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شادی غفویان *

نیمـۀ اسـفند بـه اندوه درگذشـت خادمـی رقم خورد کـه نیمی از سـالیان عمر
پربرکتـش را به آسـتان مقـدس حرضت ثامن الحجج علیهالسلام مخلصانه خدمت
منـود .آیـت الله واعظ طبسـی؛ یار دیریـن امام خمینی(ره) و مقـام معظم رهربی،
مجاهـد خسـتگیناپذیر انقلاب اسلامی ،پـس از هشـتاد سـال عمـر بابرکـت در
سـحرگاه جمعـه  14اسـفندماه  1394دار فانـی را وداع گفت.
عالِمـی کـه بـا آگاهی و بهرهگیـری از ظرفیت فرهنگی عظیم و کمنظیر آسـتان
قـدس ،بـه مـدد خبرگان فرهنگـی ،در فضای عمومی کشـور و جهان اسلام عمیقا
رصانه کوشـید.
اثـر گذاشـت و در حفـظ و حراسـت از گنجینههـای هرنی آن م ّ
ا َمینـی کـه بـا درایـت خویـش ،نـه تنهـا بـه پاسداشـت و نگهبانـی از فضاها و
بناهـای ایـن گنجینـهی منحصر بـه فرد از هنر و معماری اسلامی -ایرانی همت
گمارد بلکـه بـا روشـنبینی ،توسـعۀ نویـن ایـن فضـا را بـا آرایههای متنـوع هرنی
هدایـت منـود تـا ایـن مـوزهی عظیم همـواره مانـا و پویـا مباند.
بـا نـگاه هوشـمندانۀ خـادمِ فقیـد ایـن آسـتان مبـارک ،ورود بـه عرصههـای
جدیـد فرهنـگ و هنر بـرای متولیـان و هرنمنـدان شـیفتۀ حرضتـش فراهـم شـد،
چراکـه زمـان ،زمینـۀ خلـق آثـار هرنی معـارص را چیده بـود و رصفا تجلیـل از هرن
گذشـتگان بـرای مانایـی ایـن گنجینۀ عظیم کافی منیمنـود .بـا ادراک این رضورت؛
پویایـی بـه مـوازات مانایـی ،پیـش رانده شـد .از اینرو به امـر و تاکید مقـام منیع
تولیـت فقیـد آسـتان قـدس رضـوی ،بـا بهرهگیـری از شـیوههای نوین هنر در امر
تبلیـغ ،خدمتگـزاران فرهنگـی ایـن نهـاد مقـدس نیـز بـر آن شـدند تـا بـا تاسـیس
موسسـه آفرینشهـای هرنی ،رسـالت مقـدس و مردمی هرن ،این رسمایۀ ارزشـمند
و مایـۀ زندگـی را بـه سـاحل امـن باز رسـانند.
باتوجـه بـه جایگاه و موقعیـت ممتاز این گنجینه ،موسسـه آفرینشهای هرنی
آسـتان قـدس رضـوی پـس از تاسـیس بـا بهرهگیـری از تجهیـزات و ابـزار روز و بـه
مدد شـیوههای کارسـاز هرن و رشـتههای متنوع آن ،در انتقال مفاهیم فرهنگی و
تحکیـم پایههای فضیلت ،گامهای اسـتواری برداشـته اسـت .گامهایـی که ثبات و
راستیشـان مرهـون نـگاه مدبرانه و جامعاالطراف خادم خورشـید اسـت.
اکنـون بـا تربیـک انتصـاب شایسـته جنـاب حجتالسلام واملسـلمین دکتر
سـیدابراهیم رئیسـی به سـمت تولیت عظامی آسـتان قدس رضوی از سـوی مقام
معظـم رهبری (مدظلهالعالـی) و آرزوی توفیق روزافزون برای ایشـان در خدمت
بـه بـارگاه ملکوتـی حضرت علیبـن موسـیالرضا علیـه آالف التحیه و الثنـا ،امید
اسـت بـا عنایـت خداوند و در سـایه التفات حضرت رضا (ع) ،این موسسـه هرنی
در نیل به اهداف متعالی خود همچون سـالیان گذشـته راسـتین مانده و فرهنگ
و هنر فاخـر ایـن گنجینۀ عظیـم را همـواره مانا و پویـا بدارد.
*رسدبیر
Shgh1983@yahoo.com

دورهپوش معرقِ قالبدوزی ،کد  ، ۰۳۱تاریخ۱۳۱۵ :هـ .ق .برابر با ۱۲۷۷ش .و ۱۸۹۸م.
شاهکارهای هرنی در آستان قدس رضوی ،رضیح پوش ها و صندوق پوش ها

مقدّمه:

بررسی قفلهای موجود
در موزۀآستان قدس رضوی
حمیدرضاکریمی*

چکیده
هرن و صنعت از دیر باز در کنار یکدیگر بوده و هرنمند ایرانی با تغییر شکل
دادن به مواد سخت و بیجانی چون سنگ ،چوب و فلز به آنها روح و هویتی
تازه بخشید ،چنان که از این پیوند ،آثار بدیع و زیبایی خلق گردید .یکی از این
هرنهای زیبا ،هرن قفلسازی است که در آن با نقش زدن بر فلز ،طرحهایی زیبا
و دلنشین از نقوش تزیینی پدید میآید .این نقوش با اسطوره درهم میآمیزد ،تا
با این عمل شناسایی اسطورهها و درک و دریافت فرهنگ و متدن غنی و باشکوه
ایران باستان میرس گردد.
قدیمیترین قفل مكشوفه در ایران ،سنگی است .این قفل متعلق به منطقۀ
چغازنبیل بوده که از قرن سیزدهم پیش از میالد باقی مانده است .كاربرد قفلها
در ایران نه تنها برای امنیت و حفاظت بوده كه از آن به عنوان دوری جسنت از
آلودگیها و بسنت دخیل جهت گرفنت حاجت استفاده میكردهاند.
در بررسی قفلهای موجود در موزۀ آستانقدس رضوی نیز این كاربردها منایان
میشود .قفلهای حرم مطهر امئۀ شیعیان ،منشأ بركت و لطف الهی فرض میشده
و زائرین با ملس آنها به هنگام ورود و خروج یا ریخنت آب بر آنها ،قدری از بركت
آن مكان مقدّس بهره میبردند.
* کارشناس موزه
hamidkarimi888@gmail.com

قُفـل ،وسـیلهای فلزی اسـت که بـا آن در خانه ،صندوق،
قفسـه ،گنجـه ،دوالبچـه  1و یـا زنجیـر دوچرخـه و ...را
میبندند .قفل وسـیلهای اسـت برای بسـته نگه داشتن در
بـه طـوری کـه فقـط بـا کلیـدش بتـوان آن را بـاز کرد.
در لغتنامههـا در مـورد معنـی لغـوی قفـل چنیـن
اشـاره شـده اسـت« :آهنـی اسـت کـه بـدان در را بندنـد.
(اقرباملـوارد) .جمـع ،اقفـال[ا] و اقفـل[اف] و قفول[ق]»
(دهخـدا.)15576 :1334،
«آلتـی فلـزی که بـدان در خانـه ،صنـدوق و ...را بندند»
(معین.)2700 :1364،
هنر قفلسـازی ایـران ،هنری بسـیار پیرشفتـه به شمار
میرفـت تـا جایـی كـه قفـل «چالشتر» كه بـر خانـۀ كعبه
قـرار دارد ،سـاخت صنعتگـران قدیمـی ایرانی اسـت.
قفـل علاوه بـر خصوصیـت امنیتی کـه داشـت ،کاربری
سـمبولیک نیـز یافـت چنان که در بستن دخیـل به نخلها
و علمهـای عـزاداری جهـت قضـای حاجـت نیـز اسـتفاده
میشـد .در آن زمـان قفـل در نذربندیهـای مذهبـی
اهمیتـی هامننـد ایمـن داشتن خانههـا و صندوقچههـا از
گزنـد حـوادث پیـدا منود.
قفـل در جایـگاه آیینـی خویـش گاه بیانگـر اعتقـادات
مذهبـی و گاه بیانگـر خرافـات طلسـم و جـادو اسـت؛
هامننـد قفـل بختگشـا و یـا قفـل مهـر و محبـت و. ...
ا ّولیـن اصـل در قفلسـازی سـ ّنتی ایران ،سـاختار درونی
قفـل اسـت .بـرای قفلسـاز ایرانـی ،باطن قفـل ،از اهمیت
ویـژهای برخـوردار اسـت و متناسـب بـا كاركرد قفل شـكل
بیرونی آن سـاخته میشـود.
قفلهایـی كـه بـه درهـای دروازه بسـته میشـود
بهخاطـر نیـاز بـه اسـتحكام از جنـس آهـن و فوالد سـاخته
میشـود ا ّمـا قفلهـای مكانهـای مقـدس از جنـس طلا
و نقـره سـاخته شـده و بـا سـنگهای قیمتـی و یـا نقـوش
اسـلیمی ،كتیبـهای یـا هندسـی زینـت شـده اسـت.
كاربردهـای غیرابـزاری و رصفـاً اعتقـادی و فرهنگـی
قفلهـا در ایـران ،مسـیر تحقیقـات روی ایـن اشـیا را بـه
سـمت مطالعـات قومشـناختی سـوق داده و آنهـا را از
دایـرۀ مقـوالت رصفـاً كلكسـیونی خـارج میكنـد.
ایـن پژوهـش در ابتـدا بـا نگاهـی بـه تاریخچـۀ قفـل و
قفلسـازی در ایران و انواع سـاختار قفل در ایران ،به رشح
و بررسـی سـاختار و تزیینـات قفلهـای موجـود در مـوزۀ
آسـتانقدس رضـوی میپـردازد.

تاریخچۀ قفل و قفلسازی در ایران:

نخسـتین قفلهـای بشری از جنس چوب بوده اسـت.
كلیـدی كـه از حفاریهـای قصر «خـرس آبـاد» 2نینـوا
كشـف شـده ،قدیمیتریـن اجـزای به دسـت آمـدۀ حرفۀ
قفلسـازی تاكنـون اسـت .ایـن كلیـد نزدیك بـه چهارهزار
سـال قدمـت دارد و متعلـق به كلونی چوبی اسـت .نظیر
ایـن كلیـد و كلونهـای چوبـی را از مناطقـی دیگـر چون
مصر و فلسـطین نیـز یافتهانـد .کلونهـای مصری بـا
کلونـی کـه امـروزه در بسـیاری از مناطـق آسـیا از جملـه
ایـران و شمال آفریقـا کاربرد داشـته ،فـرق چندانی ندارد
و از چوب سـاخته شـده اسـت .دو قطعه چوب که چون
صلیـب بـر روی هـم قـرار میگیرنـد ،یکـی از ایـن دو
قطعـه کـه حجیمتـر اسـت بدنـۀ کلـون نامیـده میشـود.
قسـمت حجیمتـر بـر روی در ثابـت شـده اسـت و قطعۀ
دیگـر کـه دسـتۀ کلـون یا شـببند نـام دارد در مادگی که
در بدنـۀ کلـون پدیـد آمـده اسـت ،حرکـت میکند.
با این حال قدیمیترین قفل مكشـوفه در ایران ،سـنگی
اسـت .ایـن قفـل متعلـق بـه منطقـۀ چغازنبیـل بـوده و از
قـرن سـیزدهم پیـش از میلاد باقی مانده اسـت .گیرشـمن
گفتـه اسـت ایـن قفل سـنگی یا شـببند یک کلون سـنگی
اسـت کـه بـا بسـتهای فلـزی بـه یـک در چوبـی نصـب
میشـده اسـت (تناولـی.)26 :1386،
قفلهـای اروپایـی طـی قـرن نوزدهـم به انـواع معتربی
در ایـران و هندوسـتان بـدل شـده و صنعتگـران داخلی به
تقلیـد از آن پرداختهانـد.
علیرغـم رقابـت شـدید قفلهـای خارجـی در بـازار،
سـاخت قفلهـای بومـی و سـنتی در ایـران خصوصـاً
در نواحـی كرنـد و چالشتر تـا قـرن بیسـتم ادامـه داشـت
(مدیسـون و سـاواژا اسـمیت.)267 :1927 ،
تـداوم سـ ّنت را در قفلسـازی بسـیاری از مناطـق ایـران
میتـوان دنبـال كـرد ،هـر منطقـه و هـر شـهر قفلهایـی
بـا ویژگیهـای خـاص خـود داشـته و ایـن ویژگیهـا در
خانـوادۀ قفلسـازان از پـدر بـه پسر بـه ارث میرسـیده
اسـت .بـرای مثال قفلهای پرندۀ شـیراز ،از قـرن 19تا16م.
بـا انـدك تغییراتـی بهطـور مـداوم تولیـد میشـده اسـت
(پورحسـینی.)1386:16 ،
قفلهـای اسلامی كه بیشتر به شـكل حیوانات سـاخته
شـدهاند ،بهطـور عمـده از نواحـی شمالرشق ایـران و
خراسـان بـزرگ (همچنیـن قسـمتهایی از افغانسـتان،
تاجیكسـتان و ازبكسـتان)به دسـت آمدهانـد .چـه بسـا كه
نظیـر ایـن قفلهـا در مناطـق دیگـر از جملـه آذربایجـان،

فـارس و اصفهـان نیـز تولیـد شـده باشـد.
چالشتر در 6كیلومتری شـهركرد ،مركـز اسـتان چهـار
محـال و بختیـاری ،قـرار گرفتـه اسـت .ایـن روسـتا زمانـی
مركـز فعالـی بـرای قفلسـازان بـود .قفلسـازان چالشتری
دربـارۀ استادشـان ،اسـتاد حسـین ،كـه در اوایـل قـرن
چهاردهـم هجـری جهـان را بـدرود گفته اسـت ،میگویند:
استادحسـین زمانـی خـود شـاگرد اسـتادعبدالله بـود كـه
علاوه بـر قفلسـازی بـا صنایع دیگـر از قبیل تفنگسـازی،
معماری و نجـاری آشـنایی داشـت.
شـاگرد اسـتادعبدالله ریاحـی چالشتری میگوید كه وی
و شـش تـن از دوسـتانش هنگامـی كـه بـرای زیـارت خانـۀ
خـدا بـه مكـه رفتـه بودند ،پولشـان متام شـد و اسـتاد برای
امـرار معـاش خـود و یارانش دسـت به كار قفلسـازی شـد
و در كار خـود موفقیـت زیـادی پیـدا كـرد و قفلهایـی
بـه سـفارش مـردم سـاخت .وی حتـی مفتخـر بـه دریافـت
سـفارش قفلـی بـرای در كعبـه شـد .بـه ایـن وسـیله اسـتاد
عبداللـه در طـول اقامـت یكسـالهاش در مكـه هزینههـای
خود و دوسـتانش و مخارج بازگشـت به چالشتر را از ِق َبل
قفلسـازی تأمیـن كـرد (رئیسـی دهكـردی.)1393 ،
در رشق ایـران تنهـا ناحیـهای كه تا این اواخر قفلسـازی
داشـت روسـتای راییـن ،در حـدود 25كیلومتری كرمان بود
كـه قفلهـای فـوالدی و اغلـب به شـكل دل تولیـد میكرد
(تناولی.)6 :1386 ،
در فرهنـگ و باورهـای ایـران ،قفـل وسـیلهای اسـت
بـه منظـور حفاظـت در مقابـل حـوادث بـد و دسـتیابی
بـه آرزوهـا و در پـس هـر بـاور و عقیـده ،قفلـی خـاص
وجـود دارد .یكـی از ایـن قفلهـا «قفـل نظـر» یـا «قفـل
نظـر قربانـی» اسـت .روی اینگونـه قفلها انـواع دعاها و تصویر )1قفلبندان عاشورا در دورۀ قاجاریه
نوشـتههای مذهبـی حـك میشـد.
برخـی عقیـده دارنـد كـه قفـل رضیـح اثرات شـفابخش
دارد .بیامرانـی كـه نیـاز به درمـان دارند ،مقـداری آب روی
قفـل در رضیـح ریختـه و آن را مینـو شـند .ایـن آب ،گاه
فرسـنگها بـرای بیامرانـی كـه امـكان زیـارت ندارند ،حمل
میشـده اسـت .هنگامـی كـه زایر بـه خانۀ خـود مراجعت
میكـرد ،از جملـه خاطـرات شـیرین و منادگونـۀ سـفرش
«گرفتن قفـل امـام» بوده اسـت .یكـی از عباراتی كـه برای
قسـم خـوردن در بیـن مـردم زایـر معمـول بـوده ،قسـم به
امامـی اسـت كـه قفلـش را گرفتهاند.
نـذر كـردن ،بخـش دیگـری از مراسـم زیارت اسـت .زائر
در مقابـل نیازهـای خود متعهد نذوراتی میشـود .از جملۀ
ایـن نـذورات قفـل اسـت .متمكنیـن قفلـی از طال ،نقـره یا تصویر )2قفلبندان عاشورا در دورۀ قاجاریه

فـوالد بـه بهرتیـن اسـتادكاران سـفارش میدهنـد و آرزوی
آنها این اسـت كه این قفل روزی به در رضیح بسـته شـود
(تناولـی 15 :1386،و .)16
در ایـام مـاه محـرم عالوه بر دسـتۀ سـینهزن و زنجیرزن،
دسـتههایی دیگـر نیـز هسـتند كـه بـرای همـدردی در
السلام تن بـه مشـقات ج ّدیتری
سـوگ امـام حسـین علیه ّ
میدهنـد .از جملـۀ ایـن دسـتهها ،دسـتۀ قفلزنهـا و یـا
قفلبندهاسـت كـه بـرای انجـام آن ،بـه دردآورتریـن كارها
دسـت میزننـد و بـا سـوراخ كـردن گوشـت و پوسـت بدن
خـود ،انـواع قفلهـا را بـه آن میآویزنـد .كسـی كـه مأمور
زدن قفـل اسـت بـا نـوك چاقـو بـه سـوراخ كـردن بـدن
قفلزنـان و گذرانـدن قفـل از میـان سـوراخها میپـردازد
و در صـورت كمبـود قفـل ،از اشـیای دیگـری چـون میلـه،
پیـكان و سـایر فلـزات اسـتفاده میكند(.تصویـر 1و .)2

دسـتۀ قفلزنهـا بیـش از بقیـۀ دسـتهها متاشـاچیان انواع قفلها بر اساس ساختار:

را متأث ّـر میكننـد .انـدام مجـروح و سـوراخ شـدۀ آنهـا،
السلام) راكـه نیزههایـی متعـدد
حضرت ابوالفضـل (علیه ّ
در بدنـش جـا گرفتـه بـود ،بـه یاد متاشـاچی مـیآورد .قفل
زدن اكنـون مطـرود شـده اسـت و از صحنههـای قفلزنـی
بـه جـز چنـد عکـس و یـک نقاشـی کـه بـر رس در حمام
گنجعلیخـان کرمـان باقیمانـده ،نشـانۀ دیگری در دسـت
نیسـت (تناولـی.)21 :1386،
كلیـد نیـز در باورهـای عامیانـه نقـش مؤثـری داشـت.
كلیـدداری در زمـان قدیـم خود منصبی ارزشـمند به حسـاب
میآمد و كلیددار كسی بود كه اماكن مقدّسه و یا خزانههای
دولتـی و عمارات سـلطنتی را میبسـت و میگشـود.
كلیـد ،اغلـب ضمیمۀ جامهای برنجی بـود .به این جامها
قفل كلوندار:
و كلیدهـای آن «جـام چهل كلید» میگفتنـد زیرا چهل كلید
ایـن گونـه قفـل در متـام ایـران پیـدا میشـود و از لحـاظ
كـه روی هـر یـك از آنها كلمهای قدسـی نوشـته شـده بود ،سـاخت ،كهنتریـن آنهاسـت .كلیـد ایـن نـوع قفلهـا كـه
بـه آن متصل بود (تناولـی 15 :1386،و ( .)16تصویر)3
قدمـت آن بـه 2000سـال پیش از میالد مسـیح میرسـد ،در
خرابههـای خُرسآباد ،نزدیك شـهر باسـتانی نینوا ،پیدا شـده
اسـت .پرفسـور گیرشـمن در چغازنبیل ،نزدیك شوش ،قفل و
كلونـی سـنگی از زیر خاك بیـرون آورده اسـت .وی این قفل
را مربـوط بـه قرن سـیزدهم پیش از میالد مسـیح میداند و
به نظر وی كشـوی سـنگی با قالبهای مفرغی به در وصل
میشـده اسـت (هانـس ای و رولـف(. )79 :1372،تصویر )4

قفل كلوندان (قفل رومی):
ایـن قفـل عبـارت اسـت از کلـون چوبـی محکمـی
کـه داخـل بدنـۀ قفـل واقعـی میشـود .بدنـۀ قفـل بـا
گلمیخهـای بـزرگ آهنـی دستسـاز بـه یـک لنگـه در
وصـل شـده اسـت .انتهـای کلـون داخـل مـادهای میشـود
کـه روی لنگـۀ در دیگر اسـت .بـرای باز و بسـته کردن این
کلـون و مـاده یـک طـرف کشـویی آن دارای دندانههایـی
اسـت کـه کلید به داخـل میافتد .با هـر دور چرخاندن آن
کشـوییاش به آخر میرسـد و بدین ترتیب در باز و بسـته
میشـود (یـاوری و منصـوری و سـلطانی.)181 : 1390،

تصویر  )4قفل كلون دار
تصویر )3جام چهل كلید موجود در موزۀ مردمشناسی آستانقدس رضوی

تزییـن ،یكـی از بارزتریـن ممیـزات هنر و معماری
اسلامی ایـران به شمار مـیرود .بنابراین بـا در نظر گرفنت
نـوع كاربـرد اشـیا و طبقـۀ اجتامعـی حامیـان و هرنمنـدان
آفریننـدۀ آنهـا ،نقشمایههـا زینتبخـش رویـۀ اشـیای
فلـزی و بـه واقـع روشـنگر حقایـق و واقعیتهـای موجود
در جوامعـی هسـتند كـه ایـن آثـار در آنهـا خلق شـدهاند.
تزییـن به چهار صـورت نقوش خوشنویسـی(کتیبه) ،نقوش
گیاهـی (اسـلیمی) ،نقـوش هندسـی و نقـوش حیوانـی
متجلـی میگـردد.

قفل فرن پیچ:
کلیـد ایـن نـوع قفل «توپیـچ» (یعنی لولـهای کـه از داخل
پیچ شـده) اسـت و از انتهای بدنۀ قفل و زیر قسـم باز شـوی
کامنه وارد میشـود و میلۀ دسـتگاه را که از رو ،مارپیچ شـده
اسـت ،دربـر میگیرد و با پیچیدن بر پولکـی که در انتهای فرن
مارپیچـی دسـتگاه تعبیه شـده اسـت ،فشـار مـیآورد و آن را
بهتدریـج بـه عقب میبـرد ،تا جاییکه زبانـۀ متصل به پولک
از «زایدۀ کامنه» بیرون رود و کامنه آزاد شـود(.تصویر )5کلید
برخـی از قفلهـای فنر مارپیچـی از رو دندانهدندانـه شـده
و «روپیـچ» اسـت ،از ایـن رو میلـۀ دسـتگاه بـه جای «نـر» از

داخـل «مـاده» پیچ شـده و به اصطالح «توپیچ» اسـت (یعنی
درسـت عکس مورد پیـش) (تناولـی( .)32 :1386،تصویر )6

تصویر  )5طرح فنی از قفلهای فرن پیچ

تصویر  )6منونهای از قفلهای فرن پیچ به همراه كلید

تصاویر  7و  :8طرحهایی از قفلهای فرن خاردار

تصویر :9منونهای از قفلهای فرن خاردار

قفل فرن خاردار:
قدیمیتریـن و رایجتریـن دسـتگاه قفـل« ،فنر خـاردار»
اسـت .فنر خـاردار در انـواع قفلهـا بـا شـکلها و
اندازههـای مختلـف کار شـده و اسـاس آن بسـیار سـاده
اسـت و آن فنری اسـت کـه در حالت عادی بـه بدنۀ قفل،
گیـر میکنـد و کامنه ثابت میشـود .برای بـاز کردن کامنه،
کافـی اسـت فرن خوابانده شـود تـا کامنه به حرکـت درآید.
رایجتریـن قفلهـای خـاردار ،قفلهـای تصویریانـد .ایـن
قفلهـا شـکل حیوانـی دارند و در دو قسـمت جـدا از هم
سـاخته شـدهاند .بـدن حیوان همان بدنۀ قفل اسـت و دم
حیـوان عمـل کامنـه را انجـام میدهـد .دسـتگاه در انتهای
دم تعبیـه شـده و بـه دو تیـرک نـازک ختـم میشـود .در
انتهـای ایـن تیرکهـا و بـه محـاذی آنهـا فرنهایـی باریک
نصـب شـدهاند .کلیـد پـس از ورود از قسـمت جلـو قفـل
و خوابانـدن فرنهـا بـه روی تیرکهـا ،کامنـه را آزاد و
امـکان خـروج آن را فراهـم مـیآورد .عمـل قفـل کـردن در
ایـن قفلهـا سـاده اسـت ،کافـی اسـت کـه تیرکهـا را در
مقابـل سـوراخ محـل خود بگذارنـد و آن را بـه طرف داخل
فشـار دهنـد ،بـا چنیـن عملـی فرنهـا ب هراحتـی جمـع و به
داخـل بدنـه وارد میشـوند(.تصاویر  7و  8و  )9برخـی از
دسـتگاههای فنر خـاردار بیـش از یـک جفـت فنر دارند و
گاه فنر آنهـا به دو جفت یا بیشتر میرسـد .تعـداد فرنها
در شـکل کلیـد و تعـداد دندانههـای آنهـا اثـر میگـذارد.
کلیدهایـی کـه در ایـن دسـته از قفلهـا بـه کار مـیرود،
«کلیـد فشـاری» نـام دارد کـه ایـن بـه دلیل دخـول کلید از
طریق فشـار اسـت .شـکل کلیدهای فشـاری مختلف است
و بسـتگی به سـاختامن قفل و دسـتگاه آن دارد و گاه ساده
و گاه پیچیدهاند(تناولـی.)29 :1386 ،
قفل حروفی یا رمزی:
بـا اهمیتـی كه بـرای اطمینان بـه قفلها در ایـران داده
میشـود و بـا تدابیـری كـه در نـوع قفـل برای حصـول این
اطمینـان میدهنـد ،شـگفتآور نیسـت كه میبینیـم ایران
قفـل رمـزی (حروفـی یـا عـددی) میسـازد(.تصویر  )10تـا
سـال  1750میلادی قفلهـای حروفـی شـبیه بـه قفلهـای
ایرانـی در فرانسـه بـهكار بـرده میشـد و اخیـرا ً بـرای
محافظـت دوچرخـه و اتومبیـل زیـاد بـهكار برده میشـود
(هانـس ای ورولـف.)60 :1372،

تصویر  )10منونهای از قفلهای حروفی و رمزی موجود
در موزۀ آستانقدس رضوی

دستگاههای چندگانه (قفل چند دستگاهی):
قفلهایـی هسـتند که بیـش از یک دسـتگاه دارند و هر
دسـتگاه آنهـا نیـز یـک کلید مخصـوص داشـتهاند .بهطور
طبیعـی چنیـن قفلهایـی ایمنـی بیشتری دارنـد و بـرای
صندوقهایـی بـا محتویـات ارزشـمند بـهکار میرفتهانـد.
برخـی از آنهـا نیـز همان عملکـردی را داشـتهاند کـه
امـروزه گاوصنـدوق برخـی از رشکتهـا یـا بانکهـا دارا
هسـتند .هامنطـور کـه اکنـون نیـز رسـم اسـت دو یا سـه
نفـر از مدیـران رشکـت یـا بانـک با حضـور هم و هـر کدام
بـا کلیـدی مخصـوص که نـزد آنهاسـت ،درب گاو صندوق
را میگشـایند .در گذشـته نیز به احتامل چنین رسـم بوده
و برخـی از قفلهـای چندکلیـده ،بـه سـفارش اینگونـه
رشکتهـا سـاخته میشـده اسـت .در داخـل هـر قفـل
چندکلیـده ،چنـد دسـتگاه بـا فرنبندیهای متفـاوت وجود
دارد .دسـتگاه اصلـی اینگونـه قفلهـا بهطـور معمول فرن
خـاردار و یـا فنر خمیـده و دسـتگاههای فرعـی از نوع فرن
مارپیـچ هسـتند .برخـی از ایـن قفلهـا بـه شـکل پرنـده
سـاخته شـدهاند .بالهـای پرنـده کـه بـه بدنـه لـوال شـده،
طـوری هسـتند کـه در حالـت بسـته روی سـوراخ کلیـد
دسـتگاه اصلـی را میپوشـانند و از نظـر پنهـان میکننـد.
بـرای بـاز کردن ایـن نوع قفل ،ابتـدا باید کلید پیـچداری را
بـه محـل دم پرنـده فـرو کـرد و بـا چرخاندن کلیـد و جمع
کـردن فنر ،رس قلاب منتهـی بـه پولـک را آزاد کرد ،بـا آزاد
شـدن قلاب از زایـدهای کـه در پشـت بالهـا تعبیـه شـده
اسـت ،بالها آزاد و گسترده شـده و سـوراخ کلید دسـتگاه
اصلـی منایـان میشـود .بـا کلیـد زایـدهدار دیگـری «فنر
خمیـده» دسـتگاه عقب زده شـده و کامنه از قیـد فرن آزاد
میشـود (تناولـی 39 :1386،و .)40
قفلهای موزۀ آستانقدس رضوی:
مطالعـات انجـام شـده بـر روی قفلهـای موجـود
در مـوزۀ آسـتانقدس رضـوی نشـان میدهـد اکثر ایـن

قفلهـا بـه شـیوۀ صفـوی سـاخته شـدهاند .بـا روی کار
آمـدن سلسـلۀ صفویـه تغییراتـی همهجانبـه در اوضـاع
کشـور پدیـد آمـد .یکپارچه شـدن ایران و گسترش مذهب
شـیعه موجـب تحوالتـی در برخـی از مسـایل فرهنگـی و
هنری شـد .تبلیـغ و گسترش مذهب شـیعه نیاز بـه اماکن
مقـدس ،مسـجد ،تکیـه و امامزاده بیشتر داشـت .از اینرو
مسـاجد و تکایای بیشتری سـاخته شد و نوسـازی و مرمت
امامزادههـا توسـعه یافـت .صنعتگرانـی کـه کارشـان بـه
اماکـن مقـدس مربوط میشـد ،بیش از دیگـران موردتوجه
قـرار میگرفتنـد و سـفارش کار دریافـت میکردنـد و ایـن
وضـع کـم و بیـش شـامل همـۀ اصناف میشـد .ا ّمـا برخی
از صنعتگـران ارتباطـی مسـتقیمتر بـا مذهـب و باورهـای
آن داشـتند .از جملـه ایـن صنعتگـران « َعلَمسـازان» و
«قفلسـازان» بودنـد .اتفـاق دیگر زمان صفـوی که به قفل
مربـوط میشـود ،باز شـدن پای سـیاحان اروپایی بـه ایران
اسـت .ایـن سـیاحان اگرچه با اهـداف سیاسـی و اقتصادی
بـه ایران سـفر میکردنـد ،ا ّما از مبادلـۀ کاالهای مختلف و
خریـد و فـروش آن غافل نبودنـد .آنها بـا آوردن کاالهایی
سـبکوزن و کمیـاب ،نظـر شـاه را جلـب میکردنـد و
بهانـهای بـرای رفـت و آمـد بـا آنـان مییافتنـد و هـم از
فـروش ایـن کاالها سـود قابل توجهی به دسـت میآوردند.
یکـی از ایـن سـیاحان «داملانـی» اسـت که به انـواع قفلها
و از جملـه قفلهـای رمـزی و قفلهایی به شـکل حیوانات
اشـاره کـرده اسـت« .کـرزن» نیز به قفل بزرگـی که بر حرم
السلام) بـوده اسـت اشـاره میکنـد .عامل
امـام رضـا (علیه ّ
دیگـر کـه در متحـول کـردن قفلسـازی صفوی اثر داشـت،
فـوالد بـود .ایـن کاال کـه تـا پیـش از صفویـه فلـزی کمیاب
و گرانبهـا محسـوب میشـد ،بـا کوشـش شـاهان صفـوی
وفـور بیشتری یافـت و علاوه بـر منابـع داخلـی از خـارج
وارد میشـد .حتـی برخـی پادشـاهان از طریـق سـفیران
خـود فـوالد را بـه منزلـۀ هدیـهای شـاهانه بـه دربـار ایران
میفرسـتادند .از ایـن مصالـح بـرای سـاخت درب ،رضیـح ،تصاویر  11و  )12طرحهایی از قفلهای چنددستگاهی

َعلَـم ،اسـلحه ،قفـل و ...اسـتفاده میشـد .قفـل فـوالدی
ماننـد دیگـر ابزارهـای فـوالدی از ارزش واالتـری برخـوردار
بـود ،زیـرا ا ّول ایـن که شـکل دادن بـه این فلز سـخت ،کار
هـر کسـی نبـود و بـه مهارت و اسـتادی نیاز داشـت و دوم
ایـن کـه هر قفـل فوالدی یـک اثـر «منحرص بـه فرد»بود و
برخلاف قفلهـای برنجی کـه از هر قالـب آن صدها منونه
ریختـه میشـد ،از هـر قفل فـوالدی تنها یک منونه سـاخته
میشـد و ایـن البتـه در قیمـت آن نیـز اثـر میگذاشـت و
قفـل فـوالدی را بـه مراتـب گرانتـر از قفل برنجـی میکرد.
بـا همۀ این مشـکالت قفلهـای فوالدی زیادی کـه از زمان
صفویـه بهجـا مانـده حاکی از تقاضـای زیاد بـرای این نوع
قفـل اسـت (تناولـی .)76 :1386،
همزمـان بـا دورۀ صفـوی ،در ماملـك تحـت سـلطۀ
سلاطین عثامنـی نیـز ایـن صنعـت رواج داشـته اسـت و
هرنمنـدان قفلسـاز در ایـن ماملـك ،بـرای اماكـن مقـدس
از جملـه كعبـه و مسـجدالنبی قفلهایـی میسـاختند.
قفلهـای سـاخته شـده در ایـن ماملـك نیـز دارای
ویژگیهـای مشتركی بـوده اسـت .گاهـی نیـز ایـن قفلها
بهلحـاظ سـاختار شـبیه بـه قفلهای صفـوی بـوده و فقط
از روی تزیینـات آن میتـوان آنهـا را تشـخیص داد .تفـاوت
تزیینات آن بیشرت در خط و خوشنویسی روی اثر منود پیدا
میكنـد .معمـوالً خطـوط بهكار رفتـه در قفلهای سـاخته
شـده در ماملـك عثامنـی بر خلاف صفوی (نسـتعلیق) ،از
خط ثلث و نسـخ و بدون هاشـور زمینه بودهاسـت ،اگرچه
گاهـی هرنمندان تحت سـلطۀ عثامنی نیـز ارادت خاصی به
امئۀ اطهار شـیعیان داشـته و آثاری را برای حرم مطهر ایشـان
میسـاخته و اهدا میمنودهاند (مدیسـون و سـاواژا اسمیت،
 269 :1927و .)270
گاهـی هرنمندانـی از ماملك عثامنی بـه ایران و بالعكس
مهاجـرت كـرده و هرنشـان را بـا خـود بـه ایـن رسزمینهـا
منتقـل كـرده و آثـاری را خلـق میكننـد كه موجـب تلفیق
هنر عثامنـی و صفوی میشـود.
قفلهـای موجـود در مـوزۀ آسـتانقدس رضـوی تقریبـاً
منونههایـی كامـل از انـواع قفلهایـی هسـتند كـه چـه
بهلحـاظ سـاختار و چه بهلحاظ تزیینـات ،در این مجموعه
وجـود دارنـد .ایـن منونههـا از منونههـای سـاخته شـده در
هندوسـتان تـا غـرب آسـیا را شـامل میشـود.
در ادامـه بـه معرفـی گلچینـی از ایـن قفلهـا پرداختـه
میشـود .بهطـور كلّـی میتـوان تقسـیمبندی را بهلحـاظ
شـكل و تزیینات این قفلها قایل شـد :گـروه ا ّول قفلهای
رضیـح ،گـروه دوم قفلهـای هنـدی ،گـروه سـوم قفلهای

صفـوی ،گـروه چهـارم قفلهـای قلبیشـكل ،گـروه پنجـم
قفلهـای شـبهرمل ،گـروه ششـم قفلهـای رمـزدار و گروه
هفتـم قفلهـای چالشتری .اگـر چـه در ایـن تقسـیمبندی
گاهـی بهلحـاظ تزیینـات تشـابهات زیـادی بیـن یـك گروه
بـا گـروه دیگـر وجـود دارد و گاهـی یـك قفـل در هـر دو
گـروه جـای میگیـرد ،گاهـی نیز بـه خاطر تكرار شـدن یك
طـرح در دورههـای بعـدی آن را از لحاظ تزیینات شـبیه به
قفلهـای دورههـای قبـل از خـود میكنـد.

قفل های رضیح:

ایـن قفلهـا بـا سـاختار فرنخـاردار بـا بدنـهای افقـی
مشـهور بـه «قفـل رضیح» ویژۀ اسـتفاده در قبـور و اماكن
مقدس شـیعه هسـتند .اغلب این قفلها كتیبـهای در بیان
تعلـق بـه مكانـی معیـن دارنـد .منونـۀ متعـددی از آنهـا به
سـبك اصفهانـی سـاخته شـده و اغلـب مزین بـه آرایههای
زینتـی و خوشنویسـی روی زمینـۀ هاشـوریاند .این سـبك
از آغـاز قـرن هفدهـم میلادی در فلـزكاری این شـهر رواج
داشـته ا ّمـا مقـارن با همیـن دوره در دیگر نقـاط نیز مانند
كشـمیر و برخـی مناطـق شمالغرب هنـد ،متـداول بـوده
اسـت .اهـرم ایـن قفلهـا سـاختاری دوتكـه دارد .رأس تكۀ
ا ّول بـه انتهـای قفـل متصـل شـده و محـور بلنـد و توخالی
آن بـه مـوازات تنـه قرار گرفتـه و بخش دیگـر دو رأس آزاد
دارد كـه یكـی بـه درون محـور توخالـی و دیگـری در حكم
زبانـۀ قفـل و مجهـز بـه سـازوكار فرن خـاردار بـه درون تنه
فـرو رفتـه و سـبب چفـت شـدن قفـل میشـود .تنـۀ قفـل
دو اتاقـك دارد .اتاقـك فوقانـی از یـك سـمت بـاز و آمـادۀ
پذیـرش زبانـه بوده حـال آنكه اتاقك تحتانی تأمین پوشـش
زیریـن اتاقـك فوقانـی و همچنیـن ایجـاد فضایـی جهـت
گسترش مكانیسـم فنر خـاردار و چفـت شـدن قفـل را بـه
عهـده دارد .یـك ورودی مكعب در یك سـوی اتاقك تحتانی
بهنحـوی تعبیه شـده كه كلید مخصوصـی از آن عبور كرده
و پـس از آزاد كـردن خـار و فنر ،قفـل را بـاز میكنـد .یـك
زبانـۀ تزیینـی از محفظـۀ تحتانـی آویخته كه البتـه ویژگی
امنیتـی هم دارد و بخشـی از عمل كرد كلیـد به آن مربوط
اسـت (مدیسـون و سـاواژا اسـمیت 269 :1927 ،و .)270
قفل های هندی:
ایـن نـوع قفلهـا بر اسـاس نوع شـكل و تزیینـات روی
آن نـام گرفتـه اسـت؛ ا ّما بیشترین شـاخصهای كـه این نوع
قفلهـا را متامیـز میمنایـد تزیینـات آن اسـت .گرچـه در
دورههـای بعدتـر نیـز این سـبك تزیینات توسـط هرنمندان

قفلسـاز ایرانـی ادامه یافته و چنانچه بـر روی اثر ،تاریخ و
سـازندهای رضب نشـده باشد ،تشـخیص محل ساخت قفل
و هرنمند آن مشـكل اسـت .در قفلهای موزۀ آسـتانقدس
رضـوی نیـز منونههایـی از ایـن قفلهـا وجـود دارد كـه از
لحـاظ تزیینات بسـیار شـبیه بـه قفلهای هندی اسـت.

قفل های سبك صفوی:

هامنطـور كـه در سـایر هرنهـای دورۀ صفـوی تحوالتی
ایجـاد شـد ،در هنر فلـزكاری و قفلسـازی ایـن دوره نیـز
تحوالتـی صـورت گرفـت .سـبكی كـه در قفـل ایـن دوره
ایجـاد شـد بیشتر در تزیینـات آنهـا بـود و سـاختار قفـل
تغییـر چندانـی نداشـت .قفلها در صورتها و شـكلهای
تزیینـی مختلـف عرضـه میشـد ،از جملـه شـكلهای
بهوجـود آمـده در قفلهـای این دوره ،قفلهایی به شـكل
حیوانـات بهخصـوص شـیر اسـت(.تصویر )13

آن سـوار میشـود .در محل محفظۀ باالیی ،تزییناتی گیاهی
حـك شـده و در یك سـمت آن كتیبههایی بدیـن رشح دورن
قابـی تزیینـی حـك شـده اسـت :از بـاال بـه پاییـن« :صاحبه
سـلطان محمـود».
در قسـمت باالیـی تاج نیز تزییناتی گیاهـی وجود دارد.
بـر روی تـاج قفـل ،نقـش خرگوشـی كـه رس خـود را بـه
عقـب برگردانـده و داخـل نقوش گیاهی حک شـده اسـت،
دیـده میشـود.
کلیـد ایـن قفل نیز دارای تزییناتی اسـت كه در نـگاه ا ّول،
شـخصی در معبـد را میمنایانـد .بـا تو ّجه به نـوع تزیینات و
همچنیـن شـكل كلیـد چنین بـه نظر میرسـد كه ایـن قفل،
كار هند یا كشـمیر باشـد.
این قفل به شمارۀ اموالی 19223و نیز کلید آن به شمارۀ
اموالی  6/70816در موزۀ آسـتان قدس به ثبت رسـیده است.

تصویر  )13قفل با شكل حیوانی موجود در موزۀ آستان قدس رضوی

سـبك قفلهـای رضیـح ،كـه قبلاً اشـاره شـد ،بـه خاطـر
توجه بیشتر به تشـ ّیع و مرقد امئۀ اطهار ،در این دوره بیشرت
رواج پیـدا میكند و تحولی در سـبك قفلهـای رضیح ایجاد تصاویر  14و  )15منای كلی از قفلآویز فوالدی از نوع رضیح و سبك
میشـود .بدنـۀ قفلهـای رضیـح صفـوی بهصـورت تخـت هندی به همراه كلید
درمیآیـد و تزییناتـی مثل گلهای شاهعباسـی مشـبككاری
روی قفلهـا رواج پیـدا میكنـد .همچنیـن قفلهایـی از
جنـس طلا و نقـره نیز مرسـوم میشـود.
قفـل آویـز فـوالدی بـا نقـوش اسـلیمی از نـوع قفـل
رضیـح و سـبك هنـدی بـه همـراه كلیـد:
طـول قفـل 26سـانتیمرت ،عـرض قفـل بـا كلیـد
24/1سـانتیمرت ،عـرض قفـل بـدون كلیـد 12/6سـانتیمرت
و ضخامـت بدنـه 3/9سـانتیمرت اسـت .بدنـۀ ایـن قفـل
تصویر  )16منونه تزیینات موجود بر روی قفل
بهصورت اسـتوانه اسـت که باالی آن تخت بوده و تاج روی

«بتاریـخ عمـران آن گفـت هاشـم» کتیبـۀ پاییـن« :باین
قفـل بگشـا مهمات جـان را» .سـمت دیگـر ،کتیبـۀ بـاال:
«جـواد الحسـینی بایـن قفل زریـن» کتیبۀ پاییـن« :رشافت
بـه ایـن قفـل داد انـس و جـان را».
روی وجـه پایینـی بدنه ،شـیاری جهـت ورود کلید تعبیه
شـده اسـت .روی این شـیار تاجی مشـبك با نقوش اسلیمی
وجـود دارد .تاریـخ سـاخت ایـن قفل با توجه بـه کتیبۀ آن و
رمزگشـایی بـا حـروف ابجد ،تاریخ 1064اسـت .ایـن قفل در
سـال 1317ه.ق .وقـف حـرم مطهرگردیده و با شمارۀ اموالی
 168در موزۀ آسـتانقدس رضوی به ثبت رسـیده اسـت.

تصاویر  17و  )18منای باال و پایین قفل
تصاویر  20و  )21منای پشت و روی قفل آویز فوالدی با نقوش اسلیمی
از نوع قفل رضیح و سبك هندی

تصویر  )19تزیینات موجود بر روی كلید قفل

قفـل آویـز فـوالدی با نقوش اسـلیمی از نـوع قفل رضیح
وسـبك هندی :
طول قفل 27/5سـانتیمرت ،عرض قفل 11/9سـانتیمرت و
ضخامـت بدنـۀ آن 3/4سـانتیمرت اسـت .بدنۀ ایـن قفل که
بهصـورت اسـتوانه اسـت بـه وسـیلۀ قابهایـی به هشـت
وجـه تقسـیم شـده اسـت .هـر وجـه اندازههـای مختلفـی
دارد .وجـه باالیـی و پایینـی بدنـه بـه ترتیـب بزرگرتیـن
وجههـا هسـتند .داخـل ایـن قابها نقـوش گل و برگهای
درهـم پیچیـدهای اسـت کـه در هـر وجـه متفـاوت اسـت.
وجـه پایینـی فاقـد تزییـن اسـت ولـی کتیبـهای را بدیـن
رشح شـامل میشـود« :وقـف آسـتان قـدس مالیک آشـیان
حضرت امـام رضا(ع) منود اسـمعیل بن بابا مراد کاشـانی».
روی اهـرم نیـز تزییناتـی اسـلیمی وجـود دارد .بـر روی
تـاج ایـن قفـل نیـز نقـش خرگوشـی حـک شـده اسـت .با
توجـه به شـكل و نـوع تزیینات ،این قفل ،یـادآور قفلهای
هنـد و كشـمیر اسـت .ایـن قفل به شمارۀ اموالـی 15300
در مـوزۀ آسـتانقدس رضـوی بـه ثبت رسـیده اسـت.

تصاویر  22و  )23منای باالی آویز فوالدی با نقوش اسلیمی .شیار
موجود در تصویر  ،23محل قرارگیری كلید است.

تصاویر  24و  )25منای وجه باالیی قفل ،در تصویر  25كتیبۀ قفل
مشخص است.

