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مهدی سیم ریز
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جشنواره عکس خانه دوست

صدهـا سـال از فـروزش شـمع وجـود مقـدس سلالهای از خانـدان عصمـت و
طهـارت (علیهمالسلام) در ایـن دیـار میگـذرد و در گـذر سـالها و اعصـار هـر
دلـدادهای بـه اقتضـای بضاعـت و معرفـت خویـش ،پیشـانی ارادت بر این آسـتان
کربیائی سـاییده اسـت.
گاه ،بـه رسـم وقـف ،یـادگاری از خـود بـرای همیشـه مانـدن بـر ایـن درگاه
میگـذارد و گاه حـرف دل را در جامـه شـعر و کالم پیشـکش میکنـد .گاه بـرای
خدمت ،مجاور این آسـتان میشـود تا خاضعانه عرض ادب کند و گاه از دورترین
فاصلـه خاکبوسـی میکنـد.
امـا چیـزی کـه ایـن میـان اهمیـت نـدارد ،فاصلـه اسـت .اگـر فاصلـه دل تـا
آسـتانش ،یـک قـدم باشـد ،چـه بـاک که کجـای این خـاک ایسـتاده اسـت؟ چراکه
آنچـه میـان تـو و محبـوب اسـت ،ورای فاصله معنا شـده و اتصـال از معربی دیگر
حاصـل میشـود.
هرکجا با هرکِسـوتی ،بر درگاه خدمتی ایسـتاده باشـی ،در ورای همه تصویرها،
بلندای قامت اوسـت که در قاب چشمانت تجسـم مییابد ،گویی از نزدیکترین
فاصله در پیشـگاه آسامنیاش لباس خدمت پوشیدهای.
چـه طبیـب باشـی کـه بیمار نیازمنـدی را در دور افتادهتریـن خطـه ایـن خاک
درمـانکنـی ،چـه آمـوزگاری کـه طفل محـروم گریزپـای را بـه ِمهر اسـتادی تعلیم
دهـی ،چـه هرنمنـدی کـه ارزشـمندترین دارایی ات را بـرای بیان حقیقـت بیارایی،
بیگمان لبـاس فاخر خدمتـش را پوشـیدهای...
موسسـه آفرینشهـای هنری آسـتان قـدس رضـوی ،در راسـتای توسـعه مفهوم
خدمـت بـه ایـن آسـتان مقـدس ،بـه سـهم خود تلاش خواهـد کـرد زمینـه را برای
حضـور پویاتـر خادمیـن عرصـه فرهنـگ و هرن ،در جهـت اعتالی فرهنگ اسلامی
ایرانـی ،خصوصـا فرهنـگ رضـوی و آرمانهـای انقلاب اسلامی فراهـم آورد.

مقدّمه

مسجد هفتاد و دوتن (شاه) مشهد
و تزیینات نقاشی دیواری آن

هادی خورشیدی*

چکیده
مسجد هفتادودوتن یا شاه از بناهای شاخص عرص تیموری در مشهد است که
امروزه در مجاورت مجموعۀ حرم مطهر رضوی قرار گرفته است .این اثر که در اصل
یک بنای آرامگاهی و احتامالًمتعلق به یکر از ا ُمرای تیموری بهنام امیرملکشاه
مفصل کاشیکاری و نقاشی دیواری است .کتیبهها و تغییراتی
است ،دارای تزیینات ّ
که در تزیینات آن مشاهده میشود نشانههایی از تغییر کاربری بنا در عرص
شاهسلطانحسین و سال 1119ق را تایید میکند .دیوارنگارهها در گنبدخانۀ مرکزی
بنا متمرکز است و ترکیبی از شیوههای متعدد تزئینی این عرص شامل الیهچینی،
طالچسبانی ،گچبری و نقاشی دیواری است .نقوش عالوه بر کتیبههای نقاشی
شامل نقوش اسلیمی ،ختایی و ترنجبندی های متعدد است.
کلیدواژه :مسجد شاه ،کاشیکاری ،کتیبه ،نقاشی دیواری
* کارشناس ارشد مرمت اشیای تاریخی فرهنگی ،دانشگاه هرن اصفهان
Hkhorshidi2733@gmail.com

