران جشنواره ،از جواد
مح ّمدزاده پیشکسوت تئاتر مشهد ،در منایش «عکاسخانه»،
تقدیر به عمل آمد و لوح تقدیری نیز به س��یدیحیی موسوی،
آهنگساز منایش «عکاسخانه» اهدا شد .در این منایش که جواد
مح ّمدزاده ،س��جاد انتظاری ،غالمرضا جهانپا ،مح ّمد بهاران و
عرفان و یزدان کاظمی بازی میکردند ،داستان پرسب ّچهای به
نام «غالمرضا» روایت میشود که در عامل کودکی و با اشتباهاتی
که در ذهنش نس��بت به نذر دارد ،با امامرضا(ع) قهر میکند
و ات ّفاقاتی که در گذش��ته و آین��دۀ این پرسب ّچه رخ میدهد،
داستان منایش «عکاسخانه» را شکل میدهد.

هشتمینجشنوارۀمنایشنامهخوانیبدرخشدوجوایزیازجمله
بازیگر برگزیدۀ مرد (سعید توکلی) ،بازیگر برگزیدۀ زن (سپیده
کاللی) ،آهنگساز برگزیده (هادی کسایی) و کارگردان برگزیده
(محمود کریمی) از نگاه منتقدان؛ و همچنین بازیگر س��وم
مرد (سعید توکلی) ،بازیگر دوم زن (سحر رضوانی) ،موسیقی
برگزیده (هادی کسایی) ،تقدیر از کارگردانی (محمود کریمی)
و خوان��ش برگزی��ده ازنظر داوران جش��نواره را کس��ب کند.
همچنین این خوانش در نخستین جشنوارۀ منایشنامهخوانی
رضوی هم بهروی صحنه رفت و توانست بهعنوان اثر مطلق
برگزیدۀ جشنواره مع ّرفی شود.

همچنین منایش��نامۀ «ترنج» نوشتۀ عباس جانفدا که در سال
توسط حوزۀ هرنی خراسان رضوی منترش و رومنایی شد،
ّ 1389
توانست در ششمین جشنوارۀ ادب ّیات منایشی قزوین ،موفّق به
کسب رتبۀ ا ّول شود.
ا ّما در آذرماه  ،1390منایش «به آسامن نگاه کن» به نویسندگی
و کارگردانی مح ّمدمهدی خامتی در تاالر قشقایی -از تاالرهای
مجموعه تئاتر ش��هر تهران -بهروی صحنه رفت تا از معدود
منایشهای مش��هدی باش��د که با موضوع رضوی در پایتخت
اجرا گردیده اس��ت .این منایش که از آثار برگزیدۀ س��الهای
گذشتۀ جشنوارۀ رضوی بود ،در حالی بهروی صحنه رفت که
اجراهای خود را به انوشیروان ارجمند ،پیشکسوت تئاتر مشهد
تقدیم کرده بود .مهدی نصیری در نقدی به منایش «به آسامن
نگاه کن» با عنوان «ملودرام مذهبی» نوشته است« :برخی از
منایشهای دینی ایرانی مثل منایش «به آس�مان نگاه کن» در
تالش برای خروج از کلیش��هها و نزدیک شدن به دنیای امروز
مخاطبان و در برگرفنت وسعت بیشرتی از مخاطبانی است که
در تالش بودهاند تا زمان روایت داستانشان را به امروز و زمان
زندگی مخاطبانشان نزدیکتر کنند .ا ّما همین منایشها هم با
وجود متایل به داشنت مخاطبان بیشرت ،در اسارت محدودیتها
و کلیش��ههای دیگری گرفتار آمدهاند .شاید مهمترین راهکار
گریز از این کلیش��هها و تکرارها ،در وهلۀ نخست آگاهی و
ارشاف نسبت به ش��عارها و مؤلّفههای تکراری باشد .مسلامً
متاش��اگر در مواجهه با یک جریان منایش��ی به دنبال کشف
ناش��ناختهها و درگیر شدن با ندانس��تههای داستانی است».
این منایش در دیماه س��ال گذشته در کشورهایی چون ترکیه
و اتریش نیز بهروی صحنه رفت و فیلم مس��تند اجراهای آن
در وین به نویس��ندگی هادی مظفری و کارگردانی مس��عود
تو ّجهی ساخته و در سال  – 1391در نشست شهردار مشهد با
هرنمندان تئاتر مشهد -به منایش گذاشته شد.

ا ّما در آخرین ماه از آخرین سال دهۀ هشتاد ،منایشی با عنوان
«راه رفنت روی ابرها» بهکارگردانی احس��ان روحی در پنجمین
جش��نوارۀ تئاتر دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی منطقۀ  9به
همچنین منایش «مس��افران» نوشته محمد رحامنیان ،در این میزبانی واحد مش��هد بهروی صحنه رفت و توانست جوایزی
ّ
انش شد و توانست در را ه��م از آن خ��ود کند .ای��ن منایش به موض��وع دو زوجی
س��ال بهکارگردانی محمود کریمی خو

میپرداخت که یکی از آنها بهخاطر رسطان ،عالقهای به ب ّچه
ندارد و تن به سقط جنین میدهد و دیگری از اینکه ب ّچهدار
منیش��وند ،بهشدّت ناراحت است .داستان این دو زوج جوان
با یک نقطه  -مرد تروریست که ما مدام صحبتهای او را با
زنش سپیده میشنویم -وصل میشود .داستان منایشنامه «راه
رفنت بر روی ابرها» از کَ لکَلهای این دو زوج آغاز میشود و
ب��ا تو ّجه به بار اطّالعاتی که در حدود  20دقیقۀ ا ّولیۀ منایش
به مخاط��ب میدهد ،خوب هم پیش میرود و متاش��اگر را
هم با داس��تان خود پیش میبرد ،ا ّما از آن به بعد در مس��یر
زیادهگوییها و بیهودهگوییها میافتد .حضور آنها در حرم و
راز و نیازشان در حرم امام هشتم ،منایش را تا حدودی به سمت
کلیشههای رایج و نیز شعارزدگی نزدیک میکند و در نهایت با
یک انفجار به پایان میرسد.
س��ید جواد اش��کذری در نقدی با عن��وان «راه رفنت بر روی
لبههای تیز تیغ» در بولنت این جش��نواره مینویسد« :دربارۀ
انفجار جمعۀ خونین حرم امامرضا(ع) در حوزۀ تئاتر رضوی در
این چند سال اخیر منایشهای بسیاری بهروی صحنه رفته و هر
یک از زوایای مختلفی به این فضا پرداختهاند که از آثار شاخص
میتوان در مشهد به تئاتر «عاشقستان» و در کشور به «مردود
خرداد» اشاره کرد ولی هرکدام فقط به روایت تاریخی از این
انفجار نپرداختهاند بلکه تح ّول روح و روان دینی و انس��انی
آدمها را در بسرت این ات ّفاق به منایش گذاشتهاند ».منایش «راه
رفنت بر روی ابرها» توانس��ت از این جشنواره ،جایزۀ ط ّراحی
توس��ط احس��ان روحی ،جایزۀ
صحنه و نیز کارگردانی دوم را ّ
توسط سعید صادقی و جالل
دوم بازیگری بهصورت مشرتک ّ
توس��ط
ترتیب
ه
ب
بازیگری
کری مزاده و نیز جایزۀ ا ّول و س��وم
ّ
زهره بهادری و مهشید رشیفی را از آن خود کند.
***
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زیر م ّنت کسی نباشد ،مردهشوری هم برای خودش شغل
است ،اگر مردهشور نباشد که دنیا را گَند بَرمی دارد .ولی
ننهام ناراحت است از شغل بابام و بعضی وقتها هم با
هم دعوا و مرافعه راه میاندازند.