قفـل آویـز از جنـس طال ،کتیبـهدار و مشـبك از نوع قفل
رضیـح و سـبك صفوی:
طـول قفـل 14/4سـانتیمرت ،عـرض 9/2سـانتیمرت و
ضخامت آن 2/3سـانتیمرت اسـت .این قفل از جنس طال و
دسـتگاه داخلـی آن از جنـس فـوالد اسـت.
بـا توجـه بـه شـكل و نـوع تزیینـات ،قفـل از نـوع
قفلهـای رضیـح بـوده و در اصفهـان در دورۀ صفـوی
سـاخته شـده اسـت .در دو طـرف قفـل ،نقـوش گل و برگ
(اسـلیمی) حـک شـده اسـت کـه بـه حلقههایـی برجسـته
ختـم میشـود .یـک طرف بـه صـورت ممتد ادامـه مییابد
و سـمت دیگـر جـدا شـده اسـت کـه عمـل باز شـدن قفل
قفـل آویـز از جنس نقـره ،كتیبهدار از نوع رضیح و سـبك
را انجـام میدهـد.
بدنـۀ قفـل ،بـه شـكل مكعـب مسـتطیل اسـت .وجـه صفوی:
طـول قفـل 17/4سـانتیمرت ،عـرض آن 10/4سـانتیمرت و
پشـت و روی قفـل دارای دو قـاب تزیینـی حـک شـده و
ضخامـت بدنۀ آن 2/5سـانتیمرت اسـت .قفـل در دو طرف،
كتیبههایـی بدیـن رشح اسـت :سـمت رو ،کتیبـۀ بـاال:
در محـل اتصـال بـه بدنـه ،بـه رس اژدهـا ختم میشـود که
رس آن با نقوش اسـلیمیمانند تزیین شـده اسـت و در کل
اهـرم ،اژدهـای دورسی را تداعـی میكند کـه از بدنه و تاج
قفـل محافظـت میکنـد ،دهـان اژدهـا بهصـورت بـاز و از
پاییـن و بـاالی دهـان به بدنه متصل شـده اسـت.
بدنـۀ قفـل در دو طـرف ،دارای تزییناتـی بدیـن
رشح اسـت :یـک طـرف بدنه دارای قابی سهبخشـی اسـت
کـه یـک بخـش آن در بـاال و دو بخـش آن -که کتیبـهاش را
نصـف کـرده اسـت -در پاییـن و طـرف دیگـر آن قابـی دو
بخشـی دارد کـه یـک بخـش بـا کتیبـۀ آن در بـاال و بخـش
دیگـر آن بـا کتیبـهاش در پاییـن قرار دارد .كتیبه در سـمت
دوبخشـی كمـی ناخواناسـت ولـی مضمـون آن بـه زمـان
تولیـت میـرزا مرتضی قلیخـان طباطبایی اشـاره دارد و در
سـمت سهبخشـی بـه تاریـخ سـاخت قفـل بـه همراه سـه
عـدد قفـل دیگـر اشـاره دارد .تاریـخ حكشـده روی قفـل
تصاویـر  26و  )27منایـی از قفـل طلای صفـوی از نـوع قفـل رضیـح «شـهر ربیعالثانـی  »1330اسـت.
و سـبك صفوی
تاجـی بـا نقـوش اسـلیمی توپـر نیـز بـر روی بدنـه قرار
دارد .روی نقـوش اسـلیمی تـاج الیـهای بسـیار نـازک از زر
دیده میشـود ،قفلی مشـابه همین قفل و در زمان تولیت
همان شـخص یعنـی میـرزا مرتضـی قلیخـان طباطبایـی
کشـف شـده و تاریخ آن نیز نزدیک به تاریخ نوشـته شـده
در قفـل اسـت .سـازندۀ ایـن قفـل نیـز باید هامن سـازندۀ
قفـل باشـد که شـخصی به نام میرزا هاشـم کلیـددار نقش
شـده اسـت .ایـن قفـل بـه شمارۀ اموالـی  19228در موزۀ
آسـتانقدس بـه ثبت رسـیده اسـت.
تصویر  )28منایی از قفل طالی صفوی از نوع قفل رضیح و سبك صفوی

بدنه از دو قسـمت مستطیلشـکل و تاجشـکل تشـکیل
شـده اسـت .تـاج قفـل بـه صـورت شـش شـیار اسـت کـه
در دو طـرف قفـل بـه صـورت قرینـه اسـت و زایدههایـی
پلهماننـد را ایجـاد کردهانـد .نـوک تـاج به مکعـب کوچکی
ختـم میشـود کـه روی رأس آن قـرار دارد و دو طـرف
باالیـی آن بـه صورت قرینـه تزیینات اسـلیمی دارد .در زیر

تـاج ،شـیار ورود کلیـد وجـود دارد کـه پاییـن شـیار نیـز بـا
خطـوط مارپیچـی کوچـک تزییـن شـده اسـت .روی بدنـۀ
مستطیلشـکل نیـز بهصـورت قرینـه و پشـت و روی قفـل
با گل و برگهای اسـلیمی تزیین شـده اسـت .در زیر بدنه
و درسـت روبـهروی کامنـه یـک سـوراخ در سـمت چـپ و
یـک عـدد و کلمه در مرکز وجود دارد .سـوراخ ،جهت ورود
کلیـد سـنجاقی ایجـاد شـده و عـدد کلیـد بـه ترتیـب (خـا
 )878را نشـان میدهـد کـه روی بدنـه حـک شـده اسـت.
ایـن قفـل بـه شمارۀ اموالـی  946در موزۀ آسـتانقدس
به ثبت رسـیده اسـت.
قفل آویز فوالدی دارای پنج نگین:
طـول قفـل ۱۳ /8سـانتیمرت ،عـرض آن بـا كلیـد
20/4سـانتیمرت و ضخامـت آن  4/7سـانتیمرت اسـت .ایـن
قفـل شـبیه گهـواره و اهـرم آن از نـوع داخلـی بـه همـراه
دسـتگاه بـوده ،دسـتگاه آن نیـز از نـوع فنر خاردار اسـت.
در محـل اتصـال اهـرم بـه بدنـه دو جایـگاه کتیبـهدار
وجـود دارد کـه بـا توجـه به نـوع خـط آن ،خوانـدن آنها را
سـخت میمنایـد .کتیبـۀ سـمت راسـت بدیـن رشح اسـت:
بـاالی خـط ا ّول« :از مـال امـام رضـا(ع) اسـت».
خـط دوم ...« :مشـهد املقـدس» .خط سـوم« :سلام  ...آن».
کتیبۀ سـمت چپ نیز بدین رشح اسـت :خط ا ّول باال« :محرم
الحرام سـنه  .»1363خط دوم« :غالم مهدی ولد حسـین».
خـط سـوم و خـط چهـارم بـه دلیـل ناخوانـا بـودن تصاویر  39و  )40منای پایین و باالی قفلآویز فوالدی دارای پنج نگین
تصاویـر  41و  )42وجههـای كنـاری قفلآویـز
فـوالدی دارای پنـج نگیـن
قابلتشـخیص نیستند .پشـت قفل فاقد تزیین اسـت ولی در
دو وجـه کـه یکـی از آنها باز اسـت مانع دسـتگاه در آن دیده
قفلآویـز فـوالدی زرکـوب و مشـبك كاری بـا تزیینـات
میشـود و روی ایـن وجـه چهار عـدد گل برنجـی داخل قابی مگسـی شـكل :
حک شـده اسـت .با توجه به شـكل این قفل به نظر میرسـد
طـول قفـل 20سـانتیمرت ،عـرض آن  8/4سـانتیمرت و
كـه كار هنـد باشـد .این قفل بـه شمارۀ اموالـی  945در موزۀ ضخامت بدنه 2/4سـانتیمرت است .این قفل دارای دو بخش
آسـتانقدس رضـوی بـه ثبت رسـیده اسـت.
اسـت -1 :بدنـۀ مستطیلشـكل  -2كامنـه با شـاخكهای آن.
روی بدنـۀ قفـل با نقوش گیاهی زرکوب و کتیبۀ اشـعار
بـا مضمـون کارکـرد قفل و شـیوۀ سـاخت آن ،همچنین نام
سـازنده تزیین شـده اسـت .منت اشـعار به این رشح اسـت:
این قفل كه صنعتش فرن در پیچ است
در این صنعت هزار صنعت هیچ است
هركس كه بدید گفت بس آنكه بقدر
چون زلف نگار پیچ اندر پیچ است
بـر سـه وجه ایـن قفـل تزیینات مشـبک و یـازده مگس
تعبیـه شـده اسـت .طـرز كار ایـن قفـل در نـوع خـود
بینظیـر اسـت و به وسـیلۀ مگسهای فلزی كـه روی قفل
تعبیـه شـده ،بـاز میشـود.
تصویر  .38منای كلّی از قفل آویز فوالدی دارای پنج نگین

تصاویـر  29و  )30منایـی از قفـل آویـز نقـرهای كتیبـهدار از نوع رضیح
و سـبك صفوی

تصاویر  33و  )34منایی از قفل آویز فوالدی از نوع رضیح

تصاویـر  31و  )32منایـی از كتیبههـای قفلآویز نقرهای كتیبـهدار از نوع
رضیح و سـبك صفوی

قفـل آویز فوالدی با نقوش اسـلیمی از نـوع قفل رضیح و
چند دسـتگاهی با شش کلید:
طول قفل با كلید آن 11/3سـانتیمرت ،عرض 10/8سانتیمرت
و ضخامت 2/2سـانتیمرت و دارای بدنۀ مستطیلشـکل است.
اهـرم قفـل بهصورت مسـتطیل ،بدنـه را در برگرفتـه و در هر
ضلع و رأس مسـتطیل ،قبههایی دیده میشـود.
دسـتگاه ایـن قفـل بـا قفلهـای دیگـر مـوزه متفـاوت
اسـت و از نـوع چنددسـتگاهی اسـت .برای بـاز کردن قفل
بایـد چنـد مانـع را از رس راه کلیـد اصلـی برداریـم تـا قفـل
بـاز شـود .ایـن کار بـه خاطـر امنیت بیشتر و جلوگیـری از
بازکـردن راحـت آن صـورت میگرفتـه اسـت.

تصاویـر  35و  )36منایـی از تزیینـات قفـل آویـز فـوالدی از نـوع رضیـح
بـه همراه كلیـد آن

تصویر  .37منای كلّی از قفل آویز فوالدی دارای پنج نگین

وجـه باالی این شـاخکها نیـز دارای تزیینات طالکوبی
اسـت .ایـن تزیینـات کتیبههایـی بدیـن رشح را شـامل
میشـود :در سـمت راسـت« :عمل آقا» و در سـمت چپ:
«کوچـک» .ایـن قفـل از لحـاظ شـكل و تزیینـات شـبیه به
قفلهـای عثامنـی و كتیبههـای آن نیـز بـه خط ثلـث بوده
کـه بـا شمارۀ اموالـی  276در مـوزۀ آسـتانقدس رضوی به
ثبت رسـیده اسـت.

قفلهای شبهرمل:
ایـن قفلهـا شـباهتی بـه رمـل دارد و روی آن به شـیوۀ
رمـل طالعبینـان بـا دوایـر درهـم تزییـن شـده اسـت بـه
همیـن خاطـر آنهـا را شـبهرمل مینامنـد.
قفل برنجی ،فوالدی شبه رمل:
طـول قفـل بـا کلیـد  7/1سـانتی متر ،عـرض قفـل 3/2
سـانتی متر و ضخامـت قفـل  1/1سـانتی متر اسـت .قفل
یـک کلیـد شـبیه به رسنیـزه دارد .بدنـۀ این قفـل از جنس
برنـج و معمـوالً مربـوط بـه غـرب ایـران ،و از باقیامنـدۀ
پوكـۀ برنجـی فشـنگ هـای مرصف شـده اسـت کامنه قفل
از جنـس فـوالد و بـه شـکل لولـه ای خمیـده اسـت.
در قسـمت کلیـد آن یـک برآمدگـی جهـت پـرچ شـدن
کامنـه قفـل بـه بدنـه وجـود دارد  .دسـتگاه ایـن قفـل از
نـوع فنر مارپیـچ بـا کلید از پشـت اسـت .این قفل شماره
اموالی نـدارد.

تصاویر  47و  )48مناهایی از قفل آویز فوالدی زركوب

قفلهایقلبیشكل:
ایـن نـوع قفلها در شـكلهایی مانند جعبـه و پرنده و
دیگـر اشـكال دیـده میشـوند ولی سـاختار كلی آنها شـبیه
به قلب اسـت.

تصاویر  43و  )44مناهایی از قفل آویز فوالدی زركوب

تصاویر  45و  )46مناهایی از قفل آویز فوالدی زركوب

قفلآویز فوالدی به شکل قلب با سه کلید:
طـول قفل 8سـانتیمرت ،عـرض 13/5سـانتیمرت و ضخامت
آن  3/5سـانتیمرت اسـت .قفـل از نـوع چنددسـتگاهی بـوده
که سـه دسـتگاه آن از نوع فرن مارپیچ اسـت .سـه عدد کلید
در اندازههـای مختلـف دارد کـه یکـی از پایین ،یکـی از بغل
و سـمت چپ و دیگری از پشـت قفل و سـمت راسـت وارد
قفـل میشـوند .کلیدهـا همگـی لولـهای بـوده و از داخـل
مارپیچ شـدهاند .عملکرد قفل بدین گونه اسـت که هر کلید
بایـد یـک مانـع را از رس راه کلیـد دیگـری بـردارد .ابتـدا کلید
کوچکتـر کـه از پایین داخل قفل میشـود را وارد میکنیم تا
زبانهای که روی بدنۀ قفل تعبیه شـده اسـت را باز کند .پس
از بازکـردن زبانـه یک حلقه منایان میشـود .سـپس کلیدهای
دیگـر را از پشـت و بغـل قفـل وارد میکنیم و با فشـار دادن
حلقـه داخل شـیار زبانه روی بدنۀ قفل باز میشـود .معموالً
هـر کلیـد قفـل ،در دسـت یـک کلیـددار بوده اسـت .شـکل
قفـل از نـوع قلـب اسـت که بعـد از صفویه مرسـوم بـوده و
معموالً كار اصفهان اسـت.
روی قفـل کتیبـهای وجـود دارد کـه داخـل یـک قـاب
مسـتطیل شـکل حـك شـده اسـت .کتیبـه بدین رشح اسـت:
«عمل حاجی حسـین  .»... ... ...در قسـمت راسـت این زبانه
کتیبـهای داخـل یـک نقش گیاهـی ،وجـود دارد کـه ادامۀ آن
نیز در سـمت چپ زبانه و داخل همین نقش موجود اسـت.
رشح کتیبـۀ سـمت راسـت بدیـن گونه اسـت« :وقـف حیات
امـام رضـا منـود هرکـه» و سـمت چـپ« :طمـع کنـد بـه درد
یـا بـه لعنـت خدا گرفتـار شـود» .این قفل بـه شمارۀ اموالی
 15293در مـوزۀ آسـتان قـدس رضوی به ثبت رسـیده اسـت.

تصاویر  49و  )50منایی از قفل قلبیشكل فوالدی با سه كلید

تصاویر  53و  )54مناهایی از قفل برنجی ،فوالدی شبه رمل به همراه كلید تصاویـر  55و  )56مناهایـی از قفـل برنجـی ،فـوالدی
شـبهرمل بـه همـراه كلید

قفلهای رمزدار:
ایـن قفلهـا كـه بـا حـروف یـا اعـداد نشـانهگذاری
میشـوند بیشتر جنبـۀ آیینـی داشـته اسـت.

تصاویر  51و  )52منای جلو و پشـت قفل قلبیشـكل فوالدی با سـه كلید

قفـل رمـزی افقـی با حـروف انگلیسـی و از جنـس برنج
و فـوالد:
انـدازۀ طول قفل 4/3سـانتیمرت ،عرض قفل 5سـانتیمرت
و ضخامـت بدنۀ آن 2/3سـانتیمرت اسـت .قفلهـای رمزدار
بـه دو دلیـل درسـت میشـدند :یکـی بـه خاطـر اینکـه
سـازندۀ قفـل اعتقـادی بـه کلیـد نداشـت و تقلیـد از روی

کلیدهـای قدیمـی بسـیار آسـان بـود و دیگـری بـه خاطـر
گـم شـدن کلیـد بـود کـه بـا توجه بـه رمـزی بـودن قفلها
دیگـر نیـازی به کلیـد نبود .حـروف رمز بـر روی بدنۀ قفل
از جنـس برنـج هسـتند .ایـن حـروف بـر روی چهـار حلقۀ
برنجـی حـک شـده اسـت .ایـن چهـار حلقـه در کنـار هـم
قـرار میگیرنـد ،بـا چرخـش خـود و ردیـف شـدن رمـز در
یـک خـط کامنـۀ قفـل بـاز میشـود .حـروف روی حلقهها
بـه صورت نامرتب ردیف شـدهاند .قسـمت دیگـر بدنه که
از جنـس فـوالد اسـت بـه کامنـه متصل میشـود.
در دو طـرف حلقههای برنجـی و روی بدنۀ فوالدی یک
خـط کنـده شـده که روبـهروی هم هسـتند و رمـز باید در
امتـداد ایـن خـط قرار گیـرد تا قفل باز شـود.

چالشتر ۳اسـت .چالشتر نـام روسـتایی اسـت در شـش
کیلومتری چهارمحـال بختیـاری کـه زمانی مرکز قفلسـازان
زیـادی بـوده و تا سـی سـال پیش هم برخـی از آنان به این
حرفـه مشـغول بودهانـد.
حیـات قفلسـازی سـ ّنتی در چالشتر بـه دورۀ صفـوی
میرسـد و حدود  250تا  300سـال قدمت را پشـتوانۀ خود
دارد .بین مــردم ،اینگونه مشهور است که یکی از خوانین
چالشتر بـه نام خواجـه عبداللّـه نصر در دوران کودک ی به
اصفهـان رفـت و نـزد اسـتادی به نام مح ّمدعلـی طالیی که
از اسـتادا ن مشـهور اسلحهسـازی بود ،مشـغول به فراگیری
س ب ه چــالش رت بــازگشت و پس از
این هرن-صنعت شد .سپ 
بهوجـود آوردن تغییراتـی در قفـل اصفهان ،قفل ی تزیینی و
اسـتحکامیافته را طراحی و سـاخت.

اجزای تشکیلدهندۀ قفل چالشرت:
هـر قفـل شـامل  13قطعـه اسـت کـه عبارتنـ د از:
بدنه(توپـه)؛ د و پایـه؛ دسـته؛ میـخ؛ تـ ه قفل؛ طبلـک؛ دری؛
فنر؛ زبانـه؛ مارپیـچ؛ وارش پشـت زبانـه؛ ماسـوره و دری
ماسـوره کـ ه ایـن قطعـات ،هــمگی دســتساز هسـتند.
اجـزای تشـکیل دهنـدۀ کلیـد نیز شـامل  4قطعه اسـت که
عبارتنـد از:دسـته؛ وربنـد؛ ماسـوره و مارپیـچ.
ک قفل بـوده و قفل دیگری
صی 
ط مخصـو 
هـر کلیـد فق 
را بـاز منیکنـد .بـ ه همیـ ن دلیــل کــلیدها راسـتپیچ یـا
چپپیچ هسـتند تــا بــه اصطلاح به قف ل دیگـری نخورند.
بـرای ایـن کار دندههـای کلیـد را متفـاوت میسـازند .ایـن
ت مکانیز م قفل و کلید چالشتر بـا دیگر قفلها
نکتـ ه تفـاو 
را نشـان میدهـد.
قفـل چالشتر در دو منونـه سـاخته میشـود :قفلهـای
زیـرهدار مینیاتـوری کـه بیشتر کاربـرد تزیینـی دارد ،بـرای
منونـه در جعبههـای آرایشـی و گنجههـای خانههـا از
ایـن قفلهـا مینیاتـوری اسـتفاده میشـد .قفلهـای بـزرگ
لولـهای كـه در گذشـته بیشتر بـرای دروازههـا و قلعههـا
اسـتفاده میشـده اسـت.
در سـاخت اینگونـه قفلهـا از تصاویـر حیوانـات و گاه
انــسان بــرای زیــبایی شـکل قف ل استفاده میشـده است
تصاویـر  57و  )58منایـی از قفـل رمـزی افقـی بـا حـروف انگلیسـی و از تصاویـر  59و  )60منایـی از قفـل رمزی افقی با ولـی نقشـی کـه از گذشـته تـا بـه امـروز بسـیار بیشتر از
حـروف انگلیسـی و از جنس برنـج و فوالد
جنـس برنـج و فـوالد
فرمهـای دیــگر بــر روی قفـ ل چالشتر اسـتفاده میشـود،
نقـش اسـلیمی اسـت کـه بـر روی قفـل حـک شـد ه و بــا
قفلهای چالشرتی:
طـلا مزیـن میشـود .علاوه بـر نقـش اسـلیمی بعضـاً از
سـاختار ایـن قفلهـا در همۀ منونههای آن ،یك سـاختار نقوش هندسـی چهارگوش و هشـتگوش نیـز بر روی قفل
واحـد را شـامل میشـود كـه مختـص و شـاخصۀ منطقـۀ اســتفاد ه مــیکنند .روی دستۀ قفل ،اسـلیمیهای کوچک

و روی بدنـه بـه نسـبت کل قفـ ل اسـلیمیهای بزرگتر و
در گوشـههای بدنـۀ قــفل ســر اسـلیمی حـک میشـود و
نقـوش تقریبـاً متامی بــدنۀ قــفل را دربــر میگیرد.
فـرم بسـیاری ا ز ایـ ن قفلهـا بهخصـوص آنجایـی کــه
دســته از بدنـه جـدا میشـود ،از حجاریهـای تخـت
جمشـید (یـک اسـب بـالدار) وام گرفتـه شـده اسـت.
از لحـاظ زیبایـی ظاهـری پایههـای قفـل را همشـکل و
هماندازه میسـازند و اندازۀ آنها را یــک بــه سـ ه ارتفاع
ک ل قفل در نــظر مــیگیرند تــا هامهنگ ی و تناسب بــین
پایــه و بدنه برقرار شـود.
دسـتههای قفل نیز بــه شـکل نعل سـاخته میشـود که
ت د ر اسـتفاده را ممکن میسـازد و هم بر وزن
ه م سـهول 
و شــکل نــعل اسب و اسرت بود ه و اینچنین توجه ایــشان
را بــه فرم ابـزار دمـدستی پیــرامونشان نشان میدهد.
ازجمله استادان مــطرح قــفلساز چالشرت آقایان نگهدار،
خواجهعلـ ی و حیـدر صفـار ی هسـتند ک ه آقـای خواجهعلی
ک خود مشـغول بــه کــار اســت
هنوز هم در کارگاه کوچ 
(ابراهیمـی ناغانی و یـزدان پنـاه.)90 -88 :1387 ،

بدیـن رشح اسـت« :عمل رسـول تفنگسـاز اصفهـان 1368
ه.ش .».در قسـمت بـاالی بدنـه دو عـدد شـاخک تزییـن
شـده بـه شـكل حجاریهـای تخـت جمشـید ،وجـود دارد
کـه بـه کامنـه متصـل میشـود .روی ایـن شـاخکها در
دو طـرف و در دو سـمت قفـل ،یـک طـاووس حـک شـده
اسـت کـه رس خـود را بـه عقب برگردانـده اسـت .جلو این
شـاخکها با شـیارهایی برجسـته تزیین شـده اسـت.
کامنـه :کامنـۀ قفـل بـه شـكل نعـل اسـب اسـت و روی
آن كتیبـهای بـه ایـن رشح نقـش شـده اسـت« :تقدیـم بـه
حضرت علیابنموسـیالرضا از طـرف رسـول تفنگسـاز =
اصفهـان سـال  1410ه.ق.».
ایـن قفـل بـا شمارۀ اموالـی  6/70818در مـوزۀ آسـتان
قـدس رضـوی بـه ثبت رسـیده اسـت.
کلید :کلید نیز دارای تزیین گیاهی و هندسی است.

قفل آویز چالشرتی قلمزنی شدۀ مصور و منقوش:
طـول قفـل بـا کلیـد 33/3سـانتیمرت ،طـول قفـل بـدون
کلید23/9سـانتیمرت ،عـرض قفل18/3سـانتیمرت و قطـر
کامنـۀ قفـل 9/6سـانتیمرت اسـت .دسـتگاه قفـل از نـوع تصویر  )61قفل آویز فوالدی چالشرتی به همراه كلید
فنر مارپیـچ بـا کلیـد از پشـت اسـت .ایـن قفـل بـه سـبک
قفلهـای چالشتری و بدنـۀ آن فـوالدی اسـت .معمـوالً
برخـی از قفلهـای چالشتری از لولـۀ تفنـگ سـاخته
میشـدند و بـا توجـه بـه سـازندۀ آن (رسـول تفنگسـاز)
احتمال مـیرود لولـۀ قفـل از لولـۀ تفنـگ باشـد .بدنـۀ
قفـل (ماننـد قفلهای چالشتری) به سـه قسـمت تقسـیم
میشـود ،قسـمت وسـط آن بـا شـیارهایی تزییـن و کامنـه
روی این قسـمت کار گذاشـته شـده اسـت و طرفین آن نیز تصویر  )62فرازهایی از دعای توسل بر روی قفل آویز فوالدی چالشرتی
بـه صـورت شـیبدار و صیقـل داده اسـت.
تزیینات قفل به این رشح است:
بدنـه :بـر روی بدنـۀ ایـن قفل ،نقوش حیوانـی و گیاهی
متعددی دیده میشـود از جمله نقوش شـیر با رس انسـان
و نقـش آهـو در سـمت دیگـر آن كـه بـه احتمال زیـاد
اشـاره بـه داسـتان ضامـن آهـو دارد ،اطراف ایـن نقشهای
حیوانی آكنده از نقوش گیاهی و اسـلیمی اسـت .همچنین
در قسـمتی از بدنـه ،فرازهایـی از دعای توسـل نقش شـده
اسـت .در قسـمت روبهروی وارد شـدن کلید نیز یک کتیبه
وجـود دارد کـه داخـل یـک دایره نقش شـده اسـت .کتیبه تصویر  )63تزیینات موجود بر روی كامنۀ قفلآویز فوالدی چالشرتی

قفلآویز مینیاتوری چالشرتی:
قفل مینیاتوری كوچك چالشرتی اهدایی نگهدارخواجهعلی
چالشتری ،طـول قفـل با كلیـد آن1/4سـانتیمرت ،عـرض قفل
 1/4سـانتیمرت ،طـول قفـل بـدون كلیـد 8میلیمتر و
ضخامـت بدنـۀ آن 4میلیمرت اسـت .قفل از جنـس فوالد و
از نـوع چالشتری و تزیینـات روی آن مانند سـایر قفلهای
چالشتری به صـورت شـیارهایی روی بدنه اسـت .این قفل
دارای یـك اتیكـت بـوده كه مشـخصاتی روی آن درج شـده
اسـت .بـا توجـه به اتیكـت آن ،اهدا كننده و سـازندۀ قفل،
خواجهعلی چالشتری اسـت .وزن قفل  780سـوت ،معادل
چهار گرم بوده و از  17قطعه از جنس فوالد سـاخته شـده
اسـت .این قفل دارای یك جعبۀ خاتمكاری شـده اسـت که
رصفـاً جنبۀ تزیینـی دارد.
بـه گفتۀ خواجهعلی چالشتری این قفـل كوچكرتین قفل
جهان اسـت و به همراه آن دو قفل دیگر در سـال ۱۳۷۲ش.
سـاخت ه اسـت کـه یکـی قفل بـزرگ و یكـی قفـل مینیاتوری
بـوده کـه بـا روکـش طال بـه مـوزۀ آسـتانقدس رضـوی اهدا
شـده اسـت .در سـال 13۸۷ش .نیـز ایشـان دو قفـل سـاخته
اسـت کـه یکـی از ایـن قفلهـا ،گردنآویـز زینتـی بـود و از
یونسـکو مهر اصالت دریافت کرده اسـت (ابراهیمی ناغانی
و یـزدان پنـاه( .)90 -88 :1387 ،تصاویـر  65و )۶۴

تصویر  )66استاد نگهدار خواجهعلی چالشرتی در كارگاه قفلسازی
در چالشرت

نتیجهگیری:
قفلهـا از زمـان پیدایـش تـا كنـون همـواره در جهـت
حفـظ بناهـا و اماكـن مقـدس و امثـال آن از رش دزد و
سـارق بـه كار رفتـه ا ّمـا از دیـدگاه مسـلامنان ایـن تنهـا
كاربـرد قفـل نبـوده و همـواره آن را به عنـوان مناد حفظ و
حراسـت اماكـن مقـدس و قبـور متبرك در برابـر آلودگیها
و ناپاكیهـا پنداشـتهاند .از دیگـر كاربردهـای قفلهـا
در فرهنـگ ایـن دیـار كهـن ،باورهـا و اعتقاداتـی اسـت
كـه از نسـلی بـه نسـل دیگـر منتقـل میشـود و ریشـه در
فرهنـگ و آداب و رسـوم مـردم این رسزمیـن دارد كه هامنا
باورهایـی كـه پیرامون قفـل وجود دارد از این منونه اسـت.
فـرم قفلهـا مب ّیـن یـك رسی از باورهـا و اعتقـادات
خـاص اسـت مثلاً قفلهـای شـبهرمل  ،در دسـتۀ قفلهای
بختگشـا قـرار میگیـرد .همچنیـن قفلهـا كاربـرد آیینـی
نیـز داشـته و بهعنـوان نـذر و جهت برآورده شـدن حاجت
اسـتفاده شـده و یـا بـه عنوان وسـیلهای در مقابـل حوادث
ناگـوار كاربرد داشـته اسـت.
در بررسـی قفلهـای موجـود در مـوزۀ آسـتانقدس
رضـوی نیـز ایـن كاربردهـا منایـان میشـود .قفلهـای حرم
تصویر )64قفل آویز مینیاتوری چالشرتی
مطهـر امئـۀ معصومیـن ،منشـأ بركـت و لطـف الهـی فرض
میشـده و زائریـن بـا ملـس آنهـا بـه هنـگام ورود و خـروج
یـا ریختن آب بـر آنهـا ،قـدری از بركـت آن مـكان مقـدس
بهـره میبردنـد.
نقـوش و فـرم قفلهـا ریشـۀ عمیقـی در فرهنـگ
و آداب و رسـوم مـردم ایـن رسزمیـن دارد و هـر طـرح و یـا
فـرم بیانگـر اعتقادی خاص اسـت و رابطـهای تنگاتنگ بین
اعتقـادات مردمـان ایـن دیـار كهن و فـرم و نقـوش قفلها
وجـود دارد.
تصویـر  )65سـه عـدد قفـل اهدایـی خواجـه علـی چالشتری بـه مـوزۀ
كاربردهـای غیـر ابـزاری و رصفـاً اعتقـادی و فرهنگـی

آسـتانقدس رضـوی

قفلهـا در ایـران ،مسـیر تحقیقـات روی ایـن اشـیا را بـه
سـمت مطالعـات قومشـناختی سـوق داده و آنهـا را از
دایـرۀ مقـوالت رصفـاً كلكسـیونی خـارج میكنـد.
قفل در زمانهای گذشته به صورت اشكال حیوانی
و انسـانی سـاخته میشـد و بـه ایـن ترتیـب ،قفلسـازان
ایرانـی تـا حدودی توانسـتند خلأ هرن مجسمهسـازی ایران
را بـا سـاخنت ایـن نـوع قفلهـا پـر كننـد بـه همیـن دلیـل
میتـوان ایـن صنعـت را هرنی دانسـت كه رابط بین سـایر
هرنهـا نیز شـده بود.
قفلهـای موجـود در مـوزۀ آسـتانقدس رضـوی
تقریبـاً منونـۀ كاملـی از انـواع قفلهایی هسـتند كه چه به
لحـاظ سـاختار و چـه به لحـاظ تزیینـات ،در ایـن رسزمین
و حتـی فرهنگهـای مجـاور ایـن رسزمیـن وجـود دارد.
ایـن قفـل هـا از منونههـای سـاخته شـده در هندوسـتان تا
غـرب آسـیا را شـامل میشـود كـه خود نشـانۀ توجـه ویژۀ
مسـلامنان در رسارس جهـان بـه ایـن مـكان مقـدس اسـت.

پانوشت:

« .1دوالب کوچک ،گنجینه و مخزن کوچک»(ناظماالطباء).
Khors Abad .2

 .۳وجـه تسـمیۀ ایـن شــهر را ایــنگونه دانسـتهاند :در آنجـا گـودال یـا
چـا ل وسـیعی بــوده کـه شترداران ایـن نــواحی شـترهای خـود را د ر ان
میخواباندنـد .در «مـرآه البــلدان»آمده« :از آنـجایـی کـه در زمـان شـاه
طهامسـب صفـوی بـرا ی سـاختامن حصار تهـران ایـن منطقه خاکبرداری
شـده ،دو گــودال عــمی ق بـ ه وجـود آمـده اسـت کـه در آنــجا شـتران را
میخواباندنـد».
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مقدّمه:

مح ّمدحسنرضوان،
احیای سنت کتیبهنگاری درکتیبههای
قرآنی حرم امام رضا(ع)
مهدیصحراگرد*

چکیده
مح ّمدحسـن بیوکی معروف به رضوان کتیبهنگار ،طراح نقوش سـنتی و کاشـیکار
آسـتانقدس رضـوی بـر طبـق گفتـه هـا از سـال 13۱2ش .فعالیتـش را در حـرم
امـام رضـا(ع) آغـاز کـرد و تـا سـالهای ا ّولیـۀ پـس از انقلاب یکـی از ف ّعالتریـن
هرنمنـدان در آسـتانقدس بـود .از او آثـار بسـیاری در رواقهـا و صحنهـای حرم
بهجـا مانـده اسـت که بخـش اعظم آثارش کتیبههـای قرآنی اوسـت .در این مقاله
پـس از بررسـی مختصر زندگینامـه و فعالیت هرنی او ،برخـی از مهمترین آثارش
معرفـی و از نظـر کتیبهنـگاری تحلیـل شـده اسـت .از ایـن بررسـی درمییابیم که
او در اسـتفاده از آیـات قـرآن بیـش از همـه بـه رابطـۀ متن بـا محل نصـب کتیبه
بسـیار توجـه کـرده اسـت و نیز در کتابـت کتیبههـای گرداگرد و پیشـانی ایوانها
علاوه بـر اسـتفادۀ نیکـو از شـیوۀ کتیبهنگاران عرص تیمـوری ،صفـوی و قاجار ،از
شـیوۀ ترکیببنـدی کتیبهنـگاران عثامنـی (شـیوۀ قصـار نویسـی) نیز بهـره برده و
گاه بـا ترکیـب شـیوههای سـنتی ایرانـی و شـیوۀ قصارنویسـی نوآوریهایـی ویـژه
بـه خرج داده اسـت.
کلیدواژه :مح ّمدحسن رضوان ،کتیبهنگاری ،قلم ثلث ،حرم امام رضا(ع).
* گروه معامری ،واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مشهد ،ایران.
md.sahragard@gmail.com

مح ّمدحسـن بیوکـی (1363-1288ش ،).مشـهور بـه
رضـوان ،یکـی از پرکارتریـن هرنمنـدان معارص آسـتانقدس
رضـوی اسـت کـه در زمینـۀ خوشنویسـی ،طراحـی نقـوش
سـنتی ،تذهیب ،نقاشـی و معـرقکاری فعالیـت میکرد .از
او آثـار رقـمدار و بیرقـم بسـیاری در حـرم امـام رضـا(ع)
بهجـا مانـده اسـت .بخـش اعظـم آثـار شـناخته شـدۀ او
کتیبههایـی اسـت کـه به قلم ثلـث ،کوفی و گاه نسـتعلیق
بـه فنـون مختلـف بـه دسـت خـود او یـا دیگر هرنمنـدان،
بـا کاشـی ،سـنگ یـا رنـگ بـر در و دیـوار حـرم مطهـر امام
رضـا(ع) نصـب شـده اسـت .اکثر کتیبههـای او آیـات و
سـورههایی از قـرآن کریـم اسـت کـه اغلـب بـه قلـم ثلـث
به شـیوههای مختلف کتابت شـده اسـت .این آثـار از نظر
کیفیت خط از آثار ارزندۀ معارص اسـت ،از این رو مطالعۀ
کیفیـت و شـیوۀ بـهکار رفتـه در کتابـت آنهـا بـرای درک
تحـ ّوالت خطاطـی و کتیبهنـگاری در عصر معـارص کارآمـد
اسـت .دربـارۀ مح ّمدحسـن رضـوان پیش از ایـن تحقیقاتی
انجام شـده اسـت؛ از جمله جواد رحیمـی در دایرهاملعارف
آسـتانقدس ،زندگینامـۀ او را بـر مبنـای تحقیقـی میدانـی
ثبـت کـرده اسـت .در ایـن مدخـل چنـد مـورد از آثـار او
فقـط نـام بـرده شـده و دورۀ فعالیـت و نکاتـی دربـارۀ
فعالیتهـای جانبـی زندگیاش بیان شـده اسـت .همچنین
در کتیبههـای صحـن عتیـق نگارنـده به معرفی یکـی از آثار
او و نقـد و توصیـف ویژگیهـای خطش اشـاره شـده اسـت
(صحراگرد .)189 :1394 ،در این نوشـتار ضمن معرفی برخی
از مهمتریـن کتیبههـای قرآنـی ایـن هرنمنـد در حـرم امـام
رضـا(ع) این آثار از نظر شـیوۀ کتیبهنـگاری مطالعه و نکات
برجسـته و قابـل تأملـش بیان میشـود.

الف .زندگینامه:

مح ّمدحسـن رضوان در هفت سـالگی پدرش را از دست
داد و بـرادر بزرگترش ،احمـد کـه معمار آسـتانقدس بـود،
کفالـت او را بـر عهـده گرفـت .نـام اصلـی او مح ّمدحسـن
بیوکـی اسـت و «رضـوان» لقب و تخلصش بـود .او پیش از
ورود بـه آسـتانقدس بـا دو هرنمنـد دیگر ،نگارسـتانی دایر
کـرده بـود و پـس از مدّتـی کـه بـه اسـتخدام آسـتانقدس
در آمـد در کنـار بـرادرش بسـیاری از فنـون هنری را بـه
صـورت عملـی آموخـت .او حـدود چهـل و هفت سـال در
آسـتانقدس فعالیـت کـرد (رحیمـی)501 :1393 ،
رضـوان علاوه بـر فعالیتهـای هنری ،شـاعر و حافـظ
و قـاری قـرآن نیـز بـود .گویـا فـن تجویـد را نـزد سـید
مح ّمدعـرب زعفرانـی آموختـه بـود .او کـه در اشـعارش

«رضـوان» تخلـص میکـرد ،اصـول تجویـد را در دویسـت
بیـت در کتابـی بـه نام لولوءالرضـوان فی قرائـه القرآن به
نظـم کشـید .ایـن کتـاب در سـال 1348ق .به شـیوۀ چاپ
سـنگی منتشر شـد (اوکتایـی .)195 :1344 ،او اشـعاری
دیگـر نیـز دارد کـه هنوز منترش نشـده و نـزد خانوادهاش
محفـوظ اسـت (رحیمـی)502 :1393 ،
رضـوان مقاالتـی نیـز دربارۀ معماری حرم امـام رضا(ع)
نوشـت کـه در مجلـۀ نامۀ آسـتانقدس منترش شـد .از آنجا
کـه او در تعمیـر و تزیین حرم در سـالهای پیش از انقالب
نقـش مؤثری داشـت ،نوشـتههایش در این مقـاالت بر پایۀ
دیدههـای عینـی اوسـت و کاملاً مسـتند و موث ّـق اسـت؛
مثلاً در مقالـۀ «نقارهخانـۀ جدیـد» ( ،1342ش  ،)15رشح
مختصری از بازسـازی ایوان رشقـی صحن عتیق و چگونگی
سـاخت و مشـخصات نقارهخانـهای جدیـد بـر فـراز ایـن
ایـوان بـر اسـاس آنچـه بـه چشـم دیده سـخن گفته اسـت.
ایـن اطالعـات بـرای مورخـان معماری و مرمتگـران آثـار
تاریخـی بسـیار ارزنده اسـت.
رضـوان بـه سـبب قابلیـت و مهارتـی کـه در طراحـی و
اجـرای هرنهـای سـنتی در آسـتانقدس از خـود نشـان داد
مصـدر بسـیاری از اقدامـات مهـم عمرانـی و مرمتی بـود .از
جملـه به موجب سـندی در مرکز اسـناد آسـتانقدس رضوی
متـام کارهای معـرق کاری ،خطاطی ،طراحـی و مقرنسکاری
آسـتانقدس در سـالهای 1354-1353ش .به او واگذار شد.
علاوه بـر ایـن او در بازنویسـی کتیبـه ها و طراحی کاشـی
هـای سـقف گنبـد اللهوردیخـان ،رسدر غربـی سـاختامن
کتابخانـۀ قدیـم ،صحن موزه ،محراب مسـجد بـاالرس و منای
بیرونـی ایوانهـای شمالی و رشقـی صحـن جدیـد نقشـی
اساسـی ایفا کـرد( .عطـاردی1371 ،؛ مؤمتـن.)1348 ،
عاقبـت مح ّمدحسـن رضـوان پـس از بیش از چهل سـال
فعالیـت در حـرم امام رضا(ع) و به جا نهـادن آثاری متنوع
و چشـمگیر در ایـن مجموعـه در سـال 1363ش .در 75
سـالگی بـر اثـر عارضـۀ دیابـت در مشـهد درگذشـت و در
یکـی از غرفههـای صحـن جدیـد (آزادی) بـه خاک سـپرده
شـد (رحیمـی.)502 :1393 ،

ب .کتیبههای مح ّمدحسن رضوان در حرم امام
رضا(ع):

گـروه وسـیعی از آثـار مح ّمدحسـن رضـوان کتیبههـای
اوسـت کـه اغلـب بـه قلـم ثلـث و بهنـدرت کوفـی کتابت
شـده اسـت .البتـه دو کتیبـۀ نسـتعلیق کوچـک نیـز بـر
رسدر غرفههـای صحـن جدیـد از او بهجـا مانـده کـه

تصویـر  .1قدیمیتریـن کتیبـۀ مح ّمدحسـن
رضـوان در حـرم امـام رضـا(ع) ،ورودی یکـی
از حجرههـای ضلـع جنوبـی صحـن جدیـد،
(1365ق ).ترکیـب کتیبـه ،دو طبقۀ کمربندی
سـاده بـه شـیوۀ کتیبههـای ثلـث دورۀ قاجار
اسـت( .عکـس از نگارنـده)

مهارتـش را در کتابـت ایـن قلم نشـان میدهـد .کتیبههای
ثلـث مح ّمدحسـن رضـوان متنـوع اسـت و اغلـب در
موقعیتهایـی مهـم از بنـا نصـب شـده اسـت .ایـن آثـار
متنـوع و پُرشمارند و میتـوان آنهـا را از نظـر محتـوا و
صـورت طبقهبنـدی کـرد.
بهطـور کلـی کتیبههـای بناهـای اسلامی از نظـر محتوا
۲
بـه پنـج گـروه اصلـی کتیبههـای مذهبـی ۱،احداثیـه،
مذهبـی -احداثیـه ۳،تـذکاری ۴،و اشـعار ۵طبقهبنـدی
میشـود .کتیبههـای قرآنـی در زمـرۀ کتیبههـای مذهبـی
اسـت که متناسـب بـا مکان نصب معمـوالً متنی مخصوص
دارد .کتیبههـای مذهبی محمدحسـن رضـوان در حرم امام
رضـا(ع) بسـیار زیـاد اسـت زیرا اکثر کتیبههای بازسـازی و
همچنیـن نوسـازی بناهـای جدیـد در مجموعـۀ حـرم امام
رضـا(ع) بـه خط اوسـت.
قدیمیتریـن کتیبـۀ رضـوان در حـرم امـام رضـا(ع)،
کتیبـهای بـر ورودی دومیـن حجـرۀ ۶سـمت چـپ ایـوان
جنوبـی صحـن جدیـد بـه قلم ثلـث و نسـتعلیق بـه تاریخ
1365ق1324 /.ش .اسـت .در قـاب نخسـت ایـن کتیبـه
(سـمت راسـت ورودی حجـره) سـورۀ کوثـر و در قـاب
آخـر (سـمت چـپ حجره) سـورۀ توحیـد و در آخر« :سـنه
1365قمـری /کَتبه العبد م َح ّمدحسـن ال ّرضوان» نوشـتهاند.
همچنیـن بـر دو قـاب کوچـک دو ِ
طـرف در ،به نسـتعلیق
دو بیـت از حافـظ بدیـن مضمـون نوشـته شـده اسـت:
«ما در این در نه پی حشمت و جاه آمدهایم
از بد حادثه اینجا به پناه آمدهایم
آب ُرو میرود ای ابر خَطاپوش ببار
که بدیوان عمل نامه سیاه آمدهایم».
متن قرآنـی ایـن کتیبـه به قلـم ثلث بـا ترکیـب دو طبقه
کمربندی به شـیوۀ کتیبههای ثلث دورۀ قاجار کتابت شـده
اسـت کـه نشـان میدهد رضـوان در آغـاز دورۀ فعالیتش در
کتیبهنـگاری پیرو شـیوۀ خطاطـان عرص قاجار اسـت.

بیشترین کتیبههای رضـوان در حرم امام رضـا(ع) مربوط
بـه دهـۀ چهـل و پنجاه شمسـی اسـت .گویا در این سـالها
تعمیراتـی اساسـی در حـرم انجام شـد که نیاز به بازنویسـی
کتیبههـای پیشـین و نیـز کتابـت کتیبههـای جدیـد رضوری
بـود .از جملـۀ مهمتریـن اقدامـات در این سـالها بازسـازی
و نوسـازی تزیینـات منـای بیـرون ایوانهـای صحـن جدیـد
اسـت (نک :مؤمتـن8-197 :1348 ،؛ عطـاردی)6-244 :1371 ،
همچنین کتیبههای او در سـقف گنبد اللهوردی خان ،رسدر
غربی سـاختامن کتابخانـۀ قدیم و صحن مـوزه (رواق فعلی
امـام خمینـی) و محراب مسـجد باالرس شـایان ذکر اسـت.
بهطورکلـی ویژگـی اصلـی کتیبههـای قرآنـی رضـوان از
نظـر محتـوا ارتبـاط منت کتیبه با محل نصب آن اسـت .مثالً
کتیبـۀ منسـوب بـه او بـر رسدر منـای بیرونـی ایـوان رشقی
صحـن جدیـد آیـات  36تـا  38سـورۀ نـور را دربرمیگیـرد.
آیـۀ  36دربـارۀ تجلـی نـور هدایـت در خانههایـی اسـت
کـه خـدا اذن رفعتشـان را داده و آیـات  37و  38بشـارت
بـه کسـانی اسـت کـه کسـب مـال و تجـارت آنـان را از یاد
خـدا غافـل منیکنـد .ایـن متن بـر رسدر ایوانـی قـرار دارد
کـه ا ّوالً محـل ورود زوار بـه حـرم اسـت و زایـر درمییابـد
در حـال ورود بـه خانـهای اسـت که خـدا مقـام آن را رفیع
کرده اسـت .همچنین متناسـب بـا اینکه این ایـوان پیشتر
بـه بـازار راه داشـت آیـات  37و  38بشـارت بـه بازاریانـی
میدهـد کـه در حیـن تجارت از یاد خدا نیز غافل نیسـتند.
همچنیـن در دو ترنـج بـر لچکـی منـای بیرونـی ایـوان
شمالی صحـن جدیـد کتیبـهای بـا ایـن مضمـون کتابـت
کـرده اسـت« :و َمـن َدخَلـ ُه کا َن ا ِمنـا» .ایـن متن جملـهای
از آیـۀ  97سـورۀ آلعمـران اسـت کـه بـه امنیـت خانـۀ
خـدا بـرای کسـانی کـه بـدان درآیند بشـارت میدهـد .این
جملـه بـا موقعیت نصبش ،مدخـل ورودی صحـن ،معنایی
متناسـب دارد و بـه زایـر بشـارت میدهد در صـورت ورود
بـه ایـن مـکان مقـدّس در امان خداسـت .همچنیـن یادآور

محـدودۀ بسـت در حـرم امـام رضا(ع) اسـت ،محـدودهای
کـه هـر کـس بـدان وارد میشـد نبایـد مـورد تعـرض قـرار
میگرفـت ۷.از نظـر هنری شـیو کتابـت کتیبههـای رضـوان
متفـاوت اسـت .شمار زیـادی از کتیبههـای او ماننـد کتیبـۀ
زیـر گنبـد اللهوردیخـان و کتیبههای پیشـانی گرداگرد منای
۸
بیرونـی ایوانهـای صحـن جدیـد از نـوع طومـاری اسـت.
ترکیـب ایـن کتیبههـا بـه شـیوههای مختلـف اسـت .کتیبـۀ
پیشـانی ایوانها اغلـب ترکیبی مقرتن یـا دوطبقه کمربندی
۹
دارد و کتیبههـای گرداگـرد ایوانهـا از نـوع مـادر و ب ّچـه
(ثلـث و کوفـی ) اسـت .ترکیـب دوطبقـۀ کمربنـدی ترکیبی
اسـت مخصوص کتیبههای ثلث که از دورۀ صفوی در ایران
پدیـد آمـد و در دورۀ قاجـار مهمتریـن شـیوۀ ترکیببنـدی
بـود( .صحراگـرد )50-49 :1392 ،کتیبۀ پیشـانی منای بیرونی
ایـوان رشقـی صحـن عتیـق (ایـوان نقارهخانـه) یکـی از ایـن
آثـار اسـت کـه بازنویسـی کتیبـۀ ثلث مح ّمدحسـین شـهید

مشـهدی ،کتیبه نگار مشـهور عرص قاجاریان ،اسـت .این اثر
در دو طبقـه بـه شـیوۀ آثـار عرص قاجار کتابت شـده اسـت.
ترکیـب مـادر و ب ّچـه مخصـوص کتیبههـای طومـاری
ثلـث دورۀ تیموریـان اسـت .یکـی از بهرتیـن آثـار او با این
ترکیـب کتیبـۀ گرداگـرد منـای بیرونـی ایـوان جنوبـی صحن
جدیـد اسـت .متن ایـن کتیبـه سـورۀ ا َعلـی اسـت کـه در
آخـر نوشـتهاند« :صدق اللـه العلی العظیم فی سـنه 1388
قمـری کتبه مح ّمدحسـن رضوان» .نوشـتۀ کوفـی نیز تکرار
متن ثلـث اسـت .به نظر میرسـد مح ّمدحسـن رضـوان در
بهکاربـردن ایـن ترکیـب در کتیبههـای خـود تحـت تأثیـر
کتیبـۀ مـادر و ب ّچـه ثلـث و کوفـی گرداگرد ایـوان مقصورۀ
مسـجد گوهرشـاد مشـهد بـه خـط بایسنقربنشـاهرخ
بـوده اسـت .در واقـع مح ّمدحسـن رضـوان ،هـم بر شـیوۀ
ترکیببنـدی دورۀ تیمـوری مسـلط بـود و هـم بـر شـیوۀ
رایـج عصر خویش که اسـتمرار شـیوۀ عرص قاجاریـان بود.

تصویـر  .2کتیبـۀ منـای بیرونـی پیشـانی
ایـوان رشقـی صحن جدیـد ،آیـات ۳۸-36
سـورۀ نـور ،خـط مح ّمـد حسـن رضـوان،
1392ق1-1350 /ش .تطابـق منت کتیبه با
محل نصـب آن که ورودی صحن از طرف
بـازار قدیم اسـت شـایان توجه اسـت.

تصویر  .3کتیبههای ترنجی لچکی منای بیرونی ایوان شمالی صحن جدید ،مح ّمدحسـن رضوان ،تطابق محل نصب کتیبه و منت آن شـایان توجه اسـت.
مؤسسـۀ آفرینشهای هرنی آسـتانقدس رضوی.
مأخذ تصویرّ :
تصویر  .4بخشـی از کتیبۀ گرداگرد منای
بیرونـی ایـوان جنوبـی صحـن جدید به
شـیوۀ مـادر و ب ّچـه .در ایـن اثـر متن
اصلـی بـه خط ثلث سـفید اسـت و منت
فرعـی کـه تکـرار متن اصلـی اسـت بـه
خـط کوفـی قهـوهای اجـرا شـده اسـت.
ایـن شـیوه در عرص تیموریـان رایج بود.
مؤسسـۀ آفرینشهـای هنری
عکـس از ّ
آسـتانقدس رضـوی.

بـاری مح ّمدحسـن رضـوان در یـک نظـام سـ ّنتی و بـا
او علاوه بـر بهکارگیـری شـیوههای رایـج گذشـته ،در
کتابـت کتیبههـای لوحـی ،شـیوههای جدیـدی را آزمود که اسـتفاده از مهـارت و خالقیـت خویش شـیوههای مختلف
پیشتـر در کتیبهنـگاری ایـران چنـدان رایـج نبود .اسـتفاده کتابـت را بـا هـم درآمیخـت و شـیوهای نـو درانداخـت که
از ترکیـب قصارنویسـی در کتیبـه روشـی بـود کـه او بـه بعـدا ً دیگـر کتیبهنـگاران در حـرم امـام رضا(ع) کـم و بیش
تقلید از ثلثنویسـان برجسـتۀ عثامنی (در سـدۀ دوازدهم از آن تقلیـد کردنـد ا ّمـا مهارتهـای ویـژۀ ایـن هرنمنـد
و سـیزدهم) در کتیبههـای حرم امام رضـا(ع) رواج داد .این در شـناخت شـیوههای گذشـته ،ترکیـب ایـن شـیوهها و
نوع کتیبه عبارت اسـت از کتیبهای که در آن منت در قالب ابداعـات شـخصی همچنـان منحرصبهفـرد مانـد.
اشـکال هندسـی بهخصـوص دایره بهصـورت مـد ّور کتابت خامته:
میشـود و در آن تنظیـم و جاگیـری درسـت متن در فضای
مح ّمدحسـن بیوکـی ،معـروف بـه رضـوان ،کتیبهنـگار،
مشـخص و محـدود کتیبـه ،همچنین رعایت سـواد و بیاض
شـاعر ،طـراح نقـوش سـنتی ،حافـظ و قـاری قـرآن از
و خلـوت و جلـوت از رشوط اصلی و نکات اساسـی کتابت
هرنمنـدان برجسـتۀ معـارص بـود کـه آثـارش در حـرم امـام
اسـت .همچنین تنظیم کلامت بر کرسـی مـد ّور ،خود نکتۀ
رضـا(ع) از مهـارت و ذوق هنری او حکایـت میکنـد.
دیگـری اسـت کـه مهارتی ویـژه میطلبد.
ایـن هرنمنـد در بهکارگیـری مفاهیـم و مضامیـن قرآنـی به
کتیبههـای بغلکـش منـای بیرونی ایـوان رشقی صحـن نو،
برقـراری رابطـۀ منت و محل نصب کتیبه بسـیار پایبند بود
منونـهای از آثـار اوسـت کـه در آن سـورۀ «قـدر» بـه صـورت
و اسـتفادۀ بجـا و نیکـو از آیـات قـرآن در مواضـع مختلف
مد ّور با کاشـی معرق اجرا شـده اسـت .او در وسـط این دایره
نصـب کتیبههـا ،از تسـلط او بـر مفاهیـم و مضامیـن قران
بسـمالله را با خط ثلث و ترکیبی اسـتوار کتابت کرده اسـت.
حکایـت میکنـد .او در کتابـت کتیبههـای قرآنی نیز ضمن
رضـوان شـیوههای قدیمـی ایرانـی را بـا ترکیبهـای
تسـلط بـر شـیوههای رایج گذشـته و احیای ترکیـب مادر و
قصـار عثامنـی نیـز درآمیخت و شـیوهای نـو درانداخت .از
ب ّچـه دورۀ تیمـوری از ترکیببندیهـای خطاطـان عثامنـی
جملـه در کتیبههـای دو طـرف در ورودی صحـن جدید در
نیـز بهـره میگرفـت و حتـی در مـواردی آن ترکیبهـا را
ایـوان جنوبـی ،عالوه بر اسـتفاده از ترکیب قصـار دایرهای،
بـا شـیوههای سـطربندی و کرسـیبندی کتیبهنـگاری
خـط ثلـث دور کتیبـه را بـه صـورت مـادر و ب ّچه بـا کوفی
ایرانـی درهـم آمیخـت و شـیوهای نـو پدیـد آورد .اگرچـه
ترکیـب کـرده اسـت .متن ایـن دو کتیبـه عبـارت اسـت از:
ویژگیهـای برجسـتۀ کار او بـه سـبب اهمال محققـان و
جل
آیـات 73تا  75سـورۀ زمر و در وسـط آن عبـارت «الله ّ
نیـز توجـه بیش از حـد به آثار ادوار گذشـته مغفول مانده،
ال َجاللـه» بـه قلـم ثلث جلی و خفی .نوشـتۀ کوفـی نیز در
از همیـن مختصر درمییابیـم اسـتمرار سـ ّنت در هرنهـای
کتیبـۀ سـمت راسـت سـورۀ اخلاص و کتیبـۀ سـمت چـپ
تجسـمی ایرانـی در کار هرنمندانـی مثـل رضـوان بهخوبـی
سـورۀ کوثر اسـت.
جریـان دارد.