مسـجد هفتادودوتـن (شـاه) یکـی از زیباترین بناهای
تاریخـی مشـهد اسـت کـه امـروزه در جـوار حـرم مطهـر
رضـوی و حمام مهدیقلیبیـک واقـع شـده اسـت .از آنجا
کـه بیشتر کارهـای پژوهشـی غالبـاً بـه مجموعـۀ بناهـای
حـرم مطهـر رضـوی معطـوف بـوده اسـت ،ایـن بنـا کمتر
مـورد توجـه پژوهشگـران عرصـۀ فرهنـگ و هنر واقـع
شـده اسـت .هویـت تاریخـی بنـا ،کاربـری ،ویژگیهـای
مفصـل کاشـیکاری ،رسـمیبندی و
معماری ،تزیینـات ّ
نقاشـی دیـواری بنا در مجموع موضوعاتی اسـت که هنوز
جـای بحـث داشـته و محـل توجه اسـت .هویـت اصلی بنا
بهعنـوان مسـجد ،آرامـگاه یـا خانقـاه و محل ذکـر و وعظ
مـورد بحـث و جـدل محققین بوده اسـت .هویت شـخص
مدفـون در بنـا هنـوز کاملاً مشـخص نیسـت .تزیینـات بنا
بهخصـوص تزیینـات نقاشـی دیـواری آن در نـوع خـود
بسـیار درخورتوجـه بـوده ،از جایـگاه ویـژهای برخـوردار
اسـت .نقاشـیهای دیـواری این بنـا از محدود نقاشـیهای
دیـواری عصر تیموری اسـت که در ایران وجـود دارد و این
امـر اهمیـت ایـن آثـار را دو چنـدان میکنـد .دیوارنـگاری
در عصر تیمـوری بیشتر در بناهـای آرامگاهـی منطقـۀ
ماوراءالنهـر و بهخصـوص در بناهـای سـمرقند و تاحدودی
در بناهـای هـرات عرص تیموری باقی مانده اسـت ،بناهای
دورۀ تیمـوری کـه دارای نقاشـی دیـواری هسـتند ،در ایران
بسـیار اندکانـد.
تاکنـون چندیـن مقالـه با موضوع مسـجد شـاه تألیف
شـده اسـت .مهـدی سـیدی در مقالـهای با عنوان «مسـجد
شـاه مقربه اسـت نه مسـجد» در نرشیۀ خراسـانپژوهی به
موضـوع کاربـری اصیل بنا و مرحـوم عبدالحمید مولوی در
مقالـهای بـا عنوان «مسـجد شـاه یـا مقبرۀ امیرغیاثالدین
ملکشـاه» بـه مباحـث تاریخـی و کاربـری اصیـل بنـا
میپردازنـد .ویلبر و گلمبک در کتاب معماری تیموری در
ایـران و تـوران و برنـارد اوکیـن در کتـاب معماری تیموری
در خراسـان مباحـث مفیـدی دربارۀ این بنـا ارائه میدهند
امـا تاکنـون نقاشـیهای دیـواری آن کمتر مـورد پژوهـش
قـرار گرفته اسـت.
ایـن مقالـه بـه معرفـی عمومـی بنـا و بررسـی تزیینـات
دیوارنـگاری آن مـی پـردازد.

موقعیت بنا

مسـجد شـاه مشـهد یكـی از بحثبرانگیزتریـن بناهای
تاریخـی خراسـان اسـت (.تصویر )1
ایـن بنـا تـا قبـل از احـداث صحـن جامـع رضـوی در
حاشـیۀ كوچـهای واقـع شـده بـود كه یـك رس آن بـه بازار
بزرگ(بـازار زنجیر) راه دشـت .این کوچـه که بهنام کوچۀ
مسـجد شـاه خوانـده میشـد در جوارکوچـۀ معـروف
چهاربـاغ واقـع بـود .کوچـۀ چهاربـاغ از معابـر تاریخـی
مشـهد در عصر تیمـوری اسـت کـه کاخ و دولتخانـۀ
چهاربـاغ شـاهرخ در آن واقـع بـوده اسـت.
زمانـی كـه ایـن مسـجد سـاخته میشـود در كنـار یكـی
از میدانهـای بـزرگ و نامـی شـهر قـرار میگیـرد كـه در
مسـیر محلـۀ نوقـان بـه رسشـور ،از محالت قدیمی مشـهد
و در نزدیكـی حـرم رضـوی واقـع شـده بـود .ایـن میـدان
در منابـع تاریخـی« میـدان رسسـنگ» نامیـده شـده اسـت
(سـیدی.)133 :1377،
این بنا در مسـیر بناهای مهم عرص تیموری مشـهد شامل
مسـجد جامـع گوهرشـاد(821ق) ،مدرسـۀ دودر (843ق)
مدرسـۀ پریـزاد و مدرسـۀ بـاالرس(829ق) و در كنـار بنـای
صفـوی حمام شـاه(مهدیقلیبیک) واقـع شـده اسـت .این
معبر مهـم تاریخی كه بخش اعظـم آن تخریب یا بیهویت
شـده بـه نام بـازار بزرگ یـا بازار زنجیر شـهرت دارد .مشـهد
دورۀ تیمـوری عـاری از خیابـان وسـیع علیا و سـفلی بوده و
بعـدا ً كـه كاخ و دولتخانـۀ چهـار بـاغ را شـاهرخ تیمـوری