آقای امامرضا(ع)
نوشتۀ مهدی زارع ،از استان فارس ،مرودشت
جزو هشت اثر برگزیدۀ ا ّول ،هشتمین اثر برگزیدۀ سال
 ،1388پنجمین جشنوارۀ داستاننویسی کبوتر حرم
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شبستان

گزیدهای از داستانهای
جشنواره ملی داستاننویسی رضوی (كبوترحرم)

آقای امامرضا(ع) عزیز ،سالم .امیدوارم حالتان خوب باشد
و ب��ه قول نن��هام ،نور به قربتان ببارد .من کاظم هس��تم،
پ�سر مح ّمد جعفر .غرض از مزاحمت! میخواس��تم کمی
مرد و مردانه با ش�ما حرف بزنم .این تابس��تان که بیاید،
یازده س��الَم پُر میشود و میروم توی دوازده سال ،یعنی
کالس پنج��م .پس میبینید آن قدرها هم ب ّچه نیس��تم که
بخواه��م از روی ب ّچگی ،خودکارم را بردارم و برایتان نامه
بنویسم .راس��تش ،من برای خودم چیزی منیخواهم آقای
امامرضا(ع) .به قول پدرم ،چهار س��تون بدنم س��امل است
و میتوانم کار کنم .تابس��تان که بیاید ،میروم ش��اگردی
ی��ا آدامس فروش��ی و هر چیزی بخواهم ،ب��رای خودم و
خواهرم آس��یه ،میخرم .توی درس��هام هم مشکل ندارم.
معدل پارسالَم بیست ش��د ،امسال هم آن قدر میخوانم
که از بیس��ت کمرت نش��وم .من ...در حقیقت میخواهم
ب��رای پدرم دعا کنم .راس��تش را بخواهید ،پدر من ...پدر
من ،مردهش��ور اس��ت .یعنی ا ّول مردهش��ور نب��ود ،بعدا ً
رس فلکه بود ،ولی بعد که از
مردهشور ش��د! ا ّولش کارگر ِ
کار زیاد قلبش درد گرفت و دیگر نتوانس��ت کار کند ،رفت
شد مردهشور که به قول خودش ،کارش سبکتر است! البته
من خیلی وقتها خجالت میکش��م به دوست هام بگویم
پ��درم این کاره اس��ت .آخ��ر میدانی ،ب ّچهها مس��خرهام
میکنند و میگویند مردهش��و ِر پد ِر مردهش��و َرت را بربند
مردهش��ورها! از همه بیش�تر ،اصغر مسخرهام میکند که
هم محلی مان است و همیشه هم خربچینیام را میکند.
ا ّما وقتی بابای خودش ُمرد و بابام او را شُ ست و کرد زیر
خاک ،از من بیش�تر بَدَش گرفت و حاال هم س��ایهام را با
تیر میزند .با این حال ،من اصالً خجالت منیکش��م .چون
پدرم همیشه میگوید کار که عار نیست .خدا کند کمرت
عکس از فرهاد فربد

بگذریم از این حرفها ،راس��تش را بخواهی ،چند ماهی
است که پدرم درد قلبش دوباره برگشته و افتاده توی جا.
نن��هام با پول رختش��وری ،کُلّی خ��رج دوا دکرت داده ،ولی
هنوز حال پدرم خوب نش��ده .ات ّفاقاً روز به روز هم دارد
بدتر میش��ود .آقا مراد ،همس��ایه مان ،دیش��ب که آمده
ب��ود خانه مان ،یک کم��ی برای پدرم گریه کرد و گفت که
جان دَر منیکند ،رفتنی اس��ت .زَنش کربا خانم هم گفت:
راحت میش��ود از دس��ت این زندگی نکبت��ی .و ننهام تا
نصفههای ش��ب گریه کرد و ِه��ی نالید و زمین و زمان و
خدا و پیغمرب را نفرین کرد و باز دستش را دندان گرفت و
استغفر اللّه گفت! خیلی وقتها ،کارش همین استِ .هی
مینالد که :خدا ،برای آنهایی که پول دارند ،خداست ،نه
م��ا بدبختهای بی پول .ولی آقا معلّم مان میگوید خدا
برای همه ،خداس��ت و گدا و پولدار برایش فرقی منیکند.
این ش��د ک��ه تصمیم گرفتم خودم ی��ک کاری کنم و برای
خوب ش��دن پدرم ،دعا کنم .ولی چون خربی نشد ،ناچارا ً
برداش��تهام و دارم برای ش�ما از مریضی پدرم میگویم تا
ش��اید ش�ما بتوانید از خدا بخواهید خوبَ��ش کند .ننهام
میگوید اگر بخواهی دعایت مستجاب بشود ،باید از یک
آدم خ��وب بخواهی که دعایت را به گوش خدا برس��اند.
م��ن هم که جز آق��ای رحیمی ،آقا معلّممان و ش�ما ،آدم
خوبی منیشناس��م! ولی از شام چه پنهان ،از آقای رحیمی
هم خجالت میکشم ،بههمین خاطر دست به دامن شام
ش��دهام .پسای آقای امامرضای عزیز ،تو را به هرکس که
میپرس��تی ،پدرم را خوب کن و نن��هام را از این بدبختی
نجات بده! قول میدهم دیگر هیچ وقت به کسی فحش
ندهم و منازهایم را هم رس وقت بخوانم .قول میدهم.
ای نامه که میروی به سویش از جانب من ببوس رویَش!
دیگ��ر عرضی ندارم جز آرزوی س�لامتی ش�ما .قربانت...
کاظم
نامه را پنهانی از میان یکی از سوراخهای رضیح انداخت
داخل ،رضیح را ُمخلصانه بوسید ،به زور خودش را از میان
زائرین بیرون کشید و رفت.
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آقای امامرضای عزیزم ،سالم .امیدوارم حالَت خوب باشد.
االن که دارم این نامه را مینویسم ،دو هفته از نامهای که
برایت نوش��تم ،میگذرد؛ ولی هنوز خربی از خوب شدن
پدرم نش��ده است .منیدانم چی شده که به دعایم جواب