تصویـر  .5کاربـرد شـیوۀ قصارنویسـی در کتیبهنـگاری ،منای بیرونـی ایوان
رشقـی صحـن جدید ،مح ّمدحسـن رضـوان.

تصویـر .6تلفیـق شـیوۀ قصارنویسـی بـا ترکیببنـدی دورۀ تیمـوری،
مؤسسـۀ آفرینشهای
مح ّمدحسـن رضوان1392 ،ق1-1350 /ش .عکس از ّ
هنری آسـتانقدس رضـوی.

پانوشت:
 . ۱کتیبههای مذهبی کتیبههایی هسـتند که متنشـان متون
نظـم و نثر فارسـی و عربـی و ترکی اسـت کـه در آنهـا ذکری
از خداونـد و پیامبر و امئـه شـده یا آیـات و سـورههای قرآن و
احادیث باشـد.
 . ۲بـه کتیبههایـی گفتـه میشـود کـه متامـاً بـه ذکـر تاریـخ
سـاخت یـا تعمیر بنـا ،نام معمار و کاشـیکار و یا ذکـر بانی،
رشایـط وقـف و امـور مربـوط بـه بنا باشـد.
 . ۳بخشـی وسـیع از کتیبههـای بناهـای اسلامی را ایـن گروه
تشـکیل میدهـد و عبارت اسـت از کتیبههـای مذهبیای که
منابع:
در انتهایشـان اطالعاتی از سـاخت یا تعمیر بنـا دارد.
 . ۴متن ایـن کتیبههـا بـه ذکـر واقعـه یا خبری بیرون از سـاز  .)1394( _________ .۱شـاهکارهای هنری در آسـتانقدس
وکار معماری و سـاخت بنـا اشـاره دارد.
مؤسسۀ آفرینشهای
رضوی :کتیبههای صحن عتیق .مشـهدّ .
 . ۵متن ایـن کتیبههـا اشـعار عارفانـهای اسـت کـه اغلـب در هنری آسـتانقدس رضوی.
آرامـگاه بـزرگان تصـوف و عرفـان نصـب میشـود .بـرای  .۲اخـوان مهـدوی ،علـی (« .)1393دفـن در حـرم» ،دایـره
املعـارف آسـتانقدس رضـوی .مشـهد .بنیـاد پژوهشهـای
اطالعـات بیشتر نـک :صحراگـرد.1394 ،
 . ۶حجرههای صحن حجرههایی دوطبقه اسـت که دورتادور اسلامی آسـتانقدس رضـوی.
صحـن عتیـق و صحـن جدیـد قـرار دارد و قبلاً محل اسـکان  .۳اوکتایی ،عبدالعلی ( .)1344فهرسـت کتابخانۀ آسـتانقدس
زوار و طلاب علـوم دینـی بـود و از سـال 1329ق .بـه دسـتور رضوی .مشـهد .چاپخانۀ طوس.
طباطبایـی نائینـی ،تولیـت وقـت آسـتانقدس ،جهـت دفـن  .۴حبیبـی ،محمـد (« .)1393بسـت نشـینی» ،دایرهاملعـارف
امـوات در اختیـار رسشناسـان و صاحبمنصبـان مشـهد قـرار آسـتانقدس رضـوی .مشـهد .بنیـاد پژوهشهای آسـتانقدس
گرفـت .بـه همیـن مناسـبت ورودی این حجرههـا کتیبههای رضوی.
سـنگی حاوی قصیدههای فارسـی دارد که در آن پس از مدح  .۵رحیمـی ،جـواد (« .)1393رضـوان /بیوکـی ،محمدحسـن».
حضرت رضـا(ع) نـام متوفـی و تاریخ فوت درج شـده اسـت .دایره املعارف آسـتانقدس رضوی .مشـهد .بنیـاد پژوهشهای
بـرای اطالعات بیشتر نک :اخوان مهـدوی 485 :1393 ،و  .486آسـتانقدس رضوی.
 .۷بـرای اطّالعـات بیشتر دربارۀ بسـت و بسـت نشـینی نک .۶ :رضـوان ،مح ّمدحسـن (« .)1342نقـاره خانـۀ جدیـد» .نامۀ
آسـتانقدس .ش.)1342( .15 .
حبیبـی206-204 :1393 ،
 . ۸کتیبـه هـای طومـاری کتیبههایی اسـت که همچـون نوار  .۷صحراگـرد ،مهـدی ( .)1392شـاهکارهای هنری در
دورتـادور ایوانهـا ،گنبـد و محراب را دربرمیگیـرد .این قالب آسـتانقدس رضـوی :کتیبههـای مسـجد گوهرشـاد .مشـهد.
مؤسسـۀ آفرینشهـای هنری آسـتانقدس رضـوی و بـه نرش.
کتیبهنـگاری رایجترین صورت آن در جهان اسلام اسـت .برای
ّ
 .۸عطـاردی ،عزیـز اللـه ( .)1371تاریـخ آسـتانقدس .مشـهد.
اطّالعات بیشتر نک :صحراگـرد.49 :1392 ،
 . ۹ترکیـب مـادر و ب ّچـه ترکیبـی اسـت کـه در آن یـک خـط عطارد.
درشـت ماننـد ثلث بـا یک خط دیگر (مثل کوفـی) به صورت  .۹مؤمتـن ،علـی ( .)1348تاریـخ آسـتانقدس .مشـهد.
آسـتانقدس رضـوی.
خفـی همراه میشـود.

مقدّمه:

مشـهورترین و ارزندهتریـن منونههـای هنر تصویـری
ایـران ،نگارههـای نسـخ خطـی و مرقعـات اسـت کـه در
موزههـا و کتابخانههـای مختلـف نگهـداری میشـود.
یکـی از ایـن نسـخ زیبـا مرقعـی اسـت در مـوزۀ ملـک ،بـا
عنـوان «مرقـع نفیـس خوشنویسـی و نقاشـی بخـارا» بـه
شمارۀ اموالـی  ،6030دارای  8قطعـه مینیاتـور و  6قطعـه
خوشنویسـی بـه ثبـت رسـیده که بـه عقیدۀ نسخهشـناس
مؤسسـۀ ملـک «کارهـای ایـن مرقـع متعلـق به یـک نقاش
ّ
اسـت و حواشـی را همـو یـا یـک اسـتاد دیگـر صنعـت
عکـس ،قطاعـی و جدولکشـی کـرده اسـت و قطعاتـی از
خطوط سـابق را بدان چسـبانیده اسـت ».بـا توجه به نوع
کارهـای قطاعـی و حاشیهسـازیها «ایـن مرقـع در همان
قـرن 11ق .تهیـه شـده اسـت ».حواشـی صفحـات دارای
تشـعیر طالیـی ،جدولکشـی زر و مذ ّهـب ،قطاعیهـای
زیبـا و رنگافشـانیهای مختلـف بـا قلمگیـری طالیـی و
مشـکی اسـت کـه بـا توجه بـه نـوع اثـر و ذوق هرنمند در
صفحـات مختلـف اجـرا شـده اسـت.

بررسی زیباشناختی و تاریخی نگارۀ مرد عابد
منسوب به دورۀ صفوی
مؤسسۀ کتابخانه و موزۀ ملّی ملک
از گنجینۀ ّ

سامنه سادات حسینیان* هدیه طاهرآموز**

چکیده
در برخورد با آثار هرنی ،یکی از مهمترین جنبهها شناخت تاریخ و اصالت اثر است .بهخصوص دربارۀ
آثاری که امکان انجام آزمایشات علمی را نداشته باشند ،انجام مطالعات تطبیقی یکی از بهرتین روشهای
ممکن خواهد بود .این مقاله سعی دارد یکی از نگارههای نفیس کتابخانۀ ملک را تحلیل مناید ،به گونهای
که بتوان با توجه به سیر تح ّوالت تصویرگری و نگارگری به دورۀ تاریخی و نگارگر آن آگاهی یافت.
روش تحقیق ،مطالعۀ تطبیقی بین تصاویر منترششده از نگارههای مختلف ،به عالوۀ استفاده از نتایج
مطالعات محققان در خصوص نگارگری دوران مختلف تاریخی است .هدف این مقاله شناخت جایگاه
نگارۀ نسخهای خاص در میان  7000نسخۀ خطی کتابخانۀ ملک و پاسخگویی به سؤاالت و تناقضات
تاریخی آن است .در این مقاله ابتدا به ساختار موضوعی و رشح تصاویر پرداخته میشود و نگارههای
متفاوت و مشابه مورد توجه قرار میگیرند سپس مشکالت و تناقضات نگاره ،تحلیل میشود و با استخراج
ویژگیهای نقاشی و آثار مشابه شناختهشده ،سعی میشود تاریخی تقریبی برای نگاره پیشنهاد گردد.
البته باید پذیرفت که با کشف آثار بیشرت که در خزانه موزهها و کتابخانهها نگهداری میشوند ،امکان
دارد تاریخ آنها تغییراتی داشته باشد.
کلامت کلیدی :نگارگری ،صفوی ،مکتب اصفهان ،رضا عباسی ،معین مصور ،مح ّمد قاسم
مؤسسۀ کتابخانۀ موزۀ ملّی ملک.
*  .کارشناس ارشد مرمت آثار تاریخی ،کارشناس ّ
Hosseinian.s.s@gmail.com
مؤسسۀ کتابخانۀ موزۀ ملّی ملک.
** .کارشناس مرمت آثار تاریخی ،مرمتگر ّ
h_taheramooz_502@yahoo.com

معرفی سبک نگاره:

هامنطـور کـه پیـش از ایـن گفته شـد ،نگاره بخشـی از
یـک مرقـع نفیـس اسـت« .مرقعسـازی از زمـان تیموریـان
رشوع میشـود ... .مرقعـات ،مرکـب از قطعاتـی مجـزا و
مسـتقل از خطاطی و نقاشـی و طراحی بود که به سـلیقه
و همـت یکـی از هرنمنـدان برجسـته ،با معیارهـای هرنی،

معرفی نگاره:

نـگارۀ مذکـور (تصویـر )1بـا شمارۀ اموالـی  6030/2و بـا
مؤسسـۀ ملک
عنـوان «تصویـر مـرد عابد» در فهرسـت اموال ّ
ثبت شـده اسـت .اثر شـامل سـیاه قلمـی از تصویر مـرد عابد
رسبرهنه با پارچهای بر دوش است که در زیر درختی نشسته
و تسـبیح قرمزرنگـی بـه دسـت دارد .لبـاس عابـد از پارچهای
نسـبتاً نرم با گلهای چهارپر بسـیار ریز زر تزیین شـده و کل
تصویـر بـا جدولکشـی طالیی و نـواری با نقـش طالیی طرح
مـاری در سـه طـرف احاطه شـده همچنین یک نـوار مذ ّهب
از الجـورد و نقـش گل در باال با حاشـیۀ طالیی وجـود دارد که
همگـی بـا نـوار آبی و تشـعیر طالیی بسـته شـده اسـت .دو
درخـت کـه در بـاالی آنها ابرهای چینـی قرار دارنـد ،مرد عابد
را احاطـه کـرده و در پیـش پـای او چنـد بـرگ کتـاب و کاغـذ
بـر زمیـن قـرار گرفته اسـت .در سـمت راسـت تصویر صفحۀ
نارنجـی رنگی دیده میشـود که هیچ شـکل یـا حالت خاصی
نـدارد .در دو گوشـۀ پاییـن بوتههایی طالی یرنگ نقش شـده
اسـت .نگارۀ اصلی در ابعاد 14/2×8سـانتیمرت اسـت که بعد
از قطاعـی شـدن و اضافـه شـدن بخشهـای تزیینی بـه ابعاد
کلـی 20/5 ×12/6سـانتیمرت رسـیده اسـت .مهمترین آسـیب
ایـن نـگاره ،لکـۀ داغ آب در گوشـه بـاالی سـمت چپ اسـت،
همچنین در لباس و کتابهای پیش پای مرد عابد پوسـیدگی
کاغـذ کـه در نتیجـه موجـب از بیـن رفتن نقش شـده اسـت،
دیده میشـود.

تصویر  :۱نگاره مرد عابد

گـردآوری و روی برگهـای مجـزا چسـبانده و صحافـی و
سـپس تجلیـد میشـد و یـک مجموعـه آثـار هنری بـود»
(آژنـد .)123 :1385 ،مرقعسـازی یکـی از دالیـل رواج
پیکرهپـردازی و نگارههـای تـک برگـی اسـت کـه در مکتب
تربیـز منایـان شـد« .هرنمنـدان بـا راهانـدازی کارگاههـای
خصوصـی ،بـه تولیـد نگارههـای تـک برگـی در جهـت
سـلیقه و ذوق خریـداران پرداختنـد و ایـن امـر پیکرنگاری
تـک برگـی را رشـدی درخـور داد ،چنـان کـه در مکتـب
قزویـن ،پیکرنـگاری تـک برگـی از ژانرهـای مهـم نقاشـی
ایـران گردیـد و هرنمندانـی چـون صـادق بیـک افشـار و
سـیاوش گرجـی در ایـن حـوزه کوشـیدند و آثـاری مانـدگار
پدیدآوردنـد» (همان .)127:پـس از آن «نگارههـای تـک
برگـی کـه از نیمـۀ دوم سـدۀ دهـم فزونـی گرفتـه بـود ،در
زمـان شـاهعباس ا ّول شـاخصترین نـوع نقاشـی مکتـب
اصفهـان گردید»(همان )128:کـه مهمتریـن ویژگـی ایـن
مکتـب یعنی توجـه به انسـاننگاری اسـت« ،بهگونهای که
انسـان ،محـور و مرکـز تصویر قرار گرفـت و با تأکیدی که بر
پیکـر انسـان شـد ،توجـه بیننـده را به خـود جلب منـود .این
امـر خصوصـاً زمانی بیشتر منود یافت کـه نگارگری مضامین
خـود را نـه از ادبیـات کـه از زندگـی روزمـره و عـادی و در
میان مردم جسـتجو کرد» (خواجهاحمد عطـاری)90 :1391 ،
نـگارۀ مـرد عابـد تکپیکـرۀ سـیاه قلمـی اسـت کـه
منونههـای مشـابه آن در مکتـب اصفهان بسـیار دیده شـده
اسـت .هامنطـور کـه در دایرهاملعارف هرن آمـده ،منونههای
شـاخص مکتـب اصفهـان را «بیشتر در طراحـی سـیاهقلم
میتـوان دید .اسـتادان این مکتب عمدتـاً صحنههای زندگی
روزمـره ،جوانـان رسمسـت ،درویشـان و تکچهرههـا را بـه
شـیوۀ خطـی بـر زمینـۀ سـفید یا رنگـی و تـوأم با چنـد گیاه

و چنـد ابـر پیچـان تصویـر میکردنـد» (پاکبـاز.)33 :1393 ،
همچنیـن خواجهاحمـد عطـاری در مقالـهای بـه
ویژگیهـای انسـانِ مکتـب اصفهـان اشـاره میکنـد کـه
در مـورد ایـن نـگاره بسـیار صـادق اسـت ،همچـون :بزرگ
کشـیدن پیکرههـا و درنتیجـه حاکمیـت بـر کادر ،ظهـور
انسـان عـادی و منایـش حالـت و اطـوار انسـان عـادی بـا
توجـه بـه موضوعـات روزمـره و حـاالت انسـانی ،بهکارگیری
قلمگیـری تنـد و کنـد (کلفـت و نـازک) بـرای ایجـاد حجـم
در منایـش بـدن ،اسـتفاده از تکنیـک پـرداز به منظـور ایجاد
سـایه روشـن و حجمپـردازی در صـورت و بـدن و اسـتفاده
از رنـگ بـه صـورت محـدود مخصوصـاً رنگهـای ثانویـه و
عـدم اسـتفاده از رنگهـای ملـ ّون در زمینـه (خصوصـاً در
نقاشـیهای تک پیکـره) (خواجه احمد عطـاری.)87 :1391 ،
بـا توجـه بـه مطالـب گفته شـده ،تک نـگارۀ مذکـور به
مکتـب اصفهـان بسـیار نزدیـک اسـت ،بـه همیـن دلیـل با
آثـار هرنمنـدان تکپیکرهنگار در این مکتـب همچون :رضا
عباسـی ،معین مصور ،مح ّمد شـفیع عباسـی ،مح ّمدقاسـم،
مح ّمدعلی و ...مقایسـه میشـود.

در ایـن نـگاره ایجـاد حجم بـدن (تصویر  )4بـه ظرافت
کارهـای رضـا عباسـی نیسـت .بـا بررسـی آثـار رضـا از نظر
فـرم نشستن در نگارههـای تـک برگـی مشـابه ،علاوه بـر
خمیدگـی موجـود در بـدن پیکرههـا ،رسها همگـی به جلو
خـم شـده و انحنایـی در گـردن دیـده میشـود کـه در این
نـگاره اینگونـه نیسـت .حتی در برخی کارهـای خطی رضا
عباسـی نیز که از موضوعات روزمره کشـیده شـده اسـت،
حرکـت در گـردن و در محل اتصال وجـود دارد در حالیکه
در نـگارۀ مـرد عابـد ،ایسـتایی رس بـر بـدن بیشتر اسـت.
همچنیـن در خطـوط محیطـی پیکـره ،ظرافـت و زیبایـی
کارهـای رضـا عباسـی و شـاگردانش دیـده منیشـود .رضا با
چنـان ظرافتـی حجـم بـدن را با خطـوط نرم و پویا ترسـیم
میکـرد کـه در ایـن نـگاره ایـن ظرافـت وجود نـدارد.

تصویر  :5خط در نگاره 1

مطالعات تاریخی تطبیقی

هامنطـور کـه گفتـه شـد ،کلیـت فضـا و شـکل و یکتایـی
پیکـره ،در نـگاه ا ّول مکتـب اصفهـان را به یاد مـیآورد .نگاره
امضـا یـا کتیبه ندارد و به گفتۀ یعقـوب آژند ،معین مصور در
نگارههـای تکبرگـی خـود« ،به تبیین کالمی آنهـا نیز پرداخته
و کتیبـۀ مفصلـی در هـر نـگارهاش ثبـت کـرده اسـت» (آژند،
 ،)169 :1385همچنیـن در آثـار وی «رگههایـی از تأثیـرات
فرنگیسـازی را میتوان مشـاهده کـرد» (همان )169:که این
اثـر بـه نگارههـای اصیل ایرانی بسـیار شـبیه اسـت.

تصویـر  :2درویـش نشسـته گل بدسـت ،رضـا تصویـر  :3کاتـب دوزانـو نشسـته ،رضـا عباسـی
(کنبـی)126 ،1385 ،
عباسـی (کنبـی)93 ،1385 ،

ضخیـم و نـازک ،کمرنگ و پررنگ میشـود و تعریفکنندۀ
فـرم و حرکـت اسـت .این هامهنگیها ،در نـگارۀ مرد عابد
دیـده منیشـود .بـرای منونـه خطـی کـه در حاشـیۀ پیکـره
کشـیده شـده دارای ضخامتـی یکسـان و زیـاد از ابتـدا تـا
انتهاسـت کـه کمتر در آثـار رضـا بـه چشـم میخـورد .در
چیـن و چـروک لبـاس نیـز از خطوط خشـک و خشـن و به
صـورت بریـده بریده اسـتفاده شـده به گونـهای که حالت
نرمـی و لطافـت پارچـه را بـه بیننـده منتقـل منیکنـد .این
حالـت ،کاملاً نقطـۀ مقابـل نگارههـای رضا عباسـی اسـت
کـه خطـوط نرم و رهـا در جایی به یکدیگر میرسـند و در
جایـی دیگـر آنقدر کمرنگ و ظریف کشـیده شـدهاند که
بـه سـختی دیـده میشـوند( .تصاویـر  5و .)6

تصویـر  :4مقایسـه خـط کلـی بـدن در تصویر نـگاره و نگاره رضا عباسـی

تحلیل خطی:

«در هنر نگارگـری و تذهیـب ،خـط ،رکـن اصلـی را
داراسـت و بـه انـدازهای حایـز اهمیـت اسـت کـه حضـور
سـایه را بسـیار کمرنـگ و حتـی در بیشتر مـوارد از بیـن
میبـرد ... .در نگارگـری ،خطـوط همواره بـا ضعف و قوت
قلـم ترسـیم میشـوند ،بدیـن ترتیـب کـه هرنمنـد با فشـار
بـر قلـم قـ ّوت (کُنـدی) را نقـش میزنـد و بـا کـم کـردن
فشـار خامـۀ خویـش ضعـف (ت ُنـدی) را میآفرینـد» (خلج
امیرحسـینی .)40 :1389 ،همیـن کنـدی و تنـدی و نحـوۀ
اجـرای خطـوط اسـت کـه سـبک یـک هرنمنـد را از دیگری
متامیـز میسـازد.
خـط در ایـن نـگاره ،هرچنـد بـه زیبایـی و قـدرت
نگارههـای رضـا عباسـی نیسـت ،ا ّمـا صالبـت و گیرایـی
خاصـی دارد .در ایـن خطوط ،هامهنگی کمرتی نسـبت به
کارهـای رضا عباسـی دیـده میشـود و دورگیریهای خطی
او دارای ضخامـت یکنواخـت اسـت کـه اسـتعداد هنری و
فنـون رضـا را نـدارد .نگارههـای رضـا عباسـی بـا خطوطـی
قـوی و روان کشـیده شـده و وزن بصری خطـوط در همه
جـا یکسـان نبوده بـه گونهای کـه یک خط در مسـیر خود

تصویر  : 6خط در نگاره کاتب دو زانو نشسته ،رضا عباسی

تحلیل صورت:

«در نقاشـی ایرانـی ،صورتهـا عمومـاً حالتـی قـراردادی
دارنـد ،بدیـن ترتیـب کـه صورتهـای مـردان و زنـان جـوان
یـک قاب مشـخص دارند و رصف نظـر از کاله و رسبند روی
رسشـان ،بهسـختی جنسـیت زن یـا مـرد بودنشـان قابل متیز
اسـت ... .برخـی از نگارگـران بـا اضافـه کردن ریش و سـبیل
بـه همان چهرههـای ترسـیمی خـود ،حالتهایـی مردانهتر
و پیرانهتـر میبخشـیدند و عـدهای دیگـر بـا تغییراتـی در
حالـت صـورت اعـم از بزرگ کـردن بینی و ریز کردن چشـم
و پهـن کـردن ابـرو ،چهـرهای متفـاوت میآفریدنـد» (خلـج
امیرحسـینی )60 :1389 ،بـه همیـن سـبب اسـت که بیشتر
چهرههـای نگارههـای ایرانـی مشـابه هـم هسـتند ،ا ّمـا بـا
ایـن وجـود بـاز هـم هـر هرنمنـد سـبک و شـیوۀ خـود را
داشـته اسـت .بـه عنـوان مثال اسـتفاده از چهرۀ گرد سـیام
از تیپهـای ویـژۀ رضا عباسـی اسـت (کنبـی)149 :1385 ،

ا ّمـا هیـچگاه از پـرداز قلـم در چهرههـای خـود اسـتفاده
نکـرده اسـت ،برخلاف نـگارۀ مـورد بررسـی کـه در چانـه،
زیـر بینـی و اطـراف لـب و پلـک دارای پـرداز قلـم اسـت
(تصویر  .)7عالوه بر این از هاشـور برای به تصویر کشـیدن
مو اسـتفاده شـده که «اسـتفاده از نیمسـایهها ،هاشـورها و
سایهروشـنکاری بـرای منایـش احجام سـه بعـدی» (رهنورد،
 )150 :1386معـرف سـبک شـفیع عباسـی اسـت کـه در
پـی یافتن راهکارهـای نقاشـی اروپایـی بـوده و بیشتر در
تصویرسـازی گل و مـرغ اسـتفاده کـرده اسـت.
چشـمهای نـگارۀ مذکـور بـا چشـمهای کشـیده و
مرواریدهـای سـیاه رضـا عباسـی بسـیار متفـاوت اسـت.
ایـن اثـر از نظـر پـرداز در مردمـک چشـم نـگاره و حالـت
دنبالـهدار قـوس باالیی چشـم ،به چشـمهای نقاشـی شـده
توسـط مح ّمدقاسـم شـباهت بسـیار دارد .به عنوان مثال در
نـگارۀ «مـرد جـوان بـا نامـه» (تصویـر )8موجـود در گنجینۀ
کاخ گلسـتان و با امضای مح ّمدقاسـم ،سـبک پرداز چشـم و
کشـیدگی ابروها بیشـباهت به کار نگارۀ مرد عابد نیسـت،
حتـی حالـت لبهـا و فـرم بینی نیز شـباهت بسـیاری دارد.
در نگارههـای معیـن مصـور ،لبها کشـیدهتر و معموالً
بینـی جوانـان پهنتـر نقاشـی شـده اسـت .همچـون نگارۀ
مـرد جـوان بـا امضـای معیـن مصـور کـه انـدازۀ بینـی و
لبهـا بـا سـایر نگارههـای مح ّمدقاسـم بسـیار متفـاوت
اسـت .همچنیـن محـل قرارگیـری گـوش نسـبت بـه چهـره
و بینـی ،بـه تناسـب کارهـای رضا عباسـی نیسـت زیـرا در
کارهـای رضا عباسـی تناسـب اجـزای صورت و پیکـره کامالً
رعایـت میشـده اسـت در حالیکـه در نـگارۀ مـرد عابـد
گـوش از حالـت طبیعـی در مـکان باالتـری قـرار گرفتـه و
بیشـباهت بـه نگارههـای شـاگردان رضـا عباسـی نیسـت.
در کارهـای مح ّمدعلـی کـه بـرای مطالعه و بررسـی بسـیار
تصویـر  :۷دیتیـل چهره از نـگاره درویش کـم در دسترس بـود  ،فرم گوش بسـیار نامتناسـب با سـایر
جـوان رسبرهنـه ،رضـا عباسـی (کنبـی ،اجـزای بـدن اسـت .در نگارههـای معیـن مصـور نیـز تنهـا
)۹۲ ،۱۳۸۵
در مـواردی بسـیار محـدود گـوش دیـده میشـود و بیشتر
مواقع سـعی شـده تا فرم گوش در زیر کاله و دسـتار پنهان
گـردد ا ّمـا در کارهـای مح ّمدقاسـم تقریباً همیشـه گوشها
بـا سـاخت و پرداخـت زیبایی منایان اسـت .البته در بیشتر
مواقـع محـل قرارگیـری گوش بـه ابرو نزدیکتر اسـت تا به
حالـت طبیعـی آناتومی بدن .در نهایـت اجزای چهرۀ نگاره
بـه نقاشـیهای مح ّمدقاسـم بیشـباهت نیسـت.
تصویـر  :۸دیتیـل چهـره از نـگاره مـرد
جـوان بـا نامـه ،محمدقاسـم

بسـیار بـاز و مـ ّواج ترسـیم میکـرده اسـت در حالیکـه در
نگارۀ مرد عابد حلقههای مو بسـیار کوچک و کامالً ایسـتا
و بـدون حرکـت اسـت و حتـی حرکـت کمـی که بـه گردن
داده اسـت در حالـت مـو تفاوتی ایجاد نکرده اسـت؛ ا ّما از
آنجـا کـه در سـاخت مـو از خطوط ریـز و موازی اسـتفاده
شـده نزدیـک بـه کارهـای شـفیع عباسـی اسـت .در برخی
نگارههـا از رضـا عباسـی ،ایجـاد بافـت ریش و مو با شـیوۀ
معمـول رضـا ،یعنی رضبـۀ ریز قلم و مرکـب بهوجود آمده
اسـت کـه نزدیـک بـه همیـن شـیوه اسـت ا ّمـا بیحرکـت
بـودن و بیحالـت بـودن موهـا ،در نگارههای رضا عباسـی
دیـده منیشـود .همچنیـن درکارهـای مح ّمدعلـی (تصویـر
 )10گیسـوی جوانـان «در حاشـیۀ نزدیـک بـه گـوش دارای
طرحهـای مـوجدار اسـت ،در حالیکـه موها بـر روی گونه
صافتـر بـوده ،محیط صـورت را دربرمیگیرنـد .حفرههای
بینـی در نقاشـیهای مح ّمدعلـی ،برخلاف سـوراخ هـای
بینـی در مدلهـای مح ّمـد قاسـم ،اغلـب کاملاً بـزرگ و
گشـادند» (کنبـی.)107 :1381 ،

تصویر :۹دیتیل چهره از نگاره معین مصور

تحلیل دست:

تصویر :۱۰دیتیل چهره
از نگاره محمدعلی

«هرنمنـدان نگارگـر در بـه تصویـر کشـیدن انگشـتان
دسـت و پـای انسـان ،ظرافـت اغراقگونـهای را رسلوحـۀ
آثـار خویـش قـرار دادهانـد و انگشـتان را بـه قـدری نـازک
و ظریـف ترسـیم میکردنـد کـه بیننـده هـر لحظـه بیم آن
را دارد کـه نکنـد انگشـتان بـا دم و بازدمـی کـه بـر روی
اثر مینشـیند به یکباره بشـکنند و متالشـی شـوند!» (خلج
امیرحسـینی.)83 :1389 ،
نقـش دسـت مـرد عابـد ،حرکـت و پیچـش دسـت در
کارهـای رضـا عباسـی را نـدارد (تصویـر .)12همچنیـن در
نگارههـای معیـن مصـور نیـز همان ظرافـت و زیبایـی
کارهـای رضـا عباسـی دیـده میشـود که شـباهتی به نقش
نـگارۀ مـرد عابـد نـدارد ا ّمـا در تکپیکرهای از مح ّمدقاسـم
همان خطـوط خشـن و بـدون ظرافـت مشـابه بـا نقـش
پیکـرۀ مـا دیـده میشـود .بـه صـورت کلـی فـرم دسـت به
تحلیل مو:
طـره تنهـای مـو بیشـباهت بـه کارهـای معیـن مصـور کارهـای مح ّمدقاسـم بسـیار نزدیکتـر از سـایر هرنمنـدان
نیسـت بـا ایـن تفـاوت کـه معیـن مصـور حلقـۀ گیسـو را ایـن دوره اسـت( .تصویـر )14

یافتهانـد» (رهنـورد )145 :1386 ،در حالیکـه خرقۀ درویش
نـگارۀ مـا تنهـا با حرکات سـادۀ قلـم و خطهـای ممتد چند
چین سـاده در آن ایجاد شده است .همچنین گره ایجادشده
بـرای بستن شـال روی شـانه ،برخلاف کارهای رضا عباسـی،
بسـیار سـاده و ابتدایـی نقش شـده اسـت( .تصویر)16
اسـتفاده از خطـوط شـیاردار و آبرنـگ طوسـی لطیـف
ا ّولیـن بـار در کارهـای مح ّمدقاسـم دیـده شـده اسـت
تصویر :۱۱دیتیل دست های نگاره
(کنبـی )106 :1381،البتـه مح ّمدقاسـم از آن بیشتر در
منظرهپـردازی و ایجـاد تپههـای زیبا اسـتفاده کرده اسـت.
در میـان شـاگردان رضـا عباسـی ،معین مصـور در ایجاد
چیـن و چـروک لبـاس و طرح کلـی از خطـوط یکنواخت و
تصویر :۱۳دیتیل دست در کشـیده در ابتـدای هنر خود بسـیار اسـتفاده کرده اسـت،
تصویر :۱۲دیتیل دسـت در
کارهای رضا عباسی همچـون نـگارۀ جـوان خـروس بهدسـت (تصویـر .)17
نـگاره ای از معیـن مصور
ایـن چینهـا بیشـباهت بـه کارهای مح ّمدقاسـم نیسـت،
ا ّمـا طـرح اصلـی یعنـی خطـوط شـیاردار یکنواخـت ،هنر
مح ّمدقاسـم را بیشتر بـه یـاد مـیآورد.
در میـان نگارههـای باقیمانـده تنهـا آنهـا کـه تصویـر
زن در آن ترسـیم شـده اسـت دارای آسـتینهای گشـاد
بـرای لبـاس هسـتند و تقریبـاً متامـی تصاویـر باقیمانـده
آسـتینهای تنـگ دارنـد ،بـه جـز کارهـای دورۀ میانـی تصویـر  :۱۵دیتیـل لباس نـگاره مورد نظر
تصویر  :۱۴دیتیل دست در کارهای محمدقاسم
زندگـی رضا عباسـی که از مردم کوچـه خیابان تصویر کرده
اسـت .ا ّمـا فرم دکمههای اسـتفاده شـده بسـیار نزدیک به
تحلیل لباس:
"اندامهایـی طنـاز ،کشـیده و آراسـته در متـوج ،از کارهای رضا عباسـی و مح ّمدقاسـم اسـت که بسیار نزدیک
شـاخصهای هنر نگارگـری اسـت .اندامهایـی کـه بـا به سـبک رضا نقاشـی میکرده اسـت .پارچۀ اسـتفاده شده
متصـل شـدن چنـد خـط اسـلیمی کلـی ،انسـانی را نقـش در زیـر پـای مرد عابد بسـیار ناشـیانه نقاشـی شـده اسـت
میزننـد کـه بـه غایـت زیبـا و دوسـت داشـتنی اسـت» و هیچیـک از اسـلوبهای نقاشـی هرنمنـدان این سـبک را
(خلـج امیرحسـینی« )73 :1389 ،طـرح و نقشهـای بدیـع رعایـت نکرده اسـت.
گل و مـرغ ،شـکارگاهها ،اسـلیمی گیاهـان از اصلیتریـن
شـکلهای تزیین البسـۀ سـنتی محسوب میشـوند .در این
میـان پوشـاک صوفیـان و عرفـا و برخـی از علمای دینی از
ایـن گونـه قاعدههـا (نرمـی و راحتی جنس پارچـه و نقش
و نگارهـای چشـمگیر) بـری بـوده اسـت» (همان )79 :از
آنجـا کـه نقـش موردنظـر نیـز عابـدی اسـت تزییـن لبـاس
او بـه سـادگی بـا گلهـای چهارپـر زر ایجـاد شـده اسـت.
شـاخصههای لبـاس نـگارۀ موردنظر عالوه بـر گلهای روی
لبـاس ،رنـگ و نقش بخش درونـی لباس ،پارچۀ روی شـانه
و پارچـهای کـه روی زمیـن پهـن کـرده اسـت.
مهمترین شـاخصۀ سـبک اصفهان ،چین بسـیار در لباس
اسـت .بـه عنـوان مثـال رضـا عباسـی «بـه فراوانـی چـروک
شـالگردن بلنـد یـا خرقـۀ درویـش و کمربنـد اشـخاص بـه
تصویـر  :۱۶مقایسـه شـال در کارهـای رضا
تصویر  :۱۷چین و چروک لباس در کارهای معین مصور
انـدازهای اهمیـت داده کـه آنهـا زیبایی و خاصیـت انتزاعی
عباسـی و نـگاره مـورد نظر

بـه طـور کلـی حجم بـدن و سـاخت و پرداخـت لباس با گونـهای بـرای القـای پرسـپکتیو(دوری و نزدیکـی) و خالـی
اسـتفاده از خطـوط ،بـه زیبایـی کار هیچ یـک از هرنمندان منانـدن پسزمینـه از آن بهـره جسـته اسـت ا ّمـا در منونـۀ
شـناخته شـدۀ سبک اصفهان نیست و یا شـاید بتوان گفت مـورد بررسـی ،درخـت بخش وسـیعی از کار را دربرگرفته و
تنـهای ضخیـم دارد.
تنهـا نزدیک به کارهای مح ّمدقاسـم اسـت.
اسـتفاده از هاشـور تنهـا در کار شـفیع اصفهانـی در
سـاخت دیده میشـود .وی با اسـتفاده از هاشـور در یکی
از نگارههـای خـود حجـم درخـت ،کـوه و ابر را بـه تصویر
تصویر  :۱۸پارچه در نگاره ای از
کشـیده است.
محمد قاسم

تحلیل عنارص غیر انسانی:

تصویر  :۱۹برگ های نگاره مورد نظر

بـه غیـر از مـرد عابـد ،دو درخـت اطـراف او بیشترین
توجـه را در تصویـر بـه خـود معطـوف میکنـد .بهرتیـن
موضـوع برای بررسـی تطبیقی ،برگ درختان کشـیده شـده
اسـت« .برگهـای چهارگـوش بوتـۀ پیـش زمینـه و درختان
خـط افـق ،بارهـا در آثـار رضـا ظاهـر شـدهاند» (کنبـی،
تصویر  :۲۰برگ های نگاره مورد
 .)181 :1384در تصویـر ،برگهـای چهارگوشـی دیـده
استفاده در نگاره معین مصور
منیشـود .دو نـوع بـرگ ایجاد شـده در جلو تصویر مشـابه
کارهـای معیـن مصـور اسـت کـه بـه صورتـی ناشـیانه اجرا
شـده است.
اسـلوب کشـیدن برگهـای درخـت اصلـی در سـمت
راسـت تصویـر که متامـی بخش باالیـی صفحه را پوشـانده
اسـت بـه کار هیچیـک از هرنمنـدان شـناخته شـدۀ مکتب
اصفهـان شـباهت نـدارد ا ّمـا بسـیار نزدیـک بـه تصاویـر
هرنمنـدان متأثـر از هنر اروپایـی اسـت( .تصویـر)22
اسـتفاده از هاشـور ظریـف بـرای ایجـاد حجـم بـرگ ،تصویر  :۲۱برگ های درخت در نگاره مورد نظر تصویر  :۲۲درخت در نقاشی
محمد زمان
بـه کارهـای شـفیع عباسـی بسـیار نزدیـک اسـت« .شـیوۀ
اسـتفاده از نیمسـایهها ،هاشـورها و سایهروشـنکاریها
بـرای منایـش احجام سـه بعدی ،معرف آن اسـت که شـفیع
عباسـی رصف نظـر از موضـوع ،در پـی یافتن راه کارهـای
نقاشـی اروپایـی اسـت» (رهنـورد )150 :1386 ،امـا در
هیچیـک از کارهـای شـناخته شـدۀ مکتـب اصفهـان ،حتی
کتابآرایـی و غیـر تکپیکرههـا از این شـیوۀ پرداخت برگ
درختـان اسـتفاده نشـده اسـت.
نکتـۀ قابـل توجـه دیگـر ،بـه تصویـر کشـیدن درخـت
و پـرداز آن اسـت .درخـت در کارهـای رضـا در پسزمینـه
قـرار گرفتـه و بخـش کوچکـی از اثـر را پوشـش میدهـد
کـه ایـن موضـوع را میتـوان از دو جنبـه بررسـی کـرد:
ا ّول انـدازۀ درختهـا و دوم فـرم و نحـوۀ ترسـیم آنهـا .در
تکنگارههـای رضـا عباسـی و حتـی منونههایـی کـه بـرای
مص ّورسـازی کتـب بـه کار رفتـه ،تنـۀ درختـان باریـک و
در ابعـاد کوچـک و در پسزمینـه قـرار گرفتهانـد کـه بـه
تصویر  :۲۳بدنه درخت

تحلیل رنگی:

سـه لکۀ رنگی اصلی در تصویر دیده میشـود که شـامل
صفحـۀ نارنجیرنـگ در سـمت راسـت ،بلوز آبـی در زیر ردا
و لکههـای سـبز بـرگ درختـان اسـت .صفحـۀ نارنجی هیچ
تناسـبی بـا فضـای اصلی نقاشـی نـدارد چـرا که بازیـل گری
رنـگ و تقـارن را جـزو غریـزۀ زیباییشناسـانۀ ایرانی قلمداد
میکنـد کـه بـا آن به نقاشـی تعالی میبخشـد (بنـیاردالن،
 )15 :1387حتـی در نگارههـای تکپیکـره نیـز همـواره
هرنمنـدان سـعی میکردنـد تـا تعـادل رنگـی را حفـظ کنند.
در مکتـب اصفهـان اصوالً پیکره بر زمینـۀ طبیعی کاغذ اجرا
میشـده و بهندرت از رنگ در جهت غنای تصاویر اسـتفاده
میگردیـده اسـت (رابـی .)30 :1386 ،همیـن قاعـده در بـه
تصویـر کشـیدن نـگاره رعایت شـده اسـت .به جز اسـتفاده
از رنـگ نارنجـی در سـمت راسـت کـه بسـیار ناهامهنـگ
بـا کل فضـای تصویـر اسـت چراکـه هیـچ تالشـی در جهـت
هامهنـگ کـردن رنـگ با عنصر رنگی دیگر در سـمت چپ
تصویـر نشـده اسـت( .تصویـر )24از آنجـا کـه هیـچ معنای
برصی و شـکلی مشـخص برای این عنرص رنگـی منیتوان در
نظـر گرفـت ،بـه نظر میرسـد که ایـن بخش مرمتی بـوده و
بـه علـت آسـیب در ایـن نقطه بعدا ً بـه تصویر اضافه شـده
اسـت .بدون در نظر گرفنت لکۀ نارنجی ،سـایر لکههای تیره
و روشـن در لبـاس مـرد عابد کاملاً با هم در تعادل اسـت و
نـگاه را در تصویـر بـه حرکت درمـیآورد.

نتیجهگیری:

نـگارۀ مذکـور بـه نگارههـای سـبک اصفهـان بسـیار
نزدیـک اسـت و تلاش شـده در بیشتر بخشها از اسـلوب
ایـن سـبک پیـروی کنـد .تقریبـاً از متامـی هرنمنـدان ایـن
سـبک ،خواسـته یـا ناخواسـته ،برای بـه تصویر کشـیدن آن
پیـروی شـده اسـت .ا ّمـا وجـود مهمتریـن عنصر تصویری
آن ،یعنـی اسـتفاده از هاشـورهای ریـز در سـاخت و
پرداخـت شـال لباس ،مـو و برگ درختـان و همچنین نحوۀ
بـه تصویـر کشـیدن حجـم برگهـا تأثیـر بسـیا ِر مکتـب
هنری غـرب و گراورهایـی را به یـاد میآورد کـه هرنمندان
ایرانـی پـس از آشـنایی با آن به مشابهسـازی آنهـا از طریق
اسـتفاده از قلـم فلـزی پرداختنـد.
از آنجـا کـه بیشتر عنـارص ایـن نـگاره بـه کارهـای
مح ّمدقاسـم بسـیار شـبیه اسـت ،بـه احتمال زیـاد توسـط
یکی از شـاگردان وی (در گذشـته به سال  1069ق ).ترسیم
شـده اسـت ،شاید مشـقی باشد از یکی از شـاگردان وی که
علاوه بـر آشـنایی و یادگیری مکتب اسـتاد با هنر اروپایی
نیـز تـا حدودی آشـنایی داشـته اسـت.
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تصاویر مورد استفاده در جزییات:

تصویـر " : 27درویـش جـوان رسبرهنـه" ،رضـا عباسـی ،تصویر " : 26کاتب دوزانو نشسته" ،رضا عباسی،
(کنبی)126 ،1384 ،
(کنبـی)92 ،1384 ،

تصویر " : 25درویش نشسته گل بدست"،
رضا عباسی( ،کنبی)93 ،1384 ،

تصویـر  : 30مـرد جـوان زانـوزده ،بـا امضای معین تصویر " : 29جوان در چشم انداز" ،با امضای محمدعلی ،تصویر " : 28تک چهره جوان" ،با امضای محمد قاسم،
(آژند)179 ،1385 ،
(کنبای) 106 ،1381 ،
مصـور)www.pinterest.com( ،

تصویر  : 33شـاهزاده محمد بیک ،با امضای تصویـر " : 32مالقات پادشـاه از بـاغ جادویی ملکه" ،با امضای محمد تصویر " : 31شـاهزاده در طبیعت در حال تفریح اسـت" ،منسوب به
محمد قاسم( ،کنبای)104 ،1381 ،
زمان/)http://www.carolinemawer.com( ،
رضا عباسی.Berlin State Museums ،

تصویـر " : 35جـوان خـروس بدسـت" ،بـا امضـای معیـن مصـور( ،آژنـد،
)176 ،1385

تصویـر " : 34مـردی کـه آلبـوم در دسـت دارد" ،بـا امضای محمد قاسـم،
(کنبـای)106 ،1381 ،

مقدّمه:

مشاغل هرنی موجود
در اسناد تعمیرات آستانقدس رضوی

اعظمنظرکرده*

چکیده
بـا نگاهـی بـه اسـناد تعمیـرات حـرم مطهـر و اماکـن متربکۀ رضـوی بـه اطّالعاتـی در مورد مشـاغل ،نام
اشـخاص مرتبـط بـا ایـن تعمیـرات ،میـزان اجـرت و شـغل آنان ،مکانهـای تعمیر شـده و مصالـح بهکار
گرفتـه شـده برمیخوریـم .اسـناد مربوط به مشـاغلی ماننـد رسکاردار عمارات ،بنا ،بیلـدار ،فعله ،عمله،
کاشـیتراش ،کاشـیپز ،سـنگتراش ،معمار ،معامرباشـی ،گچبـر ،مشرف تعمیـرات ،نقـاش ،کاشـیکار و
ناظر تعمیرات تقریباً در هر سـه دورۀ تاریخی صفویه ،افشـاریه و قاجاریه درآرشـیو مدیریت اموراسـناد
و مطبوعـات سـازمان کتابخانههـا ،موزههـا و مرکـز اسـناد آسـتانقدس رضـوی یافـت میشـود .اینهـا،
مشـاغل عمومـی مربـوط بـه تعمیـرات و سـاخت و سـازهای حـرم مطهـر امـام رضـا(ع) هسـتند .طراح
کاشـی ،کتیبهنویـس ،معرقتـراش و نقـاش زرگـر از جملـه مشـاغل ویـژه و هرنمندانـۀ یـاد شـده در این
اسـناد هسـتند .دراین پژوهش سـعی میکنیم به معرفی اسـنادی که در آنها ازکارکنان صاحب مشـاغل
هنری یادشـده نام و نشـانی آمـده ،بپردازیم.
کلیدواژهها :نقاش زرگر ،طراح کاشی ،معرق تراش ،کتیبهنویس ،اسنادتعمیرات
* کارشناس ارشد تاریخ وکارشناس منایهسازی اسناد سازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد آستانقدس رضوی
nazarkardeh87@yahoo.com

در مجمـوع بیـش از  5000سـندی کـه در ارتبـاط بـا
تعمیـرات ،سـاخت و سـاز و تكمیل اماكن متربكـۀ رضوی در
حـرم امـام رضـا(ع) در مدیریـت اسـناد آسـتانقدس موجود
اسـت و بیشتر آنهـا جنبـۀ مالـی دارنـد و عمدتاً مربـوط به
پرداخـت هزینههـای انجـام شـده در مورد مواجـب ،اجرت،
دفاتـر توجیهـات و مقـررات ،اسـتیفانامچهها ،طومارهـای
تعمیرات ،دفاتر اوارجه و قبضهای وصول است ،حدود 300
سـند درمورد مشـاغل هرنی مانند طراح کاشـی،کتیبهنویس،
معرقتـراش و نقـاش زرگـر اسـت .انـدازۀ اسـناد معمـوالً در
قطـع خشـتی اسـت .كاغـذ اسـناد دورۀ صفویـه و افشـاریه
از كاغـذ كشـمیری و در دورۀ قاجـار از نـوع فرنگـی اسـت.
اسـنادی كـه مربـوط بـه براتهاسـت در قطـع بزرگتر و بـا
كاغـذ مرغوبتـر و احتماالً از نـوع كاغذهای سـفید اسـت.
در میـان اسـناد ،خـط دیوانـی و سـیاق چیرگـی غالـب دارد.
قبضهـای وصـول كوچكتریـن و طومارهـا بزرگتریـن قطع
را دارند .قطع سـایر اسـناد بهخصوص استیفانامچهها تقریباً
به یك اندازه اسـت .ا ّما نكتۀ مهم در مورد اسـناد این اسـت
كـه تقریبـاً متامی آنها دارای سـال هسـتند .با بررسـی اسـناد
مربـوط بـه تعمیـرات ،مشـاغل ویـژهای چـون نقـاش زرگـر،
میـزان حقـوق و اینكـه پرداخت ایـن حقوق به چـه صورتی
و از چـه منبعـی صورت میگرفته اسـت مشـخص میشـود.
«فـرد» در اصطلاح دیوانـی ورقـهای بـوده كه منشـیان و
مسـتوفیان دیـوان ،سـواد فرمانهـا ،احـكام و جمـع و خـرج
دولـت و ایـاالت و والیات را با آن مینوشـتند .فرد در اسـناد
آسـتانقدس تحـت عنـوان صـورت جمـع و خـرج یـا مجمل
جمـع و خـرج آسـتانۀ مقدّسـه آمـده اسـت .در اسـنادی كه
بـه فـرد مشـهورند و غالباً بـه صورت برگههای مفـرد كه متام
هزینهها در هامن یك برگ نوشـته میشـد و ارتباط خاصی
بـا اسـناد دیگـر نداشـت ،معمـوالً هزینههـای مربـوط بـه
تعمیـرات جزیـی نقـاط مختلف حـرم آمده اسـت كه عمدۀ
ایـن تعمیـرات ،گـچكاری ،كاشـیكاری ،تعویـض كاشـیهای
شكسـته و كهنه با كاشـیهای نو و مرمت كتیبههای آسـیب
دیده اسـت .نكتۀ مهم در مورد این دسـته از اسـناد آن است
كه مشـاغل مربوط به تعمیرات و پرداخت اجرت هرنمندان
انجـام آن ،ماننـد معرقتراش ،طـراح كاغذ برای معـرقكاری،
گچبری و سـنگفرش قسـمتهای مختلف ،بهصـورت جزیی
و ریـز در ایـن اسـناد ذكـر شـده اسـت .بیشتر ایـن اسـناد با
رسبـرگ صـورت جمـع و خـرج و یـا مجمـل جمـع و خـرج
رسكار آسـتانۀ مقدّسـه تنظیم شـده است.