ندادهای ،ش��اید سرَ َت شلوغ باشد و نرسیدهای برایم کاری ت��و هم برو با آن ش��فا دادنَت .دیگر ه��م کاری بهکارت
بکن��ی .اگر هم باید یک چیزی ن��ذ َرت کنم تا پدرم خوب ندارم .خداحافظ!...
ش��ود ،باش��د ...حرفی ندارم .قول میدهم اگر حال پدرم
خوب شد ،تابس��تان ،یک سوم س��ود فروش آدامسهایم
را ن��ذرت کنم .اگر هم فکر میکنی کَم اس��ت ،باش��د! تو نامه را با عصبانیت انداخت توی رضیح و بی اینکه رضیح
پدرم را ش��فا بده ،نصف س��ودم را میدهم ،بَ َست است؟ را ببوسد ،رفت.
دیگر حرفی داری؟ منتظرم که خوبَش کنی ،هر چه زودتر5 .
قربانت ...کاظم.
آقای امامرضا(ع) عزیزم ،س�لام .الهی نور به ق َربت ببارد!
ببخش��ید از اینکه دیر آمدم به ِ
پابوس��تان .آخر میدانید،
نامه را باز مخفیانه انداخت توی رضیح ،رضیح را بوس��ید اصالً انتظارش را هم نداش��تم .وقتی آن روز ،آن چند نفر
را فرس��تادی خانه م��ان تا بابایم را بربند بیامرس��تان برای
و رفت.
دوا درمان ،باورم منیشد .وقتی هم که ننهام پرسید ازکجا
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آمدهاند و گفتند از طرف تو ،بیش�تر خجالت کشیدم .مرا
آقای امامرضا(ع) ،سالم .واقعاً که! اصالً توقّع نداشتم این ببخ��ش آقای امامرض��ا(ع) جان! که آخرین ب��ار ،آن طور
قدر بی خیال باشی و کاری برایم نکنی .من که گفتم هم پرس باهات ح��رف زدم .آخر میدانی ،خیلی اعصابم خُرد بود.
خوبی میشوم و هم نصف سود فروش آدامسهایم را نذرت ولی حاال ،راحتَم .توی این س��ه ماهی که گذش��ت ،خیلی
میکنم .ولی االن دو ماه گذشته و تو کاری نکرده ای .حتامً چیزها برایم معلوم ش��د .فهمی��دم اگر خدا یادش رفته ما
باید پدرم مبیرد که از این بی خیالی دست برداری؟ بعد از هس��تیم! الاقل یک آقای امامرضایی داریم که به دادمان
هرگزی! یک کار از تو خواستم برایم انجام بدهی ،آن هم برس��د .باب��ام االن حالش خوب اس��ت .از بیامرس��تان که
داری پش��ت گوش میاندازی؟ آخر تا کی باید ِهی برایت مرخّص��ش کردند ،هامن چند نفر آمدن��د دنبالش و او را
نامه بنویس��م و التامس��ت کنم؟ پس چرا کاری منیکنی؟ آوردند اینجا .االن هم همین جا ،توی همین مرقد خودت!
دیگ��ر چه میخواهی که به دعاهایم جواب بدهی؟ همۀ دارد کار ...یعنی خادمی میکند .منیدانم باید با چه زبانی
س��ود فروش آدامسهایم خوب اس��ت؟ باشد ...قبول! تو از ش�ما تشکّر کنم ،چون االن دیگر نه تنها کسی بهخاطر
پدرم را ش��فا بده ،قول میدهم همۀ سود آدامس هایم را بابایم مسخرهام منیکند ،بلکه همه یک جور دیگر نگاهم
نذرت کنم .دیگر چه بهان��های برای جورکردن داری ،ها؟ میکنند .یک جوری که احساس بزرگی میکنم .بابام گفته
دیگر منیخواهد این دو س��ه هفتۀ آخر تابس��تان را بروم
منتظر هستم ،دیر نکنی ها! قربانت ...کاظم!
آدامس فروش��ی .ولی من منیتوانم ،چون باید نذرم را به
تو بده��م .فقط یک چیز ،میخواس��تم اگر اجازه بدهی،
نام��ه را با اوقات تلخی انداخت ت��وی رضیح ،با بیمیلی بهجای همۀ س��ود فروش آدامسها ،هامن یک سوم آنها
رضیح را بوسید ،به زور خودش را کشاند بیرون و رفت .را ب��ه تو بدهم! چون تو پول��داری و احتّیاجی به پول من
نداری .آخر ،آس��یه خواهرم ،خیلی وقت اس��ت که دلش
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میخواهد یک دوچرخه داش��ته باشد .میخواهم تا آخر
سالم آقای امامرضا(ع) .االن که دارم این نامه را مینویسم ،تابس��تان را ،کار کنم و برایش یک دوچرخه بخرم .قبول؟
میخواهم برای آخرین بار حرف هایم را به تو بزنم .ننهام بگ��و که قبول کردهای .خب ...باز هم دس��تت درد نکند!
راست میگفت که خدا و پیر و پیغمرب فقط مال آدمهای حاال که بابام اینجا کار میکند ،س��عی میکنم بیشرت بیایم
پابوس��ت .قربان بزرگیات بروم آقای امامرضای عزیزم.
پولدار اس��ت .دس��تت درد نکند با این شفا دادنت .پدرم به َ
حالش خوب که نش��د هیچ ،بدتر هم شد! ننه ،حاال دیگر امیدوارم همه را به مراد ِدلشان برسانی .قربانت ...کاظم.
ِه��ی منتظر اس��ت که باب��ام نفسهای آخ َرش را بکش��د.
م��ن که میدانم همین امروز ف��ردا ،بابایَم میمیرد ،فقط
میخواستم ِبهِت بگویم برو به هامن پولدارهایی ِبرِس که نامه را از س��وراخ رضیح انداخ��ت داخل ،چند بار پنجره
صدهزار تومان ،صد هزار توم��ان نذرت میکنند .تو را با را بوسید ،مثل آدم بزرگها عقب عقب و در حال تعظیم
آدمه��ای بدبختی مثل ما چه کار؟ دیگر هم نه مناز هایم رفت ِ
سمت د ِر خروجی ،و رفت.
پابوست .اصالً دمل میخواهد
را میخوانم ،نه میآیم اینجا َ
یک آدم بد باش��م ،تا همه از دستم بنالند! آخر چه فرقی
میکند که آدم خوبی باشی ،ولی دعایَت مستجاب نشود؟
عکس از سلیامن گلی

و در یک دقیقه بعد میرود رساغ گنجه و ساک پشمی که
همیش��ه هم پر است و آماده .س��اک را از بین بقچهها و
پالستیکهای گرد گرفته برمیدارد .جلوی پایش میگذارد
و روی تشکچه منتظر بقیه میشود.

قطارساعت هشت

نوشتۀ آزاد قدرتی ،از سمنان رتبۀ سوم در سال1386
سومین جشنوارۀ داستاننویسی کبوتر حرم

ساعت شش و بیست دقیقه است .بوی تند سیگار پدر در
س��الن پیچیده .همیش��ه اینطور وقتها جلوی ما سیگار
میکشد .بندۀ خدا وقتی خرب آورد میرویم مشهد ،زائررسا
جور ش��ده و بلی��ط گیرش آمده ،چه قدر خوش��حال بود.
روی پایش بند نبود ،وقتی وام گرفت و مرخصی تشویقی
دادند چهقدر ذوق کرد ،وقتی مطمنئ شد همه چیز آماده
است برای یک سفر به یاد ماندنی ...هیچ منیدانست این
طور میشود.
شیرین خیلی غر زده بود که دملان پوسید .پس کی سفر؟ چرا
پدر اینقدر بیخیال است و بیتو ّجه! همۀ همکالسیهایش
مس��افرت میروند .همه میروند مش��هد و میآیند و بین
ساعتهای کالس خاطرات سفر را تعریف میکنند و او چه
میتواند بگوید؟ چیزی ندارد تعریف کند که پنج سال است
پدر ما را هیچ جا نربده.

پدر آخرین چمدان را میگذارد توی حیاط ،جلوی در .داد
میزند که کالفه اس��ت .همیش��ه وقتی که کالفه میشود،
تن��د و تن��د ع��رق میریزد .به زمی��ن و زمان ب��د و بیراه
میگوی��د و به این و آن فحش میدهد .پرده را میاندازم
و از پش��ت پنجره میآیم کنار .س��اعت شش بعد از ظهر
است.

همیش��ه یا غر میزد یا متلک میگفت و اگر فشار خیلی
میزد باال و طاقت منیآورد ،در اتاقش مینشست و گریه
میک��رد .ا ّما حاال که پدر به قول خ��ودش کاری کرده بود
کارس��تان و فکر میکرد س��نگ متام گذاش��ته و همه چیز
روبه راه اس��ت ،اینکه ش��یرین از اطاق��ش بیاید بیرون و
همینط��ور که به ناخنهای الکخورده و خیس��ش فوت
میکند ،بگوید امتحان دارد و منیآید ،خب منیتواند ات ّفاق
خوبی باش��د و اگر این ماجرا درس��ت چند ساعت قبل از
سفر اتّفاق بیفتد ،یعنی وقتی همه چیز برنامهریزی شده،
دیگر بدتر.

مادربزرگ با ساک پشمیش ور میرود .روی تشکچۀ زپرتی
نشسته ،انگار روی قالیچۀ سلیامن است .برخالف همیشه
چش��مهایش برق میزند و منیدانم ک��ه خیال میکنم یا
نه ،ان��گار لبخند میزند .هر چند گهگاه که از جلویش رد
میشوم به پدر ،من ،عروسش و یا به شیرین نگاه میکند
تأس��ف رسی تکان میدهد ،ا ّما در کل خوشحال
و از روی ّ
اس��ت .خوشحال که میبرندش مش��هد .البته زیاد برایش
فرق��ی منیکن��د که مقصد کجا باش��د .چ��ه بخواهد برود
تهران خانه دخرتهایش و یا شامل و مشهد ،توفیری ندارد.
همیشه همین یک ساک پشمی را بر میدارد .چندان هم
مهم نیس��ت که س��فر یک روزه باشد یا یک ماهه و یا به
سال برسد ،باز هم همین ساک پشمی است.

م��ادر همین طور مات ماند وقتی ش��یرین گفت درس��م
مان��ده و به پ��در نگاه کرد تا چیزی بگوی��د .ا ّما پدری که
نه حنایش رنگ دارد نه کالهش پش��م ،ب��ه درد الی جرز
میخورد .خود شیرین همیشه این را میگفت .گفت درس
دارم و باش��د برای بعد .حاال فرصت زیاد اس��ت و باز به
ناخنهایش فوت کرد.

م��ادر چای را در فالس��ک میری��زد ،پررنگ و تی��ره .اگر
چای نباش��د ،پدر جنجال میشود و منیشود بهاندازۀ پنج
کیلومرت راه تح ّملش کرد ،چه برسد به مشهد که میگویند
خیلی هم دور است.

البت��ه بهنظرم یکج��وری با تردید گف��ت .در همین چند
تأس��ف خورد .درست مثل هامن وقتها که به
کلمه کلّی ّ
او شیرینی خامهای تعارف میکردند ،از هامنها که خیلی
دوس��ت داشت و او با افس��وس میگفت « :نه ممنون...
رژیم دارم ».و کلّی هم تردید داشت .مثل وقتی که مانده
بود در عروس��ی دوس��تش پیراهن بلند رسمهای بپوشد یا
هرکجا که باب میلش باشد ،در پنج دقیقه آماده میشود .کت دامن مش��کی و با تلفن ،نظر دوس��تش را میپرسید؛
چند بار رس حارض شدن مادربزرگ با شیرین رشط بستم و وقت��ی گفت« :حاال فرصت زیاده» کامالً معلوم بود که لج
همیشه هم برنده شدم .در چهار دقیقه میرود دستشویی ک��رده .کلامت را یکطوری گفت ،مثل پدر .با هامن لحن.