نقاش زرگر:

ساختارنقاشـیهای روی دیـوار بـه ایـن شـکل اسـت کـه
ابتـدا جایـی را بهعنـوان تکیهگاه که الیهای از آجر یا خشـت
و نسـبت بـه اهمیـت بنا متغیر اسـت ،بهعنوان سـازۀ اصلی
نقاشـی در نظـر میگیرند ،روی آن را الیـهای از مالت کاهگل
میکشـند ،سـپس آستر را روی سـطح تکیـهگاه میآورنـد
و بـرای مسـطح کـردن سـطح ا ّولیـه و مناسـب بـرای اجـرای
الیههـای بعـدی بـهکار میگیرنـد .در ایـن الیـه براسـاس
منونههـا ،از آستر گلـی یـا گچـی همـراه بـا مـواد افزودنـی
اسـتفاده میشـود .گـچ الیۀ آستر ،گچ تیز اسـت و ضخامت
آن بسـته به تکیهگاه و مصالح سـازه متغیر .سپس الیۀ زمینه
یـا بستر گچـی که معمـوالً بهصورت کشـته اجرا میشـود را
درسـت میکننـد .بعـد از آن ،یـک الیه با نام زیـرکار که قرش
بسـیار نازکی اسـت از محلول رقیق رسیشـم ،صمغ عربی یا
شـیرۀ انگـور و کتیـرا درسـت میکننـد .مرصف کتیرا و شـکر
بـرای بـوم کردن سـطح دیـوار بیش از سـایر مواد اسـت؛ زیرا
کتیـرا کمتر در آب حـل میشـود و رضر کمتری برای سـطح
گچی دارد .مواد بومسـازی با مادهای رنگی مخلوط میشـود
و الیـۀ تدارکاتـی بهوجـود میآورد .ضخامت این الیه بسـیار
ناچیـز اسـت و ایـن همان الیۀ تدارکاتـی قرمز اسـت که در
دورۀ صفویـه معمـول بـوده اسـت .الیـۀ بومکننـده سـطح
مناسـبی بـرای نقاشـی بهوجـود مـیآورد و کار بـا قلممـو را
تسـهیل میکنـد و بـه سـبب کاهـش میـزان جـذب و ایجاد
پیونـد بیـن الیـۀ رنـگ و تکیـهگاه ،به حفظ جال و شـفافیت
رنـگ کمـک میکند .الیـۀ رنگ شـامل رنگهای پوششـی و
مخلوطی اسـت :بسـت(صمغ یا چسـب مانند صمغ عربی،
کتیـرا ،روغـن بزرک یـا زردۀ تخم مـرغ) رنگدانههای معدنی
یـا گیاهـی و مـواد افزودنـی و حلال ،همچنیـن بهکارگیـری
رنـگ طلا در شـکل پـودری و ورق اکلیلی(طلای فرنگـی)
(علیزاده.)91:78،
مرحـوم دکتر ایرج افشـار در مقالهای با عنوان «فهرسـت
نسـخههای خطی کتابخانـۀ وزارت دارایی» درمجلۀ فرهنگ
ایـران زمیـن در سـال 1337شمارۀ 6در صفحـات 13و14
مقالـه بـه توصیـف «کتابچـۀ تاریـخ اصفهـان» پرداختـه و
میگویـد :ایـن کتاب جغرافیای شـهراصفهان ،جبـال ،قنوات،
رودهـا و ...اسـت .در فصـل ا ّول در توصیـف بلـدۀ اصفهـان
در منـرۀ  20تحـت عنـوان وصـف انـواع اصنـاف خالیـق از
«199نوع»سـخن مـیرود کـه شـغل 87آن باعنوان«نقـاش
زرگـر» توجـه را برمـی انگیـزد .همچنیـن مرحـوم باسـتانی
پاریـزی درمقالـۀ «بینوایـان در وطـن غربـی( »)1درمجلـۀ
بخارا (شمارۀ ،1مورخ مـرداد ،1377ص )127 .در رشح وقایع

سـال1284ق .در خصـوص روانـه داشتن بعضـی متعلمیـن
(دانشـجویان) بـه پاریس و درجات ترقی کـه در بالد اروپایی
کسـب کردهانـد مینویسـد :عباسـقلیخان فارغالتحصیـل
پولی(پلـی) تکنیـک و مهندسـی نظـام 9سـال درس خوانـده
بـود؛ میرزامهدیخـان در فـن طراحـی و نقشـۀ عمارت،
آقاعلیاکربخان زبان فرانسـه و نقاشـی آموختـه ،میرزا احمد
ولد میرزا محمدحسـین طبیب گروسی ،همشهری امیرنظام،
پنج سـال به صنعت نقاش زرگری و مرصعسـازی مشـغول و
مهارتـی حاصـل کرده بـود»...
و نیـز ،نورالدیـن چهاردهـی درمجلـه وحیـد درمقالـهای
تحـت عنـوان «سلسـلۀ نعمتاللهـی مونـس علـی شـاهی»
صفحـۀ  528مینویسـد :منورعلیشـاه فرزندحـاج علـی آقـا
وفاعلیشـاه را بـه جانشـینی خـود منصـوب منـود .حـاج آقا
محمـد افـراد مفصلـه االسـامی زیـر را اجـازۀ ارشـاد داد:
-1آقامحمدهادی اصفهانی(هادی علی)
-2حاج آقابزرگ کرمانشاهی
-3آقامح ّمدحسن نقاش زرگراصفهانی(صامت علی)...
احتماالً بـا توجـه بـه سـالهای اسـنادی کـه در آرشـیو
مدیریـت اسـناد سـازمان کتابخانههای آسـتان قـدس رضوی
از مح ّمدحسـن نقـاش زرگر حرم رضوی موجود اسـت با این
شـخص مطابقت داشـته باشـد.
در مجموعـۀ آرشـیو مدیریـت اسـناد و مطبوعـات
آسـتانقدس رضـوی  11سـند در مـورد نقـاش زرگـر
موجوداسـت که ا ّولین سـند مربوط به سـال1267ق .اسـت.
نقاشـیهای زیبـای رواقهـای دارالحفـاظ (سـند ،)35118/6
دارالسـیاده (سـند  )37029/8و دارالسـعاده (سند )42662/1
و سـایر قسـمتهای اماکـن نزدیک به روضـۀ منورۀ حرضت
رضـا(ع) بهخصـوص طـاق بـاالرس مبـارک (سـند )38123/3
و شـاهکارهای طرحهـای ختائـی ،اسـلیمی و ترنجهـای
ایوانهـا و شمسـههای شـنجرف مسـجد بـاالرس مبـارک بـه
دسـتان هرنمند اسـتادان نقاش سپرده شـده است .نقشهای
ظریـف و طرحهـای منقـش و سـبکهای اسـتادانهای کـه
عطـر معرفـت و معنویت را در فضای حرم میپراکند( .سـند
)37012/3
یکی از نقاشـانی که در این اسـناد بسـیار از وی نام برده
شـده اسـت .محمد صالح بیک نقاش (سـند  )36888/10در
دورۀ افشـاریه اسـت .ا ّمـا میـرزا محمدباقـر نقاشباشـی در
دورۀ قاجاریه و از نقاشـان معروف و باتجربه مجموعۀ حرم
رضوی ،یکی از افرادی اسـت که در اسـناد به نام وی بسـیار
برخـورد میکنیم( .سـند )21165/93
نكتـۀ قابـل مالحظـه در اسـناد تعمیـرات دورۀ افشـاریه

وجـود اصطالحـات نقاشـی هنری اسـت .بـا بررسـیهای
انجـام شـده احتمال این امر وجـود دارد كه غلبۀ سـبكهای
هرنی در نقاشـی ،تذهیب و همچنین تزیینات قسـمتهای
مختلـف اماكـن متربكـه بـه این دلیل باشـد كـه نـادر پس از
جنـگ كرنـال و فتـح دهلـی هنـگام بازگشـت علاوه بـر
اشـیای نفیـس و جواهرات و ،...شماری از معماران ،نجاران،
خاتمبنـدان ،درودگـران و نقاشـان را كـه در كسـب خود یكتا
بودنـد از هـر صنـف انتخـاب كـرده و خرج كافـی به هریك
داده و ایشـان را روانـۀ ایـران و بـه خصـوص پایتخـت خـود
یعنـی مشـهد سـاخت (مح ّمدشـفیع تهرانـی.)354 ،1369 ،
ظاهـرا ً نـادر بـا ایـن كار میخواسـته توسـط هرنمندانـی كه
در زمینههـای مختلـف فعالیـت داشـتند ،نـام خـود را در
مجموعههـای معماری مختلـف از جملـه كاخ خورشـید
و حـرم مطهـر رضـوی بـه ثبـت برسـاند (آژنـد .)82 :از
جملـه افـرادی كـه چهـرهای برجسـته در نقاشـی بـود ،میرزا
محمدباقر نقاشباشـی اسـت كه در اكرث اسـناد نقاشـیهای
رواق دارالسـیاده و قسـمتهای مختلـف اماكـن متربكه نام
وی بهوفور آمده اسـت و سـبك نقاشـی هرنی در اغلب این
سـندها غالـب اسـت (سـند  .)21165/93چنیـن میمناید كه
دامنۀ فعالیت اسـتاد مح ّمدباقر تا زمان فتحعلیشـاه كشیده
شـده است.
بـه موجـب رقمـی بـه سـال 1156ق .نقاشـی درون گنبـد
مطهـر طـی اسـتیفانامچهای بـه معامرباشـی رسكار خاصـۀ
رشیفـه از حاصـل رضیـح مقـدس سـپرده و تأكیـد شـده
اسـت كـه وجـوه ایـن تعمیـر توسـط ابـواب جمعـان عمال
رسكار دیـوان بازیافـت گـردد( .سـند  )37013/3نقاشـی
ترنجهـای دور گنبـد مطهـر بـه سـال 1160ق 14 ،.تومـان و
 300دینـار هزینـه دربر داشـته اسـت (سـند  )37113/2اکرث
ایـن نقاشـیها آمیختـه بـا طالسـت کـه حکایـت از ایـن امر
دارد ،نقاشـی کـه ایـن هرنبدیـع را آفریـده قطعـاً زرگری نیز
میدانسـته تـا بتوانـد رنگهـای الجـورد ،شـنجرف و طالیی
را باورقههـای طلای فرنگـی درهـم بیامیـزد و نقـش عشـق
خلـق منایـد .رواق دارالسـعاده ازجملـه مکانهـای بسـیار
زیبایـی از منظـر نقاشـی و کاشـیکاری در مجموعـۀ حـرم
رضـوی اسـت کـه بـه سـال 1272ق .بـه خاطـر خلـق آثـار
هنری نقاشـی آن بـه مشـهدی عبـاس ،مالحبیباللـه ،میـرزا
لطفاللـه و مح ّمدحسـن نقاشـان زرگر آن انعام اعطا شـده
است(.سـند)39748/1

سند 39677/2

به سـبک قدیم و سـنتی آن هامن اسـت که امروزه به سبک
اسـلیمی ختایـی ،هفترنگـی ،معـرق و گـره وجـود دارد و
اسـلیمی ختایـی بیشترین کاربـرد را دارد (سـند .)37113/1
شـخصی کـه طراحـی کاشـی و آمـاده سـازی طـرح را بـرای
انجـام کار بـه عهـده دارد یکـی از افـراد با شـغل کاربـردی و
مهـم در مجموعـۀ حـرم رضوی اسـت کـه در اسـناد از وی با
نام«طـراح کاشـی» نام برده شـده اسـت (سـند .)32888/4

هو
رسرشته معامالت رسکارفیض آثار
سنه توشقان ئیل
توجیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهات
ومقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــررات
برواتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قیمت میخ مروارید و غیره
معرقتراش:
 15تومان و9000دینار
ا ّما معرقتراشـی یکـی از پرزحمتترین و هرنمندانهترین
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نـوع کاشـیکاری اسـت (سـند  .)37053/23در ایـن طریـق
قیمت میخ مروارید اجرت نقاش زرگر از بابت نخسـت معرقتـراش تعـدادی کاشـی الـوان سـاده را کنـار
اجرت نوشنت کتیبهها  1042عدد هر1000عدد
دسـتش میگـذارد سـپس از روی نقشـه و طرح کاشـیکاری
کتیبههای منبت 4عدد  5000دینار
اصلـی اجـزای گلها و خطوط و اشـکال هر رنگ را جدا جدا
 65سیر 9تومان و3000دینار 6تومان
از مقـوا میبـرد و روی کاشـیهای همان رنـگ میگـذارد و
 37تومــــــــان و  6250دینار
دورش را بـا تیشـه و سـوهان میتراشـد تـا بـه همان انـدازه
شهر رجب املرجب 1271
و همان شـکل دربیایـد سـپس ایـن قطعههـای گوناگـون و
الـوان را روی دیـوار یـا دور گنبـد کنـار هم میچسـباند و از
مجموعـۀ آنها یک کتیبه یا منظـرۀ جالب توجه و هرنمندانه
سند 29239/29
پدیـد مـیآورد (بقیعـی .)207 :در مجموعـۀ حـرم رضـوی
هو
کـه بیشتر کاشـیکاریهای آن از نـوع معرقتراشـی اسـت
مبلـغ سـی تومـان رایـج خزانـه از بابـت انعـام یکعـدد
ایـن هنر بـه سـبک بسـیار زیبایـی پیـاده شـده است(سـند
قندیـل طلای مرصـع کـه در سـنه ماضیـه توشـقان ئیـل
.)36904/2
سـنه 1272داعـی محمدحسـن نقـاش زرگـر بجهـت رسکار
اسـتفاده از کاشـی در قسـمتهای مختلف حـرم رضوی،
فیـض آثارسـاختهام بتوسـط کارکنـان رسکار فیضآثـار
در دورۀ صفویـه ،جـزو مصالـح برتـر اسـت حتـی دور گنبـد
واصـل و عایـد داعـی محمدحسـن گردیـد چنانچـه
مطهـر و سـاقۀ گنبـد نیـز زمانـی از کاشـی اسـتفاده شـده و
قبـض دیگـر از بابـت انعـام قندیـل مذکـور ابـراز شـود
نـوع کاشـی اسـتفاده شـده نیـز عمدتـاً کاشـی نـره و معرق
بیوجـه اسـت بتاریـخ  25شـهر شـعبان املعظـم 1272
اسـت( .سـازمان کتابخانههـا ،سـند  )32640/1متـام صحـن
سـجع مهر بیضی شـکل{:عبده الراجی محمدحسـن}1270
مسجدگوهرشـاد پوشـیده از کاشـی معرق اسـت ،در مسجد
حاشیه سمت راست باالی سند:
گوهرشـاد بیشترین تزیینـات باکاشـیهای هفترنـگ و
{برات سـند خرج صادر شـد ولی(ناخوانا)این شـخص را
معـرق دیـده میشـود .تزیینات کاشـیکاری الجـوردی گنبد،
آقامحمدحسـن باید بدهد}
انسـان را رو بـه ملکـوت بـرده و لذت پـرواز را القـا میکند.
سـجع مهر مربع شـکل{:عبده محمدجعفربن عبدالحی
(سند )63817/40از کاشی معرق در روزنامچههای تعمیرات
الرضوی؟}
و براتهـای پرداخـت مواجـب کارکنـان تعمیـرات بابـت
{خیرالحـاج حاجـی کلبعلـی ده روزه روزی  3تومـان
تعمیـر مسـجد باالرس مبـارک ،مسـجد ریاض(مسـجد زنانه)
تقسـیط بدهـد  25شهرشـعبان املعظـم و بـرات صادرمناید}
و صفـۀ شاهطهامسـب در صحـن عتیق به سـال 1313ق .در
سـند 13154/9و سـال 1305ق .در سـند 63817/40یاد شـده
طراح کاشی:
بـرای کاشـیکاری هـر بنا ،باید ابتدا طرحی تهیه شـود که اسـت .در اسـناد تعمیـرات اماکن متربکۀ رضـوی اغلب از نام
طبق آن طرح ،هرکشـی (تقسیمبندی) روی سطح مورد نظر معرقتراشـان حـرم نـام و عنـوان آورده نشـده بلکـه بیشتر
انجـام میشـود .بـا عمـل هرکشـی ابعاد کاشـیها مشـخص درکنـار کاشـیکاران ،کاشیتراشـان و کاشـیپزان آسـتانه بـه
میشـود و طبـق آن اندازههـا ،طرحـی کشـیده میشـود که آنـان نیـز مواجـب ،انعـام و اجـرت پرداخت شـده اسـت.
درصورتـی کـه پرزحمتتریـن و کاربردیتریـن نـوع
مجموعۀ زیبایی را به دنبال دارد (سـند  .)37029/10طراحی

کاشـیکاری در اماکـن مذهبـی بهخصـوص بـارگاه منـ ّور
رضـوی ،معرقتراشـی اسـت .در سـال 1158ق .در سـند
 35717/4به معرقتراش رواق دارالسـیاده و محراب مسجد
گوهرشـاد اجـرت پرداخـت شـده و عنـوان آن در کنـار اسـم
اسـتاد جعفـر کاشـیتراش آورده شـده اسـت.

کتیبه نویس:

كتیبه در اصطالح هرنى ،عبارت اسـت از خطوط درشـت
و جلى كـه از روى كاغـذ و از دسـت كاتـب بـه صفحـات
كاىش منتقـل و بـر رسدرها و دیوارها و محرابهاى مسـاجد
و مكانهـاى مقـدس و بناهـاى مهـم دیگـر قـرار مىگیـرد.
كتیبهنویسى در بناهـاى تاریخـى مذهبـى از دیربـاز رواج
داشـته و امـروزه هـم رونـق خـود را از دسـت نـداده اسـت.
كتیبههایـى كـه از قدمـت تاریخـى برخوردارنـد ،از جهـات
مختلفـى سـنجیده مىشـوند .بـراى اینكـه بـه مقـدار ارزش
یـك كتیبـه پىبرده شـود ،باید چند چیـز را مورد بـررىس قرار
داد :ا ّول اینكـه كتیبـه شـامل چه مضامینى اسـت ،دوم اینكه
قدمت آن چقدر اسـت ،سـومین مسـئله مىتواند این باشـد
كـه نـوع مصالـح آن چگونه اسـت و یـا اینكـه در چه رشایط
تاریخـى ،سـیاىس و یـا بـه چـه مناسـبتى و توسـط چـه كىس
سـاخته شـده اسـت و  ...ا ّما یىك از مهمترین معیارهایى كه
در ارزشـمند بـودن یـك كتیبـۀ قدیمـى موردتوجـه اهـل فن
اسـت ،هنرى بـودن آن اثر اسـت .بـه دیگر سـخن ،زماىن یك
كتیبـۀ تاریخـى ارزش چند برابـرى خواهد داشـت ،كه عالوه
بـر اینكـه از مضامیـن بلند معنـوى و عرفاىن در آن اسـتفاده
شـده ،از ظرایف و قواعد هرنى در سـاخت آن غفلت نشـده
باشـد؛ زیرا كتیبههاى هر دورۀ تاریخى ،نشـاندهندۀ شـكوه
و عظمـت هنرى آن دوره یـا ضعف هنرى آن برهۀ تاریخى
اسـت .کتیبهنویسی یکی دیگر از مشـاغلی است که در اکرث
اسـناد مربـوط بـه مرمـت کتیبههـا از آن بهوفـور یـاد شـده
اسـت .در مـورد نـام اسـتادان کتیبهنویـس دورۀ صفویـه در
کتیبههای حرم رضوی ،خوشـبختانه اغلب کتیبهنویسـان در
انتهـای کتیبههـا ،نـام خـود را درج کردهانـد؛ ا ّمـا در مـواردی
هـم نـام نویسـندۀ کتیبـه دیـده منیشـود کـه ایـن مـورد
احتماالً بـه یکـی از دالیل زیر اسـت:
 – 1تعمیـرات انجـام شـده در دورههـای بعـدی منجر به
حـذف نـام کتیبهنویس اصلی شـده اسـت.
 – 2احتماالً کاتبـان فقـط در یکـی از چندیـن کتیبـهای
کـه مینوشـته انـد ،نـام خـود را درج میکردهانـد و بـه ایـن
ترتیـب از تکـرار آن خـودداری میکردهانـد .ا ّمـا مح ّمدرضـا
امامـی را میتـوان صاحـب بیشترین کتیبـه دوره صفویه در
مجموعـه حـرم مطهـر دانسـت .نـام ایـن اسـتاد در انتهـای

اکثر کتیبههـا بـه صورتهـای مختلـف درج شـده اسـت.
بهجـز مح ّمدرضـا امامی ،از اسـتادان دیگر ،علیرضا عباسـی،
عنایتاللـه و مح ّمدحسـین رشیـف کتیبههایی برجـا مانده
اسـت .در ایـن کتیبههـا ،نـام برخی از اسـتادان معمار دورۀ
صفویـه نیـز بـه یادگار مانـده که به لحـاظ شناسـایی آنان و
آثارشـان حایـز اهمیـت فـراوان اسـت .در میان این اسـتادان
میتـوان از کاملالدیـن یـزدی ،مح ّمـد رشیـف ولـد عـرب
معامر شـیرازی ،شـجاع بنا اصفهانی ،اسـتاد علی بنا و حسن
خـادم گیالنـی نـام بـرد .همچنیـن در میان دولتمـردان عرص
صفـوی ،در کتیبههـا از میرزا احمد عامری امین باشـی ،علی
قباد بیگ ایشـیک آقاسـی ،خواجه صفر گیالنی ،محمدکاظم
بیـک خـادم ،عباسـقلیخان ،نجفقلیخـان بیگلـر بیگـی ،آقا
محمدباقـر بیـگ ،میـرزا شـکرالله ،خیـرات خـان و فـردی به
نام زال ،نام برده شـده اسـت .این اسـامی از جهت شـناخت
بانیـان و حامیـان بناهـای دوره صفـوی مجموعـه حـرم از
اهمیـت زیـادی برخوردار هسـتند (سـند .)35393/5
تح ّولـی کـه در کتیبهنـگاری ایـران در دوران صفویه واقع
شـد ،پـس از اضمخالل صفویه تداوم یافـت و بهخصوص در
دورۀ قاجاریـه به هامن سـبک و سـیاق رشـد کـرد ،بهطوری
کـه میتـوان کتیبهنـگاری دورۀ قاجـار را تقلیـدی از آثـار
برجسـتۀ کتیبهنـگاری دوران صفـوی دانسـت .تنهـا نکتهای
کـه شـاید بتوانـد بیـن کتیبهنـگاری دورۀ صفـوی و قاجـار
متایـز ایجـاد کنـد ،مضامیـن کتیبههاسـت کـه متناسـب بـا
اوضاع سیاسـی آن دوره تغییر کرده اسـت( .سـند )13025/1
بررسـی کتیبههـای دورۀ صفویـه در مجموعـۀ حـرم مطهـر
امـام رضـا(ع) نشـان میدهد کـه کتیبهنـگاری دورۀ صفویه
ماننـد دیگـر شـاخههای هنری یکـی از درخشـانترین و
پویاتریـن ادوار هنر در کل دوران اسلامی اسـت هنر ایـن
دوره به لحاظ سـبک نوشـتاری و مضامین ،نسـبت به ادوار
قبـل متحـول شـده و همچنیـن تأثیـر بنیـادی و اساسـی در
هنر کتیبهنـگاری اعصـار بعـد بهخصـوص عصر قاجـار
داشـته اسـت( .سـند  )12669/3در اسـناد تعمیرات از فردی
بـه نـام «نقـاش کتیبههـا» نیـز یـاد شـده اسـت که بـه نظر
میرسـد بعضـی از کتیبههـای مسـجد بـاالرس مبـارک عالوه
بر کتیبهنویسـی و خطاطی ،نقاشـی رنگ و لعاب نیز شـده
اسـت( .سـند )23017/39
وجـود کتیبههـا در معماری اسلامی از خصایـص بـارز
و اهمیـت فـراوان هـر بناسـت .تزیینـات کتیبـهای معامری
اسلامی ،منایشـی شـگفت از زیباییها پدید آورده اسـت .از
ایـن دسـت کتیبههـا در حـرم مطهـر رضـوی به وفـور یافت
میشـود ،ماننـد رواق بـزرگ دارالسـیاده (سـند .)13025/1

منابعوماخذ:
 -1افشـار ،ایرج ،فهرسـت نسـخههای خطی کتابخانـۀ وزارت
دارایـی ،مجلۀ فرهنـگ ایران زمیـن ،1337 ،شماره .6
 -2باسـتانی پاریـزی ،ابراهیـم ،بینوایـان در وطن غربی ،مجلۀ
بخارا ،شمارۀ.1377 ،1
 -3چهاردهـی ،نورالدیـن ،سلسـلۀ نعمتاللهـی مونـس علی
شـاهی ،مجلـه وحیـد بـی تا.
-4مح ّمدشفیعتهرانی.1369،
 -5بقیعـی ،غالمحسـین ،مشـاغل قدیـم ،سـخن گستر،
مشـهد.1384،
 -6شایسـته فـر ،مهنـاز ،مقـام و موقعیـت امـام رضـا (ع) در
تزئینـات كتیبه معامری اسلامی ،ماه صفـر ،شماره103،1386
-7آرشـیو مدیریـت اسـناد سـازمان کتابخانـه هـا ،مـوزه هـا و
مرکزاسـناد آسـتان قدس رضوی .اسناد به شماره های -35118
-37013-21165-36888-38123-37012-42662-37029
-36904-37053-35393-29239-39677-39748-37113
-13025-12669-35639-35717-63817-13154-32640
13040-41798-12041-37094-23017

سند شامرۀ 37029/10

هو
مجمـــل
جمع و خرج تعمیرات هذه السنه سـرکار آستانۀ مقدسـه و
مسـجد جامع سـنه تنگوزئیل
مفــــــــرده
من ذلک
به تاریخ  1و آخر شهر جامدی الثانی ســنه 1156
سـرکار آستانه مقدسـه از قرار استیفانامچه

کاشی کاری و غیره
کاشی کاری
صفه جنبد حاتم بیگ محاذی حرم محرتم
 20تومان نادری و  215دینار
اجرتــــــــــــــ
 6تومان نادری و  125دینار
طراحی
تراشیدگی و نصب منودن
 3زرع و نیم فی  1تومان و  7000دینار
 1تومان نادری
 5تومان نادری و  125دینار
مصــــالح
 14تومان و نادری و  90دینار
گــچ
کاشی گل خطمی
 42عدد فی  160دینار
 1تومان نادری و  370دینار
 13تومان نادری و  220دینار
ســایر
تبادکان
 3خرکی
 6خروار
 150دینار
 1تومان نادری و  220دینار

 140تومان نادری و  135دینار
 33تومان نادری و  275دینار
درب خیابان سفلی
 13تومان نادری و  60دینار
اجرتــــــــــــ
تراشیدگی و نصب منودن
 3زرع فی  1تومان نادری و  7000دینار
 4تومان نادری و  100دینار
مصــــالح
 8تومان نادری و  460دینار
کاشی
 7تومان نادری و  380دینار
سنگ
گل تخت
 8عدد فی  50دینار
 23عدد فی  160دینار
 400دینار
 7تومان و  180دینار

نجاری
 45عدد
 160تومان نادری و  360دینار

گــچ

 1تومان نادری و  80دینار
سایر
تبادکان
دو خرکی
 40من
 100دینار
 480دینار

توجیهات و مقرراتــــ
سند شامره 35393/5
توجیهاتــــــ
تاریخ 1147 :ق
اسـتیفانامچه تعمیـرات كاشـی كاری صحن مقـدس عتیق و تعمیر
از قرار طومار
نقاشـی گنبد مهامنخانه
مفــــرده
هو
من ذلك
افتتاح مهامت و معامالت رسكار فیض آثار سنه بارس ئیل
از قرار استیفانامجات به مهر استاد صالح معامرباشی رسكار به تاریخ سیچقان ئیل لغایت شش ماهه توشقان ئیل
 247تومان و  919دینار
اجــــــــــــرت
كاشی نصب منودن صحن مقدس و نقاشی جنبد مهامنخانه
 129تومان و  1866دینار
نقــاشـــــــــی و غیره
بنـــــــــــاء
 31تومان و  8141دینار
 97تومان و  3727دینار
به عمل استاد جعفر به رشح ایضاً
به عمل استاد علی نقی به تاریخ شهر شوال سنه 1146
لغایت شهر جامدی الثانی سنه 1148
 2286زرع
 600گره

 1446زرع
و  2گره
 27تومان و  9397دینار

 36تومان و  8229دینار
به عمل استاد صالح به رشح ایضاً
 1285زرع  2گره
 27تومان و  6610دینار
طـــــــــــراح
به عمل استاد بدیع به جهت كاشی صحن
 63زرع فی  400دینار
 2تومان و  5700دینار
کتــــــــــــابه
پوش جهت كتابه رسدرهای صحن
 27زرع فی  500دینار
 1تومان و  3543دینار
قیمــت
خشت كاشی كه استادان اصفهانی جهت تعمیر صحن مقدس به عمل آوردهاند
 96قالب
 31زرع
 127تومان و  9051دینار
[ادامه پشت سند]:

سند شامره 353/6

اســـــــــــــتاد
محمدعلی کاشیپز که به دفعات به صحن مقدس آورده از بابت شهر
جامدیاالول سنه  1147لغایت شهر جامدیالثانی سنه 1148
 97تومان و  3735دینار

سند شامرۀ 35639/4

نقاشی به عمل اسامعیل خان اصفهانی جهت جنبد
مهامنخانه و ایوانچها مع دروب و پنجره و غیره كه
بعضی از آن طالی ارشفی و برخی طالی فرنگی كار شده
عن اجرت و مصالح
 300زرع زرعان نیم دو گره
 3باب
 8عدد
 26تومان و  3397دینار
جهت درب صحن خیابان سفال

افتتاح مهامت و معامالت رسکار فیض آثار سنه ئیالن ئیل
توجیهاتــــــــــ
و مقرراتــــــــــ
توجیهاتـــــــــــ
ســرکــــــــــــا ر
فیض آثار
تعمیـــــــــــــــــــــــــــر
از قرار طومار به مهر عالیحرضت رفیع منزلت ناظر سمو القدر و املکان و عالی حرضت رسکشیکان و به خط مرشف رسکار و به قید الثوام استاد علینقی معامر رسکار و حاجی مهدی رسکار عامرت به تحویلداری
نجابت و رفعت و معالیپناه آقا قدیر فراشباشی که خودش الثوام منود
 125تومان و  9220دینار
اجرتـــــــــــــــــــــــ

مصـــــــــــالح

 58تومان و  6000دینار

 67تومان و  3220دینار
ســــــــــرکـــــــــــار

 1تومان و  6000دینار

 107تومان و  765دینار

مسجد جامع
اجرتــــــــــــــــــ
 48تومان و  6885دینار
 46تومان و  2885دینار
اســـــــــــــــتاد
علینقی و غیره

اســــــــــــــــتاد
 32تومان و  3875دینار

 13تومان و  9050دینار

جعفر به موجب قبض

اســـــــــــــتاد
علینقی به موجب قبض
 11تومان و  8700دینار

 8تومان و  4900دینار

معرق تراش

نصب منودن نره آجر باالی ایوان سمت خانه آقا سلیم و باالی
چراغخانه و پر و پای ایوان ایضا

سنگ کاری ازاره ایوان ایضا

درب پایین پای مبارک

پیشانی ایوان مقصوره

فوق سنگ ازاره شبستان کوچک الی پای
گلدسته

 75عدد فی  1400دینار

 50عدد فی  100دینار

یک رج و نیم

دو رج

یک رج و نیم

 10تومان و  5000دینار

 5000دینار

 4500دینار

 6000دینار

 4500دینار

معرق تراشی دم ایوان و غیره
یک زرع و نیم
 57تومان

اســــــــــــــتاد

اســـتاد

علینقی کاشیپز به رشح ایضاً

صالح اصفهانی به عمل کاشی کاری دور جنبد و غیره از قرار استیفانامچه

 20تومان و  5316دینار

 2تومان و  1850دینار

سند شامرۀ 37094/1

هو
انتظام مهامت و معامالت رسکار فیض آثار و مسجد جامع سنه سیچقان ئیل
توجیهاتــــــ و مقرراتـــ
مقرراتـــــ
رسکار فیض آثار
صورت املذکور
اسـتیفانامجـــــــــاتــــــــــــ
 3فرد
اســتیفانامچــــــــــــــــه

سند شامرۀ 35639/3
اســـــــــــــــتاد
اسحق نقاش به عمل نقاشی ایوان از قرار قبض
 52نفر فی  300دینار
 1تومان و  5600دینار
اســــــــــتاد
محمد طراح و کتابهنویس از قرار قبض

 1تومان و  6750دینار
کتابهنویس گلدسته و ساقه جنبد
طراح
مسجد
 10نفر فی  500دینار
 25نفر فی  350دینار
 5000دینار
 8750دینار
اســـــــــتاد
نبی نجار به عمل نجاری پنجرههای گلدستهها و کالفه ایضا با
املقطع مسح بنایی که دو گلدسته و چوب بست گلدسته سمت خانه
آقا سلیم از قرار قبض مومی السید

گلدستهها
 5تومان و  1450دینار

نوعن [دو کلمه
ناخوانا]
 965عدد فی  16عدد
زرعی
 6رج فی  700دینار

کهنه

 378عدد فی  16عدد زرعی

 23رج فی  400دینار و نیم و
 2گره
 9450دینار
 4تومان و  2000دینار
میان طاق قرب باالی شبستان مال عبد ا ...و غیره

 2700دینار
نو

کهنه

 17عدد
رج
 700دینار

 80عدد
 5رج
 2000دینار

 11تومان و  9000دینار
اســـــــــــتاد
مهدی نجار و غیره به عمل چوب بست منودن گلدستهها و ایوان
و غیره
تعمیرات متفرقه از قرار روزنامچه
 3تومان و  4935دینار
 2تومان و  4000دینار
قفل و حاشیه ایضا به عمل ایضا رشح ایضا
طاق قرب ایوان دارالسیاده به عمل استاد جعفر از قرار قبض
 4رج
دو رج
 1تومان و  2000دینار
 1000دینار
اخراجات چراغخانه قدیم که حال تعمیر منوده از قرار مقطع
چهار تکه چوب دم ایوان منارههای سوای مسجد از قرار قبض
نامچه استاد علینقی
استاد علینقی
 4000دینار
 2000دینار

تعمیرات متفرقه رسکار آستانه مقدسه از قرار طومار که به تعلیقچه عالی شان ناظر جلیل القدر رسکار رسید آنکه استیفانامچه تعمیرات
متفرقه رسکار آستانه مقدسه و مسجد جامع کبیر به عمل حاجی مهدی رسکار عامرات که بنای رسکار کار منوده به تاریخ شهر ذیحجه الحرام سنه
 1157مالحظه منود به نحویست که در رسکار دیوان دیده شد.
 512نادری و  98دینار
مصــــــــــــالح
اجرتــــــــــــ و غیره
 268نادری و  425دینار
چوب و تخته از بابت حاجی
آجــــــر
سنگ
اجرت
رسکار آستانه مقدسه
مهدی
تخته
چوب
 243نادری و  75دینار
 16نادری
 252نادری و
 435نادری و  175دینار
 425دینار
200
 91اصله
اصله
گچکاری بام طاق فوق درب مرصع به عمل استاد جبار
گچکاری میان جایگاههای دور جنبد مبارک
اجرت
 5نادری و  25دینار
 40باب
 224نادری و  135دینار
 64زرع
سنگ
 12نادری و  100دینار
 11نادری
مصالح
 250نادری و  93دینار
مصالـــح
اجرت
مصالح
اجرت
عن گچ
 28نفر فی  50دینار
عن گچ
 64نفر فی  50دینار
 2نادری و  100دینار
 2نادری و  425دینار
 5نادری و  400دینار
 6نادری و  200دینار
سیاه
تبادکان
سیاه
تبادکان
8
 75من
 3خروار فی  1نادری و  10خرکی فی
خرکی
 50دینار
 100دینار
800
 1نادری و  400دینار
 1نادری
 4نادری و  400دینار
دینار
گچمالی و گچربی کتابه فوق درب شمشاد به عمل اسناد جبار و استاد حسین
 5نادری و  450دینار
اجرت کتیبه نویس
 1نفر
 40زرع فی  1نادری و  100دینار
 5نادری و  200دینار

تنقیه منودن پیش پنجره رسرساهای عامرات
 6نادری و  150دینار
اجرتــــــــ
فعله
 20نفر
 4نادری

تعمیر رسرسای مسجد باالی رس مبارک به عمل بنای رسکار
 9نادری و  100دینار
فرش ایضا و یک رسرسای دیگر گچکاری مصـــالح گچ
 5خرکی
 5نادری و  250دینار  3نادری و  350دینار  250دینار
مصالح اجرت فعله مصالح اجرت فعله
عن گچ  10نفر عن گچ  12نفر فی  100دینار
 35خرکی
 3نادری و  250دینار  2نادری  1نادری و  150دینار  2نادری و 200
دینار
فرش منودن بام کشیک خانه سمت پایین پای مبارک
 17نادری و  400دینار
آجر گچ مصــالح اجرت فعله مصـــالح
گچ
 1600قالب  5خرکی فی  50دینار  8نفر  23خرکی
 11نادری و  100دینار  5نادری  16نادری و  100دینار  1نادری و 300
دینار  2نادری و  150دینار

سند  12041/1رسمیه دفن اموات
درسال1326ق،قبض تدفین رایگان یکی
ازمنسوبین میرزاعلی اکربنقاش زرگردرصحن
مقدس جدید(صحن آزادی)

سند  13040/26هزینههای تعمیر گنبد
سقاخانه درسال1306ق ،.پرداخت انعام به
میرزانرصاللهکتیبهنویس

سـند 41798/1هزینههـای تعمیـر رضیح
مطهـر در سـال1274ق .پرداخـت اجـرت
بـه نقـاش زرگر آسـتانه

مقدّمه:

تحلیل و بررسی نشانههای تصویری و ساختار
کاشیهای ازارۀ حرم امام رضا(ع)
با استفاده از روش نشانهشناسی پیرس

صامئه مهدوی*

چکیده
کاشـیکاری حـرم امـام رضا(ع) ،بیشـک هرنی فاخـر و عظیم در این رسزمین اسـت .یکی از خصوصیات
و جلوههای این بنای مقدّس و ارزشـمند ،کاشـیهای ازاره با سـاختار هشـتضلعی و هشـتپر اسـت.
بهکارگیـری نقـوش و نشـانههای تصویـری بامعنـا و مفاهیـم ،حایـز اهمیـت و درخـور تفسـیر اسـت.
تلفیـق نقـوش و نشـانههای شمایلی و منادیـن در کاشـیهای حـرم مقـدّس بهنحوی اسـت کـه در نگاه
ا ّول منیتـوان میـان آنهـا متایـز قایـل شـد ،ا ّمـا با مطالعـه و بررسـی نشـانههای تصویـری و جزییات آن
در ایـن کاشـیها ،میتـوان معنـای آنهـا را دریافـت .هـدف از ایـن مقالـه ،مطالعـه و تحلیل نشـانههای
تصویـری موجـود در کاشـیها ،پـی بـردن بـه رمزهـا و معناهـای آن و ارتبـاط میـان آنهـا بـا اسـتفاده از
روش نشانهشناسـی پیـرس اسـت .بهکارگیـری یـک الگوی نشانهشـناختی در این تحقیق میتواند روشـی
بدیـع در واکاوی و یافتن ارتبـاط بیـن نشـانههای تصویـری و مـورد تأویلـی آنهـا باشـد .بنابـر یافتههای
تحقیـق ،نشـانههای تصویـری در کاشـیها شـامل انـواع شـکلهای هشـتپر ،نگارههـای اسـلیمی و
ختایـی ،بتهجقـه و رسو و همینطـور سـاختار شـکلی متنـوع بـا معنـای منادیـن اسـت .ایـن نشـانهها
بدیـن لحـاظ اهمیـت دارد کـه بـا وجـود شـباهت و تکـرار فرمهـا در عنـارص تصویـری کاشـیها ،دارای
مفاهیـم سـمبلیک بسـیار و ارتبـاط میـان دال و مدلولها اسـت .در مقالۀ پیشرو ،سـعی در رسـیدن به
پاسـخ ایـن سـؤاالت اسـت-1 :عنـارص تصویـری در کاشـیهای ازارۀ حـرم امـام رضـا(ع) ،بـر چـه معنایی
داللت دارند؟ -2براسـاس روش نشانهشـناختی ،تصاویر کاشـیها جزو کدام دسـته از نشـانهها هسـتند؟
 -3سـاختار شـکلی و تصویـری کاشـیها کـدام اسـت؟ ایـن مقالـه بـه روش توصیفـی– تحلیلـی انجـام
شـده ،تحلیـل از نـوع کیفـی و مقایسـهای بوده ،اطالعـات الزم نیز از منابـع کتابخانهای و مشـاهدۀآثار،
جمعآوری شـده اسـت.
کلید واژه :کاشی ،کاشیهای ازاره ،نشانهشناسی ،نشانههای تصویری.
* کارشناس ارشد ارتباط تصویری مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فردوس مشهد
saeme.mahdavi@yahoo.com

کاشـیهای ز ّرینفـام ازارۀ حـرم امـام رضـا(ع) ،یکـی از
شـاخصترین آثـار کاشـیکاری مربـوط بـه جمادیاال ّول
سـال  612و برخـی نیز متعلـق به تاریخ ربیعالثانی اسـت.
ایـن کاشـیها به صـورت هشـتضلعی و ستارهایشـکل و
دارای حاشـیهای منقوش اسـت .بیشرت کاشـیهای ز ّرینفام
ازارۀ حـرم بـه پیـش از دورۀ ایلخانـی مربـوط میشـود کـه
بـه اواسـط قرن ششـم تا اواسـط قرن هشـتم تعلـق دارند،
برخـی نیـز مربـوط به دورۀ صفـوی اسـت .در این تحقیق،
تصاویـر کاشـیها طبـق مطالعـۀ نشانهشناسـی بررسـی
شـده اسـت .نشـانههای تصویـری متعدد و متفـاوت بودن
سـاختار شـکلی و ویژگیهـای تصویـری در هـر یـک از
کاشـیهای زرینفـام ازاره ،دلیلـی بـر انتخـاب ایـن آثـار
خواهـد بـود .علاوه بـر ایـن ،نشـانههای تصویـری موجود
در کاشـیها میتوانـد بـه معناهـای بسـیاری داللـت
داشـته باشـد کـه نسـبتهایی را میـان موضـوع و مـورد
تأویلـی روشـن میکنـد .یکـی از متغیرهـای بررسـی شـده
در تحلیــل این نشـانههای تصویــری ،داللتهـای معنایی
آنهاسـت .محـور ایـن تحقیــق ،عنارص تصویــری اسـت که
در منونههـای مــوردی ،مشاهــده خواهـد شـد و جـدا از
عنـارص نوشـتاری و تنهـا به دنبال تبیین مناسـبات و ارتباط
سـاختاری عنـارص تصویـری و تأکیـد بـر تصویـر خواهـد
بـود .علاوه بـر داللتهـای معنایـی تصاویـر ،ایـن تحقیق
در پـی شـناخت نشـانههای تصویــری خواهـد بـود؛ بـه
عبارتـی دیگر ،تصاویر طبق دسـتهبندی نشـانهها ،بررسـی
میشـوند .بدیـن منظور مطالعـۀ نشانهشناسـیک میتواند
روشـی مناسـب برای رسـیدن به اهداف تحقیق باشـد .در
ایـن تحقیـق ،عنـارص زبانـی و متن ،مدّنظـر نیسـتند بلکـه
بـا بررسـی داللــت معنایـی ،بـه دنبـال رابطـه میـان دال و
مدلـول در تصاویـر خواهیـم بود که مسـئلهای مهم اسـت.
بررسـی ساختــاری و نشانهشناسـیک بـر روی ایـن آثـار
میتوانـد مـا را بـه متامی داللتهـای معنایـی نزدیک کند.
بنابرایـن علاوه بر سـویۀ زیباییشناسـی ،شـکل و سـاختار
اثـر و بررسـی معنـا نیز اهمیـت دارد .نشـانههای تصویری
و داللتهـای معنایـی ،مهمتریـن وجـه متایـزی اسـت کـه
میـان این آثـار وجود دارد .اسـتفاده از روش نشانهشناسـی
در ایـن تحقیـق راهگشـای شـناخت معنـا یـا معناهـای
مدّنظـر اسـت .بـا ایـن روش میتـوان بـه معنـی اصلـی
نشـانههای تصویـری دسـت پیـدا کـرد .جنبـهای دیگـر کـه
در این تحقیــق اهمیت دارد ،نشانهشناسـی از لحاظ انواع
نشــانههاست که براساس تقسـیم بندی پیرس خواهد بود.

نشانهشناسـی پیـرس ،الگویی گسترده و کاربـردی در حوزۀ
هرنهـای دیداری و تصویری اسـت .در روش نشانهشناسـی
پیـرس ،طیفـی وسـیع از انـواع نشـانهها و منادهـا بـا توجه
بـه مضمـون و کاربـرد آنهـا ،طبقهبنـدی میشـوند؛ بدیـن
سـبب از نظر اسـتحکام نظری و کارآیی ،دسـتهبندی پیرس
میتوانـد روشـی مناسـب در ایـن پژوهـش باشـد.