همیش��ه وقتی روی دندۀ لج بود ،سعی میکرد ادای پدر و آنها میگفتند آفرین دخرت خوب .بعدها با اینکه خیلی
را درآورد .هر وقت از پدر چیزی میخواس��تیم به یک جا غ��ر میزد ا ّم��ا باز هم حرف گوش م��یداد و حاال ...اصالً
خیره میش��د و میگفت« :حاال ...فرص��ت زیاده ...ببینم منیشود حریفش شد.
چی میشه»
ا ّما سفر بهخاطر مادر بود .منیشد که مباند ور دل دخرتش.
و االن که جزوه را دس��تش گرفته و میچرخد .وقتهایی نذر داشت .هرچند که هیچ وقت هم که منیگفت نذرش
ک��ه اینطوری میش��ود ،مخالفت میکن��د و همه چیز را چیس��ت .ش��اید هم میخواس��ت ما را دعا کن��د .من و
به هم میریزد .با اینکه ش��ک ندارم ک��ه تردید دارد ،ا ّما ش��یرین .فکر کردم بگویم به هر ح��ال یکی میماند .من
همیشه دوست دارد حرف ،حرف خودش باشد .حتّی اگر یا چه میدانم ،مادربزرگ .مواظب دخرتتان هس��تیم ،شام
رضر کند .با هزار دلیل و برهان هم منیشود قانعش کرد .بروی��د .ا ّما نگفتم .آخر مادرب��زرگ مباند که چه؟ کاری از
اگ��ر ارصار کنی ،مثل همی��ن االن و ارصارهای مادر ،یک دس��تش بر منیآید .فق��ط میتواند آمار بگی��رد و بعد از
وق��ت به خودت میآی��ی که مثل دیوانهه��ا باال و پایین چندروز صاف بگذارد کف دس��ت پ��در که در آن صورت
میپری و ش��یرین همین طور نگاهت میکند .رسافراز از کار از کار گذش��ته .توانش را ندارد جلوی شیرین بایستد.
اینکه شکس��تت داده .خجالت میکشی و آخر رس مجبور حوصل��ه ندارد جلویش را بگیرد .زورش منیرس��د کنرتلش
کند .فکر کردم نامردی اس��ت اگر من مبانم .فقط یک بار
میشوی کوتاه بیایی.
فک��ر میکن��م ش��یرین بیامر اس��ت .از خیلی قب��ل برای مرا بردهاند مش��هد و آن هم زمانی که چهار س��ال بیشرت
بی�ماریاش اس��م ه��م گذاش��تهام« :جن��ون ادواری» و نداشتم .چیزی یادم منیآید به جز یک گنبد طالیی و یک
میگویم« :خدا ش��فا بده»؛ او بیش�تر لجش میگیرد .من عامله آدم و ا ّولین باری که بهخاطر گم شدن گریه کردم.
ک��ه میدانم االن هم بهانه کرده و یک فکرهایی در رسش همه میدانند که آرزو دارم بروم مش��هد و حرم امامرضا.
اس��ت و اِلاّ درس کجا بود .حفظک��ردن همۀ کلامت یک همیش��ه ،هر وقت که بش��ود در مسیر نانوایی ،دوچرخۀ
جزوۀ بیستصفحهای که این حرفها را ندارد .آن هم اگر قراضهام را یک گوش��ه میاندازم و میروم ایس��تگاه راه
بیش�تر از ده روز فرصت باش��د تا امتحان .مادر هم همۀ آه��ن .به دور دس��تها نگاه میکنم .جای��ی که دو خط
اینها را میداند .مطمئنم پدر هم میداند .هرچه باش��د ،ری��ل به هم میرس��ند .منتظر میمانم و دع��ا میکنم تا
قطار ساعت هش��ت زودتر بیاید .هرچند مدّتی است که
شیرین از جنس خودمان است.
ب��از ه��م زنگ تلف��ن .گوش��ی را برم��یدارم« .ال��و ،بله ،قطارها به موقع میآیند ا ّما اگر قطار تأخیر داش��ته باشد،
بفرمایی��د »...قطع میکند .مثل همیش��ه .لعنتی .مادر به دیر میرس��م خانه و مادر نگران میشود .قطار مشهد که
شیرین خیره میشود که نگاهش را میدزدد و به اطاقش میآید مس��افرها را متاش��ا میکنم و برای ز ّوار آقا دست
م��یرود .دیگ��ر به چهرۀ هراس��ان و نگران م��ادر عادت تکان میده��م .به پنجرۀ تکتک واگنه��ا نگاه میکنم.
کردهام .از هر ات ّفاقی زود هراس��ان میش��ود و بابت هر به عکس گنبد طالیی و حرم آقا خیره میش��وم که پشت
بیش�تر پنجرهه��ا زدهاند .همیش��ه در آن ش��لوغی هوای
چیز ،نگران.
مش��هد میکنم .ب��ه زائرین التامس دع��ا میگویم و آرزو
اخبار س��اعت هفت متام ش��ده و مجری ،خرب از جشن و میکن��م کاش م��ن هم یکی از این مس��افرهای این قطار
ش��ادی مردم میدهد در این روزهای مبارک ...پدر س��بد باشم .آخر پانزده سالی میشود که مشهد نبودهام .گاهی
می��وه را ب��ه حیاط میب��رد و صدا میزند ک��ه «داره دیر بغض میکنم و گریهام میگیرد.
میش��ه» و مادر همین طور مردّد مانده .ا ّول که ش��یرین
هر حال منیشود ا ّما انگار چارهای نیست .آخر پدر هم باید برود .منیشود
گفت منیآیم گفت« :من هم منیآیم .به
یک دخرت را تنها گذاش��ت و رفت .آن هم در این دوره و که مباند و زن و ب ّچهاش را بفرس��تد ش��هر غریب به امان
زمانه ».فکر کردم االن اس��ت که بگوید آن هم این دخرت .خدا .دلش هزار راه میرود .منیتواند تح ّمل کند.
ح��دود س��اعت هفت و رب��ع بود ک��ه باالخ��ره تصمیم
ا ّما انگار حرفش را قورت داد.
ش��یرین در این چندماه بعد از دانشگاه خیلی تغییر کرده گرفتن��د من مبانم .یعنی خ��ودم گفتم که میمانم و آنها
بود :رس و لباسش ،چهرهاش ،حرف زدنش و این تلفنهای بع��د از کلی ِمن و من قبول کردند .راس��تش بدم منیآمد
لعنتی که پدر و بیش�تر از او مادر را نگران میکرد .گاهی مبانم و با ماش��ین لکنتی پدر ،تنهای��ی دور بزنم .اگر بود
فکر میکنم کاش مثل قدیم بود که زورش��ان به ش��یرین که منیگذاش��ت رانندگ��ی کنیم .حتّی اگر خ��ودش کنارم
میرس��ید .میگفتند کجا برو ،کج��ا نرو .این کار را بکن و مینشست .حتامً شیرین هم از این فکرها کرده دیگر .ا ّما
آن کار را نکن و ش��یرین بدون هیچ صحبتی قبول میکرد حاال فهمیدهام قرار اس��ت ماش��ین را بدهد به دوستش و
نقشهام ،نقش بر آب شد.

مادرب��زرگ میگوید «قطار رفت ،دیرمون نش��ه!» و پدر لج میکند .چشم هایم سنگین میشود...
ک��ه در کوچه منتظر اس��ت بلند صدا میزند و دوس��تش _داداش.
ب��وق میزن��د .آبروی�مان را برد جل��وی در و همس��ایه.
هم��ه فهمیدند که میخواهیم برویم مش��هد ا ّما احتامالً یکهو میپرم.
نفهمیدند که پدر چرا آنقدر کالفه اس��ت و عصبی و داد _کاش ما هم میرفتیم.
و بیداد راه انداخته .حتامً میگویند عجب پدر بیجنبهای
منیدانم از کی خوابم برده.
دارند.
مادربزرگ��م بغل��م میکن��د .صورت��م را میبوس��د و راه _فکر کنم حیفه وقتی همه چیز آماده اس��ت .ناشکریه...
میافت��د .م��ادر آخرین س��فارشها را میکن��د .از اینکه داداش؟
مراقب گاز باش��یم .فر را روش��ن نکنی��م .درجۀ آبگرمکن و نگاهم میکند .همیشه وقتی کارش گیر میکند ،داداش
زیاد نش��ود .اینکه ش��بها در را قف��ل کنم و تحت هیچ صدایم میکند واِلاّ بیشرت وقتها سایهام را با تیر میزند.
رشایطی ش��یرین تنها مناند و هیچ جا نرود .البته قبالً پدر تند مانتویش را میپوشد.
همۀ اینها را گفته بود .مردانه صحبت کردیم و او وقتی
چندمی��ن س��یگارش را آتش میزد گفت ک��ه باید باغیرت _حاال کو تا فرصتش پیش بیاد ...راستش با آقا خیلی حرف
باش��م و وقتی او نیس��ت ،مرد خانهام .باید مراقب همۀ دارم.
خانه باشم و خواهرم را دست من سپرده تا اینکه شوهرش گاه��ی همینطور یکهو تصمیم میگیرد و فکرش را عوض
بدهد و همه از دس��تش خالص ش��ویم .مادر خداحافظی میکن��د .مثل دانش��گاه رفتن��ش .میگف��ت .الاّ و لال که
میکند .از ش��یرین هم خداحافظی میکند که متام مدّت منیرود و میگذارد برای س��ال بعد که دکرت ش��ود و بعد
از اتاق��ش بیرون نیامده و جزوۀ لعنتی را ورق میزند .به دقیق��ۀ نود همه دنب��ال کارش میدویدی��م .زنگ میزند
من میگوید مراقب ش��یرین باش و از شیرین میخواهد آژانس و ماشین میگیرد .میگوید لطفاً رسیعتر.
مواظب من باشد .میگوید« :خیامل راحت باشه؟» و من با
_تو که ساکت آماد ه است؟
حرک��ت رس مطمئنش میکنم .میدانم باز هم دلش قرص
نیست .حتامً زنگ میزند .از ایستگاه ،تلفنهای عمومی و ب��ه حرفهایش فکر میکنم ...این بار بدون تردید گفت و
کارتی ،هر جا که بشود و هر وقت که باشد .زنگ میزند ،بدون اینکه لج کند ،انگار خودش بود .حرفهای خودش.
خرب میگیرد و باز هم س��فارش میکند .هر وقت دخرتی ب��ه ات��اق میروم و س��اکم را ک��ه هنوز خال��ی نکردهام،
هم سن و سال شیرین ببیند ،بیشرت یاد دخرتش میافتد و برم��یدارم و تند دکمهه��ای پیراهن��م را میبندم .کتاب
دعای کوچک را طرفم میگیرد.
باز هم زنگ میزند که مبادا....
در را میبن��دم و به اتاق میآیم .بیس��ت دقیقه مانده به _تو راه بخونیم.
هش��ت .باز تلفن زنگ میزند .قبل از اینکه شیرین بجنبد به کیف دستیاش اشاره میکند.
گوش��ی در دستم است .باز هم قطع و بوق اشغال .فحش
میدهم .طوری که ش��یرین بش��نود و حساب کار دستش _هیچی جا نداره.
بیاید .در هال طوری روی زمین دراز میکش��م که دخرتک همیش��ه چند نفر وسایلش را میکشیدند .تع ّجب میکنم
را در اتاق��ش ببینم .روی تخت نشس��ته و چش�مانش را ک��ه این بار خودش اس��ت و یک کی��ف کوچک .منیدانم
بسته .همیشه وقتی میخواهد به چیزهای مهم فکر کند ،در ای��ن چند دقیقه که چرت م��یزدم ،چه ات ّفاقی افتاده.
همینطور چمبامته میزند روی تخت و با موهایش بازی کاش خواب منیرفتم و بیش�تر مراقبش بودم .منیدانم چرا
میکند .س��عی میکنم فکرش را بخوانم .به هر حال مرد این همه...
خانهام .بیغیرت هم نیس��تم .اگر تلف��ن زنگ بخورد در
زنگ دوم گوش��ی را برمیدارم .اگر با ش��یرین کار داشته آژان��س در کوچ��ه بوق میزن��د .وقتی در حی��اط را قفل
باشند ،خوب خانه نیست .بخواهد تلفن بزند؟! منیگذارم! میکنم باز هم تلفن زنگ میزند .مهم نیس��ت .به ساعت
از خانه برود بیرون؟ محال است .دانشگاه؟ کالس؟ با هم ن��گاه میکنم .فقط چند ثانیه مانده تا هش��ت .اگر قطار
میرویم .دوستم بیاید درس بخوانیم؟ نه! همینطور بهرت س��اعت هش��ت فقط چند دقیقه تأخیر داش��ته باش��د،
اس��ت .تا او باش��د بیخود لج نکند .ش��اید به چیز دیگری میرس��یم .در راه آرزو میکنم که این بار قطار کمی دیر
فکر کند .به هر حال مهم نیست ،دستش را میخوانم .به برسد .فقط چند دقیقه ...بهخاطر شیرین.
قول پدر از جنس خودمان است .هرچند آرزو میکنم این
آخرین باری باش��د که جنون ادواری میآید به رساغش و
عکس از حمید شعفی زاده