پیشینۀ تحقیق:

مجموعـۀ مطالعـات بـر روی کتیبههـا و کاشـیکاری
در بناهـای دوره اسلامی ،بررسـیهای تاریخـی و سـبکی و
ویژگیهـای تزیینـی آنهـا از جملـه تحقیقات موجود اسـت.
طـرح و رنـگ در معماری اسلامی 2نوشـته سـونیا پـی.
سـهرداس 3و معامری اسلامی و تزیینات آن در دورۀ اسلامی
( 800-1500م) ،4نوشـتۀ درک هیـل 5و اولـگ گربار ،6برخورد
گستردهای بـا موضـوع تزیینــات دورۀ اسـلامی داشـتهاند.
منبع مکتوب نقش و طرح هنــدسی عربی 7در سـال ،1973
تأکید بر هنــدسۀ اسالمی و تزیینات دارد .در این کتابها ،
تفاوتهای سـبکی و مکانی و زمانی بیان شـده اسـت ا ّما در
برخی کتـب ،برخورد غیرتاریخی با نقـوش هندسی اسـالمی
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شده است .مجموعه کتابهایی که جشنوارۀ جهــان اسالم
در سـال1976منترش کرد به زبان برصی اسلامی اشـاره دارد.
در دو ویراسـت دایرهاملعارف اسلام« 9ارنست هرتسفلد» در
مقالـهای کـه {در مدخـل «عربانـه  »۱۰در ایـن دایرهاملعارف}
در سـال  1913نوشـت ،بـه انـواع سـهگانۀ معمـول عربانـه
یعنـی گیاهـی و هندسـی و کتیبـهای ،نـوع چهـارم شمایلی
را افـزود .اصطلاح عربانـه بـه معنـای عـام کـه بـر عمـوم
تزیینـات هنر مسـلمین داللـت میکنـد ،شـامل تعـدادی
عنارص شمایلی نیز میشـود .هرتسـفلد ،بـه طبیعتگریزی
و انتزاع هندسـی اشـاره کرد که «تکرار بیشمار» و «تشـابه
بینهایـت» از ویژگیهـای کیفی آن اسـت .کتــاب «کیفیت
سبک» اثر ریگل ،بر نوع گیاهی تزیینــات در دورۀ اسـلامی
که میتواند با عنارص هندسـی و نوشـتاری و شامیل انتزاعی
درآمیـزد تأکیـد کـرد .او منشـاء این سـبک را دوران کالسـیک
باسـتان دانسـت و مدعی شـد که شـکل منون هوار خود را در
قـرن سـوم/نهم در زمان حکومت بنیعباس به دسـت آورده
و در قـرن پنجم/یازدهـم در زمـان سـلجوقیان و فاطمیـان و
مغربیـان بـه کامل خـود رسـیده اسـت .در کتـاب عربانه بر
کیفیـت سـطحی تزیینی و فقـدان ویژگی شبیهسـازی تأکید
شـده اسـت« :همچنـان کـه تکـرار بینهایـت اجـزا تأکیـدی
اسـت بـر اهمیت تکتک این اشـکال کـه با توالـی و ترادف
از متییـز دقیـق میگریزد و گویی محو میگـردد ،همینطور
پوشـش پیوسـتۀ سـطح ،آنهـا را فاقـد هـر گونـه معنـای

واقعـی میسـازد .ایـن کـه در برابـر چشـم ناظر بـا جزییات
خوشـایند سـد منیشـود ،بلکه وی با هامهنگـی دایمالتغییر
و محوشـوندۀ اشـکال غیرواقعـی محفـوظ میگـردد ،خـود
نشـاندهندۀ مقصـود تزیینـی ایـن نقـوش اسـت .عامـل
تعیینکننـده ،هدفـی تزیینـی اسـت کـه هامنـا فقـدان هـر
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نوع هدف معنادار اسـت ».لویی ماسـینیون ،11ژرژ مارسـه
و اتینگهـاوزن نیـز ویژگیهای تزیینـی را با رجوع به ماهیت
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اسلام تبیین کردند و ماسـینیون ،آن را به فلسفۀ ذره باوری
مرتبط دانسـت .کتاب هرن مقدس در رشق و غرب 14نوشـتۀ
بورکهـارت ،دربـارۀ زیباییشناسـی سـنت بصری اسلامی و
ماهیـت اشـکال انتزاعـی در این هرن از لحـاظ عرفانی ،گفته
اسـت .در بخشـی از متن ایـن کتـاب اینطـور آمـده اسـت:
«دو شـکل یا دو منونه وجود دارد :یکی نقش هندسـی بافته
و تشـکیل شـده از تعداد زیادی سـتارههای هندسـی اسـت
کـه شـعاعهای آنهـا درهـم تنیـده اسـت و تأمـل در ،وحدت
در کرثت و کرثت در وحدت اسـت .شـکل دوم آن ،نگارههای
گیاهی اسـت که در سـبک عربانه ،هم منطقی و ریاض یوار
اسـت و هـم خوشآهنـگ ».در کتـاب بورکهـارت ،رویکردی
ماهیـت باورانـه بـه فرهنـگ برصی اسلامی دیده میشـود.
«نقـوش اسلامی ،رویکـردی تحلیلی و هستیشـناختی» 15از
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کیـت کریچالو16بـه سـال  1976و «نقـش در هرن اسلامی»
نوشـتۀ دیویـد ویـد ،18دربـارۀ معانـی دینـی ،عرفانـی و
جهانشـناختی طرحهـا هندسـی هسـتند .کتـاب تزییـن از
اسـتوارت دورانـت  19از دیگـر منونههاسـت .گرابـار در سـال
 1989در سـخرنانیهای ملـون  ،20تحـت عنـوان واسـطگی
تزییـن  ،21تفسـیر منادیـن نقوش هندسـی را مردود شـمرد و
ارزشهای عام طرح هندسـی اسلامی را تبیین کرد .در کتاب
هندسه و تزیین در معامری اسالمی(طومار توپقاپی) ،نوشتۀ
گلرو نجیـب اوغلـو و ترجمـۀ مهـرداد قیومـی بیدهنـدی،
بخش نشانهشناسـی تزیین ،به تفکیک و بررسـی سـبکهای
تزییـن در ادوار مختلف و اسـلوبهای نقشپردازی پرداخته
اسـت .در کتـاب مجموعـۀ مقـاالت ا ّولیـن هامیـش هنر
اسلامی ،مقاالتـی در حیطـۀ کاشـیکاری ،نقش کاشـیکاری
در معماری اسلامی ،زیباییشناسـی کاشـیکاری و هنر
اسلامی و منادگرایـی در هنر اسلامی ،تبییـن شـده اسـت.
از منونههـای دیگـر ،سـفال زرینفـام ایرانـی نوشـتۀ آلیـور
واتسـون  22و ترجمۀ شـکوه ذاکری به بررسـی کاشی و سفال
در بستر تاریخـی ،بناهـای مزیّـن بـه کاشـیهای زرینفام و
هرنمنـدان مربوطـه پرداخـت .آرتـور اپهـام پـوپ  23در کتاب
شـاهکارهای هرن ایران  24در بخش سـفالهای لعابی جدید،
بـه اختصـار دربـارۀ ویژگیهای صـوری کاشـیکاری محراب

حـرم امـام رضـا(ع) گفتـه اسـت و علاوه بـر بیـان ویژگی و
کیفیتهـای صـوری کاشـیهای محـراب ،رویکـردی بـه
نـوع سـاخت و تاریخشناسـی دارد .در دایرهاملعـارف هنر
و ادبیـات -برگرفتـه از دایرهاملعـارف اونیـور سـالیس  25در
بخـش مربـوط بـه آرابسـک ،منشـاء طرحهـای اسـلیمی بـر
روی کاشـی و سـفالها بیـان شـده اسـت .عبداللـه قوچانی در
کتـاب کاشـیهای زرینفـام بـه بررسـی متن و نوشـتار روی
کاشـیهای حـرم امـام رضـا(ع) پرداختـه اسـت .در ایـن کتاب
 352قطعـه از کاشـیهای موجـود در آسـتانقدس رضـوی،
معرفـی شـده اسـت که به طـور عمده متعلق بـه قرن هفتم
قمـری اسـت .مقالـهای نیـز در ایـن بـاب ،به بررسـی تاریخی
کاشـیها پرداخته اسـت که به نوشـتۀ محمدتقی ایامنپور و
زهیـر صیامیان گرجی در مجلۀ «مطالعات تاریخ اسلام» بهار
 ،1389شمارۀ  ،4دربارۀ کاشـیهای کتیبهای سـنجری در حرم
رضوی ،تبیین شـده اسـت .تحقیقات در خصوص کاشـیکاری
حـرم امـام رضا(ع) ،بررسـی تاریخی و سبکشـناختی کتیبهها
و کاشـیهای زرینفام اسـت .با توجه به مطالعات متأخّر که
در راسـتای موضوع مقالۀ پیشرو انجام شـده اسـت ،میتوان
گفـت دو وجـه متایز مهـم تحقیق حارض ،نـوع روش تحلیل و
اسـتفاده از یـک الگـوی ثابت و مسـتحکم از لحـاظ نظری در
بررسی نشانهشناختی و بهکارگیری آن در شناخت نشانههای
تصویـری کاشـیهای ازاره و نیـز پرداختن بـه تجزیه و تحلیل
نقـوش تصویـری کاشـیهای ازارۀ حـرم امـام رضا(ع) اسـت.

تعاریف و مبانی نظری تحقیق:
کاشی:

نخسـتین سـفالینهها به صـورت صفحههـای روکـشدار،
مربـوط بـه متدنهـای خاورمیانـه -بابـل و ایـران باسـتان
در هـزارۀ ا ّول قبـل از میلاد اسـت .کاشـی بـه صفحههـای
روکـشدار بـا تزیینات میناکاری اطالق میشـود که نخسـت
کوزهگـران مسـلامن در شـهر سـامره (عـراق) در قـرن نهـم
بـهکار بردنـد و واژۀ کاشـی منقـوش بـرای ایـن آثـار بـهکار
میرفـت .سـپس ایـن شـیوه در بینالنهرین و ایـران تا تونس
رواج یافـت .کاشـی کـه خاسـتگاه آن کشـورهای اسـلامی
اسـت ،در غـرب از قـرن دهـم در اسـپانیا رایج شـد و بـا واژه
شـناخته شد(سـالیس « .)216:1385 ،آثولخـو» ،26مشـتق از
واژۀ اسـپانیایی«آثول» 27به معنای آبی کاشـی به سـفالهای
لعابـی اطلاق میشـود که مراکز مهم آن شـهر ری و کاشـان
بود(پـوپ  .)105:1389 ،بـه طور کلی سـه نوع عمده کاشـی
وجـود دارد :کاشـیهای محـراب ،کاشـی حاشـیهای کتیبهای،
کاشـی سـتارهای و صلیبـی شکل(واتسـون.)165:1390 ،

کاشیهای ازاره:

نشانه:

نشـانه چیـزی اسـت کـه در چهارچوبی خاص بـه عنوانی
ازاره در لغـت بـه معنـای پایه سـتون یا ته سـتون اسـت.
بـه عبـارت دیگـر بخش پایینـی سـتونهای بنـا را میگویند .خـاص ،نشـانۀ چیز دیگری باشـد .به عبارتـی دیگر ،به چیزی
کاشـیهای ازاره اغلـب با تزیین زرینفام سـاخته میشـوند .غیـر از خـود داللـت کنـد .چنان که یک نشـانۀ تصویـری در
«رنگهـای آبـی تیـره (کبالـت) و فیـروزهای بهطـور غالـب یـک اثـر میتوانـد تنهـا به یـک چیز یا بـه چند چیـز داللت
بـهکار مـیرود .برخـی از کاشـیهای ازاره کـه دارای حاشـیه داشـته باشـد.یک نشـانه نسـبت دال و مدلـول را شـامل
اسـت از متونی با مضمون مذهبـی یا غیرمذهبی برخوردار میشـود .کشـف ایـن ارتبـاط ،باعـث رسـیدن بـه معنـا یـا
اسـت»(برند .)28،126:1383سـتاره و صلیـب (چلیپـا) و معناهای تصویر میشـود .معنای نشـانهها در نشانهشناسی
هشـت ضلعیهـا ،اشـکال بهکاررفتـه در این کاشیهاسـت .میتوانـد یـک مـورد تأویلـی و برداشـت ذهنـی و یـا امـری
بـه طـور تقریبـی طـول ضلـع هـر کاشـی ۷/۵سـانتیمرت و قراردادی باشـد.
ارتفـاع آن بـه 10سـانتیمرت میرسـد و کمتر از یـک چهـارم نشانههای تصویری:
ارتفـاع کتیبههـای قرآنـی اسـت (واتسـون.)21:1390 ،
نشـانههای تصویـری در یـک اثـر را میتـوان نظـام بیـان
کاشـیهای ازاره بـا نقشمایههایـی برگرفتـه از طبیعت و به
زیباییشناسـیک دانسـت .نسبت همنشـینی این نشانهها و
صـورت متحداملرکز اسـت .تصاویر گیاهی چهارپر و هشـت
عنـارص تصویری میتواند تجریدی باشـد یا فیگوراتیو که در
پر در وسـط و نقوشـی کوچکتر در پسزمینۀ کاشـی دیده
ایـن حالـت چیـزی توصیف یـا روایـت میشـود .در صورتی
میشـود .تقـارن از ویژگیهـای غالـب در کاشـیهای ازاره
که نسـبت همنشـینی عنـارص تصویری ،تجریدی یـا انتزاعی
اسـت .برخـی از ایـن کاشـیها دارای یـک حاشـیۀ متن و
باشـد دارای داللـت ضمنـی یـا غیرمسـتقیم اسـت .معنـای
بعضـی از آنهـا از دو حاشـیه با خطوط کوفی تشـکیل شـده
هـر اثـر تصویـری و اجـزای آن بـا نظـام نسـبتهای درونـی
اسـت .رنگهـای بـه کار رفتـه در ایـن کاشـیها یـا بـه طور
نشــانهها دانسـته میشـود .یک اثر تصــویری از نشــانهها
کلـی ،فیـروزهای اسـت یا تنها پسزمینۀ آن رنگ قهـوهای ا ُکر
و عنـارص بسـیاری تشـکیل میشـود .در هـر اثـر رمزگانـی
یـا طالیـی را دارد.
وجـود دارد کـه بـه سـه دسـته رمـزگان فرهنگـی ،رمـزگان
نشانهشناسی:
زیباییشناسـیک و رمزگان ویژۀ هر هرنمند تقسـیم میشود
از دهـۀ 1950بـه این سـو ،نشــانهشناسی همچـون روش (احمـدی  .)74:1392،در ایـن میـان رمزگان زیباییشناسـیک
پژوهــش بـه ویـژه در قلمـرو شـناخت داللــتها و ادراک از مؤلفههـای مـورد بررسـی در ایـن پژوهـش اسـت کـه بـه
ارتباطهـا بـهکار رفتـه اسـت (احمـدی .) 6:1392 ،اصطلاح تعریـف آن میپردازیـم.
29
«سمیوسـیس» نخستین بار توسـط پیرس بهکار گرفته شد رمزگان زیباییشناسیک:
و آن را پژوهش نسـبت میان نشـانه ،مورد تأویلی و موضوع
واژۀ رمـز ا ّولینبـار از سـوی فردینـان دو سوسـور مطـرح
دانسـت .در سـال  1914اصطلاح «سـمیوتیک» 30بـه معنای
شـد .او واژۀ رمـز را مترادف زبـان بـهکار بـرد .رمـز در
نشانهشناسـی استفاده شد .نشانهشناسـی ،آن طور که پیرس
معنـای کل آن در حـوزۀ نشـانهها قـرار میگیرد(محمـودی،
بـهکار بـرد ،دانش بررسـی متامـی پدیدارهای فرهنگی اسـت
 .)98:1386رمـزگان زیباییشناسـیک ،نظـام زبـان سـمبلیک
که به نظامهای نشانهشناسـیک تعلق داشـته باشـد (هامن:
نشـانههای تصویری هستند .هر تصویر مفاهیم سمبلیک و
 .)7سوسـور در سـال  ،1910واژۀ «سـمیولوژی» را که از واژۀ
رمزگان در خود دارد .رمزگان زیباییشناسـیک از ویژگیهای
یونانـی «سـمیون»  31گرفتـه شـده بـرای علـم نشانهشناسـی
فنی تصاویر ،شـکل میگیرد .ویژگیهایی شـامل شباهتها
بـهکار بـرد .بـه عقیدۀ سوسـور ،نشانهشناسـی ،علمی اسـت
و تفاوتها ،رنگها ،سـاختارهای شـکلی و واژگان نوشـتاری
کـه در زمینـۀ نظامهای قراردادی ارتباط ،کارایی دارد .نشـانه
یـا متن کـه میتوانـد همچـون عنـارص تزیینـی و تصویـری،
شناسـی ،روش راهگشـای شـناخت معنا یا معناهای یک اثر
عمـل کند(احمـدی  .)75:1392،رمـزگان زیباییشناسـیک
تصویری یـا کالمی اسـت(هامن.)9 :
اثـر در یـک دوره یـا مقطـع تاریخـی بـا رمـزگان و مفاهیـم
دوره تاریخـی دیگـر میتوانـد متفاوت باشـد .هامنطور که
در بررسـی رمـزگان فرهنگـی نیـز چنیـن اسـت .در ایـن منت
مقصود ،نشانههای تصویری و رمزگان آن در آثار کاشیکاری

مربـوط بـه دورۀ اسلامی اسـت .قرینگـی ،تجریـد و انتـزاع ،تجزیه و تحلیل اطالعات:

بیزمانـی ،غیـر مـادی بودن ،تناسـب و نظم ،تـوازن ،وحدت
و رنـگ از مفاهیـم و ویژگیهـای سـاختاری موردتوجـه در
زیباییشناسـی کاشـیهای دورۀ اسلامی اسـت(خزائی
 .)227:1382،ایـن مفاهیـم میتوانـد در هـر یـک از آثـار
و در هـر دوره شـباهتها و تفاوتهایـی داشـته باشـد؛
تفاوتهایی بس ظریف در ویژگی سـاختاری و شـکلی .هر
نشـانۀ تصویری به یک یا چند رمـزگان داللت دارد .همچون
تصویـر خورشـید یـا طـاووس به عنـوان یک نشـانۀ تصویری
بر روی بنایی در دورۀ اسلامی یا تصویری از نقوش هندسـی
و تکـرار آن در حاشـیۀ کتیبههـا.

بررسی کاشیهای منتخب:

بـه دلیـل تعـداد بسـیار زیـاد منونههـای کاشـیها و
شـباهت آنها از لحاظ تصاویر و نقوش ،کاشـیهایی انتخاب
شـد که از نظر عنارص تصویری ،سـاختاری متنوع و متفاوت
داشـته باشـد ا ّمـا بهطورکلّـی میـان سـاختار ،شـکل و عنارص
تصویـری بـهکار رفتـه در کاشـیهای ازاره ،شـباهت زیـاد
اسـت .برخـی از ایـن منونههـا مربـوط بـه دورۀ ایلخانـی و
یـا قبـل از آن و بعضـی از دورۀ صفـوی اسـت .البتـه الزم بـه
گفنت اسـت که در بررسـی کاشـیها ،دوره و مقطع تاریخی
آنهـا مدّنظر نیسـت .تحلیـل براسـاس داللت معنایـی ،روش
نشانهشـناختی و بررسـی و مقایسـۀ ویژگـی سـاختاری و
شـکلی ،از مؤلفههایی هسـتند که به آنها پرداخته میشـود.
کاشـیهایی کـه مـورد تجزیـه و تحلیل قرار میگیرند شـامل
 8منونـه از کاشـیهای ازاره بـوده کـه چهـار عـدد از آنهـا بـا
سـاختار هندسـی هشـت ضلعی و چهار عدد نیز با سـاختار
هندسـی هشـتپر است.

تحلیـل یافتههـا و اطالعـات در ایـن تحقیـق ،در چهـار
جـدول تنظیـم و دسـتهبندی شـده اسـت .بدین صـورت که
جداول شامرۀ  1و ،2رابطۀ دال و مدلول و معنای نشانههای
تصویـری در آثـار را بیـان میکنـد .در هـر اثـر ،داللتهـای
معنایـی مشترک و متعدد میان یک دورۀ تاریخـی و دورهای
دیگـر اسـت .در تحلیـل معنـای نشـانههای تصویری سـعی
شـده اسـت مفاهیم محسـوس در کاشـیکاری دورۀ اسالمی
بیـان شـود .به دلیل وجه اشتراک و شـباهت در کاشـیهای
هشـت ضلعـی و هشـت پـر ،از تکـرار برخی از نشـانههای
تصویـری در جـدول شمارۀ  ، 2خـودداری شـده اسـت .در
جدول شمارۀ  ،3نشـانههای تصویری براسـاس نظریۀ پیرس
در دسـتهبندی انواع نشـانهها ،تبیین شـده است .موضوع یا
اثـر تصویـری ،نوع نشـانه و مورد تأویلی ،متغیرهای بررسـی
شـده در این قسـمت هسـتند .عالوه بر این ،تعداد نشانهها
در هـر یـک از گـروه شمایلی و منادیـن ،بـا در نظـر داشتن
نوع کاشـیها در منـوداری جداگانه در همین بخش بررسـی
میشـوند .در جـدول شمارۀ  ،4بـه تجزیـه و تحلیل سـاختار
کاشـیهای ازاره پرداخته شـده اسـت که شـامل چهـار منونه
کاشـی با سـاختار هندسـی هشـت ضلعـی و چهـار منونه با
سـاختار هندسـی سـتارۀ هشـت پـر اسـت .به دلیـل قدمت
طوالنـی منونه کاشـیها و واضح نبـودن متام جزییات نقوش،
اجرایـی جداگانـه از روی منونههـا انجـام شـد تـا بررسـی
تصاویر و معنای اسـتنباط شـده از آنها واضح و دقیق باشـد.

نتیجهگیری:

بـا مطالعـه و بررسـی نشـانههای تصویـری در منونههای
کاشـی ازاره ،میتـوان بـه ایـن نتیجه رسـید که وجه اشتراک
میـان نـوع نقـوش و مفاهیـم کلـی آن بسـیار اسـت .ا ّمـا
تفـاوت در سـاختار شـکل و فـرم دیده میشـود .نشـانههای
تصویـری همچون شمسـه ،سـتارۀ هشـتپر و چهارپـر ،گل
هشـتپر ،اسـلیمیها ،نگارههـای ختایـی ،رسوهـای متقارن
و سـاختارهای هندسـی مـد ّور و مربعیشـکل در فرمهـا و
صورتهـای گوناگـون در کاشـیهای ازاره اسـتفاده شـده
اسـت .بـه نظـر میرسـد تقـارن و تکـرار جـزو جدا نشـدنی
در آنهاسـت .نشـانۀ تصویـری کـه بهطـور غالـب در ایـن
کاشـیها مشـاهده میشـود شمسـههای هشـت پر و چهار
پر هسـتند .در عین تفاوت شـکلی و صوری ا ّما اسـتفاده از
یـک یـا چنـد الگوی ثابـت در ایجـاد طرح و نقش کاشـیها،
بـا تجزیـه و تحلیـل روی جزییـات تصاویـر مشـخص شـده
اسـت کـه نشـانۀ تصویـری موجـود چیسـت و بـر چـه معنا
و مفهومـی داللت دارد .نشـانههای تصویری در کاشـیهای
ازاره شـامل دو نـوع هسـتند :منادیـن و شمایلی .بـه نظـر
میرسـد برخی از نشـانههای تصویری ،هر دو نوع شمایلی
و منادیـن هسـتند .در تجزیه و تحلیل نشـانههای مورد نظر
میتـوان بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه مـورد تأویلی ،خـود یک
نشـانه اسـت کـه ایـن نسـبت میتوانـد تـا بینهایـت ادامه
یابـد .چـرا کـه مـورد تأویلـی خـود منـاد چیـز دیگـری اسـت
و بـه معنایـی ضمنـی داللـت دارد .هامنطـور کـه در ایـن
تحقیق ،تصویر یا نقشـی که میتواند شـباهت به یک گنبد
داشـته باشـد در دسـته نشـانههای شمایلی قـرار میگیـرد
و گنبـد (مـورد تأویلـی) منـاد آسمان اسـت .همچنیـن در
دیگـر نشـانههای تصویـری ،ایـن نسـبت میتواند باشـد .در
نشـانههایی که در دسـتۀ منادین هستند رابطۀ دال و مدلول
بـا قـراردادی تعیین میشـوند و این قرارداد میتواند اسـتوار
بـه گونـهای هامننـدی شمایلی باشـد .هامنطـور کـه گل
هشـتپر در نشـانههای تصویری کاشـیها ،به گل نیلوفر یا
لوتوس میتواند نسـبت داده شـود .نسـبت گل هشتپر به
گل نیلوفـر یـا لوتـوس ،منادین و قراردادی اسـت ا ّما براسـاس
یـک شـباهت و هامننـدی در نظـر گرفتـه میشـود .نکتهای
دیگـر کـه در ایـن تحقیـق مشـخص شـد سـاختار شـکل و
فـرم کاشـیها بـود ا ّمـا نـه از لحـاظ ترکیببنـدی و تناسـب
هندسـۀ سـاختار ،بلکه از نظر سـاختار صوری و شـکلی .به
نظـر میرسـد بهطـور غالب ،بیشتر منونههـا دارای سـاختار
دایـره و مربـع در مرکـز هسـتند .در برخـی از منونههـای
کاشـی ،یک حاشـیه و در بعضی از آنها دو حاشـیه مشاهده

شـد کـه این موارد جـزو ویژگیهـای فنی تصاویر اسـت .در
بررسـی رمزگان زیباییشناسـیک و مفاهیم سمبلیک ساختار
دایـره و مربـع میتـوان بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه در شـکل
منادیـن ،دایـره مناد آسمان و الوهیـت و مربع منـاد پایداری،
ایسـتایی و تعـادل اسـت .بهطورکلّی میتـوان معنای غنی و
همچنیـن تنوع ،نظـم ،تقارن و تعـادل را در عنارص تصویری
کاشـیهای نفیس حرم امـام رضا(ع) ،مشـاهده کرد که خود
درخـور توجه هسـتند.

پی نوشت:

1 . Charles Sanders Peirce
2 . Design and color in Islamic architecture
3 . Sonia p.seherr - Thoss
4 . Islamic architecture and its decoration
5 . Derek Hill
6 . Oleg Grabar
7 . Arabic Geometrical pattern and design
8 . The world of Islam festival,1976
9 . The Islam encyclopedia
10 . The Arabesque
11 . Louis Massignon
12 . Georges Marcais
13 . Atomism
14 . Sacred Art in East ssure
15 . Islamic patterns : An analytical and cosmological
approach
16 . Keith Critchlow
17 . Pattern in Islamic Art
18 . David Wade
19 . Stuart Durant
20 . Mellon lectures
21 . The mediation of Ornament
22 . Oliver Watson
23 . Arthur Upham Pope
24 . Masterpieces of Persian Art
25 . Encyclopedia Univer Salis
26 . Azulejo
27 . Azul
28 . Barbara Brend
29 . Semiosis
30 . Semiotics
31 . Semion

منابع:
 .۱اپهـام پـوپ ،آرتور ( .)1389شـاهکارهای هنر ایران .ترجمۀ
پرویـز ناتـل خانلری .چـاپ پنجم .تهران .علمـی و فرهنگی.
 .۲احمـدی ،بابـک ( .)1392از نشـانههای تصویـری تـا متن،
بهسـوی نشانهشناسـی ارتباط دیداری .چاپ سـیزدهم.تهران.
مرکز.
 .۳برند ،باربارا ( .)1383هرن اسلامی .ترجمه مهناز شایستهفر.
مؤسسـۀ مطالعات هرن اسالمی.
چاپ ا ّول .تهرانّ .
 .۴حسـینی ،سـیده هاشم و حسـین فراشـی ابرقویی (.)1393
«تحلیـل جنبههـای منادین شـیعی در تزیینات مسـجد جامع
یـزد» .نگره .سـال نهـم ،ش.29 .
 .۵خزائـی ،محمـد ( .)1382مجموعـۀ مقـاالت ا ّولین هامیش
مؤسسـۀ مطالعـات هنر
هنر اسلامی .چـاپ ا ّول .تهـرانّ .
اسلامی.
 .۶سالیس ،اونیور ( .)1385دایرهاملعارف هرن و ادبیّات .ترجمۀ
رضا سیدحسـینی و مهشـید نونهالی .چـاپ ا ّول .تهـران .مرکز
مطالعات و تحقیقات هرنی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامی.
 .۷ضابطـی جهرمی ،احمد( .)1389پژوهشهایی در شـناخت
هرن ایـران .چاپ ا ّول .تهـران .نی.
 .۸محمـودی ،فتانـه(« .)1386از منت تا تصویر :زیباییشناسـی
نشـانههای تصویری» .هرنهای زیبا ،سـال هشـتم ،ش.32 .
 .۹مکنـب ،مگـی ( .)1392طراحی با الگوهای طبیعی .ترجمۀ
سـارا سـادات تجاره .چاپ ا ّول .تهران .فرهنگرسای میردشتی.
 .۱۰نجیب اوغلو ،گل رو( .)1379هندسه و تزیین در معامری
اسلامی .ترجمـۀ مهرداد قیومی بیدهنـدی .چـاپ ا ّول .تهران.
روزنه.
 .۱۱واتسـون ،الیـور .)1390( .سـفال زرینفـام ایرانـی .ترجمۀ
شـکوه ذاکـری .چـاپ دوم .تهـران .رسوش.
منابعاینرتنتی:
(بازیابی شـده در تاریخ  29خـرداد  www.aqr.ir.)1394پورتال
جامع گنجینۀ موزۀ آسـتان قـدس رضوی.
مأخذتصاویر:
گنجینۀ موزۀ آستان قدس رضوی.1393 .

مقدّمه:

تزییـن و آرایـش كتـاب ،از نگارگـری و تذهیـب گرفتـه تا
جلدسـازی ،از جملـه هرنهای مورد توجـه هرنمندان در طول
مؤسسـۀ کتابخانـه و مـوزۀ ملّـی
دورۀ اسلامی بـوده اسـتّ .
ملـک ،نسـخههای خطـی نفیـس و ارزشـمند بسـیاری را در
گنجینـه خـود دارد کـه تعـداد زیـادی از ایـن نسـخ از نظـر
تذهیـب ویژگیهایـی درخـور تو ّجـه و بررسـی و تجزیـه
و تحلیـل دارنـد .در ایـن پژوهـش ویژگیهـای تذهیـب
کتابهـای دورۀ قاجـار بـر اسـاس کتـب مذ ّهب موجـود در
مؤسسـه بررسـی و تجزیه و تحلیل میشـوند .متأسـفانه
این ّ
بسـیاری از مؤلّفیـن و محققیـن از پرداختن بـه هنر دورۀ
قاجـار ،بـه ویژه تذهیب ،رسبـاز زده ،چنین عنـوان میدارند
كـه تذهیب ایـن دوره ،ویژگیهـای خـاص و درخور توجهی
نـدارد ،در حالـی كه پس از بررسـی اجاملی ،اهمیت پرداخنت
بـه تذهیـب ایـن دوره ،بیشازپیـش روشـن خواهـد شـد.
روش تحقیق در این پژوهش ،به صورت میدانی (بررسـی
کتـب) و کتابخانـهای اسـت؛ کتابهـای دورۀ قاجاریـه در
سـه گـروه کلّی کتابهـای دینـی ،ادبی و علمـی و فرهنگی
طبقهبنـدی سـپس از نظـر تذهیـب در صفحـات مختلـف
بررسـی و تجزیـه و تحلیل شـده اسـت.

معرفی ویژگیهای تذهیب کتابهای دینی

معرفی تذهیب کتب در دورۀ قاجار

مؤسسۀ کتابخانه و موزۀ ملّی ملک
بر اساس آثار ّ
عاطفه شفیعی*

چکیده
مؤسسـۀ کتابخانـه و موزۀ
ایـن مطالعـه جهـت معرفـی کتـب مذ ّهـب دورۀ قاجاریـه ارایه شـده اسـتّ .
ملّـی ملـک ،بزرگرتیـن مـوزۀ خصوصـی و وقفـی کشـور ،دارای بیـش از 19هـزار عنـوان نسـخۀ خطـی
اسـت کـه تعـداد زیـادی از ایـن کتـب دارای تزیینـات و تذهیبهایـی نفیـس و قابلتو ّجـه هسـتند .در
ایـن میـان نسـخههای بسـیاری متعلّـق بـه دورۀ قاجاریـه بـوده کـه دارای ارزش هنری واالیی اسـت .از
مؤسسـه ،مربوط بـه دورۀ قاجاریه ،تعـدادی انتخاب و بـه رشح ذیل طبقهبندی
میـان کتـب موجـود در ّ
گردیدنـد :کتابهـای دینـی ،ادبـی ،علمـی و فرهنگـی و هـر گـروه از ایـن کتابهـا ،از نظـر نقـوش،
ترکیببنـدی ،تزیینـات متـون ،حواشـی و رسلـوح در صفحـات آغازیـن ،میانـی و پایانـی بررسـی و مـورد
تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفتنـد .کتابهـای دینی به دلیل تقـدّس ،مورد توجه و سـفارش بسـیاری از افراد
بوده و اغلب دارای تذهیب و ارزشهای زیباییشناسـی قابلتو ّجه و بررسـی هسـتند .کتب ادبی بسـته
بـه سـفارشدهنده و اهمیـت منت ادبی از شـاهکارهای تذهیب این دوره محسـوب میگردنـد .در مورد
کتـب علمـی و فرهنگـی بـه دلیـل اهمیـت متن ،توجه کمتری به تزییـن آنها شدهاسـت.
واژگان کلیدی:
مؤسسۀ کتابخانه و موزۀ ملّی ملک.
هرن ایران ،تذهیب ،کتب مذ ّهب ،دورۀ قاجاریهّ ،
* عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان ،دانشکدۀ هرن.
Shafiee_at12@semnan.ac.ir

کتـاب قـرآن بـه دلیل تقدّس و اهمیتی که داشـته بیش از
کتـب دیگـر تذهیب شـده و شـامل چندین صفحـۀ مذ ّهب
اسـت .اکرث قرآنها شـامل صفحـات مذ ّهب آغازیـن ،میانی،
پایانی ،صفحات پیشـواز ،بدرقه و فهرسـت سورههاسـت.

مشخصات کلّی

نـوع خـط مـورد اسـتفاده بـرای نـگارش متن کتابهـا،
خـط نسـخ (اکثرا ً نسـخ ایرانـی) بـه شـیوۀ نـگارش دفتری
اسـت« .بیشتر نسـخههای خطی دورۀ قاجار -به ویژه نیمۀ
ا ّول -بـا خـط نسـخ کتابـت شـدهاند ...و بـه اعتبـار شـهرت
میـرزا احمـد نیریـزی بوده اسـت که اسـلوب نسخهنویسـی
و خـط او پیـروان زیـادی در سـدههای 14-12ه.ق داشـته
اسـت»(مایل هروی .)139 :1380 ،نوع کاغذ اسـتفاده شـده،
دستسـاز و ظریـف مثـل ترمه و در مـواردی معدود فرنگی
(نخـودی رنـگ) اسـت .اکثر کاغذهـا آهـاردار (در بیشتر
منونههـا آهـار صمـغ عربی که به رنگ شـیری یا کرم روشـن
اسـت) مهرهخـورده 1هسـتند .در ایـن دوران بـه دلیل وجود
انـواع کاغـذ ،محدودیتـی در قطـع کاغـذ وجود نداشـته و از
کوچکرتیـن تا بزرگرتین ابعـاد و فرمهای مختلـف (...8 ،6 ،4
گـوش .طومـاری و )...اسـتفاده میشـده اسـت.

در ابتـدا بـرای متـام نسـخههای مورد بررسـی ،شناسـنامه
تذهیـب تهیـه گردیده که یک منونـه آن در ذیل آمدهاسـت.
جـدول شمارۀ :1رشح ویژگیهـای تذهیـب کتـب دینـی
(جـدول ویژگیهـای تصویـر شمارۀ )1
نام محل نگهداری اثر

قرآن .کتابخانۀ ملّی ملک؛ شامرۀ ثبت48 :

نام کاتب و تاریخ
کتابت

غالمعلیبنمح ّمدرحیماصفهانی 1271ه.ق.

مشخصات خط

خط نسخ؛ شیوۀ نگارش :دفرتی؛ دانگ قلم :کتابت جلی؛ به صورت سواد و مطال نویسی

تزیینات درون منت
صفحۀ آغازین

میان سطور طالاندازی دندانموشی مذهّب مرصع؛ عالئم وقف شنگرفی؛ پایان آیات با
شمسههای مذهّب مرصع؛ دارای حاشیۀ همگام زنجیرهای و دو حاشیۀ مذهّب مرصع قابقابی با
نقوش اسلیمی و ختایی بر زمینۀ الجورد و طالیی

تزیینات حاشیۀ
صفحۀ آغازین

دارای حاشیۀ زنجیرهای؛ حاشیۀ مادر با نقوش ختایی ریسهای رنگین بر زمینۀ الجورد و طالیی در
قالب قابهای ترنجی متنوع ،مجدول مطالی محرر همراه با رشفه الجورد و طالیی

تزیینات باالی صفحۀ
آغازین

دارای رسسورۀ مذهّب مرصع؛ مطالنویسی در قالب ترنج و رسترنج و لچک ،با حاشیۀ همگام
زنجیرهای و حاشیۀ مذهّب مرصع با اسلیمیهای طالیی مزدوج بر زمینه الجوردی

تزیینات صفحات
پیشواز و بدرقه

دعای پیشواز در دو صفحه به خط رقاع طالیی درون ترنج و دو رسترنج الجوردی با حاشیهبندی
قرمز رنگ درون فضای طالیی مذهّب مرصع با گلهای رنگین و چهار لچکی الجوردی و طالیی،
مجدول رنگین همراه با حاشیۀ مذهّب مرصع با نقوش ختایی ریسهای و قابهای طالیی و در
نهایت کمند مطالی محرر .دعای ختم در ادامۀ سورهها به صورت ساده کتابت گردیده است.

تزیینات صفحۀ
فهرست سورهها

نام سورهها در دو صفحه درون تقسیمبندیهای شمسۀ هشت و چلیپا ،به خط رقاع طالیی
همراه با نقوش حلکاری بر زمینۀ شمسۀ هشت الجوردیرنگ نگارش شده است .فضای چلیپایی
قرمز و طالیی همراه با کتیبۀ عنوان مذهّب مرصع ترنج و رسترنج و حاشیۀ مادر با نقوش ختایی
ریسهای طالیی و مرکز رنگین بر زمینۀ کاغذ؛ در پایان کمند مطالی محرر.

تزیینات رسسورهها

عنوان رقاع مطالنویسی همراه با نقوش حلکاری بر زمینۀ ترنج الجوردی رنگ ،همراه با رسترنج و
لچکیهای رنگین و در سطر پایانی سوره گلهای حلکاری در میان کلامت پایانی.

تزیینات پایان آیات،
محل حزب و جزء و...
و رکابه

پایان آیات به صورت گل پنجپر با سایۀ قرمز و سبز و گل چهارپر آبی در مرکز آن همراه با
نقطههای آبی رنگ و خواص سورهها به خط رقاع طالیی درون قاب رسترنجی شکل الجورد و
طالیی در گوشۀ باالی حاشیه.

تزیینات صفحۀ سوم
و چهارم

میان سطور طالاندازی دندانموشی ،دارای جدولهای رنگین و حاشیۀ مذهّب مرصع با نقوش
ختایی ریسهای طالیی ،مرکز گلها و قابهای اسلیمی رنگین و حاشیۀ کمند مطالی محرر

تزیینات بقیۀ
صفحات

دارای جدولهای رنگین و رشفه طالیی درون حاشیه ساده و حاشیه کمند مطالی محرر

تزیینات صفحۀ آخر

هامنند صفحات میانی مجدول رنگین و رشفۀ طالیی؛ بعد از امتام منت تقدیم ،تزیین باقی فضای
منت با نقوش ختایی گردان طالیی و مرکز گلهای رنگین(مرصع)

شهرت انتساب

برحسب فرمایش مح ّمد قلیخان ایلخانی مملکت فارس

قطع و تعداد
صفحات
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ویژگیهای تذهیب صفحات آغازین

«صفحـات آغازیـن در قرآنهـا ،معمـوالً شـش صفحـه
اسـت :صفحۀ پیشـواز یـا دعای قبل از تلاوت قرآن ،صفحۀ
بدرقـه یـا دعـای ختـم تلاوت ،صفحات فهرسـت سـورهها،
صفحـۀ افتتـاح کـه خـود شـامل سـورۀ فاتحهالکتـاب و
صفحـۀ ا ّول سـورۀ بقـره (قرینـه صفحـۀ سـورۀ فاتحـه)
اسـت»(ذابح.)1388،

تذهیب درون منت

«بـه میـزان فضـای اصلـی یـک اثـر ،کـه بهوسـیلۀ ا ّولین
جـدول سـاده محـاط میشـود ،متن میگویند»(ذابـح،
 .)1388در آثـار ،فضـای متن ،معمـوال یـک سـوم تـا یـک
ششـم از کل فضـای صفحـه را بـه خـود اختصـاص داده
اسـت .در اکثر منونههـا ،سـورۀ فاتحـه و بقـره در شـش
سـطر ،بـه خـط نسـخ و در مـواردی نسـتعلیق بـه رنـگ
مشـکی ،بـا عالیـم تجویـدی شـنگرفی کتابـت شـدهاند.
میـان سـطور طالانـدازی 2شـده و دور آن بـه صورت سـاده
یـا دندانموشـی 3محـرر 4شـده اسـت .در نسـخههای
نفیستـر ،روی طالاندازیهـا نقـوش 5ختایـی ظریف رنگین
اجرا گردیده اسـت(.تصویر شمارۀ  1و شـکل شمارۀ  )2در
قرآنهایـی کـه ترجمـه دارنـد ،فضـای بیشتری بین سـطور
قـرار داده شـده و بعـد از کتابـت متن ترجمـه بـه خـط
نسـتعلیق یـا شکسـته نسـتعلیق خفـی بـه رنـگ شـنگرف،
جدولهایـی باریـک بـا خطـوط افقـی طالییرنـگ رسـم
گردیـده اسـت(مجدول مطلای محـرر)( .تصویـر شمارۀ
 )2در ایـن دوران توجهـی خـاص بـه اجـرای عالیـم پایـان
آیـات بـه صورتهـای متنـوع شـده اسـت :گاه بـه صـورت
دایرههـای طالیـی محـرر با خطـوط و نقطههـای رنگین و
گاه بـه صـورت خطوط گـرهدار یا گلهـای طالیی چندپر(6
و 8و )...یـا شـکلهایی متنـوع چـون دوایر حلزونی شـکل،
فـرم بتـه جقـه و . ...رنـگ غالـب عالیـم ،طالیـی محـرر
مشـکی همـراه بـا نقطههـا و سـایههای رنگین(سـبز ،آبی،
بنفش ،شـنگرف) اسـت (.شـکل شمارۀ  )3دور فضای منت،
بـرای جداسـازی فضـای متن از دیگـر فضاهـا ،حاشـیهای
سـاده اجرا میشـود سـپس حاشـیهای پهن ،در سـه یا چهار
طـرف بـه صـورت بازوهـای عمـودی و افقی(بـه اسـتثنای
طـرف باالیـی) اجرا میگردد .حاشـیهای مذ ّهـب مرصع نیز
بـا نقـوش ختایـی طالیـی و رنگیـن یـا اسـلیمی طالیـی بـر
زمینههـای طالیـی ،الجـورد ،مشـکی و یـا خـود کاغذ نقش
شـدهاند (.تصاویـر شمارۀ  1و 2و )3

تزیینات باالی منت

در تزیینـات بـاالی صفحـات آغازیـن قرآنهای ایـن دوره،
رسلـوح و کتیبـۀ رسسـورۀ مذ ّهب مرصع به چشـم میخورد.
رسلـوح ،فضـای مربـع یـا مربـع مسـتطیل شـکلی اسـت کـه
در بـاالی کتیبـۀ رسسـوره و فضـای متن قـرار گرفته اسـت و
در اکثر مـوارد بـه حاشـیۀ کمند 6ختـم میشـود و به همین
دلیل در بعضی موارد خیلی کشـیده اسـت(تصویر شامرۀ.)2
رسلوحهـای قاجاریـه از لحـاظ نقـوش و ترکیببنـدی دارای
تنـ ّوع زیـاد و اغلـب مـوارد در قالـب کلّـی نقـش گنبـدی
چندتایـی(4 ،3 ،2و )...هسـتند .گاهـی فضـای گنبـدی بـا
نوارهـای مثلثـی نامنظـم تقسـیمبندی شـده اسـت(تصاویر
شمارۀ  2و  )3و در اکثر مـوارد فـرم گنبـدی بـا دو لچکـی
همـراه اسـت( .تصویر شمارۀ  )3معمـوالً میان فـرم گنبدی،
اسـلیمی مـاری 7پیچیـده و متکلفی نقش شـده کـه فرمهای
ترنجی و گنبدی بعدی اطراف آن شـکل گرفته اسـت( .شکل
شمارۀ  ))7(1فضاهـا بـه صـورت یکدرمیـان بـا رنـگ زمینۀ
طالیـی ،الجـوردی و یـا رنگ خـود کاغذ ،رنگآمیـزی و ازهم
جـدا گردیدهاند .نقوش شـامل انـواع گلهای ختایـی و انواع
اسلیمیهاست(.شـکل شمارۀ )1
از دیگـر تزیینـات بـاالی متن کـه در دورۀ قاجـار در متـام
نسـخهها اسـتفاده شـده ،کتیبـۀ رسسـورۀ مـزدوج اسـت .در
بعضـی نسـخهها کـه سـاختار کالسـیک و سـنتیتری دارند،
فضای باالی منت فقط شـامل کتیبۀ رسسـوره و سـپس حاشیۀ
مـادر اسـت و رسلوح و تزییـن دیگری ندارد( .تصویر شمارۀ
 )1در صورتـی کـه در دیگـر منونههـا بعد از کتیبۀ رسسـوره،
رسلوحـی بـه فرم گنبـدی اجرا گردیده اسـت .کتیبۀ رسسـوره
بـه صـورت مـزدوج در بـاال و پاییـن فضـای متن اجـرا شـده
اسـت .کتیبـۀ باالیـی حـاوی نـام سوره(رسسـوره) و کتیبـۀ
پایینـی حـاوی بخشـی از آیـهای از قـرآن همچون «ال یمسـه
الّ املطهـرون» و ...اسـت و چـون از لحـاظ تزیینـات و نقش
و رنـگ دقیقـاً شـبیه هـم هسـتند ،کتبیـۀ مـزدوج نامیـده
میشـود.

تذهیب حاشیه

حاشـیۀ مادر(اصلـی) پهنتریـن حاشـیه در فضای صفحۀ
یـک اثـر اسـت که فضای منت ،کتیبه و رسلـوح را احاطه کرده
اسـت .در نسـخههایی که دارای رسلوح اسـت حاشیه در سه
طـرف صفحـه بـه جـز بـاال اجـرا گردیـده کـه حاشـیۀ طرف
بیرونی دارای پهنای بیشتر اسـت( .تصاویر شمارۀ 2و  )3در
صفحهبندیهـای سـنتی و کالسـیک ،چـون رسلوحـی وجـود
نـدارد ،حاشـیۀ طـرف باالی صفحه(بـاالی کتبیۀ رسسـوره) نیز
رسـم گردیـده اسـت .در ایـن صفحـات معموالً پهنای حاشـیه

سـه طرف بیرونی ،باال و پایین برابر اسـت( .تصویر شمارۀ )1
نقوش مورد اسـتفاده در حاشیه انواع اسلیمیهای طالیی
و ختاییهـای رنگیـن در فرمهـا و ترکیبهایـی متنـوع یـا
طـرح قابقابـی اسـت .گاهی نیز بـه صـورت دو بند ختایی
طالیـی با گلهای شاهعباسـی ،گلرسخی (خورشـیدی 12پر)
و لوتوسهـای درشـت رنگیـن (مذ ّهـب مرصـع) یا اسـلیمی
طالیـی بـر زمینـۀ کاغذ رسـم گردیدهانـد .رنگ غالـب زمینه
در اکثر نسـخهها ،دو رنـگ طالیی و الجوردی اسـت .بعد از
حاشـیۀ کمنـد ،رشفههای الجوردی و طالیـی ،به دلیل فضای
باقیامنـدۀ کـم و باریـک ،بـه صـورت کوتـاه اجـرا شـدهاند.
(تصاویر شمارۀ1و2و )3در دورههای قبلی فضای خالی دور
حاشـیه زیاد بوده و رشفهها بلند و کشـیده رسـم میشـدند،
در ایـن دوران هرنمنـد نهایـت اسـتفاده از فضـای صفحـه را
کـرده ،فضـای خالی(منفـی) بسـیار کـم و باریک بـوده و به
همیـن دلیـل رشفهها کوچـک و کوتـاه رسـم گردیدهاند.

شـکل شمارۀ .1انواع نقوش مورد اسـتفاده
در کلیـۀ آثار

 .1نقش ختایی بداهه

تذهیب صفحات پیشواز ،بدرقه و فهرست سور

متـام قرآنهـا صفحـات پیشـواز و بدرقـه و فهرسـت
سـورهها را ندارنـد .در تعـدادی دعای آغـاز و ختم به صورت
سـاده در رشوع و پایـان سـورهها بـا مرکـب مشـکی کتابـت
گردیده و در مواردی دارای تزیینات درخور توجهی هسـتند.
در قرآنهای بررسـی شـده ،در میان آنهایی که دارای صفحۀ
پیشـواز(دعای قبـل از تلاوت) و بدرقـه (دعـای بعـد از
تلاوت قـرآن) هسـتند ،فـرم و تزیین کلی بدین رشح اسـت:
صفحـه از بخـش متن و حاشـیه تشـکیل شـده ،متن بـا فرم
ترنـج بـزرگ بـا رسترنـج و گاهـی لچکـی ،همـراه بـا گلهای
رنگیـن و انـواع اسـلیمیها بـر زمینـۀ طالیـی ،الجـوردی یـا
خـود کاغـذ تزیین شـده اسـت .منت بـه خط رقاع بـه صورت
مطلا یـا رنگهنویسـی در ترنـج مرکـزی زمینۀ طالیـی ،دارای
حاشـیههای گرهای و جدولهای رنگین کتابت شـده اسـت،
حاشـیه نیـز مذ ّهـب مرصـع اسـت (.تصویر شماره )7
ترکیـب کلـی که بـرای تزیین صفحه فهرسـت سـورههای
قـرآن اسـتفاده شـده بدیـن رشح اسـت :صفحـه دارای دو
بخـش کلی منت و حاشـیه اسـت .منت با جدولهـای عمودی
و افقی به مربعهای کوچک معموالً به فرم شمسـه هشـت
و چلیپـا تقسـیمبندی شـده اسـت .عناویـن بـه خـط رقـاع
مطالنویسـی و یـا با دو رنگ طالیی و رنگیـن (یک در میان)
بـر زمینـۀ مربـع یا شمسـۀ هشـت الجـوردی یـا طالییرنگ
نوشـته شـده و فضـای چلیپایـی یـا جـداول بیـن مربعهـا با
گلهـای رنگیـن بـر زمینۀ طالیی یـا الجوردی تزییـن گردیده
اسـت( .تصویر شمارۀ)4

شـکل شمارۀ .3چنـد منونـه از
عالیـم پایـان آیات:

 .2نقش ختایی افشان
شکل شامرۀ  .2انواع طالاندازی:

 .3نقش ختایی املاسنشان
 .1طالاندازی ساده
 .4نقش ختایی مذهّب هرصع
 .5نقش اسلیمی مزدوج مذهّب
 .2طالاندازی محرر

 .6نقش اسلیمی

 .7اسلیمی ماری

 .3طالاندازی دندان موشی با نقوش بداهه

 .4طالاندازی دندان موشی مذهّب

تذهیب صفحات میانی

در مجمـوع تذهیـب صفحـات میانـی بدین رشح اسـت:
فضـای متن ،مجـدول مطالی محرر ،سـپس حاشـیۀ سـاده و
در نهایـت کمنـد مطلای محـرر .در منونههای سـادهتر ،منت
بـدون جدولکشـی ،بـا اشـغال فضایـی بیشتر در صفحـۀ
سـاده و بـدون تزییـن ،بـا عناویـن سـوره بـه رنگ شـنگرفی
کتابـت گردیـد ه اسـت(تصاویر شمارۀ  5و 6و .)7در حاشـیه
نشـانهایی مربـوط بـه محـل حـزب ،جـزء و ،...خـواص
سـورهها ،رکابه 1و ...به چشـم میخورد .نشـانهایی کوچک
بـرای رکابـه در گوشـۀ سـمت چـپ پاییـن کاغـذ در قالـب
قابهـای اسـلیمی طالیـی یـا طالاندازیهایـی بـه فرمهـای
مختلـف چـون بتهجقـه و ( ...تصویـر شمارۀ ،)5نشـانهای
گوشـۀ بـاالی حاشـیه معمـوالً بـرای خـواص یـا نام سـوره ،به
صـورت قطـری و مـو ّرب بـه فرمهایـی مختلـف چـون ترنـج
و رسترنـج طالیـی ،همـراه بـا رشفـه یـا دو بـرگ طالیـی کـه
بـا هـم گوشـۀ بـاال را احاطـه کردهانـد بـا عناوینـی بـه خـط
رقـاع طلا یـا شـنگرفی .تزیینـات مربـوط بـه محل حـزب و
جـزء و ...بـه صـورت نشـانهای متنـوع در قالب نشـانهای
ترنج و رسترنجی (یعنی شـکل لوزی ماننـد کنگرهدار(هروی،
 ))248 :1380همـراه بـا رشفههـای بلنـد الجـوردی یا طالیی
و عناویـن رقـاع مطالیـی بـر زمینـۀ الجـوردی بـا حاشـیۀ
طالیی(تصویـر شمارۀ  )6نقـش شـدهاند« .در اکثر قرآنهـا
ایـن عالمـات و نشـانها شـبیه هـم هسـتند و خواننـده از
روی شـکل آنهـا میتوانـد تشـخیص دهد برای چـه منظوری
اسـت)2006:78 ,Al- Quran( ».
در نسـخههای شـاهانه در وسـط حاشـیۀ باالیی(در همۀ
صفحـات یـا چندیـن صفحـۀ آغازیـن یـا پایانـی) نشـانی به
صـورت فرمـی ترنجیشـکل به رنگهـای الجـوردی و طالیی
رسـم گردیـده و نـام و القـاب شـاه بـه خـط رقاع بـه صورت
مطال نویسـی (و یا نام کتاب) درون آن نوشـته شـده اسـت.
(تصویـر شمارۀ  )8در بعضـی صفحات در حاشـیۀ بیرونی و
پایینـی ،تحشـیهنگاریهایی که معموالً مربوط بـه خواص و
شـأن و فضیلت آن سـوره اسـت به خط نسخ یا نستعلیق به
صـورت سوادنویسـی خفی سـطری یا مو ّربنـگاری کتابت و
میـان سـطور طالاندازی شـد ه اسـت .طالاندازیها بهتنهایی
و یـا همـراه بـا جـدول و حاشـیهبندی رنگیـن (شـنگرف یـا
الجـوردی) فرمهـای مختلفی چون محرابی ،ترنجی کشـیده،
درخـت رسو ،بتهجقـه و ...بـه صـورت مرصـع یـا مطالیـی
همـراه با رشفه شـکل داده اسـت(.تصویر شمارۀ )5

تذهیب صفحۀ پایانی

صفحـۀ پایانـی معمـوالً تزییناتـی شـبیه صفحـات میانی
دارد و بـه صـورت مجـدول رنگیـن و طالیـی ،حاشـیۀ سـاده،
کمنـد طالیـی یا مشـکی گاهـی همـراه با رشفههـای طالیی
اسـت .در اکثر نسـخهها اهمیـت بیشتری بـه صفحـۀ
پایـان داده شـده اسـت و میـان سـطور طالانـدازی گردیـده،
کتیبههـای رسسـورهها مذ ّهـب مرصـع و حاشـیه دارای
تزییـن اسـت .گاهـی بعد از پایـان مطالب ،باقـی صفحه با
نقـوش ختایـی مذ ّهـب و گاه مرصـع تزیین گردیده اسـت.
(تصویر شمارۀ « )9کاربرد صفحۀ تقدیم در دورۀ قاجار که
شـامل ذکر نام سـفارشدهنده درون شمسـه یا ترنج اسـت،
بسـیار کم شـده و اکرثا ً نـام سـفارشدهنده در صفحۀ خامته
ذکـر گردیدهاسـت» (رهنـورد .)139 :1386 ،در قرآنهایی که
ترقیمـه دارند ،صفحۀ پایانی ،صفحۀ ترقیمه و تقدیم اسـت.
پایـان مطلب یعنی ترقیمه شـامل زمـان و مکان کتابت و نام
و نشـان کاتـب و ...یا مطالبی در مورد سـفارشدهنده ،مدح
شـاه و بزرگان و تقدیم نسـخه به آنهاست و به طور معمول
بـه دو صـورت کتابت گردیـده« :اندازۀ سـطرهای مربوط به
ترقیمه با قیاس به اندازۀ سـطور منت از دو سـوی کمرت شـده
و ترقیمه را در چهارچوبی مسـتطیل شـکل مینوشـتند و یا
بـه صـورت لچکی(که در اکرث نسـخهها به چشـم میخورد)
اسـت .بدیـن صورت که علاوه بر کم کردن اندازه سـطرهای
مذکـور ،واژههـا و عبـارات را بـه گونـهای کتابـت میکردنـد
کـه از مجمـوع آنها شـکل هندسـی مثلث یا گنبـدی حاصل
میآید»(هـروی.)217 :1380،
نکتـهای کـه بایـد بـدان اشـاره کـرد تفـاوت دیگـر کتـب
دینـی مثـل کتـب ادعیـه (انـواع دعاهـا ،صحیفـه سـجادیه
و )...بـا قرآنهـا اسـت .تفاوتهایـی چـون تزییـن صفحـات
آغازیـن .در دیگـر کتـب دینـی فقـط صفحـۀ آغـاز مطالـب
دارای رسلـوح اسـت کـه در برخـی منونهها برگ سـمت چپ
اسـت .در مـواردی کـه رشوع مطالـب از برگ سـمت راسـت
اسـت ،صفحـۀ روبهرویـی آن فقـط فضـای متن و حاشـیه را
دارد ،بـه همیـن دلیـل فضای منت آن بلند و کشـیدهتر اسـت
و نوعـی بیقرینگـی بـا صفحـۀ روبهرویـی و دارای رسلـوح
دارد .دیگر صفحات آغازین پیشـواز و بدرقه و فهرسـت سور
نیـز مختـص بـه قرآنهاسـت و در دیگـر کتب دینـی (و نیز
کتـب علمـی و ادبـی) دیـده منیشـود .نشـانها و تزیینـات
محـل حـزب ،جـزء و ...نیـز مختـص به قرآنهاسـت.

تصویر شامرۀ  .1قرآن1271 .ه.ق .شامره ثبت48 :

تصویـر شمارۀ .4قـرآن1285 .ه.ق.کتابخانـۀ ملّـی
ملـک ،شمارۀ ثبـت.41 :

تصویر شامرۀ  .2قرآن1285 .ه.ق.کتابخانۀ ملّی ملک،

تصویـر شمارۀ .5قـرآن1299 .ه.ق .کتابخانـۀ ملّـی
ملـک ،شمارۀ ثبـت.2 :

تصویـر شمارۀ  .3قـرآن 1324ه.ق مـوزۀ ملّـی ملک شمارۀ
ثبت.41 :

تصویـر شمارۀ .6قـرآن1297 .ه.ق .کتابخانـۀ ملّـی
ملـک ،شمارۀ ثبـت.4 :

در نسـخههایی کـه ارزش هنری کمتری دارنـد ،حاشـیه
سـاده و فقـط کمنـد طالیـی محـرر رسـم گردیده اسـت .در
حاشـیههای مذ ّهـب مرصـع انـواع نقـوش ختایـی طالیـی
و رنگیـن و اسـلیمیهای طالیـی و الجـوردی بـر زمینههـای
طالیـی و در بیشتر منونههـا بـر زمینـۀ خـود کاغـذ رسـم
گردیدهانـد ،سـپس حاشـیۀ کمند مطلای محـرر و الجوردی
گاه بـه صـورت حاشـیۀ گـرهای در مـواردی همـراه بـا رشفـۀ
طالیـی یـا الجـوردی کوتـاه رسـم گردیـده اسـت( .تصاویـر
شمارۀ 10و  11و )14

تصویـر شمارۀ  .7قـرآن .کتابخانـۀ ملّـی ملـک،
شمارۀ ثبـت1299 .2:ه.ق.

تصویـر شمارۀ  .8دعـا .کتابخانـۀ ملّـی ملک ،شمارۀ
ثبـت1308 .50 :ه.ق

معرفی ویژگیهای تذهیب کتابهای ادبی

کتابهـای ادبـی شـامل دیوانهای شـاعران قدیمی چون
حافـظ ،سـعدی و...؛ شـاعران جدیـد و معـارص آن دوران؛
کتابهـای داسـتان فارسـی چـون هزارویـک شـب ،کلیلـه و
دمنـه و...؛ داسـتانهای خارجـی ترجمه شـده و ...اسـت .در
ایـن دوران تعـداد کتـب ادبـی مذ ّهـب بسـیار زیـاد اسـت.
سـفارشدهندگان آثار ،طیف وسـیعی را شـامل میشـوند ،از
شـخص شـاه گرفتـه کـه خـود عالقـۀ بسـیار بـه متـون ادبی
داشـته و در پـی کامـل کـردن کتابخانـۀ سـلطنتی بـوده تـا
بـزرگان ،ارشاف و حـکام دیگـر شـهرها کـه نسـخهها را برای
خود یا دیگر بزرگان سـفارش میدادند .در مجموع گسترش
سـواد و علمآمـوزی در میـان عامۀ مـردم آن زمـان ،کتابت و
نـگارش کتـب ادبـی و علمی بسـیاری را درپی داشـته اسـت
کـه بسـته بـه تـوان مالـی و جایـگاه سـفارشدهنده معموالً
دارای تذهیـب و تزیینـات قابلتو ّجهـی نیـز هسـتند.
صفحـات مذ ّهب و قابل بررسـی ایـن کتب در بخشهای
صفحـۀ آغازیـن (رشوع مطلـب) ،صفحـات پایانـی و در
مـواردی صفحـات میانـی معرفـی و بررسـی میشـوند.

مشخصات کلّی

نـوع خـط مـورد اسـتفاه بـرای نـگارش متن کتابهـا،
خـط نسـتعلیق و در مواردی شکسـته نسـتعلیق بـه صورت
نـگارش دفتری اسـت« .تعـدادی از نسـخهها بـه خـط
شکسـته نسـتعلیق استنسـاخ شـدهاند و بـه دلیـل اعتبـار

تصویر شامرۀ  .9قرآن .موزۀ ملّی ملک1324.ه.ق.

تثبیتشـده توانایـی درویـش عبداملجیـد طالقانـی در حوزۀ
شکستهنویسـی نسـخه نگارشهـای فارسـی بوده اسـت ...و
بـا روی کار آمـدن مح ّمدشـاه ،بـر اثـر تشـویق و ترغیـب او
از نستعلیقنویسـان ،آثـار فارسـی بـا خـط نسـتعلیق کتابت
میشـدند»(مایل هـروی )140 :1380 ،و از زمـان او بـه بعـد
نـگارش متون با خط نسـتعلیق بـه ویژه در کتابهـای ادبی
و علمـی و فرهنگـی رواج پیـدا میکنـد .نـوع کاغـذ مـورد
اسـتفاده در اکثر موارد کاغذهای دستسـاز ظریـف (ترمه)
بـا آهـار صمـغ عربـی و گاهی فرنگی اسـت .قطـع رایج اکرث
کتـب ،وزیـری ،رحلی و سـلطانی( 40×30سـانتیمرت) اسـت.

میمنـوده اسـت»(هروی .)219 :1380 ،در متـون منثـور و
منظـوم بیـن سـطور و ابیات نیـز جداول مطالی محرر رسـم
گردیدهاسـت .در یکـی از نسـخههای بـاارزش کتـاب کلیلـه
و دمنـه ،طالاندازهـای دندانموشـی مذ ّهـب مرصـع میـان
سـطور بـه رس حیوانـات ختـم شـده اسـت و بیارتبـاط بـا
موضـوع کتاب نیسـت کـه داسـتانهایی در مـورد حیوانات
اسـت( .تصویر شمارۀ)11
فضـای بـاالی منت شـامل رسلوح و کتیبۀ عنـوان (رسفصل)
اسـت .معمـوالً یکسـوم از فضـای کل صفحـه را رسلـوح بـه
خود اختصاص داده که به شـکل مسـتطیلی بلند و کشـیده ،تذهیب صفحات میانی و پایانی
مربـع و یـا مسـتطیلهای افقـی باریـک و کشـیده دیـده
صفحـات میانـی و پایانـی از دو بخـش متن و حاشـیه
میشـوند .در مجموع تن ّوع در ترکیببندی و سـاختار متون
تشـکیل شـده اسـت .در بیشتر منونهها منت به صورت ساده
ادبـی بیـش از متـون دینی اسـت و گویا هرنمنـد مذ ّهب در
کتابـت گردیـده ،دارای جـدول مطلای محرر ،حاشـیۀ سـاده
مـورد کتـاب قـرآن بـه دلیل مقـدّس بـودن و اهمیـت خاص
و بـدون تزییـن و در نهایـت کمنـد طالیـی و الجورد اسـت.
آن ،از نـوآوری زیـاد در تزییـن خـودداری میکـرده ،در حالی
در مـواردی نیـز صفحه کامالً سـاده و بـدون هرگونه تزیینی
کـه در مـورد نسـخههای ادبـی هیـچ محدودیتـی نداشـته
اسـت .گاهـی در صفحـۀ پایانـی ،آخـر مطالـب بـه صـورت
اسـت .فـرم غالـب رسلوحهـا همان نقـش گنبدی اسـت .در
مثلثـی نـگارش شـده عناویـن نیـز بـا شـنگرف کتابت شـده
زیـر رسلـوح ،یک کتیبـۀ عنـوان و در مـواردی دو کتیبه جای
اسـت( .تصویـر شمارۀ  16و )17
گرفتـه اسـت کـه معمـوالً کتیبـۀ باالیـی عنـوان کتـاب را در
فـرم ترنجـی وسـط حاشـیۀ باالیـی در نسـخههای ادبـی
خـود جـای داده اسـت و از لحـاظ رنـگ و تزیینـات شـبیه
شـاهانه و نفیـس زیـادی بـه چشـم میخـورد مثـل نقـش
رسلوح اسـت و با حواشـی زنجیرهای یا بندی درون یک فضا
شـیر و خورشـید مـزدوج و تـاج طالیـی در بـاالی حاشـیۀ
جـای گرفتهاند .کتیبـۀ پایینی حاوی بسـماللهالرحمنالرحیم
مـادر (تصویـر شمارۀ  )12و یـا نشـان ترنجـی مثلثی شـکل
اسـت( .تصاویـر شمارۀ 13 ،11 ،10و)14
مطالنویسـی مذ ّهـب ،بـا نـام مظفرالدیـن شـاه در تصویـر
حاشـیۀ مـادر در قالب حاشـیهای پهـن در طـرف بیرونی
شمارۀ  .15رکابـه در اکرث نسـخهها به خط نسـتعلیق خفی
صفحـه ،پاییـن (معموالً باریکتر) و طـرف عطف (باریکتر
بـا مرکـب مشـکی بـه صـورت سـاده در گوشـۀ سـمت چپ
از دو حاشـیۀ دیگـر) بـه صـورت مذ ّهـب مرصـع اسـت.
پاییـن نگارش شـده اسـت.

تذهیب صفحۀ آغازین

صفحـه آغازیـن اکثر متـون ادبی نیـز از سـه بخش اصلی
متن ،رسلوح و حاشـیه تشـکیل شـده اسـت .در متـون ادبی،
صفحـۀ آغازیـن فقـط یک بـرگ اسـت .برگی که متن رشوع
میشـود و برگ روبهروی آن فقط از دو بخش منت و حاشـیه
(مثل صفحات میانی) تشـکیل شد ه اسـت .میان سطور اکرثا ً
طالاندازی محرر یا داندانموشـی شـده اسـت .در کتب شعر
و دیوانهـا ،ابیـات ،درون چندیـن جـدول عمـودی نوشـته
شـده اسـت« .در سـاخت نسـخههای دیوانها ،هر صفحه
به دو سـتون تقسـیم میشـده اسـت( .تصویر شمارۀ )15
در کتابـت منظومههـای بلنـد هـر صفحـه بـه چهار سـتون
تقسـیم میشـده کـه کاتـب ،نخسـت سـتونهای ا ّول و دوم
و سـپس ادامۀ ابیات را در سـتونهای سـوم و چهارم کتابت
تصویـر شمارۀ .10دیـوان قائـم مقـام فراهانـی.
1281ه.ق .کتابخانـۀ ملّـی ملـک ،شمارۀ ثبـت:
.4898

تصویر شمارۀ .11کلیله و دمنـه1295 .ه.ق .کتابخانۀ
ملّی ملک ،شمارۀ ثبـت .5962 :صفحۀ آغازین.

تصویر شمارۀ .12کلیله و دمنـه1295 .ه.ق .کتابخانۀ
ملّی ملک ،شمارۀ ثبـت .5962 :صفحۀ میانی.

معرفـی ویژگیهـای تذهیـب کتابهـای علمی و
فرهنگی

تصویر شامرۀ  .13منشأت فرهاد میرزا معتمدالدوله.
1296ه.ق .کتابخانۀ ملّی ملک ،شامرۀ ثبت.3705 :

تصویر شامرۀ  .16دیوان حافظ1317 .ه.ق .کتابخانۀ ملّی
ملک ،شامرۀ ثبت .5969 :صفحۀ میانی.

تصویر شامرۀ  .14کلیات سعدی1319 .ه.ق .موزۀ ملّی
ملک.

تصویر شامرۀ  .17کلیات سعدی1319 .ه.ق .موزۀ ملّی
ملک .صفحۀ پایانی.

تصویر شامرۀ  .15صفحۀ میانی دیوان حافظ .دورۀ
مظفری .کتابخانۀ ملّی ملک ،شامرۀ ثبت.5941 :

تصویر شامرۀ  .18ادویه و نسخهجات1294 .ه.ق.
کتابخانۀ ملّی ملک ،ش  .4546صفحۀ میانی.

بـه جـز کتابهـای دینـی (شـامل قرآنهـا ،ادعیـه و )...و
کتابهـای ادبی (شـامل دیوانهای شـعر ،داسـتانها ،متون
نظـم و نثر ادبـی و )...دیگـر کتابهـا در زمینههـای علـوم،
تاریـخ ،جغرافیـا ،سـفرنامهها و ...در گـروه کتـب علمـی و
فرهنگـی قـرار داده شـدهاند .یکـی از اهـداف اصلـی تهیـۀ
کتابهـای دینـی و ادبی ،زیباتر نوشتن و اسـتفاده از نهایت
هرنمنـدی و اسـتادی در تذهیـب و جلدسـازی آنهـا بـوده
اسـت؛ زیـرا در بسـیاری از آنهـا متن تکراری اسـت و مطلب
تـازهای بـرای ارایـه و آموختن وجود نـدارد ا ّمـا در کتابهای
علمـی بسـیاری از مطالـب جدیـد و هـدف اصلـی ترجمه و
بیان گزارشـی از سـفرها ،جنگها ،تاریخ ،جغرافیای جهان یا
آشـنایی و آموزش در زمینههای علمی و رشـتههای گوناگون
و جدیـد بـوده اسـت ،به همیـن دلیل منیتـوان این کتابها
را ماننـد دو گـروه قبلـی از لحـاظ تزیینـات بـاارزش بررسـی
کرد.
مایـل هـروی ( )1380دراینبـاره میگویـد :در ایـن دوره
نسـخههای علمـی زیـادی نـگارش شـده ،ولـی اکرثا ً سـاده و
بدون تزیین هسـتند و فقط عناوین آنها با شـنگرف نوشـته
شـده اسـت زیـرا اسـتادان و طالبـان علم ،فرصـت و حوصلۀ
خوشنویسـی کـه وقـت و حوصلـۀ بیشتر را التـزام میکرده
نداشـتند چه برسـد به تزیین آنهـا و آرایههـای ابتدایی چون
جـدول و رسلـوح را ندارند ...حتی اندازههای متفاوت قلم در
کتابـت یـا کتابت رسعنوان و ...نیز در آنها مشـهود نیسـت...
ایـن نسـخهها بیشتر در روند آموزشـی و تحقیقاتـی به کار
میرفتـه اسـت ...مثـل نسـخههای ادبـی و دینـی سفارشـی
نبـوده کـه دارای تزییـن باشـد و در کنـار آموختن ،خواندن،
تفکـر ،تألیـف و ترجمـه ،فرصت چندانی برای خوشنویسـی
و تذهیـب نسـخه وجود نداشـته اسـت .تعداد محـدودی از
ایـن کتـب دارای رسلـوح و جدولکشـی هسـتند کـه از نظـر
تزیینـات به آنهـا پرداخته خواهد شـد.

مشخصات کلّی

نوع خط مورد اسـتفاده در اکرث کتابها ،نسـتعلیق و در
مواردی نسـخ به شـیوۀ کتابت دفرتی جلی با مرکب مشـکی
(سوادنویسـی) اسـت و عناویـن و اسـامی بـه رنگ شـنگرف
یـا طالیی نگارش گردیدهاند .کاغذ اسـتفاده شـده در بیشتر
مـوارد ،فرنگـی و ابعـاد آن معمـوالً وزیـری اسـت .علاوه بر
هرنمنـدان آن دوران کتابـت تعـداد زیـادی از کتـب علمـی
و فرهنگـی ،بـه دسـت صاحبمنصبـان دربـاری ،حکیمهـا،

شـخص مرتجـم و ...صـورت گرفته اسـت .بـر روی کاغذها ر ّد
سطرکشـیهایی به چشـم میخورد که برای مشـخص کردن
خطـوط کرسـی (به صورت دفرتی ،سـتونی یا افقـی) ،جدول
بندیهـا ،حـدود متن ،رسلـوح و ...انجام گرفتهاسـت.

تذهیب صفحات

تذهیـب صفحـۀ آغازیـن تعـداد محـدودی از ایـن کتب،
دارای سـه بخـش رسلـوح ،متن و حاشـیه اسـت .متن بـه
شـیوۀ نـگارش دفتری بـر زمینـۀ کاغـذ کتابـت شدهاسـت.
اکثرا ً فضـای بـاالی فـرم گنبدی سـاده و بـا چند نقش سـاده
ختایـی طالیـی تزییـن شـد ه اسـت .در مجمـوع نقـوش بـه
زیبایـی و ظرافـت نقوش مـورد اسـتفاده در کتابهای دینی
و ادبـی نیسـت .رنگهـا نیز به ویژه طال خلوص و شـفافیت
چندانـی نـدارد و بـه صـورت مـات ،تیـره و آبرنگی اسـتفاده
شـده اسـت؛ زیـرا هدف اصلـی تهیه چنیـن کتابهایی چیز
دیگـری بوده اسـت .رسلوحهـا مجدول رنگیـن گاهی همراه
بـا حواشـیبندی یا گرهای هسـتند .کتیبۀ عنـوان ،طالاندازی
گردیـده ،دارای جـدول رنگین بـوده و در مـواردی معدود ،با
همان فـرم ترنـج و لچک مذ ّهب مرصع شـده انـد( .تصاویر
شمارۀ19و )20
در صفحـات میانـی معمـوالً یـکدوم تا دوسـوم از فضای
صفحـه را فضـای متن بـه خـود اختصـاص دادهاسـت .متن
سـاده به صـورت نگارش دفرتی کتابت و تصاویر و نقشـهها
در صـورت لـزوم رسـم یـا چسـبانیده شـده اسـت سـپس بر
اسـاس مسطرکشـیها در بیشتر نسـخهها ،جـداول مطلای
محـرر مـزدوج و الجـوردی رسـم گردیدهاسـت .حاشـیه،
سـاده و بـدون تزییـن اسـت .در نهایت کمنـد مطالی محرر
رسـم شـده اسـت .رکابههـا سـاده بـا همان خـط کتابـت
بهصـورت خفـی در گوشـۀ سـمت چـپ پاییـن صفحـه
نـگارش گردیدهانـد .در مـواردی بـه تبعیـت از کتابهـای
خارجـی ،کتـاب بهجای رکابه ،شماره صفحـه دارد .صفحات
پایانـی مثـل بقیـۀ صفحات سـاده ،مجـدول مطلای محرر و
الجـوردی ،حاشـیۀ مادر سـاده و کمنـد مطالی محـرر دارند.
در مـواردی پایان مطالب به فرم لچکی نوشـته شـده اسـت.
(تصاویـر شمارۀ 18و)21

تصویر شامرۀ  .19مجموعه (عنوان و نشان و ترسیم
دوایر و اشکال هندسی) قبل از 1305ه.ق .کتابخانۀ
ملّی ملک ،ش .3406

تصویر شامرۀ .20جغرافیای اصفهان 1308.ه.ق .کتابخانۀ ملّی
ملک ،ش.3776

تصویر شامرۀ .21مجموعه (عنوان و نشان و
ترسیم دوایر و اشکال هندسی) قبل از 1305
ه.ق .کتابخانۀ ملّی ملک ،ش .3406

آنهـا منت تکراری اسـت و مطلب تازهای بـرای ارایه و آموخنت
نتیجهگیری
با بررسـی کتب م َذ َّهب دورۀ قاجار بر اسـاس آثار موجود وجـود نـدارد ا ّمـا در کتابهـای علمـی بسـیاری از مطالـب،
در کتابخانـه و مـوزۀ ملّـی ملـک میتوان چنیـن نتیجهگیری جدیـد و هـدف اصلـی ،ترجمـه و بیـان گزارشـی یـا آشـنایی
کـرد کـه :کتـاب قـرآن به دلیل تقدسـی که داشـته ،همیشـه و آمـوزش در زمینههـای علمـی و رشـتههای گوناگـون و
مـورد توجـه بـوده و بیشترین تعـداد کتابهـای مذ ّهـب ،جدیـد بـوده اسـت .رعایت تقـارن ،رنگهای گرم و روشـن و
مربـوط بـه کتابهـای دینـی و اکثرا ً دارای تذهیبهایـی پرداختن بیـش از حد بـه جزییات ،ظرافتهـا و ریزهکاریها
ارزشمند در چندین صفحۀ آغازین ،میانی ،پایانی و فهرست از ویژگیهـای تذهیـب ایـن دوره اسـت.
سـور و دعـای پیشـواز و بدرقه اسـت .تنـوع در ترکیببندی
و سـاختار متـون ادبـی بیـش از متـون دینـی اسـت و گویـا
هرنمنـد مذ ّهـب در مورد کتـاب قرآن به دلیـل مقدس بودن
و اهمیـت خـاص آن ،از نـوآوری زیـاد در تزییـن خـودداری
میکـرده ،در حالـی کـه در مـورد نسـخههای ادبـی در
اسـتفاده از ترکیببندیهـا ،رنگهـا و نقوش آزادی بیشتری
داشـته اسـت .کمرتیـن تزیینات مربوط بـه کتابهای علمی
اسـت .یکـی از اهـداف اصلی تهیه کتابهای دینـی و ادبی،
زیباتـر نوشتن و اسـتفاده از نهایـت هرنمنـدی و اسـتادی در
تذهیـب و جلدسـازی آنهـا بـوده اسـت؛ زیـرا در بسـیاری از

پی نوشت
آغـاز نخسـتین سـطر صفحـۀ بعـد قـرار دارد .عمومـاً بـا قلم
 . 1آهـار مایعـی از نشاسـته ،کتیـرا ،صمـغ و ...کـه بـه جهـت خفیتر از منت به هیأت چلیپا مینوشـتند .بهلحاظ شـناخت
اسـتحکام کاغـذ و بـراق کردنـش بـه آن میمالنـد .بـرای آنکه ترتیـب و توالـی صفحـات نسـخه حایـز اهمیت اسـت (مایل
کاغـذ نـازک و محکـم شـود ،پـرز ندهد ،نشـو نکند و شـفاف هـروی.)663 :1372،
شـود ،آهـار میدهنـد و مهـره م یزننـد (مایـل هـروی:1372،
.)527
 . 2پوششـی اسـت زریـن کـه در میانـه و فرجۀ سـطرها عمل منابع
میشـده اسـت و عموماً دور پوشش مزبور تحریر میگردیده  .)1372( —— .۱کتاب آرایی در متدن اسلامی .مشـهد .آستان
اسـت (مایل هروی.)697 :1372،
قدس رضوی.
 . 3گونـهای از تحریـر کـه دندانـهدار اسـت و شـبیه اسـت به ( —— .۲پاییـز  .)1388آشـنایی بـا مکاتـب نگارگـری .جـزوۀ
دندانهـای مـوش در ریـزی و تیـزی .غالباً با سـیاهی گرداگرد کالسـی کارشناسـی ارشـد رشـته هرنهـای اسلامی .اصفهـان.
خط یا طالاندازی بین سـطور کشـیده میشـود (مایل هروی ،دانشـگاه هنر اصفهـان.
.)656 :1372
 .۳آیتاللهـی ،حبیباللـه ( .)1387مبانـی نظـری هرنهـای
 . 4محـرر کردن :خطی بسـیار باریک و نـازک ،عموماً به رنگ تجسـمی .تهـران :سـمت.
مشـکی و بهنـدرت با الوان دیگر که بـه دور جدولهای زرین  .۴ذابـح ،ابوالفضـل (پاییـز  .)1387فـن شناسـی آثـار .جـزوۀ
و الـوان یـا بـر اطراف خطوط یا تصاویر و نقشـههاکه به زر یا کالسـی کارشناسـی ارشـد رشـتۀ مرمت .تهـران .دانشـگاه هرن
مرکـب الوان بوده ،میکشـیدند .به جهت آنکـه منت جدول یا تهران.
کلمات خـط یا تصویـر و نقش بهرت منوده شـود (مایل هروی .۵ ،رهنورد ،زهرا ( .)1386کتاب آرایی .تهران .سمت.
)592 :1372
 .۶مایـل هـروی ،نجیـب ( .)1380تاریـخ نسـخهپردازی و
 . 5ختایـی :دارای نقـوش پیچدرپیچ گل و بوته اسـت .مذ ّهب تصحیح انتقادی نسـخههای خطـی .تهـران .وزارت فرهنگ و
یـا نقـاش ،طـرح ختایـی را بـه صـورت گل و بـرگ تزیینـی ارشـاد اسلامی سـازمان چـاپ و انتشـارات.
گسترده شـده میآرایـد .همچنـان کـه پرنـدگان خوشالحـان
بـا نغم هرسایـی روی شـاخههای گیـاه غوغایـی برپـا میکنند7. Barakat, heba nayel.(2006). Al-Quran (the sacred .
احمـد قمـی به رصاحت اسـلیمی و ختایـی را دو فن از هفت art of revelation). Malaysi. Islamic Art Museum
فن اصلی نقاشـی به شمار آورده اسـت (مایل هـروی:1372 ،
Malaysia.
.)637
 . 6خطوطـی کـه بـا فاصله معین از جدول و حاشـیه ،در سـه
طـرف صفحـه (باال ،پایین و سـمت مقابل عطف) میکشـند،
به طوری که جدول و حاشـیه دو صفحۀ مقابل هم را احاطه
میکند(مایل هـروی.)767 :1372 ،
 . 7گونـهای از اسـلیمی کـه نقـش اصلی آن به مـاری میماند،
دارای پیچوخمهـای بسـیار .در عـرف مذ ّهبـان بـه آن ُبتمـه
گفتـه میشـود(مایل هـروی.)578 :1372،
 . 8کلمـهای کـه در پایـان صفحـات کتـاب ،در سـمت چـپ،
در زیـر سـطر آخـر مینوشـتند و همان واژهای اسـت کـه در

مقدّمه

ویژگیهای برصی صفحات افتتاح
قرآنهای چاپ سنگی بخارا،

براساس نسخههای محفوظ درکتابخانه آستان قدس رضوی
دکرت مهدی صحراگرد -الله خوشمود*

چکیده
د ر کتابخانـۀ آسـتانقدس رضـوی ،گنجینـهای از کتـب چـاپ سـنگی وجـود دارد .در میان آنها بخشـی به
قرآنهـای چـاپ سـنگی اختصـاص دارد کـه در چاپخانههـای مختلـف بـه چـاپ رسـیدهاند .تعـدادی از
ایـن قرآنهـا در چاپخانـۀ سـنگی شـهر بخـارا چـاپ شـدهاند ،زمانـی که بخـارا جـزوی از خراسـان بزرگ
محسـوب میشـد .چاپخانۀ سـنگی بارانوفسـکی درخانات بخـارا ،فعالیت خـود را در سـال 1901م .آغاز
کـرد .دورۀ انتشـار کتابهـای چـاپ سـنگی در بخـارا بسـیار کوتـاه بـود و فقـط تـا دو دهـۀ نخسـت
قـرن بیسـتم ادامـه داشـت .مقالـۀ پیـش رو بـه بررسـی ویژگیهـای صوری(فرمـی) صفحههـای افتتـاح
قرآنهـای چـاپ سـنگی کـه در چاپخانههـای بخـارا بـه چـاپ رسـیده میپـردازد تـا علاوه بـر معرفی و
توصیـف تزیینـات و تقسـیامت صفحـه ،اشـارهای کنـد بـه تأثیراتی کـه محل چـاپ بـر روی ویژگیهای
صـوری ایـن قرآنها داشـته اسـت.
كلید واژه :قرآن ،چاپ سنگی ،صفحۀ افتتاح ،هرن عرص قاجار ،گرافیک ،صفحهآرایی.
* کارشناس ارشد ارتباط تصویری مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فردوس
lalehkhoshmood@yahoo.com
مقاله مستخرج از پایان نامه با عنوان «بررسی ویژگی های صوری صفحه های افتتاح قرآن
چاپ سنگی موجود در کتابخانه آستان قدس رضوی» به راهنامیی دکرت مهدی صحراگرد

درمیـان هرنهاییکـه بـه برکت اسلام رواج یافته اسـت،
کتابآرایـی قـرآن از جایگاه ویژهای برخورداراسـت .کاتبان
قـرآن بـرای تأکیـد وتذکـر بـر تقدّس متن کالم الهی سـعی
در ارایـۀ هـر چـه بهتر و زیباترآن داشـتند و بـا بهرهگیری
از انـواع هرنهـا و عنارصی چون رنـگ و نقش ،صفحهآرایی
ط و تذهیـب بـه تزییـن مصحـف رشیـف
و ...درکنارخـ 
پرداختنـد .در ایـران نیز هرنمندان بـر آرایش صفحات قرآن
همـتگامردنـد و روشهـا و اصـول متنوعـی را بهوجـود
آوردند.
بـا ورود چـاپ و رواج چـاپ سـنگی ،پنجـرهای نـو بـه
کتابت و تزیین گشـوده شـد .چاپ سـنگی جای استنسـاخ
را بعـد از ورود چـاپ رسبـی گرفـت و ویژگیهـای نسـخ
خطـی را در قالبـی جدیـد زنـده کـرد.
چـاپ سـنگی میـراثدار سـنن کتابآرایـی و دوران
شـکوفاییآن بـه حسـاب میآیـد .صفحـات افتتـاح قرآنها
اغلـب زیباتریـن تزیینات را د ر کنار نخسـتین آیات قرآن با
خطـی زیبـا دارد .دو صفحـۀ روبـهرو در ا ّول كتـاب مقدس
شـامل سـورۀ حمـد و آیـات ابتدایـی سـورۀ بقـره بـوده كه
معمـوالً بـا صفحهبندی ،تزیینـات و تذهیب همراه اسـت.
مجموعـۀ آسـتان قـدس رضـوی دربردارنـدۀ شمار قابل
توجهـی از قـرآن هـای چـاپ سـنگی اسـت کـه مبنـای
مطالعـۀ خـط و تذهیـب ایـن آثـار اسـت .محـل چـاپ
برخـی از ایـن آثـار مشـخص اسـت از ایـن رو مجموعـۀ
مناسـبی بـرای مطالعـه سـبک هـای منطقـه ای در چـاپ
سـنگی تلقـی مـی شـود.
در ایـن پژوهـش قرآنهای چاپ شـده در چاپخانههای
بخـارا جهت بررسـی انتخاب شـده اسـت ،علاوه بر معرفی
ایـن نسـخهها و بررسـی ویژگیهـای صـوری صفحههـای
افتتـاح ایـن قرآنهـا بـه چگونگـی تقسـیامت صفحـه،
تزیینـات ،حاشـیه و رسلـوح و رنگهـای اسـتفاده شـده آن
پـی بربیم.
سـؤال اصلـی ایـن تحقیق به بررسـی ویژگیهـای برصی
صفحـات افتتـاح قرآنهـای چاپ سـنگی نسـخ چاپ شـده
در بخـارا اختصـاص دارد و ضمن آن مواردی چون چگونگی
تقسـیم فضـا در صفحـات افتتـاح قرآنهـای چـاپ سـنگی
بخـارا و نیـز تزیینـات و جزییات مـورد اسـتفاده در صفحات
افتتاح قرآنهای چاپ سـنگی بخارا؛ چگونگی تقسـیم بندی
صفحـۀ افتتاح قرآنهای چاپ سـنگی بخـارا و رابطۀ محل
چـاپ و طراحـی صفحـات افتتاح قرآن جسـتجو می شـود.
گفتنـی اسـت پیـش از ایـن نـدا شـفیقی در «بررسـی

سـیر تحـ ّول تزیینات صفحـات افتتاح قران مجید از سـدۀ
پنجـم تـا پایـان سـدۀ دوازدهم هجـری قمـری» ،صفحات
افتتـاح قـرآن هـای خطی را بررسـی کرده اسـت که هم در
دامنـۀ زمانـی و هـم آثار مورد بررسـی با تحقیـق پیش او
متفاوت اسـت.

چاپ سنگی در ایران:

تاریـخ چـاپ در ایـران ،همچـون اغلـب کشـورهای
خاورمیانـه و خـاو ر نزدیـک ،قدمـت زیـادی نـدارد .چـاپ
رسبـی در ایـران بـه حـدود اواخـر قـرن  12بازمیگـردد؛
ا ّمـا ایـن رویکـرد مورد اسـتقبال عموم مـردم قـرار نگرفت.
از دالیـل آن ،نخسـت اینکـه نیـاز بـه تحـول و رو آوردن
بـه مدرنیتـه احسـاس نشـده بـود و دیگـر اینکـه چشـم
انـدکْ مـردمِ باسـواد ایرانـی بـه خطـوط سـنتی و سـیال و
خوشتـراش خـو گرفتـه بـود ،کـه در چـاپ رسبـی فراهـم
منیشـد( .مارزلـف)31: 1390 ،
در نیمـۀ دوم قـرن نوزدهـم ،چـاپ بـا حـروف متحـرک
رسبـی بـرای مـدت طوالنی بهکلـی در ایـران کنار گذاشـته
شـد و سـپس چاپ سـنگی جایگزین آن گردید ( .بابا زاده،
)28 : 1378
واژۀ چاپسـنگی یـا لیتوگرافـی از لغـت یونانـی لیتـو
بـه معنـای سـنگ و گرافی بـه معنای نوشتن گرفته شـده
اسـت .شـیوۀ چـاپ سـنگی کـه بیـن سـالهای  1769تـا
1798م .توسـط الویـز زنفلـدر آملانـی ابـداع شـد تـا سـال
1818م .مرجعیـت یافـت( .پاولـو ناشـچلگوا)8: 1386،
گذشـته از خوشنویسـی زیبـا ،ارزش واالی ایـن کتابهـا
در تذهیـب و تصاویـر ظریـف و پـرکار ،تجلی یافته اسـت.
از ایـن رو بدیهـی اسـت کـه نـارشان دیـر یـا زود بـه دنبال
امـکان بـه خدمـت گرفنت کاتبـان ،مذ ّهبـان و تصویرسـازان
رفتهانـد تـا بـا مشـارکت هـم در تولیـد کتابهـای چـاپ
سـنگی همـکاری کنند.
در واقـع همان شـیوهای کـ ه در تولیـد نسـخ خطـی به
کار گرفتـه میشـد ،در انتشـار کتابهـای چـاپ سـنگی
نیـز بـه کار رفـت .تزیینـات یـک کتـاب شـامل جدولهـا،
خطـوط مشـخصکنندۀ سـاختار متن ،رسلوحهـای تذهیب
شـده و تصاویـر بوده اسـت .هرکدام از ایـن عنارص تزیینی
درکتابهـای چـاپ سـنگی همچـون نسـخ خطـی بایـد
توسـط گروهـی از هرنمنـدان اجـرا میشـد.
در آن دوران ایـران وسـعت زیـادی داشـته ،آذربایجـان
و بخـارا نیـز جـزو ایـران بـه حسـاب مـی آمدنـد و
چاپخانههـای مختلفـی بـرای چـاپ کتـب سـنگی در
شـهرهایی همچـون :تربیـز ،تهـران ،بخـارا ،آذربایجـان،

مشـهد ،شـیراز ،رشـت و کاشـان دایـر گردیـد.
در کتابخانـۀ آسـتانقدس رضـوی تقریباً حـدود  60مورد
قـرآن تذهیـب شـده وجـود دارد کـه در چاپخانههـای:
تربیـز ،تهـران ،مببئـی ،آذربایجـان ،برلیـن ،بخـارا ،ترکیـه بـه
چـاپ رسـیدهاند ،البتـه محـل چـاپ برخـی از ایـن قرآنها
مشـخص نیسـت .در ایـن تحقیق بـه بررسـی قرآنهایی که
در چاپخانـۀ بخـارا بـه چـاپ رسـیده خواهیـم پرداخـت.

نسخههای چاپ بخارا:

یکـی از مهمتریـن مراکـز دارای چاپخانـۀ سـنگی کـه در
رشق کشـور فعالیت داشـته و در آن به زبانهای فارسـی و
ترکـی ،کتابهـای داسـتانی و مذهبـی به چاپ میرسـیده،
چاپخانۀ شـهر بخارا بوده اسـت.
«چاپخانـۀ سـنگی بارانوفسـکی در خانـات بخـارا،
فعالیـت خـود را در سـال 1901م .آغـاز کـرد .مالـک ایـن
چاپخانـه در سـالهای 1903-4م .شـخصی بـه نـام لویـن
بـود  ...چاپخانـۀ سـنگی و رسبی لویـن از 1910تـا1913م.
دوبـاره بـه کار افتـاد .دورۀ انتشـار کتابهای چاپ سـنگی
در ترکسـتان و بخـارا بسـیار کوتـاه بـود و فقط تـا دو دهۀ
نخسـت قـرن بیسـتم ادامه داشـت .بیشتر کتابهـا در این
منطقـه بین 1905م .تـا 1917م .منترش شـدهاند ...در جریان
اقدامـات ملّـی سـازی و اسـتقالل طلبانـه ،چاپخانههـای
ترکسـتان فعالیـت خود را در مـارس 1918م .متوقف کردند.
چاپخانـۀ سـنگی بخارا نیز تـا سـال 1338ه.ق1919-20/م .به
فعالیت خـود ادامـه داد»(شـگلوا.)67-66: 1391،
در میـان قرآنهایـی کـه بـه ثبـت کتابخانۀ آسـتانقدس
رضـوی رسـیده چهـار نسـخه در بخارا چاپ شـده کـه البته
سـه مـورد آن کاملاً شـبیه بـه هـم اسـت و یـک نسـخه بـا
تزییـن متفـاوت از مجمـوع چهـار اثـر دیده میشـود.
در این نسخه ،آیات ،بدون تزیین ،در کادری مستطیلشکل
در وسـط صفحه آورده شـده اسـت و در پایان هر آیه نشـان
آیـات بـه شـکل یک بـرگ قرمز رنـگ با حروفـی کـه در باالی
این نشـانها نوشـته شـده ،دیده میشود.
ایـن اثر رسلوح ندارد و متفـاوت ازآثار دیگر چاپی دارای
تزیینـات بـدون رنـگ زمینـه اسـت کـه باعث خلوتـی و به
چشـم آمـد ن ریزتریـن تزیینات اسـت .حاشـیه بـا تزیینات
یکدسـت گل و بـرگ و شـاخههای پیچـان بـه رنگ طالیی
ترسـیم شـده اسـت .کادرکشـیها بـا خطـوط طالیـی رنگ
و تزیینـات بـه رنـگ قرمـز و طالیی اسـت و آیـات قرآن به
رنگ سـیاه نوشـته شـده اسـت .در کتیبۀ صدر که در باالی
آیـات قـرار دارد ،نـام سـوره به رنـگ قرمـز و در کتیبۀ ذیل
کـه در قسـمت پاییـن آیـات قـرار دارد ،محـل وحـی آیـات

نوشـته شـده اسـت(.تصویر )1در آنالیـز خطی ،تقسـیامت
صفحـه را کـه معمـوالً بـا قوانیـن تقسـیامت طالیـی انجام
گرفتـه میتـوان بهطـور دقیـق مشـاهده منود.
سـه اثـر دیگـر کاملاً مشـابه هـم هسـتند .همـۀ مـوارد
در سـال 1334ه.ق .بـا کتابـت احمدکاتـب و در مطبعـۀ
لویـن بـه چاپ رسـیده اسـت .ابعـاد یکـی از آنهـا ،20×12
وقفشـده توسـط سـیدکاملالدین حسـینی طبقدهـی
بـوده و در سـال 1392بـه ثبـت رسـیده اسـت( .تصویـر
 )2نسـخۀ دیگـر دارای ابعـاد  21×13اسـت و واقـف آن،
سـیدکاملالدین حسـینی طبقدهـی بـوده کـه در سـال
 1385به ثبت رسـیده اسـت (تصویر )3نسـخهای که آنالیز
خطی آن ترسـیم شـده دارای ابعاد  20×12بوده ودر سـال
1377توسـط واقفـی نامعلوم به ثبت کتابخانۀ آسـتانقدس
رضـو ی رسـیده اسـت( .تصویـر.)4
تزیینـات در ایـن نسـخهها شـامل یـک رسلـوحویـک
حاشـیه اسـت کـه در پاییـن آن قـرار دار د وکاملاً جـدا از
هـم هسـتند .بـا خطـوط ضخیـم بـه رنـگ طالیـی و قرمـز
کادری بـرای رسلـوح کشـیده شـده اسـت .کادرکشـی قرمز
رنـگ فقـط در رسلـوح دیده میشـود .دو مثلـث رو به باال
و پـر از نقـش بـه رنـگ رسمـهای و طالیی و قرمـز رنگ در
رسلـوح دیـده میشـود .تعـدادی تزییـن خطی نیز تـا باالی
کادر بـه رنگ سـیاه کشـیده شـده اسـت.
در حاشـیۀ پاییـن رسلـوح تزیینـات طالیـی رنـگ در
زمینـۀ رسمـهای با اشـکال هندسـی یکنواخت ترسـیم شـده
اسـت .تزیینـات چاپـی هسـتند.کتیبه صـدر نـدارد و فقـط
کتیبـۀ ذیـل در پاییـن صفحـه بـه رنـگ طالیـی و با نوشـتۀ
روشـنآورده شـده اسـت که کامالً جدا از منت آیات اسـت.
نـام سـوره برخلاف نسـخههای معمـول ،در کتیبـۀ ذیـل
آورده شـده اسـت.
نشـان آیـات،گـوی طالیـی اسـت کـه درانتهـای آیـات
آمـده و برخـی حـروف نیز به رنگ قرمز در بـاالی آن دیده
میشـود .ممکـن اسـت بـرای چـاپ ایـن نسـخهها از یـک
کلیشـه اسـتفاده شـده باشـد چـرا کـه هیـچ تفاوتـی بیـن
آنهـا یافـت نشـده اسـت .هیـچ یـک از نسـخهها صفحـۀ
قبـل از صفحـه افتتـاح نـدارد .تقسـیامت در ایـن صفحات
بهگونـهای اسـت کـه گویـی بـر روی تزیینـات زمینـۀ
یکنواخـت ،کادرهایـی جهـت قرارگیـری آیـات و کتیبههـا
قـرار داده شـده اسـت.
نسـخههایی درکتابخانۀ آسـتانقدس به ثبت رسـیدهاند
که محل چاپ آنها مشـخص نیسـت .در میان این نسـخه ها
یـک نسـخه کاملاً شـبیه به نسـخههای چـاپ سـنگی بخارا

دیده میشـود .ابعاد نسـخه  22/5×15بوده که توسـط رییس
دفرت تولیت آسـتانقدسبه کتابخانۀ آسـتانقدس رضوی اهدا
گردیده و در بهمن  1392به ثبت رسـیده اسـت.
آیـات قـرآن در ایـن نسـخه نیـز در وسـط صفحـه بـه
صـورت مسـتطیل عمـودی نگاشـته شـده اسـت .در زمینـۀ
آیـات تزییناتـی وجـود ندارد(.تصویـر  )5نشـان آیـات
بـه شـکل یـک بـرگ قرمـز رنـگ بـا حروفـی کـه در بـاالی
ایـن نشـانها نوشـته شـده اسـت .کادرکشـیها بـه رنـگ
رسمـهای و قرمـز و طالیـی اسـت .ایـن اثـر رسلوح نـدارد و
حاشـیه دارای تزیینـات یکدسـت گل و بـرگ و شـاخههای
پیچـان بـه رنـگ طالیی بـوده که بـدون رنگ زمینه ترسـیم
شـده اسـت .در چهـار طـرف کادر آیـات قـرآن مثلثهایی
دیده میشـود که از حاشـیه بیرون زده اسـت .تزییناتی نیز
در حاشـیۀ بیرونـی وجـود دارد .در بـاالی آیـات ،در کادری
نـام سـوره و محـل وحـی آن آورده شـده اسـت .بـا دقیـق
شـدن در نشـان آیـات و فـرم تزیینـات و رنگهـا میتـوان
تشـابهاتی آشـکار بـا تصویـر  1یافت.

جدول  -1خالصۀ خصوصیات
برصی صفحات افتتاح قرآنهای
نسخههای چاپ شده در بخارا:

نتیجهگیری:

بررسـیهای قرآنهـای چـاپ شـده در بخـارا محفـوظ
درکتابخانـۀ آسـتانقدس رضـوی نشـان مـی دهـد تزیینـات
قرآنهـای چـاپ سـنگی ایـن منطقـه ویژگیهایـی دارد کـه
در نسـخههایی کـه در چاپخانههـای مناطق دیگـر به چاپ
رسـیده کمرت دیده میشـود :خطی بودن تزیینات ،اسـتفاده
از رنگهـای طالیـی و رسمـهای و قرمـز ،البتـه بـا ارجحیـت
طالیی که بیشترین اسـتفاده را در تزیینات این قرآنها دارد.
تنهـا رسلوحـی کـه در این نسـخهها دیده میشـود همچون
تاجـی بـر رس حاکمان یا رس تخت سلاطین اسـت ،تزیینات
آن یـادآور صفحـات نگارگـری اسـت و در بـاالی صفحـه به
صـورت مجـزا دیده میشـود.
نداشتن تزییـن در بیـن آیات و اسـتفاده از شـکل سـادۀ
بـرگ در نشـان آیـات جلب توجـه میکند .تزیینـات ریز که
هـم در حاشـیهها و هـم در بـاالی رسلـوح دیـده میشـود
همگـی بـه صـورت خطـی هسـتند .در بیشتر نسـخهها
کتیبـۀ صـدر بـه شـکل کادری سـاده و بـدون تزییـن و یـا با
تزیینـات انـدک در بـاالی آیـات آورده شـده اسـت .در یـک
نسـخه کتیبـه ذیـل بـه شـکل جداگانـه در زیـر آیـات آورده
شـده اسـت .بافـت یکنواخـت و بـدون زمینۀ رنگـی هم در
دو نسـخه دیـده میشـود و میتـوان آن را جزو خصوصیات
ایـن نسـخ دانسـت که باعث ایجاد شـیوهای منحصر به فرد
شـده اسـت .این خصوصیت در میان نسـخههای دیگر قابل
تفکیک و شناسـایی اسـت.

جدول– 2جزییات تصویری تزیینات
صفحات افتتاح قرآنهای چاپ بخارا.

منابع
 .۱بابا زاده ،شـهال( .)1378تاریخ چاپ سـنگی در ایران .تهران.
طهوری.
 .۲پاولوناشـچلگوا ،الیمپیـادا( .)1386تاریـخ چـاپ سـنگی در
ایـران .ترجمـه پرویـن منـزوی .تهـران .معین.
 .۳شـلگوا ،اوملپیادا«.تاریخچۀ چاپ سـنگی فارسـی در آسـیای
میانـه» بهـرام فرهمندپـور ،چاپ سـنگی فارسـی از نگاه رشق
شناسـان .شـهروز مهاجر ،ارکیده ترابـی .تهران.
 .۴صحراگـرد ،مهـدی( .)1387مصحـف روشـن :معرفی برخی

نسـخههای قـرآن در موزههـای شـیراز قـرن هفتـم تـا نهـم
هجـری .تهـران .فرهنگسـتان هنر جمهوری اسلامی ایـران.
 .۵مارزلـف ،اولریـش ( .)1390تصویرسـازی داسـتانی
درکتابهـای چاپ سـنگی فارسـی .ترجمۀ شـهروز مهاجر.
تهـران .چـاپ و نشر نظـر.

تصویر -1صفحۀ افتتاح قرآن.
کتابخانۀآستان قدس رضوی.کاتب میر
فیض .بخارا .مطبعه لوین.1337.44569.

تصویر  -3صفحۀ افتتاح قرآن.کتابخانۀ
آستان قدس رضوی.کاتب :احمد کاتب .بخارا.
مطبعۀ لوین.1334 .43122 .