پسمنچیبنویسم؟
نوشتۀ صنم فاضل از گیالن ،رشت

رتبۀ ا ّول جشنوارۀ کبوتر حرم سال 1391
عزی��ز رورسی گل بوته دار قهوه ایاش را میپیچد دور دیگ
کوچک پلوی احسان و میدهد دستم و به سالمت میگوید.
احس��ان ا ّولش غر میزند :م��ن روزه ام ،غ��ذام منیخوام .ا ّما
رسظهری میآید توی واحد من و ممد که دیوارهای ساختامن
را با دستگاه برای جاگذاری لوله و سیم برق شیار میاندازیم.
دس��تگاه شیار زن سنگین اس��ت و احسان منیتواند با آن کار
کند و مهندس گذاش��تهاش واحد بغلی تا جای ش��یارهایی را
که با دستگاه توی دیوار انداختهایم بکَند و آجر اضافیاش را
بریزد بیرون .برای همین رستا پاش گرد و خاک اس��ت و حتّی
موهاش را خاکسرتی کرده و با دوجفت چشم سیاه درشت که
از صورتش بیرون زده ،زل میزند به من .عزیز سفارش میکرد:
رساغ غذاش که میآد رس به رسش نذاری قهر کنه لب به غذا
نزنه .ب ّچه است روزه واجب نیست.
بقچهاش را با بطری آب معدنی که یخ است و خنکیش رسکیف
میآوردم میدهم دستش ،ا ّما گلویم خشک است و آب دهانم
را به زور قورت میدهم.
غروب که میشود کارگرها از همۀ ساختامنها میزنند بیرون
و مثل لشکریان شکست خوردۀ جنگ ،وسایل را تحویل انبار
میدهیم و از س��اختامنهای مس��کن مهر میرویم .عرق از
پیش��انی احس��ان راه میگیرد و روی صورت خاکس�تریاش
خط میاندازد .دایم رسفه میکند و خلط س��بز رنگی را تف
میاندازد زیر پایش ،میگویم :مگه قرمه س��بزی خوردی ،لقد
بزن روش .به خانه که میرویم ،بعد دوش ،عزیز سفرۀ افطار را
چیده و بوی کوکو سیب زمینی که بلند میشود ،معدهام درد
میگیرد .احسان کنار عزیز مینشیند و تلویزیون اذان را زده
نزده چیزی خورده نخورده خوابش میبرد .عزیز میگوید :تو
رو قرآن از فردا نربش.
کش و قوس��ی به ش��انهام که بدجور گرفته اس��ت میدهم
و میگوی��م :من که زورش نک��ردم خودش افتاده رس لج بیاد.
میخواد آخر تابستونی با پولش از اون گوشیهای ملسی بخره
که تی ویام هست.
آب کرتی را با دس��ت حنا بسته و ناخن قهوه ایاش میریزد
توی استکانم :مگه چنده گوشیه؟ یارانهها رو ریخنت میخرم
واسش.

این پا رو آن پا مینش��ینم و اس��تکان چ��ای را میگذارم توی
نعلبک��ی :چندر غاز یارانه میدن دیگه عزیز ،تازه یه چیز باس
ب��ذاری روش پ��ول آب و برق و تلفن بدی .منم اگه ش��هریۀ
دانش��گام نبود مگه مغز خر خوردم سه ماه تابستونو برم خر
حماّ لی.
عزیز س�لام بر حسین میگوید و لیوان آب را به لبش نزدیک
میکند ا ّما چشمش که به احس��ان میافتد که گوشۀ مخدّه
ت��وی خودش جمع ش��ده و خوابش برده ،لی��وان را میگذارد
روی س��فره ،به رس احسان دس��ت میکشد .میافتم به جان
نان و پنیر و چای را هورت نکشیده صدای زنگ موبایلم بلند
میش��ود .اسی از ب ّچههای خانۀ فرهنگ است که توی کارگاه
داستاننویس��ی با هم ایاغ شدیم .آن وقتها توی مسابقات
داستاننویس��ی مدرسه برنده ش��ده بودم و دبیر ادب ّیاتم که
میدید دست به قلمم خوب است مرا با خودش به جلسات
و دورههای داستان و شعر میبرد .گوشی را بر میدارم .سالم
و احوال پرسیاش که متام میشود میپرسد :جشنوارۀ داستان
امامرضا کار نفرس��تادی ،نه؟ س��ه روز دیگه مهلتش متومه،
جایزهشم بد نیس .من اگه برنده شم کتامبو میدم بیرون.
چند ماهی میشود دست به قلم نربده ام .گوشی را که قطع
میکنم عزی��ز میگوید بزار کنار تلفنو ،گناه داره رس س��فرۀ
مرتضیعلی.
خمیرگوشۀ نان بربری را میتپانم توی دهانم و به رسم میزند
اگر داستانی بنویسم و برنده شوم با پولش برای احسان گوشی
میخرم و ش��هریۀ دانشگاهم جفت و جور میشود .ا ّما گیرم
این اس��ت که تا حاال مش��هد نرفتهام و اصالً منیدانم از چی
بنویسم .هالۀ توی رسم میپرد و تلویزیون را روشن میکنم و
میگذارم روی کانالی که رسیال ماه رمضان میدهد.
احسان توی خواب غلت میزند ،ناله میکند ،پ ّرههای دماغش
که با نفسهای عمیق کوچک و بزرگ میش��ود ،موهای ریز
دماغش به چش��م میآید .عزیز س��فره را تا زده ،پایش را که
واریس دارد با آخیش دراز میکند و رس احس��ان را میگذارد
روی پای��ش .صدای تلویزیون را کم میکنم ،به ش��کمم که تا
خرخره خوردهام دست میکشم و میپرسم :عزیز مشهد رفتی؟
پرۀ دامن چیت گلدارش را میاندازد روی مچ پایش :دو بار .بار
ا ّولی ب ّچه بودم و آبجیم نااحوال شده بود .بیبیم از دوا درمون
و دکرت گرفته تا جادو جنبل در نگذشت ا ّما افاقه نکرد که نکرد؛
رس آخری چسبید به دامن آقا و شفای آبجیمو خواست .آبجیم
که حالش خوب ش��د دس��ت جمعی رفتیم پاب��وس و بیبیم
النگوش و همون جا از دسش در آورد و آبجیمو بغل کرد تا با
دس خودش بندازه تو رضیح .بار دومیام تازه عروس بودم و با
بابای خدابیامرزت رفتیم .یادمه یکی دو ساعت مونده به مشد
گنبد طالش از دور پیدا ش��د و شاگرد شوفر داد زد گنبدالرضا،
گنبدالرضا .مام رس جامون بلند شدیم سالم و صلوات دادیم و

کل اتوبوس به شاگرد شوفر مژدگونی دادن.
ّ
ـــ عزیز بهم بگو مشهد چه شکلیه؟
لبخن��د ،چروکهای صورتش را ب��از میکند :وقتی به گنبدش
غصهای
نگا میکنی غربت از رست میپره و انگار هیچ غم و ّ
نداری ،آدم دلش آروم میگیره.
ــــ عزیز من با دلت چیکار دارم ،میگم چه شکلیه؟
اس��تکان نعلبکی را میچیند توی س��ینی :مگه تو تلویزیون
ندیدی؟حیاطش پر کبوتره ،سقا خونۀ اسامعیل طال داره و دم
اذون صدای طبل و نقاره بلند میشه.
نان لواش روی سفره را توی جانانی میگذارم و با لج میگویم:
این جوری نه عزیز .بگو ورودیهاش چهطوریه؟ حیاطش چه
شکلیه؟ موزاییکاش چه رنگیه؟ گنبدش و آدماش چه ریختی ان.
احسان توی خواب رسفه میکند و انگشت دستش را میمکد.
عزیز هم جوابم را منیدهد و چشمش توی صفحۀ تلویزیون
اس��ت ا ّما انگار رفته توی قدیمها که آه میکشد و میگوید
یادش بخیر.
می روم سمت کیفم ،کنج دیوار و کاغذ و خودکاری بر میدارم
تا بنا کنم به نوشنت طرح داستانی ا ّما ذهنم قفل شده .همیشه
از مشهد که مینویسند ،ب ّچهای گم شده یا کسی شفا گرفته
یا زائر بی پولی توی راه مانده .پس من چی بنویس��م؟ همۀ
داس��تانها را که نوشته اند .در ثانی وقتی یک بار هم مشهد
نرفتهام چهطور طرح جدیدی به ذهنم برسد.

ب��رمیدارم و پول هایم را میش�مارم .کرایه تاکس��ی رفت
و آمدم��ان تا مس��کن مهر و پول ن��ان را جدا میکنم و چند
هزار تومانی هم هزینۀ پس��ت پیش��تاز که خیامل جمع شود
اگر داستانی فرستادم حتامً به مقصد برسد .تهاش هم کمکی
میماند که فردا غروبی بروم کافی نت و راجع به امامرضا(ع)
عکس و مطلب رسچ کنم و بعدش راهی آستانۀ ارشفیه شوم و
حرم آقا جاللالدّین را متاش��ا کنم شاید چیزی برای نوشنت بهم
الهام شود .عزیز سالم که میدهد میگویم :حساب کتاب کردم
یه کم پول گذاش��تم فردا بعد کار با مینی بوس میرم آستانه
زیارت .گفتم دل نگرون نش��ی عزیز ،احتامالً بیام خونه آخر
شبه.
صدای عق زدن احسان که بلند میشود پولها را میتپانم توی
جیبم و میروم سمت توالت .هم باال آورده ،هم اسهال خونی
گرفته .از دستش��ویی که میآید بیرون میرود سمت عزیز و
میافتد توی بغلش و دست و پاش از دو طرف آویزان میماند.
عزیز دستپاچه یا فاطمۀ زهرا میگوید .احسان با خرخر نفس
میکشد و دستش را که میگیرم تنش تب دارد .عزیز گریهاش
میگیرد و او را میخواباند روی زمین و چادر سیاه را میکشد
روی رسش و کیف پولش را میگردد و اشک میریزد.
ـــ بجنب دیگه عزیز از حال رفت.

می نش��یند کنار احسان و دو س��ه تا هزاری را میگیرد توی
دس��تش و کیف پول قهوه ایاش را پرت میکند سمت دیوار.
دست داغ احس��ان را ول میکنم و پولهایی را که سوا کرده
ب��ودم ،رو هم میگذارم و میدهم دس��ت عزیز .احس��ان را
گوش��ی را بر میدارم و اسام اس��ی از اس��ی میپرسم مشهد کول میگیرم و میگویم بریم .به بیامرستان که میرسانیمش،
چش��م نیمه بازش بسته میشود و روی تخت میخوابانند و
رفتی؟
میبرندش .عزیز تسبیح میچرخاند ،هر دور که متام میشود
می گوید :هر سال میریم .من هم هر چه سؤال دارم میپرسم دوب��اره از رس میگی��ردش و میآید س��متم و میگوید :ده،
و تهاش ش��ارژم متام میش��ود و گوش��ی را میگذارم کنار که بیس��ت روز دیگه یارانهها رو ریخنت پولتو میدم بری آستانه.
صدای زنگش بلند میشود.
اصالً احسان که خوب شد یه بعد ظهر با هم میریم زیارت
اس��م اس��ی افتاده توی صفحۀ گوش��ی .ج��واب میدهم و و برمیگردیم.
میگوید :کف کردم از بس سؤال پرسیدی پرس .حاال فهمیدی ـــ حرفشو نزن عزیز ،دعا کن احسان خوب شه.
چی به چیه دیگه ،نه؟
پیشانیام را میبوسد و روی صندلی مینشیند .عقب میروم
رویم نش��د بگویم ن��ه و گفت :آس�� ّید جاللالدّین که رفتی ،و میچسبم به دیوار .تلویزیون توی راهرو که باالی پیشخوان
نه؟ داداش امامرضاس��ت .حرم و گنبد و رضیحشو تص ّور کن پرستارهاست مردی را نشان میدهد که کت و شلوار مشکی
و داس��تانت و بنویس .البت نه اینکه اونجا ش��کل و شامیل پوش��یده و دکلم��ه میخواند و بع��دش تصاوی��ری از حرم
حرم آقا امامرضا باشه ،ولی واسه تو که مشد نرفتی بهرت از این امامرض��ا(ع) و زائرهایی که چنگ انداختهاند به رضیح .عزیز
منیشه گفت.
هم به تلویزیون نگاه میکند و دستش را میگذارد روی سینه
السالم
با اس��ی که خداحافظی میکنم .احسان از خواب میپرد و با اش .دس��ت من هم میرود روی س��ینهام و عزیز که ّ
ناله و آرام آرام میرود سمت دستشویی .عزیز هم چادر سفید علی��ک میگوید ،من هم توی دمل تک��رار میکنم و نگاهم را
گلدارش را کش��یده روی رسش ،رو به احسان میگوید :مبیرم ،میان��دازم توی صورتش که اش��ک از گوش��ۀ چش��مش رس
میخ��ورد و میگوید یا امامرضا ش��فای ب ّچه م��و از خودت
ب ّچهام از زور کار حال نداره و میرود پای س ّجاده اش.
میخوام .خیره میش��وم به تلویزیون و گنبد طال را که نشان
کیف پومل را ازش��لوارم که به جا رختی دم در آویزان اس��ت
میدهند دمل آرام میگیرد.
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