تصویر  4صفحۀ افتتاح قرآن.کتابخانۀآستان
قدس رضوی.کاتب :احمد کاتب .بخارا .مطبعۀ
لوین.1334 .30956 .
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تصویر  -5صفحۀ افتتاح قرآن .کتابخانۀ آستان
قدس رضوی .کاتب :میرفیض .بخارا .مطبعۀ
لوین.1337.44569.

تصویر  -2صفحۀ افتتاح قرآن.کتابخانۀ آستان
قدس رضوی.کاتب :احمد کاتب .بخارا.
مطبعۀ لوین.1334 . 34941 .
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شیروانیپوش مخمل رسمهدوزی،کد  ، ۰۲۴تاریخ :دورۀ قاجار ،واقف :مسعودمیرزا و حسینمیرزا (فرزندان نارصالدینشاه)
شاهکارهای هرنی در آستان قدس رضوی ،رضیح پوش ها و صندوق پوش ها

قطعهاینویافته
از رضیح مطهر رضوی

بهزاد نعمتی*

رضیـح مطهـر یکـی از منادهـای بسـیار مهـم حرم رضوی اسـت
کـه هـم از نظـر موقعیـت مکانـی آن بـر فـراز مـزار امـام و هم از
حیـث هنری بـه عنـوان یـک صنعـت دسـتی فوقالعـاده نفیـس،
مـورد توجـه خـاص زائران و شـیفتگان حضرت رضا (ع) میباشـد.
رضیحهـای مطهـر همـواره توسـط نامآورترین هرنمنـدان طراحی،
با همت رسشـناسترین و تواناترین صنعتگـران و هرنمندان فلزکار
سـاخته و بـا اسـتفاده از بهرتیـن عنـارص ،طرحهـا و نقـوش هرنی،
آراسـته شـده کـه ایـن مهـم در آخریـن رضیـح منصـوب در سـال
 1379ش .بـه بهرتیـن و عالیتریـن وجـه ممکـن متجلـی گردیـده
اسـت .رضیحـی کـه توسـط هرنمند شـهیر معـارص ،اسـتاد محمود
فرشـچیان طراحی و با تالش جمعی از هرنمندان زبده اجرا گردید.
اخیـرا ً مجموعه تصاویر این تعویض با عنـوان رضیح مهربانی برای
مسـتند سـاخنت هرچـه بهرت رونـد اسـتقرار این شـاهکار عظیم در
حـرم مطهـر و انعـکاس ظرایـف و دقایـق هنری آن منتشر شـد
کـه خـود سـندی گرانبهـا از ایـن اقـدام مهـم به شمار میآیـد .به
بهانـۀ انتشـار ایـن اثـر ،یادداشـت کوتاهـی در معرفـی یک قطعه
کوچـک مربـوط به یکـی از رضیحهای تاریخی بـارگاه رضوی ارائه
میگـردد .سـندی کـه به رغـم کوچکی و اختصـار متن آن ،روایتگر
یکی از برهههای حسـاس و پرماجرای حرم مطهر اسـت .این سـند
نشـان میدهـد کـه گاه نفاسـت و ارزش بـاالی رضیحهـا ،باعـث
تحریـک طمع برخی حکام سسـتعنرص شـده و به جـای تالش در
آبادانـی حـرم مطهـر ،در برخـی تنگناهای دشـوار به ایـن آثار تنها
به چشـم یک کاال و ثروت مادی نگریسـته و به آنها دسـتدرازی
کردهانـد؛ امـا اعتبـار و جایـگاه رفیـع مضجـع رشیف ،باعث شـده
بـا تغییـر رشایط ،جانشـینان بعـدی در فاصلهای کوتـاه در رفع این
آسـیبها بکوشند.
* پژوهشگر بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس.
Behnema@yahoo.com

در خزانـۀ مرکـزی آسـتان قـدس رضوی قطعـه کوچکی از
چـوب بـه ابعـاد  27در  9/3در  3س.م وجـود دارد که اطراف
آن به صورت کام و زبانه درآمده و مشـخص اسـت قسـمتی
از یـک مجموعـۀ بـه هـم پیوسـته و کالف شـده میباشـد.
دریـک روی ایـن قطعـه کتیبـهای در یازده سـطر مـو ّرب ،به
خـط نسـتعلیق تحریـری با این مضمون نگاشـته شـده:
«هو
یـا ارحـم من کل رحیم ارحمنی ،یا علی ابن موسـی الرضا
ادرکنـی ،در غـره شـهر محـرم الحرام سـنۀ هزار و صـد و نود
و نُـه نرصاللـه ابن شـا ه رخ ابن رضاقلی میرزا خلف نادرشـاه
باغـوای جمعـی از شـیاطین انـس ،رضیـح طالیی کـه قریب
دویسـت سـال بـود کـه پادشـاهان صفـوی نصـب فرمـوده
بودنـد ،برداشـتند و در سـنه هـزار و دویسـت و دو در مـاه
مبـارک رمضـان بـه سـعی نادرخانی که بـرادر ارشـد نرصالله
میـرزا بود ،بعد از فوت مشـارالیه ،بـه رسکارداری نواب اقدام
خـدام واالمقـام العبـد املذنـب االیثـم محمـد رحیـم بامتـام
رسـید .اللهـم اغفرلـی و لوالـدی یوم یقوم الحسـاب».
در روی دیگـر قطعـه نوشـته شـده« :یا علی ابن موسـی
الرضـا ادرکنی».
ایـن متن بـه وقایع سـالهای فرتت بعـد از مرگ نادرشـاه
اشـاره دارد .وقایعـی کـه در آن دسـتدرازیهای زیـادی بـه
امـوال حـرم مطهـر رخ داد و رضیحهـای مطهـر نیـز از آن
برکنـار منانـد ،هامننـد چنـد غـارت و چپـاول دیگر کـه رشح
آنهـا در یکـی از مقاالت پیشـین نرشیه آمده1و سـند حارض،
شـاهدی بـر این ماجراهاسـت.
نادرشـاه افشـار در سـال  1160ق .به دسـت یاران خودش
کشـته شـد و از این زمان تا حدود پنجاه سـال بعد ،خراسـان
و مشـهد در کشـمکش بازماندگان او و مدعیان دیگر دسـت
بـه دسـت گشـت ،حتـی آغامحمدخـان قاجار نتوانسـت در
ابتـدا سـلطۀ قاجـار را در ایـن ناحیـه کامـل کنـد ،تـا اینکـه
رسانجام جانشـینش فتحعلیشـاه ،در  1218ق .توانسـت بر
خراسـان و مشـهد چیره گردد.
اسامی نقل شده در این کتیبه چند نفر از رجال مؤثر در
رویدادهای این نیم قرن هستند .نادر شاه پیش از مرگ به
فرزند بزرگش رضاقلی ظنین شد و او را نابینا کرد و اندکی بعد
از قتل نادر ،رضاقلی نیز کشته شد .شاهرخ فرزند رضاقلی و
نوۀ نادرشاه است که در  1146ق .به دنیا آمد و بعد از قتل
نادر ،توسط مدعیان دیگر سلطنت ،در هامن سال  1160ق.
کور شد؛ اما یک سال بعد در دعوای رقیبان ،به شاهی برگزیده
گشت .حکومت این سلطان نابینا ،با فراز و فرودهای بسیار ،تا
 1210ق .و قدرت گرفنت قاجارها ادامه یافت .شاهرخ افشار

مرصع نادرشاهی مشهور بود ،در
خود نیز رضیحی را که به ّ
حرم مطهر نصب کرد .این سازه که در کتیبۀ آن نام شاهرخ
و تاریخ  1160ق .وجود دارد (رضیح مهربانی )77 :1394،در
جریان آخرین تعویض رضیح به طبقۀ زیرین بقعۀ مطهر
منتقل گردید (هامن.)76 :1394 ،
از حدود  1180ق .دو فرزند شاهرخ به نامهای نرصالله
و نادر ،که نبیرههای نادرشاه به شامر میآمدند ،از کوری
و ناتوانی پدرشان استفاده کرده ،قدرت بیشرتی گرفتند ،در
حالی که میان این دو برادر نیز رقابت و کشمکش دامئی
بود (سیدی .)271 :1378 ،نرصالله که در این زمان اوج غرور
جوانی را میگذراند و هم پهلوان و شجاع بود ،در میان
اهالی مشهد و حتی امرای خراسان محبوب شد و توانست
حملۀ مهم احمدشاه د ّرانی را دفع کند و اقتدار بیشرتی به
دست آورد .به رغم این اقتدار ،پدرش شاهرخ او را همچنان
محدود میداشت و در نتیجه نرصالله به وسوسۀ سودجویان
پیرامونش ،به ترصف اموال حرم رضوی دست زد و مقداری
طال و نقره از آب کردن قندیلها ،شمعدانها و ظروف گرانبها
به دست آورده ،تبدیل به سکه کرد .او وعده داد آنگاه که
سلطنت را از پدر به ارث بگیرد« ،یک در دو ،در عوض آن
اشیایی که اسم وام برآنها نهادهاند» به آستان قدس برگرداند!
(هامن 276 ،271 ،و .)277
سپس میان دو برادر رقابت باال گرفت و در اثر آن ،نرصالله
میرزا به شیراز ،نزد کریم خان زند گریخت و برادرش نادر
میرزا از حدود  1187ق .بر مشهد مسلط گشت و هامن
بیرسمیهای برادرش را در مشهد و حرم مطهر تکرار کرد.
وی حتی به طال و نقره و جواهرات و نفایس حرم مطهر
بسنده نکرد و به خشتها ،میل و طوق طالی گنبد مطهر و
درها و فرشهای گرانبهای آن نیز نظر داشت.
هفـت سـال بعـد و بعـد از مـرگ کریـم خـان در شـیراز،
نرصاللـه میـرزا دوبـاره از آن دیـار عـزم بازگشـت بـه مشـهد
کـرد .شـهری کـه خـود گرفتـار درگیریهـای مختلـف بـود.
نرصالله توانسـت در مقابله با برادرش نادر ،قدرت را دسـت
کـم از حـدود  1194تا  1200ق .در مشـهد به دسـت گیرد و
بـرادرش را بـه هرات متـواری کند .این چند سـال وقت افول
سـتارۀ دولـت نرصاللـه بود و منابع اشـاره دارند که حکومتی
مفلوکانه داشـته و از آن شـجاعت و تهور پیشین چیزی مناند
و در سـال  1200ق .نیـز درگذشـت .با مـرگ او ،برادرش نادر
میـرزا بـه مشـهد بازگشـت و تـا ظهور اقتـدار فتحعلیشـاه
قاجـار ،بـا فـراز و فرودهایـی ،بـه همراه پـدر در ایـن قلمرو
حضور داشـت .در سـال  1218ق .شـاه قاجار او را به انتقام
جـدش ،در تهـران کشـت .بدیـن ترتیـب ،جانشـینان نـادر و

سلسـلۀ افشـاریه از صحنۀ سیاسـی ایـران رخت بربسـتند و
حکومـت قاجار در خراسـان تثبیت شـد.
کتیبـۀ کوتاهـی کـه روی این قطعه چوب نگاشـته شـده،
دقیقـاً بـه دسـت درازی نرصاللـه بـه رضیح مطهر ،یک سـال
پیـش از مرگـش اشـاره میکنـد کـه این امـر با روایـات منابع
مبنـی بر افلاس و نگونبختی دولـت وی در آخرین ماههای
تسـلط بـر مشـهد تطبیـق دارد .همچنیـن ایـن کتیبـه بـه
برگردانـدن رضیـح بـه جای خود توسـط نادرمیـرزا هم توجه
دارد و ظاهـرا ً در همیـن زمـان بـر روی این قطعـه چوب که
احتماالً مربـوط بـه هامن رضیح بوده ،نوشـته شـده اسـت.
زمانـی کـه خـوی غارتگری نادرمیـرزا کمرت شـده و با احتیاط
بیشتری در زیـر سـایۀ حضـور پـدر در مشـهد اعمال قدرت
میکنـد و احتماالً بـا برگرداندن رضیـح به جای خـود ،تالش
دارد نـزد مـردم نظـر مسـاعدتری برای خـود ایجاد کنـد .این
نتیجهگیری با تغییر سـجع مهرهای وی هـم همخوانی دارد.
او کـه ابتـدا خود را «نادر عرص» میدانسـت ،در این سـالها
در سـجع مهرش ،عنوان فروتنانۀ «بنده شـاه دین» را برگزید.
«محمد رحیم» که تحریر کنندۀ این کتیبۀ کوتاه است،
شاید هامن شخصی باشد که در اسناد حدود  1180ق.
به عنوان خادم کشیک چهارم از او نام برده شده (سازمان
کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد آستان قدس ،اسناد شامره
 36722و  )36724و احتامالً در این زمان به مقام باالتری
دست پیدا کرده بوده و در بازگرداندن رضیح مذکور به جای
خود ،نقش مؤثری داشته و به همین مناسبت ،این یادداشت
را در قطعات داخلی رضیح نگاشته باشد.
آنچه در این کتیبه به عنوان رضیح طالیی که شاهان
صفوی در دویست سال پیش از آن نصب کرده بودند ،نام
برده شده ،احتامالً هامن رضیح یا محجر شاه طهامسبی
است که در بین صندوق چوبی و رضیح فوالدی شاه عباسی
(مشهور به رضیح فتحعلی شاهی) قرار داشته است (ر .ک.
نقدی )9 :1392 ،و بعدا ً در زمان شاهرخ شاه افشار ،رضیح
نادرشاهی در بین آن و رضیح فوالدی قرار داده شد.
رضیـح صفـوی پیکربنـدی چوبـی و شـبکههای آهنیـن
داشـت و در دورۀ پهلـوی اول و هنـگام تعمیـرات 1311ش.
بـه دلیـل پوسـیدگی شـدید قابـل تعمیـر و بازسـازی نبـود و
بـه همـراه صندوق چوبـی برچیده شـد و اکنـون کتیبههای
مشـبک طالیی بسـیار نفیسـی از آن ،در موزۀ آسـتان قدس
باقـی مانـده اسـت .اشـارۀ ایـن کتیبـه بـه «رضیـح طالیـی»
ناشـی از طالهـای زیـادی اسـت کـه علاوه بـر کتیبههـای
مشـبک ،بـه صـورت ورقههـای زریـن ،در بدنـه و حتـی
شـیروانی سـقف ایـن رضیـح کوبیـده بودنـد و در کتابچـۀ

موقوفـات آسـتان قـدس رضـوی متعلـق بـه  1285ق .بـه آن
اشـاره شـده اسـت (نقدی 1393 ،و  .)74 :1394احتامل دارد
در هنـگام جمـعآوری بقایـای نیمه متالشـی رضیـح صفوی،
ایـن قطعـه به جهت کتیبهدار بودن ،حفظ شـده و در خزانه
باقـی مانده باشـد.
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 .۱رضـا نقـدی« ،نفایـس حرم رضوی در عرص قاجار» ،آسـتان
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اسناد شماره  36722و .36724
 .3نارصیمهـر ،علـی اصغر ( .)1394رضیح مهربانی ،مشـهد:
مؤسسـۀ آفرینشهای هرنی آسـتان قدس رضوی.
 .4نقـدی ،رضـا (« .)1392بررسـی صندوقهـا و رضیحهـای
قدیمـی رضوی» ،آسـتان هنر ،ش ( 7زمسـتان).
 .5ـــــــــــــ ( 1393و « .)1394نفایس حرم رضوی در عرص
قاجار» ،آسـتان هرن ،ش  11و ( 12زمسـتان و بهار).

تاریخ ساخت مدرسۀ باالرس:

گزیدۀ تصاویر از معامری مدارس
اسالمی در مشهد
زهرا مالیریان*

چکیده
از برجسـتهترین ویژگىهـاى متـدّن و فرهنـگ اسلامى« ،مـدارس علـوم اسلامى »
هسـتند .تعالیـم اسلام و سـیرۀ پیامبر(ص) و اهـل بیت(ع) بـه بركت تالش و كوشـش
ایـن مراكـز از آغـاز ظهـور و گسترش اسلام در اقىص نقاط جهـان امكانپذیر شـد؛ زیرا
بـا توسـعۀ نفـوذ اسلام در كشـورها و آشـنایى مردم با فرهنـگ و تعالیم غنى اسلامى،
اسـتقبال عمومـى مـردم بـراى آمـوزش و فراگیـرى احـكام اسلامى طلـب مىكـرد كـه
مراكـزى بـراى آمـوزش و تعلیم احكام و معارف واالى اسلام ایجاد شـود ،از این رو ابتدا
مسـاجد بـه عنـوان ا ّولیـن مراكـز آمـوزىش ،مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت؛ ا ّما با گسترش
روزافـزون طالبـان علـوم اسلامى ،مراكـز جدیـدى بـه نـام «مدرسـه» به وجـود آمد كه
تـا كنـون پایگاههـاى علـم و اندیشـه و خاسـتگاه هزاران فقیـه ،دانشـمند و دانشپژوه
بـوده اسـت .در ایـن میان مـدارس علوم دینى خراسـان بزرگ ،بهویژه حوزۀ كهنسـال و
پرمایـۀ مشـهد مقـدس از اهم ّیـت و جایگاهـى رفیع برخوردار اسـت.
در دورۀ تیموریـان ،شـهر مشـهد شـاهد رشـد و شـکوفایی فرهنگـی ،اجتامعـی و
بهخصـوص تحـ ّوالت جـدّی در پیدایـش معماری اسلامی بـود .در ایـن زمـان علاوه
بـر مسـجد زیبـا و باشـکوه گوهرشـاد ،مـدارس مه ّمی چـون باالرس ،سـید میـرزا ،دودر،
پریـزاد بـا معماری و طرحهـای بسـیار عالـی احـداث شـد کـه دو مدرسـۀ اخیـر هنوز
پابرجاسـت.
در مطالعـه و تحقیـق پیرامون مدارس تاریخی حوزۀ علمیه مشـهد  18مدرسـه مربوط
بـه دوران تیموریـان ،صفویـان ،قاجاریـان بررسـی شـدند .گرچـه هـم اکنـون فقـط 6
مدرسـه از ایـن تعـداد (نواب ،خیراتخان ،عباسـقلی خـان ،میرزاجعفر ،پریـزاد ،دودر)
برجـای مانـده و دیگـر مـدارس تاریخـی کهن ماننـد مدارس حاجحسـن ،باقریـه ،ابدال
خـان ،سـلیامنیه ،مدرسـه نـو ،رضـوان ،فاضلخـان ،پاییـن پـا ،مستشـاریه ،حـاج صالـح
بخارایـی و حـاج آقاخـان بهکلـی نابـود شـدهاند .در این نوشـتار بـا هدف نشـان دادن
سـبک معماری و هنر اسلامی در بافـت مـدارس تاریخـی در مشـهد نگاهى گـذرا بر
تعـدادى عکسهـای آنهـا خواهیم داشـت.
حـدود  344عکـس از مدارس اسلامی در مشـهد و اطراف حرم در مرکـز مدیریت امور
اسـناد و مطبوعـات سـازمان کتابخانههـا موجود اسـت .عمدۀ این عکسهـا مربوط به
سـاختامن و بنـای دورۀ تخریـب یا بازسـازی اسـت .بـا این حال از بررسـی این عکسها
میتـوان بـه نوع و شـیوۀ معامری مدارس اسلامی دسـت یافت.
* کارشناس علوم ارتباطات اجتامعی
zahra.malayeriyan@gmail.com

مدرسـه بـاالرس در سـال  ،۱۰۹۱در زمـان شـاه سـلیامن
صفـوی ،بـه دسـت میـرزا مح ّمدخـان ،وزیر کل خراسـان و
هـرات ،در سـال  ،۱۲۰۳بعد از مدتـی طوالنی که بهصورت
مخروبـه درآمـده بـود ،بـه همـت حـاج میـرزا عبدالجـواد،
فرزنـد میـرزا مهـدی شـهید ،از علمای بـزرگ مشـهد و بـار
سـوم در سـال  ۱۲۷۱بازسـازی شـد.

وضعیت فعلی مدرسه باالرس:

امـروزه ،بـه علت گسترش اطـراف حرم ،از مدرسـه اثری
باقـی نیسـت و بـه دارالوالیـه و کفشکـن جدیداالحـداث
الحاق شـده اسـت.

بانی مدرسۀ باالرس:

بانـی و واقـف اصلـی آن دقیقـاً معلوم نیسـت ،به گفتۀ
اعتامدالسـلطنه ،احتمال مـیرود کـه یکـی از شـاهزادگان
تیمـوری آن را بنـا کـرده باشـد .برخـی از کارشناسـان نیـز
کـه آرامـگاه میـرزا ابوالقاسـم بابربنبایسنقربنشـاهرخ را
زیر گنبد شمالرشقی مدرسـه یافتهاند ،سـاختامن آن را به
میـرزا شـاهرخ تیمـوری نسـبت دادهاند.

ویژگیهای بنای باالرس:

ایـن مدرسـه ،همزمـان بـا دو مدرسـۀ پریـزاد و دودر
سـاخته شـده اسـت .مدرسـۀ بـاالرس ،صحـن کوچکـی
بـا چهـار ایـوان و  ۲۱حجـره در دو طبقـه بـرای سـکونت
طلاّب و مهامنـان داشـت و مدخـل آن در حاشـیۀ رشقـی
ِ
نزدیـک صحـن کهنه ،قـرار گرفته بود .سـطح
بـازار زنجیـر،
جرزهـا و لچکـی غرفـه و ایوانهـا بـا کاشـی هفترنـگ با
طرحهای اسـلیمی و ختایی و اسـلیمی قطـور و کَلوکهای
آجـر و کاشـی تزییـن شـده بود .چهـار ردیف پلّـه در چهار
طـرف کنـج دیوارها ،طبقۀ ا ّول را به طبقـۀ دوم راه میداد.

مؤسس مدرسۀ پریزاد:
تاریخ ساخت و ّ

در هیچیـک از کتیبههـای موجود در بنا ،سـال سـاخت
نوشـته نشـده اسـت .کتیبـۀ رسدر ورودی تاریـخ ۱۰۹۱ق.
را دارد و متن آن از مرمـت مدرسـه توسـط نجفقلیخان
بیگلربیگـی قندهـار بـا اهتمام مح ّمدباقربیـگ و سـعی
میـرزا شـکرالله در زمـان شاهسـلیامن صفـوی حکایـت
دارد .ایـن کتیبـه کـه  ۳طـرف بدنـۀ رسدر ورودی را دور
زده ،بـه قلـم ثلـث به رنـگ زرد بر زمینۀ الجوردی نوشـته
شـده است.

مؤسس مدرسۀ پریزاد:
ّ

بانـی آن پریـزاد ،ندیمـۀ گوهرشـاد آغا ،همرس شـاهرخ،
بـوده اسـت .او ایـن مدرسـه را همزمـان بـا برپایی مسـجد
جامـع گوهرشـاد و از مازاد مصالح آن بنـا نهاد .پریزادخانم
از نـوادگان ربیـع بـن َخیْثَـم ،معـروف بـه خواجهربیـع
(متوفـی  ۶۱یـا  )۶۳و همسر میـرزا میرک حسـینی ،متولی
مـزار خواجهربیـع ،بـود .پریـزاد طبـق وقفنامـهای مفصل
که نسـخۀ اصل آن در ادارۀ اوقاف خراسـان موجود اسـت،
تولیـت ایـن مدرسـه و موقوفـات بسـیار آن را کـه بـرای
مسـتمری ماهانـۀ طلاب و دیگـر هزینههـا منظور داشـته
بـود ،بـه همسرش تفویـض کرد.

ویژگی بنا و ساختامن مدرسۀ پریزاد:

ورودی کنونـی بنـا در ضلـع غربـی ،دهلیـزی نسـبتاً
طوالنـی با طاق قوسـی اسـت .منـای بیرونـی آن دارای یک
نیمگنبـد با مقرنسهـای گچی ،از مرمتهـای دورۀ صفوی
اسـت کـه تزیینات پیشـین را پوشـانده اسـت .گنبدخانهای
در پشـت ایوان رشقی واقع شـده اسـت که به گنبدخانهای
دیگـر در گوشـۀ جنوب رشقی راه مییابـد .در وضع کنونی
به سـبب مرمتهای گسترده و مکرر و نیـز افزایش حدود
یـک متر بـر ارتفاع بنـای اصلـی ،فضای صحن تنـگ ،دلگیر
و ناخوشـایند بـه نظر میرسـد.
ایوان جنوبی کمی عقب نشسته است و محرابی کوچک
و خالـی از تزییـن در انتهـای آن قـرار دارد .ایـن ایـوان دارای
تزییناتـی شـامل ترکیبـی از آجـر و کاشـی اسـت کـه احتامالً
باقیمانـدۀ تزیینـات بنای اصلـی در دورۀ تیموری اسـت ،ا ّما
طـاق خـام آسـتانۀ آن بـه یقیـن از مرمتهای بعدی اسـت.
ایوان شمالی نیـز مانند ایوان جنوبی عقب نشسـتگی دارد،
ا ّمـا عـاری از تزییـن اسـت .عالیتریـن منونۀ تزیینـات بنا که
از دورۀ تیمـوری باقـی مانـده اسـت ،در ایـوان رشقـی دیـده
میشـود .بدنه و طاق ایوان با نقوش گل و برگ شـیوه یافته
درون طرحهـای شـبدری در میـان قاببنـدی رسارس آجـری
پوشـیده شـده اسـت .رنگبندی اصلـی این نقـوش آبی تیره
و روشـن ،سـبز تیره ،سـیاه ته بنفش ،کهربایی و سفید است.
حرکـت تقریبـاً مـواج قاببندیهـا بـا تنوعـی پیچیدهتر در
مسـجد کبـود تربیز دیده میشـود.
در انتهـای ایـوان کتیبـه زیبایـی از کاشـی معـرق بـا قلم
ثلـث سـفید رنـگ بر زمینۀ آبـی تیره وجـود دارد .در بخش
فوقانـی آن نیـز کتیبـهای به خط کوفی و بـه رنگ کهربایی
یافـت میشـود کـه زمینۀ آن سـبز تیره اسـت .ایـوان غربی
از ایوانهـای دیگر بسـیار کمعمقتر اسـت ،دیـوار انتهایی
آن دارای تزیینـات تلفیـق آجـر و کاشـی شـامل طرحهـای

مؤسس مدرسۀ میرزا جعفر:
شـبدری اسـت کـه درون آنهـا بـا نقـوش گل و بـرگ شـیوه تاریخ ساخت و ّ

یافتـه ،پر شـده اسـت .با اینکـه بخشـی از آن از میان رفته،
ا ّمـا آثـار باقیمانـده هامنند تزیینات مدرسـۀ غیاثیه خرگرد
متعلق بـه دورۀ تیموری اسـت.

ایـن بنـا از بناهـای بـاارزش دورۀ صفویـه بـه شمار
میآیـد کـه بـه سـال ۱۰۵۹ق .بـه همـت شـخصی بـه نـام
میـرزا جعفـر رسوقـدی (از بازرگانـان معـروف خراسـان که
با هندوسـتان داد و سـتد داشـته) سـاخته شـده و در سـال
۱۲۸۵ق .به دسـتور ظهیرالدوله ،والی خراسـان ،مرمت و با
کاشـیهای معـرق و سـبک معامری بسـیار ممتـازی تزیین
گشـته است.

مؤسس مدرسۀ خیرات خان:
تاریخ ساخت و ّ

تاریخ ساخت مدرسۀ باقریه:

مؤسس مدرسۀ دودر:
تاریخ ساخت و ّ

بانـی مدرسـه ،امیریوسـف خواجـه بهـادر ،ملقـب بـه
غیاثالدیـن ،از امـرای خراسـان بـوده که درسـال  843ه.ق.
مدرسـه را بنـا نهـاد .آرامـگاه بانـی مدرسـۀ امیـر یوسـف
خواجـه (متوفـای  846ق ).در زیـر گنبـد جنوبـی مدرسـه ویژگیهای بنا و ساختامن مدرسۀ میرزا جعفر:
قـرار دارد.
از جمله گنجینههـای نفیس معامری این بنا ،گچبریهای
زیبـای در ورودی مدرسـه بود که متأسـفانه با گذشـت زمان
ویژگی بنا و ساختامن مدرسۀ دودر:
ایـن بنـای تاریخی در زمینى به وسـعت  500مرتمربع نابـود شـده اسـت .از دیگـر نفایـس مدرسـۀ میـرزا جعفـر
در دو طبقـه سـاختامن ،شـامل  32حجـره احـداث شـده میتـوان ایوان شمالی مدرسـه را نـام برد کـه دارای مقرنس،
کـه از معمارى بناهـاى چهـار ایـواىن دورۀ تیمـورى پیـروى کاشـیکاری معـرق و کتیبههـای بسـیار کمنظیـر اسـت .این
مىکنـد .امـروزه از ایـن بنـا بـه عنـوان «دارالقـران الکریم» ایـوان نفیـس و کتابخانـۀ آن همچنـان بهصـورت ا ّولیه باقی
مانـده و هیچ آسـیبی به آن نرسـیده اسـت.
جهـت فعالیتهـای متنـوع قرآنـی اسـتفاده میشـود.
مدرسـۀ خیـرات خـان از مـدارس دورۀ صفـوى اسـت كه
بـه هنـگام حكومت شـاه عبـاس دوم ( 1052ـ 1077ق ).بنا
شـده اسـت ،بـاىن آن فـردى بـه نـام خیـرات خـان بـوده كه
قبـل از امتـام بنـا درگذشـته و از ایـن رو مدرسـه بـه نـام او
مشـهور شـده است.

ویژگی بنا و ساختامن مدرسۀ خیرات خان:

مسـاحت ایـن بنـا حـدود  1500مرتمربـع و در دو طبقه
پیرامـون حیـاط مركـزى احـداث شـده اسـت که تعـداد 79
حجـره دارد .در دو ضلـع شمال و جنوب بنـا دو ایوان قرار
دارد كـه دو ورودى مدرسـه در آنهـا واقع شـده اسـت.

احـداث آن براسـاس متن کتیبـه ،در سـال  ،۱۰۸۳هنـگام
سـلطنت شـاه سـلیامن ا ّول صفوی ( ۱۰۷۷یا ۱۰۷۸ـ )۱۱۰۵
صـورت گرفتـه اسـت ،ا ّما برخـی تاریخنـگاران معتقدند که
مدرسـه پیـش از ایـن تاریـخ پایهگـذاری شـده و در سـال
 ۱۰۸۳بنـای آن بـه همـت مالمح ّمدباقـر سـبزواری و بـا
تخصیـص مقـداری املاک و چنـد دکان و تعـدادی کتـاب
بهعنـوان وقـف بـر مدرسـه مر ّمت شـده اسـت ،بـه همین
دلیـل و نیـز بـه سـبب حضـور سـبزواری بـرای تدریـس در
مدرسـه ،بـه «مالمح ّمدباقـر» و پـس از آن بـه «باقریـه»
شـهرت یافته اسـت.

ویژگی بنا و ساختامن مدرسۀ نواب:

مدرسـۀ نـواب متعلـق بـه دورۀ معـارص اسـت کـه در
خیابـان شـیرازی کنونـی (بـاال خیابـان) واقـع شـده و در
تاریـخ  ۲۶تیـر  ۱۳۵۷با شمارۀ ثبـت  ۱۶۱۵بهعنوان یکی از
آثـار ملـی ایـران بـه ثبت رسـیده اسـت.

وضعیت کنونی:

مدرسـۀ نـواب اکنـون نیـز بهعنـوان یکـی از مـدارس
علمیـۀ تخصصـی حـوزۀ علمیـۀ خراسـان فعـال اسـت و
طلاب ،پـس از امتـام سـطح یـک حـوزه ،از طریـق آزمـون
ورودی بـرای تحصیـل سـطوح دو و سـه در رشـتههای فقه
و اصـول ،فلسـفه و کالم اسلامی ،ادبیـات عـرب ،فقه قضا،
تبلیـغ و فقـه سیاسـی در ایـن مدرسـه انتخـاب میشـوند.

کتیبۀ مدرسۀ باالرس ،شامرۀ دستیابی:
 ،۵۵۸۹رنگی  ،قطع  ،۵/۱۲×۵/۱۲ :تعداد
قطعه ،۱ :عکاس :؟  ،محل :مشهد.

منابع:
 .1پسندیده ،محمود( .)۱۳۸۵حوزۀ علمیه خراسان .با مقدمۀ مح ّمد
ظزاده خراسانی .مشهد .بنیاد پژوهشهای اسالمی.
واع 
 .2دفرت اسناد ،کاری به کوشش گروه اسناد سازمان کتابخانهها ،موزهها
و مرکز اسناد آستانقدس رضوی.
 .3عکسهای موجود در مرکز اسناد آستانقدس رضوی.

ایوان مدرسۀ باالرس ،شامرۀ دستیابی:
 ،۸۴۸۹رنگی ،قطع  ،۲۰×۲۵ :تعداد
قطعه ،:عکاس :نارصی ،محل :مشهد.

تخریب مدرسۀ باقریه:

مدرسۀ عباسقلی خان:
در سـال ۱۳۵۴ش .بـه سـبب طرح توسـعۀ اطـراف حرم،
ایـن مدرسـه در دورۀ شـاه سـلیامن صفـوی بـه سـال مدرسـۀ باقریـه کـه از نزدیکتریـن مـدارس به حـرم مطهر
السلام بـود ،کاملاً تخریب و همـراه متامی
1077ه.ق .بـه دستورعباسـقلیخان شـاملو ،سـاخته شـده و امـام رضـا علیه ّ
بیش از360سـال قدمت دارد .عباسـقلیخان شـاملوّ ،
مؤسـس موقوفـات آن بـه فضای سـبز تبدیل شـد.
و واقـف مدرسـه ،بیـش از  34سـال حاکـم خراسـان بـزرگ آن
مؤسس مدرسۀ نواب:
روزگار (که تا هرات افغانسـتان امتداد داشـته) بوده ،خدمات تاریخ ساخت و ّ
ایـن بنـا که بـا نام صالحیـۀ نواب نیز شـناخته میشـود،
ارزشـمندی انجـام داده و همـواره موردتوجه مردم و حکومت
بـوده اسـت .متـام مـدارس دوران صفـوی در مشـهد تخریـب بـه همـت ابوصالح رضوی در دورۀ سـلطنت شـاه سـلیامن
شـده و مدرسـۀ عباسـقلیخان تنها مدرسـۀ باقیمانـده از آن صفـوی بـه سـال ۱۰۸۶ق .بنـا شـده اسـت .مدرسـۀ نـواب
دوران اسـت .محدودۀ جغرافیایی موقوفات عباسـقلیخان از شـامل سـه طبقـه با  ۷۵حجره بـوده که با کاشـیهای الوان
مزیّـن گردیده اسـت.
مشـهد تـا هـرات و بادغیس افغانسـتان ادامـه دارد.

منایی از مدرسۀ باالرس ،شامرۀ دستیابی ،۸۴۳۸ :رنگی ،قطع ، ۲۰×۲۵ :
تعداد قطعه ،۱ :عکاس :نارصی ،محل :مشهد.

منایی از درب و قسمتی از دیوار مدرسۀ پریزاد ،شامرۀ دستیابی،۱۸۰ :
رنگ :سیاه و سفید ،قطع  ،۳۰×۴۰ :تعداد قطعه ،۱ :عکاس :مح ّمدصانع،
محل :مشهد ،نوع :اصلی ،تاریخ انتشار :خرداد.۱۳۵۷

منایی ازگنبد و ایوان و غرفههای مدرسۀ دو در ،شامرۀ دستیابی:
 ،۲۹۶رنگ :سیاه و سفید ،قطع  ،۳۰×۴۰ :تعداد قطعه ،1:عکاس:
مح ّمدصانع ،محل :مشهد.

منایی از گنبد مدرسۀ دو در قبل از نو سازی و بازسازی ،شامرۀ دستیابی:
 ،۲۵۷۲۰رنگ :سیاه و سفید ،قطع  ،۹×۱۲ :تعداد قطعه ،۱:نوع :عکس،
تاریخ عکس.۱۳۵۰ :

تزیینات هرنی زیر رس طاق مدرسه خیراتخان ،شامرۀ دستیابی ،۱۲۲۹۴ :رنگ :سیاه و
سفید ،قطع  ،۲۵×۲۰ :تعداد قطعه.۱:

بازسازی و نوسازی رسدر مدرسۀ خیراتخان واقع در بست پایین خیابان (این عکس
مربوط به پروندۀ شامرۀ بایگانی راکد  ۹۵۸۹۰سال  ۱۳۵۴است) ،شامرۀ دستیابی:
 ،۱۸۵۸۷رنگی ،قطع  ،۲۰×۲۵ :تعداد قطعه.۱:

تصاویری از مدرسۀ میرزا جعفر (واقع در گوشۀ رشقی صحن انقالب (قدیم)) قبل از بازسازی ،رنگی ،قطع  ،۲۴×۱۹ :تعداد قطعه ،۱:عکاس :؟ ،محل :مشهد ،نوع :اصلی ،تاریخ انتشار.۱۳۶۳:

تزیینات هرنی زیر رسطاق مدرسۀ خیراتخان ،شامرۀ دستیابی ،۱۲۲۹۶ :رنگ :سیاه و سفید ،قطع  ،۲۵×۲۰ :تعداد قطعه.۱:

مدرسۀ باقریه ،شامرۀ دستیابی ،۵۶۸۱ :رنگی ،قطع  ،۲۵×۲۰:تعداد قطعه ،۱:عکاس :؟ ،محل :مشهد.

منایی از مدرسۀ باالرس ،شامرۀ دستیابی ،۸۴۳۸ :رنگی ،قطع  ،۲۰×۲۵ :تعداد
قطعه ،۱:عکاس :نارصی ،محل :مشهد.

مقرنس کاری ایوان های مدرسه میرزا جعفر (دانشگاه علوم اسالمی رضوی) ،عکاس :علی اصغر نارصی مهر

مقرنس کاری ایوان های مدرسه میرزا جعفر (دانشگاه علوم اسالمی رضوی) ،عکاس :علی اصغر نارصی مهر

مقدّمه:

دردورۀ قاجـار و بـه مناسـبتهای مختلـف ،ترشیفاتـی
همـراه بـا آداب و رسـوم خـاص در سـطح آسـتانقدس و
بهخصـوص در صحـن عتیـق (انقالب فعلـی) و ایـوان طالی
نـادری حـرم امـام رضـا(ع) برگـزار میشـده اسـت .متولیـان
آسـتانقدس رضـوی بـه محـض پـی بـردن بـه جایـگاه و
اهمیـت اسـناد تصویری (عکسهـا) در ثبـت و ضبط وقایع
و رخدادهـا ،عکاسـانی را بـه منظور تهیۀ عکس از مراسـم و
ترشیفـات برگزار شـده به خدمـت گرفتهاند .عکاسـان ،تهیه
عکس از مراسـم و ترشیفات مختلف در سـطح آسـتانقدس
را برعهـده داشـته ،بنـا بـه فرصـت پیـش آمـده عکسهـای
بسـیار ارزشـمندی به یـادگار گذاشـتهاند.
عالوه برعکاسـان ،گروهی از گزارشگران و سفرنامهنویسان
نیـز که بنا بـه موقعیتهای پیش آمده و خاص راهی مشـهد
و حـرم امـام رضـا(ع) شـدند گزارشـات بسـیار ارزشـمندی در
رابطـه باایـن مراسـم ارایـه دادهانـد کـه پرداختن بـه آن خالی
از لطف نیسـت.

برگـزاری جشـن و مراسـم سلام آسـتانقدس در
دورۀ قاجـار:

ترشیفات حرم رضوی در دورۀ قاجار
به روایت سفرنامهها و اسناد تصویری
مهدی حسامی*

چکیده
بررسـی و شـناخت تاریـخ سیاسـی و مذهبـی آسـتانقدس ،بـدون تو ّجـه بـه منابـع و اسـناد
تاریخـی قابـل اسـتناد نیسـت .در دورۀ قاجـار علاوه بـر اسـناد مکتـوب ،اسـناد تصویـری
(عکسهـا) و سـفرنامهها نیـز در بـه تصویـر کشـیدن تاریـخ سیاسـی و مذهبـی آسـتانقدس
نقشـی بسـزا داشـته و از جایگاه ارزشـمندی برخوردار بوده اسـت .در این اسـناد میتوان به
نحـوۀ اجـرای مراسـم سیاسـی و مذهبـی آسـتانقدس ،موقعیـت و جایگاه افـراد رشکتکننده
در ایـن مراسـم و مـکان اجـرای آن پـی بـرد.
هـدف از نـگارش ایـن مقاله آشـنایی با ترشیفات سیاسـی و جشـنهای مذهبی آسـتان قدس
بـا تکیـه بـر سـفرنامهها و عکسهای موجود در آرشـیو مدیریت اسـناد و مطبوعات اسـت.
کلید واژه :آستانقدس رضوی ،تاریخ سیاسی و مذهبی ،قاجاریه ،اسناد تصویری.
* كارشناس عكس و كارشناس مسئول بخش اطالعرسانی مدیریت امور اسناد و مطبوعات
آستانقدسرضوی،
hesami.mehdi@yahoo.com

دردورۀ قاجـار و بـه مناسـبتهای خـاص از جمله :رشوع
بـه كار والیـان خراسـان یـا متولیـان آسـتان قـدس رضـوی،
والدت پیامبر اكـرم(ص) و امئـۀ اطهـار(ع) و ...در فضـای
داخلـی صحـن عتیـق (انقلاب فعلـی) و ایـوان طلای حـرم
امـام رضـا(ع) جشـنها و مجالـس رسـمی سلام بـا حضـور
شـاه ،رجـال سیاسـی و مذهبـی شـهر مشـهد و آسـتانقدس
برگـزار شـده کـه ازآن جملـه میتـوان بـه برگزاری جشـن به
مناسـبت انتقـال آب قنـات مرحوم میـرزا هدایت مجتهد به
چهار حوض اطراف سـقاخانه (صحن عتیق) و مراسـم سلام
هفدهـم ربیـعاال ّول سـال 1284ق .کـه با حضـور نارصالدین
شـاه در حرم امام رضا(ع) برگزار شـد ،اشـاره منود (سـاکامق،
عکـس شمارۀ.)7642

جشـن انتقال آب به چهار حوض اطراف سـقاخانۀ
صحـن عتیق (انقالب فعلی):
میـرزا غالمحسـینخان افضلامللـک مسـتوفی کـه در
ایـن ایـام در شـهر مشـهد بـوده ،ضمن اشـاره بـه اقدامات
سـلطان حسـین میـرزا نیرالدولـه ،متولـی آسـتان قـدس
رضـوی ،بـه برگـزاری مراسـم جشـن در حـرم امـام رضـا(ع)
اشـاره کـرده اسـت.
«کار دیگـر ایـن شـاهزادۀ بزرگـوار ایـن اسـت کـه قنـات
مرحـوم میـرزا هدایت مجتهـد را از رشکا خریـده و با مخارج

بسـیار از بیـرون شـهر از ممـر و مجـرای رسپوشـیده کـه
هیچجـا آفتابـی نشـود آب آن را وارد صحـن مقـدس منـود و
چهـار حـوض در صحن سـاخت کـه آب در آنهـا ریخته و به
پایین خیابان روان میشـود و محالت بیآب آنجا را سـیراب
میسـازد .در روز بیسـتوهفتم جامدیاالخـر ایـن سـال
(1320ق ).کـه من در مشـهد بـودم آب مزبور به حوضهای
صحـن جریان مییافت .اهل شـهر مشـهد در صحن مقدس
جشـنی گرفتنـد ،محـض تهنیت بـه ایالت که ایـن کار خیر را مراسم سالم مویدالدوله (ابوالفتحبن سلطان مراد) در
کرده اسـت .رؤسـای ملت ،ارکان و اعیان شـهر جمع شده در ایوان طالی حرم امام رضا(ع) ،عکاس :عبدالله قاجار،
ایـوان طلا مجلس آراسـتند .رصف رشبت و شـیرینی کردند .تاریخ عکس1309 :ق.

شـعرای نامـی قصایـد غـرا در ایـن بـاب سـاخته در مجلـس مراسم سالم

قرائـت کردنـد ،از آن جملـه جنـاب میـرزا کاظـم صبـوری
باشـکوهترین مراسـم در تاریخ سیاسـی و مذهبی آسـتان
ملکالشـعرای آسـتانۀ رضویـه اسـت کـه قطعـۀ شـیوایی قـدس ،مراسـم سلام بـوده که بـه مناسـبتهای مختلف در
سـاخته ،در ایـن روز برخوانـد و صلتی الیق یافـت و صورت فضـای صحـن عتیـق و ایـوان طلای نـادری برگـزار میشـده
آن قصیـده ایـن اسـت کـه در اینجـا نـگارش می شـود:
اسـت .ایـن مراسـم بـا آداب و رسـوم خـاص و بـا حضـور
در حریم زادۀ موسی که خاک درگهش
عالیتریـن طبقـات سیاسـی دورۀ قاجـار ،یعنـی شـاه ،رجال
چون دم عیسی بن مریم شد شفا بخش علیل
سیاسـی و مذهبـی آسـتان قـدس و شـهر مشـهد و ...برگـزار
و اندر آن دوران که اقلیم خراسان را جامل
میشد(سـاکامق ،عکـس شمارۀ.)7818
شاهزاده داده چون فردوس از خلق جمیل
مراسـم سلام روز هفدهم ربیعاالول سـال 1284ق .بنا بر
نیرالدوله رس نامآوران سلطان حسین
یاداشـتهای علینقـی میـرزا حکیماملاملـک بـه رشح ذیـل
آنکه آمد دورۀ قاجار را خیر السلیل
بیان شـده است:
الغرض تاریخ سالش را صبوری مرصعی
« در ایـن روز کـه روز عیـد سـعید مولـود حضرت
جستجو میکرد از طبع روانتر ز آب نیل
خاتماالنبیـا و سـید اصفیـا علیـه آالف التحیـه و الثنـا بـود
کرد گر تاریخ میخواهی روان مانند آب
اعلیحرضت شاهنشـاه اسلامیان پناه و خرسو صافیطینت
ئیل»
س
یکهزار و سیصد است و بیست اندر بار
رشیعـت دسـتگاه پـاس حرمـت و رعایتشـان و عظمـت
(افضلامللک ،بیتا.)111:
السلام را چنـان مقـرر داشـتند کـه
حضرت امامـت علیـه ّ
سلام ایـن عیـد را در حـرم مطهر بر پـای دارند و خـود رسکار
السلام
پادشـاهی به متام اعیان و ارشاف در مقابل امام علیه ّ
تهنیـت گوینـد .پـس بـه موجـب فرمـودۀ ایشـیک آقاسـی
باشـی متـام علما و وزرا و شـاهزادگان و اعیـان و رسکـردگان
را هراتـی و افغـان و سیسـتانی و اهالـی خراسـان و آنچـه از
(ساکامق ،عکس شامرۀ.)625
بـزرگان ایـران که رشف مالزمت رکاب هامیون داشـتند همه

مراسم سالم فتحعلیخان صاحب دیوان،
متولی آستانقدس ،در ایوان طالی حرم
امام رضا(ع) ،عکاس  :عبدالله قاجار،
تاریخ عکس 1308 :ق.

را اخبـار منـوده ،بـه بـار عـام حـارض سـاخت و مجلس سلام مراسم قرق:

در دارالحفـاظ منعقـد گشـته ،شاهنشـاه جمجاه بـه هنگام
ظهـر بـدان جـا ترشیففرمـا شـدند و در ایـن مجلـس کـه
فیالحققیـه محضر امـام و مرجـع انـام بـود و بشـکوه و
رونقـی بیـرون از حـد قیاس آراسـته جلـوس فرمـوده علام را
نیـز اذن جلـوس داده سلام منعقد گشـت نقارهخانـه رسکار
فیـض آثـار برشافت این عید نواخته گشـته و از ابتدای ورود
وجـود مسـعود به صحن مقدس تا اختتـام مجلس ،توپچیان
بـه شـلیک توپ اشـتغال داشـتند .امینالدوله بـه مخاطبات
سلام کـه مبنـی بـر ذکـر عظمـت و رشافـت عیـد مولـود
حرضت سـید االمام و اظهار عقاید نیک و مقصود ذات خیر
حضرت شاهنشـاهی در تنظیـم صفحـان خراسـان و آبـادی
مملکـت و رعیـت بـود مخاطـب و مفتخـر گشـت .خطیب
خاصـه هامیونـی خطبـه فصیـح و بلیـغ معـروض داشـت و
میرزا مینای ملکالشـعرا قصیدۀ غرا به عرض رسـانده سلام
اختتـام یافـت .شاهنشـاه دیـن پنـاه نیـز آسـتان عرشنشـان
السلام را وداع منـوده و بـه آحـاد و افـراد
امـام همام علیه ّ
خـدام و چاکـران آسـتانه هـر یـک علی قـد مراتبهـم اعطای
خلاع کشـمیری و کرمانی و بـذل و انعام و احسـان بیپایان
فرمـوده در کمال ملال از فراقـت چنین آسـتان فیض بنیان
مبارکـه رجعـت منودند(حکیـم املاملـک.)296-1356،298،

مراسـم قـرق حـرم امـام رضـا(ع) بنـا بـه مناسـبتهای
خـاص و بـا ترشیفاتـی خـاص در دورههـای مختلـف ،از
جملـه دورۀ قاجـار انجام شـده وگاهـی اوقات ،برگـزاری این
مراسـم بـا حضـور وابسـتگان دربـار و رجال سیاسـی ،باعث
رنجـش خاطـر وآزردگـی زائـران حـرم امـام رضـا(ع) شـده
است(سـاکامق ،عکـس شماره.)17593
مح ّمدحسـنخان اعتامدالسـلطنه (صنیعالدولـه) ضمـن
اشـاره بـه ایـن مراسـم از آزردگـی خاطـر زائـران حـرم امـام
رضـا(ع) بنـا به رفتار و کـردار انیسالدوله ،همرس نارصالدین
شـاه ،گـزارش داده اسـت:
«سهشـنبه 24شـوال؛ عصر از در خانـه بـه قصـد زیـارت
آسـتان مبـارک آمـدم .معلـوم شـد حاال زیـارت هـم در میان
حـرم خانـه یـک نـوع رقابـت و همچشـمی شـده اسـت .از
صبـح الـی عصر ب هواسـطۀ دسـتگاه انیسالدولـه و ...قـرق
میشـود .مـردم دوهـزار فحـش میدهنـد .بعـد بـه جهـت
امیـن اقـدس .خالصـه نزدیـک بـه حـرم مطهـر دیـدم یـک
کالسـکه تنهـا میآید ،سـی چهل نفـر فراش چوب بهدسـت
جلـو افتـاده بریـد! بریـد! میگوینـد .معلـوم شـد ملیجـک
کوچـک اسـت .خالصـه ب هواسـطۀ قـرق بـودن حـرم مطهـر،
خانـۀ مچولخـان رفتم»(اعتماد السـلطنه.)1345،280،
«یکشـنبه  29شـوال؛ صبـح در خانـه رفتـم .بعـد از ناهار

از جمله سـادات و رؤسـای قوماند اذن جلوس داده باحضار کشـیک از خـدام و دربـان و ...بـه ترتیـب از سـان گذشـته
خدام شـد مجد امللک متولیباشـی از روی ثبت و رس رشـتۀ هـزار و دویسـت نفـر بـر رو ی هـم خـدام و عملـۀ آسـتانۀ
دفرتخانۀ مبارکۀ حرضتی یکانیکان رؤسا و مرئوسین کشیک حضرت بودنـد .یک سـاعت و نیم سـان طول کشـید .بعد
خمسـه را از نظـر آفتـاب اثـر هامیـون گذرانـده و معرفـی برخاسـته مجـدّدا ً بـه حـرم رفتـه ،زیارتـی کـرده ،مراجعـت
منوده تا متام از سـان گذشـتند جمعی کثیر از اعاظم و رجال بهمنـزل منودیـم» (نارصالدیـن شـاه.)1356،141،
دولـت و چاکـران دربـار هامیونی نیـز مانند اعتضـاد الدوله مراسم خطبهخوانی:
و معیـر املاملـک و آجـودان مخصـوص و آقـا علـی و حاجی
مراسـم خطبهخوانـی از سـابقهای بسـیار طوالنـی در
محمدصادقخـان رستیـپ و عکاسباشـی و امثـال ایشـان
تاریـخ سیاسـی آسـتان قـدس برخـوردار بـوده که بـا آداب و
حتـی محمدخـان کنـه بیسـه و اغلبـی از صاحبمنصبـان
رسـوم و نظـم خاصـی برگـزار میگردیـد .در این مراسـم ،بنا
جـزو کـه در آسـتانۀ مقدسـۀ حرضت سـمت خدمتگـزاری
بـه اهمیـت آن متولیان ،رجال سیاسـی و خدام آسـتان قدس
و خادمـی و هریـک در کشـیک از سـان گذشـتند»(حکیم
حضـور داشـته و بنـا بـه موقعیتهـای پیش آمـده و حضور
املاملـک.)260 ،1356،
شـاه در شـهر مشـهد این مراسـم با حضور خود شـاه انجام
نارصالدیـن شـاه در سـفر نامـۀ خود به خراسـان در سـال
میشـده اسـت (سـاکامق ،عکـس شمارۀ.)27472
1300ق .بـه برگـزاری این مراسـم در حرم امام رضا(ع) اشـاره
علینقـی میـرزا حکیـم املاملـک و قهرمـان میرزا مراسـم
کرده اسـت:
خطبهخوانـی حـرم امـام رضـا(ع) را کـه بـا حضـور خـود
«...عصر هـم بایـد بـه صحـن مطهر رفتـه ،سـان خدمه
نارصالدیـن شـاه در سـال 1283ق .صـورت گرفتـه بـه رشح
را ببینیـم .چهـار سـاعت و نیـم بـ ه غـروب مانـده سـوار
ذیـل توصیـف کردهانـد:
شـده بـه صحـن رفتیـم .داخـل حـرم شـده زیـارت کـرده
«بـا میـرزای ناظـر و ظهیرالدولـه و مجدامللـک مشـغول
بیـرون آمـده رفتیـم بـه گنبـد اللهوردیخـان .ابتـدا جمعی
صحبت بودند تا وقت شـام و زمان خدمت خدام و گذاشتن
از علمای مشـهد بـه حضـور آمـده نشسـته قـدری بـا آنها
چراغ و مانند سـایر خدام در جرگه ایشـان داخل صف شـده
صبحـت داشـتیم ،بعـد خـدام را برای سـان خواسـتیم .پنج
بایسـتادند .بعضـی از مقربان حضرت و اعیـان دولت چون

تعدادی از خدام و رجال آستان
قدس در کنار گنبد طالی حرم مطهر
امام رضا(ع) ،عکاس :نامشخص،
تاریخ عکس :دورۀ قاجار.

خانه آمدم .زیارت آسـتان مقدس ب هواسـطۀ قرق حرم خیلی
مشـکل اسـت .سـابق از صبح الی شـام بود ،حاال شبها هم
قـرق اسـت .اگرچـه انیسالدولـه و امیـن اقـدس بیقرق هم
میروند» (همان.)281،
«دوشـنبه سـلخ شـوال؛ امـروز الحمداللـه بـه زیـارت
مخصـوص نایـل شـدم .خوابـی دیـده بـودم کـه والـده در
خـواب بـه مـن گفتنـد بـرو بـاالی رس حضرت منـاز بخـوان،
در میـان دو منـاز فلان مطلـب را بخـواه ،حضرت خواهـد
داد ،رفتـم و خوانـدم .دعـا کـردم .چـون امـروز شـاه ترشیف
میآورنـد بـه حـرم محترم که جواهـرات حضرت را مالحظه
فرماینـد صبـح تـا ظهـر زنهـای شـاه بودنـد ،بعد برای شـاه
قـرق را نـگاه داشـته بودنـد .مـن {بعـد} از ورود شـاه رفتـم
خلـوت و آسـوده منـاز خوانـدم .دعا کردم .سـه مرتبـه بیرون

رفتـه مراجعـت بـه حـرم کـردم ،به جهـت والده و عیـال هر
یـک زیارت مخصـوص خواندم .در این چنـد روز تنها زیارتی
کـه بـه دلخـواه خود کـردم این بـود .بعد مراجعـت به خانه
منودم»(اعتماد السـلطنه.)2801345،

مراسم سان خدمۀ آستانقدس:

در دورۀ قاجـار ،مراسـم سـان نیـز بنا به رشایـط خاص در
حـرم امـام رضـا(ع) برگـزار شـده بهطـوری کـه علینقیخان
حکیماملاملـک و نارصالدیـن شـاه نیز به این مراسـم و نحوۀ
اجـرای آن اشـاره کردهاند:
«...چـون رسکار پادشـاهی را از رصف نهـار فراغتی حاصل
گشـت بـه دارالسـعاده ترشیـف بـرده بـر کرسـی تولیـت و
نیابـت جلـوس فرمـوده میـرزای ناظـر و جنـاب صـدرا را که

برگزاری مراسم خطبهخوانی با حضور حاج
سیدحسین نایبالتولیه و جمعی از رجال
آستانقدس در ایوان طالی صحن عتیق حرم
امامرضا(ع) در دورۀ قاجار ،عکاس :عبدالله
قاجار ،تاریخ عکس1308 :ق.

معیـر املاملـک و آجـودان مخصـوص و آقـا و عکاسباشـی و
میـرزا صادقخـان رستیـپ و دیگـران کـه جـزو خـدام رسکار
فیـض آثـار بـه خدمـت حارض شـدند همیـن که خادمباشـی
چراغهـا را روشـن منـود ،یـک یـک برداشـته چنانکـه رسـم
معمولۀ خدمه اسـت دسـت به دسـت گرفته بـه مکان خود
مینهادنـد و رسکار هامیونـی نیـز در گرفنت چـراغ از خادمی
و رسـانیدن بـه خـادم دیگـر در نهایـت خضـوع و خشـوع
بدانهـا تأسـی داشـتند تـا متـام چراغهـا را بگذارنـد هریـک
شـمعی روشـن در دسـت گرفتـه ردیـف یکدیگر ایسـتادند.
خطیبباشـی خطبـۀ غـ ّرا بـا مهابـت و شـوکت متـام باسـم
مبـارک حضرت امـام و شاهنشـاه اسلام تقریـر منـود و بعد
از ادای خطبـه بـه یکبـار متامـاً بـه سـجده افتادنـد و رسکار
پادشـاهی نیـز در عیـن نیـاز شـکر وصـول بـه ایـن سـعادت
عظمـی را در حضرت معبود بینیاز بگذاردنـد و مناز مغرب
و عشـا را خوانـده از راه بـازار مراجعـت فـر مودند»(حکیـم
املاملـک.)231-1356،232،
«تاریخ چهارشـنبه  25شـوال؛ نیم سـاعت به غروب مانده
بـود چراغهـای حـرم را حـارض کـرده بودنـد .اعلیحضرت
شاهنشـاهی مرتـب خودشـان شـمعهای متعـدد کـه در
شـمعدانها بـود روشـن کردنـد و بعـد بـه حـرم مبـارک
ترشیـف آوردنـد .یـک شـمع کـه روشـن کـرده بودنـد بـه
دسـت شاهنشـاه روحنـا فداه بـود .چند نفـر دیگر یکی یک
شـمع روشـن کرده ،در دسـت گرفتند .به من هم یک شـمع
روشـن کـرده دادنـد .در مقابـل مرقـد مطهر ایسـتادم .سـید
خطیـب خطبـه خیلـی خوبـی قرائـت کـرد .بعـد از آن همه
بـه سـجده افتادنـد .اعلیحضرت شاهنشـاهی روحنـا فداه
کـه کمال خلـوص نیـت دارنـد بـه سـجده افتادنـد... .درهـا
کـه بـاز شـد مـردم از زن و مرد هجـوم کردنـد .اعلیحرضت
شاهنشـاهی روحنـا فـداه هـم مثـل آحـاد و افـراد مـردم در
گوشـهای ایسـتادند و در پشـت پنجـره بـاالی رس حضرت
مدتـی توقـف کردنـد و مالحظـه خضوع و خشـوع مـردم را
میفرمودند»(امیـن لشـگر.)162-1374،163،
« ...سـه سـاعت بـه غـروب مانـده سـوار شـده رفتیـم
بـه زیـارت .منـاز را بـاالی رس حضرت خوانـده  ...رفتیـم بـه
حـرم حضرت چـراغ را روشـن کردیـم خطبـه خواندند رسـم
تعظیـم و خدمـت چنانکـه معمـول اسـت بـه عمـل آمـد»
(همان.)153،

مراسم غبارروبی در دورۀ قاجار:

در دورۀ قاجـار ،اسـناد مكتـوب ،بهروشـنی و بارصاحـت
متـام بـه مراسـم غبارروبـی اشـاره میكننـد .در رسبـرگ
برخـی از ایـن اسـناد آمـده :مجلـس جـاروب حـرم و بـاز

منـودن درب رضیـح مطهـر .بـه عنـوان منونـه در یكـی از
ایـن اسـناد بـه تهیـۀ اقلام و ملزوماتـی ماننـد قنـد و چای،
رشبت ،شـیرینی و حلویات ،شـمع ،زغال ،تنباكو و خوانچۀ
هفتسـین اشـاره میشـود كـه نشـان میدهـد مراسـم در
آغـاز سـال نـو انجـام گرفته اسـت.
قهرمـان میـرزا مراسـم غبارروبـی رضیح مطهـر در دورۀ
قاجـار را اینگونـه رشح میدهـد:
«بـه قـدر سـه سـاعت بـه غـروب مانـده اعلیحضرت
هامیـون بـه عـزم زیـارت آسـتانۀ مقدسـه مشرف شـدند.
چـون در رکاب مبـارک رفتـم صحـن مقـدس و حـرم مبارک
را خلـوت کـرده بودنـد .اعلیحرضت هامیونـی با معدودی
از عملـۀ خلـوت و نـواب واال رکـن الدولـه و ...بـا کمال
خضـوع و خشـوع به زیـارت آسـتان مبارک مرشف شـدند.
وقـت ورود بـه حـرم قمـهای کـه در کمـر اعلیحضرت
شاهنشـاهی بـود بیـرون آوردند بـه عملۀ خلوت سـپردند.
بعـد از زیـارت و طـواف حـرم مبـارک درب رضیـح مبـارک
را بـاز کردنـد .در میـان رضیـح مبـارک سـجاده انداختـه و
چـراغ گـذارده بودنـد .اعلیحرضت هامیونی بـا نیت صاف
و خالـص میـان رضیـح مشرف شـدند .بـه فاصلـه چنـد
دقیقـه بیـرون ترشیـف آوردند و مجـدّدا ً ایسـتادند تا درب
رضیـح مطهـر قفـل شـد .از آنجا بـه تحویلخانه کـه درب
آن بـه دارالحفـاظ اسـت ترشیـف بردند .بعضی شمشـیرها
و اسـبابی کـه متعلـق بـه حضرت اسـت متاشـا کردنـد .از
آنجـا بیرون ترشیـف آوردند .مجدّدا ً در حـرم مبارک طواف
کردنـد و ترشیـف بردند»(امیـن لشـگر.)173-1374،174 ،

نتیجهگیری:

اسـناد تصویـری موجـود در مخـزن اسـناد مدیریـت امور
اسـناد و مطبوعات مربوط به ترشیفات حـرم رضوی دردورۀ
قاجـار همـراه با گزارشـات مربـوط به سفرنامهنویسـانی که
در دورۀ قاجـار راهـی خراسـان و شـهر مشـهد شـدهاند ،بـه
نوعـی تاریـخ سیاسـی آسـتان قـدس بـه شمار مـیرود و به
لحاظ محتوایی و ارزش تاریخی از نفاسـت و ارزش بسـیاری
برخـوردار بـوده و خـود میتوانـد بـه راحتـی سـیر تاریـخ
سیاسـی آسـتانقدس را با متام جزییات و ظرافتهای آن در
ایـن دوره نشـان داده ،شـواهد موجـود مـا را از گامنهزنیهـا
و پیشداوریها بازداشـته و پاسخگوی بسـیاری از سؤاالت و
شـبهات تاریخـی پژوهشـگران و عالقهمندان تاریخ سیاسـی
آسـتانقدس رضوی باشـد.

منابع

.۱اعتامدالسـلطنه ،مح ّمدحسـن( .)۱۳۴۵روزنامـ ۀ خاطـرات اعتماد
السـلطنه ،مربـوط بـه سـالهای  1292تـا 1313ه.ق .تهـران .امیر کبیر.
 .۲افضلامللـک ،غالمحسـین .سـفرنامۀ خراسـان و کرمـان .بـه کوشـش:
قدرتاللـه روشـنی .تهـران .توس.
 .۳امین لشـگر ،قهرمانمیرزا .روزنامۀ سـفر خراسـان .به کوشـش :ایرج
افشـار ،محمد رسـول دریا گشـت .تهران .اساطیر .
 .۴حکیماملاملـک ،علینقـی( .)۱۳۵۶روزنامـۀ سفرخراسـان .تهـران.
فرهنـگ ایـران زمیـن.
 .۵سـازمان کتابخانههـا ،موزههـا و مرکـز اسـناد آسـتان قـدس رضـوی
(سـاکامق).
 .۶نارصالدین شاه(۱۳۶۳ق .).سفرنامۀ دوم خراسان ،تهران.کاوش.

ا ّمـا پـس از مدتـی ،خـود ،کارگاههـای قالیبافی در مشـهد
و اطـراف آن راهانـدازی کـرد .عبداملح ّمـد هـم بافنـده
بـود و هـم بـر تولیـد کارگاههـا نظـارت مسـتقیم داشـت
(آذرپاد .)439 ،کارگاههای عمواوغلی بیشتر در روسـتاهای
محمودآباد ،طرقبه ،شـاندیز ،ییالقات مشـهد و درخش بود.
عمواوغلـی تبحـر زیـادی در تهیـۀ نقشـههای
منحرصبهفـرد داشـت .از جملـه ابتـکارات وی ،بافـت
قالیهـای نـرم و لطیـف و سـبک بـود .در زمینـۀ رنگـرزی
و اسـتفادۀ دقیـق ازرنگهـای سـ ّنتی كمتر كسـی همپایـۀ
او بـود .یكـی از رمـوز موفقیتش هامهنگـی و توازن نقش،
رنـگ وكاربـرد بـه موقـع آنهـا بـود .مـواد رنگـرزی اسـتاد
معمـوالً قرمزدانـه ،نیـل ،بـرگ مـو ،پوسـت گـردو ،اسـپرك،
رونـاس ،بقـم و ...بـود كـه بنـا بـه مقـدار خامـۀ موردنیـاز،
میـزان نـخ مطلـوب را تهیـه و رنـگ میمنـود تـا در حیـن
بافـت بـا كمبود مواجـه نگردد و باعث دو رنگـی یا رگهدار
جواد فتحایی* شـدن نشـود (یوسـفی ،هامنجـا) .تخصـص عمواوغلـی
بیشتر تهیۀ فرشهایـی در اندازۀ یکصد مقـات (هرمقات
 12000گـره) بـود .در ایـن راسـتا از حیـث ریزبافـی و
اسـتاد عبداملح ّمدعمواوغلـی در كنـار بـزرگان تولیـد و ظرافـت و قطـع قالـی و رنگهـای سـنتی کمتر کسـی را
طراحـی قالـی ایـران ،از چهرههـای انگشتشماری اسـت همطـراز وی رساغ داریـم (آذرپـاد ،همان) .رجشمار
كـه بـه هنر قالیبافـی ارزش و اعتلای ویـژهای بخشـید .قالیهـای عمواوغلـی بیـن 40تـا 150رج متغیّر بـود و اكرث
عبداملح ّمدعمواوغلـی ،فرزنـد مح ّمدکهنمویـی ،از اهالـی قالیهـا حاشـیههای طولی و عرضی داشـت كـه گلیمبافی
روسـتای کهنمـو ،روسـتایی بیـن اسـکو و کنـدوان ،در بهصـورت رسارس و متصـل بافته میشـد .آخریـن بافتۀ وی
آذربایجانرشقـی اسـت .مح ّمـد کهنمویی ابتدا مشـغول به نیـز دو قطعـ ه قالـی 40متری بـود كـه هماكنـون در كاخ
کار نسـاجی و ابریشـمبافی بـود ،وی بیـن سـالهای  1250مرمـر و سـعدآباد نگهـداری میشـود .رنـگ ایـن قالیهـا
تـا  1270شمسـی حرفـۀ نسـاجی را رهـا کـرد و وارد عرصۀ كرم و نقشـ ۀ آنها افشـان اسـت كه با اسـتادكاری عباسـقلی
قالیبافی شد(یوسـفی .)28-26 :1390،شهر مشهد به دلیل صابـر تهیـه گردیـده اسـت(الله داد ،سـایت اتحادیـۀ فـرش
دارا بـودن موقعیـت خـاص تاریخـی ،فرهنگـی و اقتصادی دسـتباف ایـران و ژاپـن).
بستر مناسـبی بـرای فعالیتهـای اقتصـادی محسـوب
از جملـه طراحانـی کـه بـا عبداملح ّمـد عمواوغلـی
میشـد .درنتیجـه مهاجـرت تجـار و هرنمندان به این شـهر همـکاری داشـتند ،میتـوان بـه عبدالکریـم کرمانـی
اجتنابناپذیـر بـود .مهاجـرت قالیبافان تربیزی به مشـهد و عبدالحمیـد صنعتنـگار اشـاره کـرد .عبدالحمیـد
نقـش مهمـی در احیـا و رونق این هرن در خراسـان داشـته صنعتنـگار دربارۀ عمواوغلـی میگوید« :او مرد سـادهای
اسـت .خانـوادۀ عمواوغلـی از جمله هرنمندانـی بودند که بـود و بـه قالیبافـی عشـقی رسشـار داشـت ا ّمـا ثـروت
از منطقـۀ آذربایجان به مشـهد مهاجـرت کردند .البته ابتدا زیادی نداشـت .بهطوركلّی ،بافنـدگان و رنگرزها و طراحان
ِ
درنهایـت تنگدسـتی بودهانـد
مح ّمـد کهنمویـی بـه بیرجند مهاجرت کـرد و مدتی قبل از و حتّـی تولیدكننـدگان،
آمـدن بـه مشـهد ،در بیرجنـد حضـور داشـت (مصاحبـه با بهنحویكـه گاه بهجـای مـزد بـه كارگـران نـان و آذوقـه
فروردیـن عمواوغلـی.)1380 ،
پرداخـت میكردنـد ».همچنیـن عمواوغلـی طـرح تعـداد
عبداملح ّمدعمواوغلی در مشـهد متولد شـد و قالیبافی زیـادی از کارهـای خـود را از دو کتـاب قطـع بـزرگ کـه
را تحـت تعلیـم پـدرش فراگرفـت (هامنجـا) .وی در دورۀ گویا از انگلسـتان برایش فرسـتاده بودند ،الگوبرداری کرده
جوانـی ،ابتـدا به همـراه بـرادرش ،علیخان در یـک کارگاه اسـت .ایـن کتابهـا شـامل تصاویـری از قالیهـای دورۀ
سـاده متعلق به رشکت اردشـیر مشـغول به بافندگی شـد؛ صفویـه بـود .عمواوغلـی بـا تکیه بـر تبحـر و تجربۀ هرنی

یادنام...

هرنمند قالیباف،
عبداملح ّمد عمواوغلی (کهنمویی)

* کارشناس ارشد تاریخ .پژوهشگر گروه تراجم بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی.
Fathaei.javad@gmail.com

خـود ،در ایـن طرحهـا دخـل و ترصفاتـی انجـام مـیداد و آسـتانقدس رضـوی نگهـداری میشـود .ایـن فـرش بـا تـار و
طرحهایـی ارزشـمند تولیـد میکـرد (یوسـفی ،هامنجـا) .پود ابریشـم در ابعاد 315 ×218سـانتیمرت بافته شده است.
عبداملح ّمـد عمواوغلـی همکاریهـای زیـادی بـا متن قالـی بـا زمینـۀ الکـی ،مجموعـهای یکپارچـه از برگها
آسـتانقدس رضـوی داشـت .ایـن همـکاری هـم در حـوزۀ و گلهـای ختایـی و شاهعباسـی و اسـلیمیهای ابـری را
بافـت فرشهـای نفیـس بـرای حـرم مطهـر بـود و هـم در بهصـورت پیوسـته و با ظرافت بینظیری در خـود جای داده
حـوزۀ مدیریـت کارگاههـای قالیبافـی آسـتانقدس .اسـناد اسـت .طـرح ایـن فـرش افشـان اسـت و توسـط عبدالحمید
همکاریهای وی با آسـتانقدس در مخزن مدیریت اسـناد و صنعتنـگار طراحـی شـده اسـت (احمـدی.)1391 ،
از دیگر آثار مشـهور عمواوغلی قالی  145مرتی طرح شـیخ
مطبوعات آسـتانقدس موجود اسـت .عمواوغلی فرشهای
السلام) بافت صفی در تاالر کاخ ملّت در مجموعۀ کاخموزۀ سعدآباد است.
نفیـس زیـادی برای حرم مطهـر امام رضا(علیه ّ
کـه تعـدادی از آنهـا هـم اکنـون در مـوزۀ فرش آسـتانقدس بافـت ایـن قالی با گره فارسـی و نـوع مواد مرصفی پـرز و تار
نگهداری میشـوند .بر اسـاس اسـناد موجود در سـال  1306و پـود نـخ و پنبـه اسـت .رنگ قالی ،سـورمهای بـا زمینۀ الکی
شمسـی ،قـرارداد خریـد دوازده تختـه قالی بیـن عبداملح ّمد اسـت و طـراح ایـن کار نیـز عبدالحمیـد صنعتنـگار اسـت.
عمواوغلی و ادارۀ ملزومات آسـتانقدس منعقد شـده اسـت تاریـخ بافـت آن حـدود سـال  1310تخمیـن زده شـده اسـت
(مخزن مدیریت اسـناد و مطبوعات ،شمارۀ سـند( .)64469 :انجمـن قالی دسـتباف ایـران و ژاپن).
عبداملح ّمـد عمواوغلـی همچنیـن در سـال  1314بـرای
همچنیـن سفارشـاتی که عبداملح ّمـد عمواوغلی بـرای دربار
نیـز انجـام میداد از طریق آسـتانقدس مدیریـت و پیگیری باشـگاه افسران یـک تختـه قالـی بـا طرحـی هامننـد قالی
میشـد .بهعنوان منونه در آبان  1314عبداملح ّمد عمواوغلی شـیخصفی اردبیـل بـا انـدازۀ  628 × 407سـانتیمرت بافت.
طـی تلگرافـی بـه نایبالتولیـۀ وقـت آسـتانقدس ،خبر از در حـدود سـالهای  1313تـا 1315قالـی شـکارگاه بـا
امتـام دو فـرد قالی سـفارش دربـار میدهـد و از نایبالتولیه مسـاحت  86مرت بافته شـد .همچنین قالی ،نقشـۀ گلدانی
میخواهـد عباراتـی کـه بایـد در حاشـیۀ فرش بافته شـود را کـه کپیبـرداری از قالـی معـروف گلدانـی در مـوزۀ هنر و
صنعـت ویـن اسـت و هماکنـون در مجموعـۀ قالیهـای
مشـخص کنـد (.)76797/2
عمواوغلـی همچنیـن در مدیریـت کارگاه قالیبافـی رشکـت سـهامی قالی ایـران نگهداری میشـود ،از دیگر آثار
آسـتانقدس در فریمان همـکاری داشـت .ایـن کارگاه در عمواوغلـی اسـت (کرمانشـاهی ،روزنامۀ شـهرآرا).
در سـال  1316عبداملح ّمـد عمواوغلـی فـوت کـرد و
سـال  1312شمسـی به دسـتور مح ّمدولی اسـدی در فریامن
تأسـیس شـد .در ابتـدای امـر ،مدیریـت کارگاه بـه مح ّمـد سـفارشهایی از دربـار و مجلـس شـورای ملّـی بـرای بافت
حبیبـی واگـذار شـد و عمواوغلـی نقـش نظارتی و مشـورتی فرش داشـت که نیمهمتـام باقی مانـد ( .)102432البته بعد
داشـت و بـرای رسکشـی و تهیـۀ ملزومـات کارگاه به فریامن از فـوت عمواوغلـی ،عباسـعلی صابـر سفارشـات نیمهمتـام
رفـت و آمـد میکـرد ا ّمـا در دی ماه  1314مح ّمـد حبیبی از او را متـام کـرد و تـا سـال  1320بـه دربـار تحویـل شـد.
مدیریـت کارگاه برکنار شـد و به دسـتور اسـدی ،عبداملح ّمد عبداملح ّمـد عمواوغلـی بـا بافـت عبـارت «عمواوغلـی» در
عمواوغلـی رسپرسـتی کارگاه را عهـدهدار شـد ( .)101825/1گوشـهای از آثـارش ،در واقـع کار خـود را امضـا مـی کـرد.
از مهمتریـن آثـار عبداملح ّمـد عمواوغلـی ،قالـی از وی دو دختر و دو پسر باقـی مانـد کـه هیچ کـدام وارد
افشـان شاهعباسـی اسـت کـه هماکنـون در گنجینـۀ فـرش عرصـۀ فـرش و قالیبافـی نشـدند (عمواوغلـی ،هامنجـا).

منابع:
 .۱احـراری ،عبداللـه .قالـی 145متری عمواوغلـی،
تجلّـی تلفیـق دو سـبک و ظهـور سـبکی جدیـد.
پورتـال اتحادیـۀ فرش دسـتباف ایـران و ژاپنwww. .
.persiancarpetassociation.com
 .۲احمـدی ،سیدحسـن .قالـی افشـان شاهعباسـی
عبداملح ّمـد عمواوغلی .دانشـورز .شمارۀ .1391 .91
 .۳اللهداد،رضـا .عمواوغلـی و تاریـخ فرشبافـی در
مشـهد .پورتال اتحادیۀ فرش دسـتباف ایـران و ژاپن.
 .۴آذرپاد ،حسـن( .)1383فضلالله رضوی حشـمتی.
فرشنامـۀ ایـران .تهـران .پژوهشـگاه علوم انسـانی و
مطالعـات فرهنگی.
 .۵آرشـیو بخـش تاریـخ شـفاهی مدیریـت اسـناد
و مطبوعـات آسـتان قـدس رضـوی .مصاحبـه بـا
فروردیـن عمواوغلـی.1392 .
 .۶کرمانشـاهی ،شـبنم .فـرش مشـهد بـر عـرش هرن.
روزنامـۀ شـهرآرا .شمارۀ.1392 .1141
 .۷مخزن اسـناد مدیریت اسـناد و مطبوعات آسـتان
قـدس رضـوی .اسـناد شمارۀ،76797/2 ،46469 :
.102432 ،101825/1
 .۸یوسـفی ،عـذرا .فـرش افشـان عمواوغلـی در
گنجینـۀ فـرش مـوزۀ آسـتانقدس رضـوی .دانشـورز.
شمارۀ 75و.1390 .76

عکاسی درآستان قدس رضوی

اصغر ارشاد رسابی*

سـابقۀ ورود صنعـت عکاسـی بـه ایـران بـه نیمۀ دوم قرن سـیزدهم هجـری ،در عهد محمدشـاه
قاجـار بـاز میگـردد (اعتامدالسـلطنه .)1448/3 ،در عین حال نارصالدین شـاه ،دومین کسـی بود که
پس از ملکقاسـم میرزا ( 1277 – 1222ق) بیسـت و ششمین پرس فتحعلیشـاه (ذکاء 17 ،8 ،و )26
کاربردهـای عکاسـی را بـه فراسـت دریافـت و به فراگیری این فن مشـتاق شـد .از این رو ،به سـفیر
خـود ،فرخخـان امینامللـک (امینالدولـه) کـه در اروپـا بـه رس میبـرد ،دسـتور داد عکاسـی ماهر را
اسـتخدام کنـد و بـا خـود بـه ایران بیـاورد (همان .)24 ،از آن پـس میان القـاب دربار قاجـار ،عنوان
عکاسباشـی نخسـتین لقـب حاصـل از رواج ایـن فـن بـود و دارنـدۀ برتریـن مقـام فنـی در درشـتۀ
عکاسـی محسـوب میشـد (اعتامدالسـلطنه1445/3 ،؛ طهامسـبپور44 ،43 ،؛ قائممقامی.)282 ،
هرچنـد عکاسـی در دربـار نارصالدیـن شـاه رونـق یافتـه بـود ،امـا در رسارس ایـران ،ازجملـه
خراسـان ،مـردم از ایـن صنعت بی اطالع بودنـد (ذکاء 8 – 3 ،؛ طهامسـبپور62 ،17 ،؛ ترابی)33 ،؛
چنانکـه در سـفر اول نارصالدیـن شـاه بـه مشـهد در سـال  1284ق .وقتی آقارضا عکاسباشـی از
حـاج مالهـادی سـبزواری عکـس گرفـت ،آن حکیـم از مالحظـۀ تصویـر خـود ،کمال تحیـر را پیدا
کـرد (حکیماملاملـک .)132 ،از همان ایـام ،منونههایـی از آثـار ورود ایـن صنعـت در مشـهد و
حـرم مطهـر رضـوی نیـز همچون برخـی مناطق دیگر کشـور باقی مانده اسـت .سـیاحان خارجی
نخسـتین کسـانی بودنـد کـه بـه عکاسـی در حـرم مطهـر پرداختنـد .در نسـخۀ اصلـی سـفرنامۀ
خانیکـوف متعلـق بـه سـال 1274ق ،نقاشـیهایی از جمله از مشـهد و حرم رضوی موجود اسـت
کـه آ .دوبـار ( )A.Debarنقـاش فرانسـوی از روی آلبـوم خانیکـوف کشـیده اسـت (افشـار22 ،؛
ترابـی .)33 ،همچنیـن یـک افسر ایتالیایـی بـه نـام آنتونیـو جیانـوزی در سـال 1276ق1329/ش
از صحـن کهنـه (صحـن انقلاب) ،بقعـۀ مطهـر ،مسـجد شـاه و مقربههـای قدیمـی مشـهد عکس
گرفتـه کـه در آلبـوم  304کاخ مـوزۀ گلسـتان محفـوظ اسـت و در شمار قدیمیتریـن عکسهای
مشـهد محسـوب میشـوند (رامیننژاد13 ،؛ ترابی .)35 ،پس از وی رسهنگ لوئیچی ِپشـه (Luici
 )Pesceافسر ایتالیایـی و فرمانـدۀ قـوای پیـاده نظـام ایران نیـز ،عکسهای دیگـری از حرم گرفته
اسـت (رامیـن نـژاد ،هامنجا).
اینکـه چگونـه جهانگـردان بـرای گرفتن عکس به داخـل حـرم راه مییافتند ،به درسـتی معلوم
نیسـت؛ زیرا خارجیان غیرمسـلامن اجازۀ ورود به حرم و گرفنت عکس از بقعۀ مطهر را نداشـتند.
نقـل اسـت کـه وقتـی عـکاس باشـی نارصالدین شـاه بـا لبـاس اروپایی قصـد ورود به حـرم رضوی
را داشـت ،چنـد تـن بـا ایـن گمان کـه وی سـیاح خارجـی اسـت ،او را محـارصه و تنبیـه میکننـد
(آملانی154/2 ،؛ ترابی .)46 ،شـاید به همین سـبب از مجموع چهل عکسـی که سـیمونوف افرس
گارد امپراتـوری روسـیه در سـفر خـود بـه خراسـان گرفتـه ،بیسـت عکس به مشـهد و اطـراف آن،
و تنهـا یـک عکـس بـه حـرم اختصـاص دارد که آن را هـم از فاصلۀ دور گرفته اسـت (ترابـی.)47 ،
* رسویراستار دائرۀاملعارف آستان قدس رضوی؛ بنیاد پژوهشهای اسالمی.

در میـان ایرانیـان ،آقارضاخـان اقبالالسـلطنه (-1259
 1307ق ).از نخسـتین افـرادی اسـت کـه پـس از آموختن
فـن عکاسـی در خـارج ،بـا آمـدن بـه ایـران بـه آقارضـا
عکاسباشـی معـروف شـد (اعتامدالسـلطنه20/3 ،؛ ذکاء،
 .)47وی در سـفر اول نارصالدینشـاه به خراسـان از مناظر
و ابنیـه و بقـاع متربکـۀ حـرم مطهـر و رجـال مشـهد عکس
گرفـت (حکیماملاملـک345 ،293 ،234 ،132 ،؛ ذکاء  )98که
ایـن تصاویـر در آلبـوم مـوزۀ کاخ گلسـتان محفـوظ اسـت
(افشـار .)22 ،همچنیـن عبداللـه میـرزای قاجـار (متولـد
 1266ق) دومیـن عـکاس مشـهور و پـرکار ایرانی اسـت که
پـس از آقارضا اقبالالسـلطنه ،عکاس مخصـوص نارصالدین
شـاه ،مأموریـتیافـت ،بـا سـفر به مناطـق مختلـف ایران
مانند مشـهد ،قم ،شـهر ری ،تربیز ،کرمانشـاه و مازندران ،از
مناظـر و اماکـن آن عکسبـرداری کنـد (ترابـی.)45 ،
در مشهد ،با گذشت دو دهه از رواج عکاسی در تهران،
بـا آمـدن چنـد عـکاس مهاجـر ایرانـی از باکو ،عشـقآباد و
بخـارا بـه ایـن شـهر و اشتغالشـان در اطـراف حـرم مطهر،
حرفۀ عکاسـی ظهور یافـت (ذکاء104 ،؛ محبوب و نعمتی،
24؛ نظـرزاده .)329 ،میـرزا عبدالجبـاراف ،میـرزا فرجاللـه
اف (احتماالً پـدر و پسر یـا دو بـرادر) و میـرزا علی اصغر
ازجملـه عکاسـان قدیمـی بودنـد کـه در سـالهای ،1319
 1320و 1324ق در مشـهد عکاسـخانه دایره کردند (افشار،
60 ،59؛ ذکاء281 ،؛ محبـوب و نعمتـی.)24 ،
بـا ورود عکاسـی به مشـهد ،آسـتان قدس نیـز بهمنظور
ثبـت وقایـع ،در برگـزاری مراسـم مذهبـی و بازدیدهـای
رسـمی از هنر عکاسـی بهرهمنـد شـد و بـا رعایـت
مالحظاتی ،عکاسـانی را در تشـکیالت خود به کار گامشت.
در اسـناد آسـتان قـدس از دورۀ قاجـار بـه نامهـای میـرزا
رضـا در سـال 1321ق و میرآقـا کـه در اسـناد بـه نامهـای
آقامحمدآقـا و میرآقـا آمـده در سـالهای 1330-1326ق
بهعنـوان عکاسباشـی اشـاره شـده کـه از آسـتان قـدس
مواجـب دریافـت کردهانـد (سـازمان کتابخانههـا ،...سـند
22/21905؛ افشـار60 ،؛ محبـوب و نعمتـی.)30–27 ،25 ،
همچنیـن بـه عبداللـه میـرزا قاجـار نیـز بابـت عکسـی که
از مراسـم عاشـورای سـال 1309ق در صحن کهنه (انقالب)
گرفتـه در سـال 1308ق وجهـی پرداخـت شـده اسـت
(محبـوب و نعمتـی23 ،؛ ترابـی.)48-47 ،
از ابتدای دورۀ پهلوی (حدود سـال  1305ش) ،بهسـبب
عالقـۀ زائـران بـه مضجـع مطهـر حضرت رضـا(ع) گرفتن
عکسهـای زیارتـی یـا بارگاهـی با اسـتفاده از منـای گنبد و
گلدسـته در پسزمینـۀ عکس رواج یافت (ترابی« ،عکاسـی

زیـارت»52 ،؛ علیپـور59 – 58 ،؛ نظـرزاده .)331 ،مطابـق
اسـناد در سـال 1306ش .میـرزا محمدعلیخـان مصـ ّور
تربیـزی عکاسباشـی ،طـی قـراردادی بـا آسـتان قـدس،
عکسبـرداری در حـرم را ،مشروط بـه انحصـار فـروش،
برعهـده گرفتـه (سـازمان کتابخانههـا ،...اسـناد 64319
و  ،)46522امـا در شـکوائیهای بـه سـال 1307ش .حضـور
عکاسـان دیگـر را بـرای عکسبـرداری از اماکـن حـرم
مطهـر برخلاف قرار داد خود دانسـتهاسـت (هامن ،سـند
 .)67325وی در سال  1310ش .به عنوان مدیر عکاسخانۀ
آذربایجـان ،اعطـای نشـان علمـی وعـده داده شـده را از
محمـد ولـی اسـدی ،نایبالتولیـۀ وقـت درخواسـت کـرده
اسـت (همان ،سـند .)67507
در دورۀ پهلـوی اول علاوه بـر اماکـن حـرم مطهـر،
عکسبـرداری از اشـیا و نفایـس مـوزه نیـز مـورد توجـه
قـرار گرفـت .حسـن پیما کـه در سـال  1315ش .از آسـتان
قـدس تقاضـای عکسبـرداری از اماکـن حرم مطهـر را کرده
بـود ،در سـالهای  ،1319–1318طبـق قـرارداد بـا آسـتان
قـدس رضـوی ،تصاویـری را از اشـیای عتیقۀ خزانـه و موزه
تهیـه کرد (سـازمان کتابخانهها  ،...اسـناد )95325 ،95130؛
همچنیـن در سـال  1318ش .شـخصی به نـام نویامن ،اهل
آمریـکا ،اجـازهیافـت از ابنیـۀ تاریخی مشـهد ،حـرم مطهر
و اشـیای مـوزه عکسبـرداری کنـد (هامن ،سـند .)128856
در دورۀ پهلـوی دوم در سـال  1329ش .علـی آیریـا (یزد
 – 1293مشـهد 1374 ،ش) طـی حکمـی بـه عنـوان عکاس
رسـمی آستان قدس درآمد (هامن ،اسـناد .)67703 ،27251
او اولیـن عـکاس حقوقبگیـر و رسـمی آسـتان قـدس بـود
کـه همکاریـش پـس از وقفه در آغـاز انقالب ،تا چند سـال
بعـد بـه صورت قـراردادی ادامـهیافت (نارصیمهـر) .آیریا
از سـال  1329تـا  1340ش .طـی چنـد قـرارداد موظـف
شـد از آثـار نفیـس ،اشـیای موجـود در خزانـه و مـوزه،
وقفنامههـا ،کتـب خطـی و قرآنهـا عکـس و میکروفیلم
تهیـه کنـد .وی در سـال  1335ش .بـه دسـتور فخرالدیـن
شـادمان ،نیابـت تولیـت (1338-1334ش) مأموریت یافت
بـا گرفتن عکـس از بیوتـات متربکـه چنـد آلبـوم تهیـه کنـد
(همان ،سـند  .)69678همچنیـن بیـن سـالهای -1335
 1336ش .از طـرف آسـتان قـدس موظـفشـد از جذامیان
بهبـود یافتـۀ جذامخانـه عکـس بگیـرد (همان ،سـند
 .)923212آیریـا در زمـان باقـر پیرنیـا ،نایبالتولیه (-1346
1350ش) در خریـد دسـتگاههای تهیـه میکروفیلـم از آملان
بـرای بخـش عکسبـرداری (فیلمتـک) بـا دکتر احمدعلـی
رجایـی همکاری داشـت (پیرنیـا335 ،؛ زارعی68 ،؛ سـازمان

کتابخانههـا  ،...اسـناد  .)91959 ،26913بخـش فیلمتـک
در سـال  1351ش .در زمـان نیابـت تولیـت حسـن زاهـدی
( 1353 – 1350ش) بـرای تهیـۀ میکروفیلـم از نسـخ خطی
رسماً راهانـدازی شـد (نارصیمهـر) .آیریـا در طـول دورۀ
عکاسـی خـود حـدود صدهزار نگاتیـو گرفته که بخشـی از
عکسهایـش در مجلات آسـتان قدس منترش شـده و طبق
وصیتـش ،نگاتیوهـا و عکسهایش به آسـتان قـدس رضوی
اهـدا گردیـده اسـت (زارعـی68 ،؛ نظـرزاده.)332/4 ،
از پیشکسـوتان «عکاسـی حرم بارگاهی» ابراهیم ذهبی
مشـهدی معـروف به سـیاح (متولـد  1301ش بخارا) اسـت
(ترابـی )67 ،کـه عالوه بر داشتن عکاسـی در محدودۀ حرم
مطهـر ،در سـال  1324ش .بـا موافقت آسـتان قدس رضوی،
از قسـمتهای مختلـف حـرم مطهـر عکـس گرفـت و بـا
چـاپ انبـوه ،آنهـا را در اختیـار زائـران قـرار داد (نظـرزاده،
326؛ 344؛ ترابـی .)64-63 ،از وی سـند درخواسـت وجهی
بابـت گرفتن عکسهایـی از د ِر طلای پایینپـای مبـارک
در سـال  1350ش .موجـود اسـت کـه ادامـۀ همـکاری او
را بـا آسـتان قـدس تـا آن زمـان نشـان میدهـد (سـازمان
کتابخانههـا ،...سـند .)6247
در سـال  1351ش .علـی اصغـر نارصیمهـر بـرای بخـش
فیلمتـک کتابخانـه بـه اسـتخدام آسـتان قـدس درآمـد و تـا
سـال  1380کـه بازنشسـتهشـد ،مسـئولیت ایـن بخـش را
برعهـده داشـت .او پیـش از اسـتخدام ،از سـال  1338در
مغـازۀ آیریـا واقـع در چهارطبقه (دروازه طالیـی) به عنوان
شـاگرد عـکاس بـه کار میپرداخـت و بـا مهارتهایـی کـه
یافـت ،عالوهبـر عکاسـی در آسـتان قـدس ،از حـدود 40
هـزار نسـخه کتـاب ،میکروفیلـمگرفـت (نارصیمهـر).
همچنیـن در زمان نیابت تولیت حسـن زاهدی در سـال
 ،1352سـید محمـد امامـی میبـدی به عنوان عکاس آسـتان
قـدس رضـوی مشـغول به کارشـد که تا زمان بازنشسـتگی
در ،1382از مجالس رسـمی و غیررسـمی در آسـتانه عکس
گرفتـه اسـت (گفتگـوی دکتر سـتاری و توکلـی31-30 ،؛
نارصیمهـر) پـس از آنکـه عکاسـی از بخـش فیلمتک جدا
شـد ،وی بـه عنـوان عـکاس بـه روابـط عمومـی کل منتقل
شـد (نارصیمهـر).
محمدرضـا لطفـی و حسـن توکلـی از دیگـر افرادیانـد
کـه بـه عنـوان عـکاس در اسـتخدام آسـتان قـدس بودهانـد
و در بخـش فیلمتـک کتابخانـه و عکسبـرداری از اماکـن
آسـتان قـدس همکاری داشـتهاند .لطفی در سـال  1352به
اسـتخدام آسـتان قـدس رضـوی درآمـد .وی در طـول چهل
و یـک سـال خدمـت خـود ،حـدود سـیهزار قطعـه عکس

از حـرم مطهـر و اماکـن آسـتان قـدس رضـوی گرفته اسـت
(نبیدوسـت و حیـدری .)11 ،توکلـی نیز در سـال  1361به
اسـتخدام کتابخانۀ آسـتان قدس رضوی درآمد .وی در سـال
 1363بـه گرفتن عکـس از اماکـن حـرم مطهـر مأمـورشـد
(توکلـی .)28-27 ،عکسهـای وی نشـاندهندۀ جلوههـای
مختلـف هنر و معماری حرم مطهـر در فصـول مختلف و
آیینهـای مذهبـی اسـت (هامنجـا).
مسـعود نوذری (متولد  1348ش) آخرین عکاسـی است
کـه پـس از مدتـی کار در روزنامههـای قـدس و خراسـان و
تهیـۀ عکسهـای هنری از سـال  1375بـه عنـوان عـکاس
رسـمی آسـتان قـدس رضـوی ،در ادارۀ خبر و رسـانه ،تحت
ارشاف ادارۀ کل روابـط عمومـی آسـتان قـدس رضـوی
فعالیـت دارد .بهعلاوه ادارۀ خبر ،در مراسـم و آیینهـای
مذهبـی کـه در اماکـن آسـتان قـدس رضوی در زمـان واحد
برگـزار میشـود ،عالوهبـر عـکاس رسـمی خـود ،از برخـی
عکاسـان مـورد وثـوق نیـز اسـتفاده میکنـد (نـوذری).
زمینههـای تصویربـرداری در ایـن اداره عبـارت از تهیـۀ
گـزارش تصویـری از بازدیدهـا و حضـور مقامـات داخلـی
و خارجـی ،پرتـره از مقامـات سیاسـی و مذهبـی کشـور،
آیینها و مراسـم مذهبی در حـرم مطهر ،عکسهای هرنی
از اماکـن متربکـه ،و گـزارش اخبـار جـاری و فعالیتهـای
اقتصـادی و عمرانـی مؤسسـات ،رشکتهـا و ادارههـا ی
آسـتان قـدس رضـوی اسـت.
در حـال حـارض (1394ش) بیش از  35هزار قطعه عکس
ارزشـمند ،دههـزار قطعه نگاتیـو ،پنجهزار حلقـه کنتاکت،
 5200قطعـه اسلاید ،بیسـتهزار قطعـه عکـس دیجیتالی
و یکصـد آلبـوم عکـس نفیـس در مرکز اسـناد آسـتان قدس
رضـوی نگهداری میشـود (حرم .)3 ،همچنیـن مجموعهای
از عکسهـای قدیمـی و جدیـد ماننـد برگـزاری مراسـم
عاشـورا در صحـن عتیـق (انقلاب) در اواخـر دورۀ قاجـار؛
مراسـم افتتـاح نخسـتین لولهکشـی آب رشب بـه مسـجد
گوهرشـاد در سـال  1330ق؛ عکـس دسـتهجمعی رصافـان
و تاجـران مشـهد در بـاغ گلخطمـی؛ عکـس معلمان و
محصالن مدرسـۀ شـوکتیۀ بیرجند در سـال  1328ق؛ عکس
واقعـۀ اسـفناک توپبندی حرم مطهر پـس از حملۀ ق ّزاقان
روس در سـال  1330ق؛ دیدار منایندگان و بازرگانان روسـیه
با بازرگانان خراسـان در باغ هشـت بهشـت؛ دورمنای شـهر
مشـهد در سـال  1283ق؛ عکسهـای مربـوط بـه دوران
انقلاب اسلامی و رخدادهـای آن زمـان ،در پایـگاه عکـس
رضـوی بـه نشـانی  foto.aq.irموجود اسـت.

منابع:
آملانی ،هانری رنه ،از خراسان تا بختیاری ،طاوس ،تهران1378 ،
اعتامدالسـلطنه ،محمدحسـن ،مرآۀالبلدان ،به کوشش عبدالحسین نوایی
و میرهاشم محدث ،دانشـگاه تهران ،تهران1367 ،
افشار ،ایرج ،گنجینۀ عکسهای ایران ،نرش فرهنگ ایران ،تهران1368 ،
پیرنیا ،باقر ،گذر عمر ،کویر ،تهران1382 ،
ترابی ،نرسین ،عکاسـخانۀ ایام (گزیدهای از تاریخ عکاسـی خراسـان) ،نرش
کلهر ،تهران1383 ،
« ، ---عکاسی زیارت» ،کتاب ماه هرن ،بهمن 1387توکلـی ،حسـن ،صحـن سـپید :گزیـدهای از عکسهـای حسـن توکلـی،
مؤسسـۀ آفرینشهـای هنری آسـتان قـدس رضـوی ،مشـهد1392 ،
حرم ،شامرۀ  ،2ویژۀ دهۀ کرامت رضوی ،سهشنبه  28شهریور
حکیماملاملک ،علینقی ،روزنامۀ سـفر خراسـان ،فرهنگ ایرانزمین ،تهران،
1356
ذکاَء ،یحیی ،تاریخ عکاسی و عکاسان پیشگام در ایران ،علمی و فرهنگی،
تهران 1376
رامیننژاد ،رامین ،تاریخ لشکر خراسان ،خانۀ آبی ،مشهد1392 ،
زارعـی ،ابوالفضـل« ،علـی آیریـا عـکاس مخصوص آسـتان قـدس رضوی»،
آسـتان هنر (فصلنامه) ،مؤسسـۀ آفرینشـهای هرنی آسـتان قـدس رضوی،
شماره  ،10پاییـز 1393

سـازمان کتابخانههـا ،موزههـا و مرکـز اسـناد اسـتان قـدس رضـوی ،اسـناد
شماره 21905؛ 64319؛ 46522؛ 67325؛ 67507؛ 95130؛ 95325؛ 128856؛
68158؛ 27251؛ 67703؛ 69678؛ 91312؛ 6247 ،91959
محبـوب ،الهـه و بهزاد نعمتی ،گزیدۀ عکسهای تاریخی موجود در مرکز
اسـناد آسـتان قـدس رضـوی ،سـازمان کتابخانههـا ،موزههـا و مرکز اسـناد
آسـتان قدس رضوی ،مشـهد1384 ،
نارصیمهر ،علی اصغر ،مصاحبه 14 ،بهمن 1390
نبـی دوسـت ،مسـعود و کاظـم وحیـدی« ،گفتگـو بـا محمد رضـا لطفی،
شـهرآرا ،شمارۀ  23 ،1631بهمـن 1393
نظـرزاده ،محمـد« ،تاریخچـۀ عکاسـی در آسـتان قـدس ،مصاحبه بـا آقای
ابراهیم سـیاح) ،دفرت اسـناد ،جلد چهارم ،به کوشـش زهرا طالیی ،سـازمان
کتابخانههـا ،موزهها و مرکز اسـناد آسـتان قـدس رضـوی1387 ،ش
نوذری ،مسعود ،مصاحبه ،بهمن1393ش.
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