تصویر .1منای عمومی مسجد شاه ،تصویر از
آرشیو سازمان میراث فرهنگی خراسان

( 807تـا 850ق ) سـاخت ،كوچـۀ چهارباغ یكـی از كوچههای
مهـم این شـهر شـد كه هنوز هـم با همین نـام اما بیهویت
در حوالـی این مسـجد قـرار دارد(همان.)121:
در كنـار مسـجد شـاه و چسـبیده بـه آن ،حاممـی بـا
همیـن نـام توسـط میرآخـور شـاهعباس« ،مهدیقلیبیـك
جانیقربانـی» دویسـت سـال بعـد از سـاخت مسـجد در
زمـان شـاهعباس صفـوی سـاخته میشـود .مـدارس دودر،
پریـزاد و بـاالرس كاربـرد آرامگاهـی نیـز داشـتهاند .مسـجد
شـاه هـم آنچنـان كـه در صفحات بعـد رشح خواهیـم داد
درحقیقـت مقبرۀ یكـی از امـرای تیمـوری اسـت .بنابرایـن
شـواهد مسـیر مزبور یادآور گورسـتان سـلطنتی شـاه زنده
در سـمرقند اسـت چـرا كـه در اینجا نیز گروهـی از بناهای
آرامگاهـی مربـوط بـه امرا و خاندان تیموری در یك مسـیر
قـرار گرفتهانـد .ایـن بنـا پـس از انقلاب در اختیـار سـپاه
پاسـداران قـرار گرفتـه و بهعنـوان پایـگاه بسـیج اسـتفاده
میشـد و از سـال  1381در اختیـار آسـتان قـدس قـرار
گرفـت .معاونـت فنی آسـتان قدس کار مرمـت و بازپیرایی
آن را پـس از مرمـت حمام مهدیقلیبیـک بـه انجـام
رسـانده است.

كاربری بنا

دربـارۀ كاربـرد اصیـل ایـن بنـا سـخن بسـیار اسـت .نـام
عمومـی و مشـهور ایـن بنـا «مسـجد شـاه» اسـت كـه پس
از انقلاب بـه نـام «مسـجد هفتادودوتـن» هـم نامیـده
میشـود .علیاصغـر مقـری در كتـاب بناهـای تاریخـی
مشـهد آن را «مسـجد آیتاللهقمـی» خوانـده اسـت بـه
سـبب آنكـه در آن زمـان آیتاللـه حاجآقاحسـن قمـی
پیشمنـاز مسـجد بودند(مقـری .)9 :1357،نـام مسـجد بـر
روی كتیبههـای متعـدد بنـا دیده منیشـود .عنوان شـاه در
نـام بانـی تیمـوری بنـا بر كتیبـۀ رسدر آن ذكر شـده اسـت.
ایـن اسـم همچنیـن ممكـن اسـت از كتیبههایـی كـه مب ّین
تعمیـرات انجامیافتـه در زمـان شـاهان صفوی یـا موقعیت
آن كـه در گوشـهای از حمام شـاه قـرار دارد ،ناشـی شـده
باشـد(ویلرب و گلمبـک.)467 :1374،
عبدالحمیـد مولـوی در مقالۀ خود دربـارۀ این بنا اظهار
كردهانـد كـه ایـن بنـا یـك آرامـگاه بـوده اسـت .دالیـل وی
بدیـن ترتیب اسـت:
 )۱بنا رو به قبله نبوده است؛
 )۲شباهتی به مساجد تیموری ندارد؛
 )۳محراب و جایی برای مناز جمعی ندارد؛
 )۴برخـی اشـعار كـه از بیوفایی جهـان و كوتاهی عمر

حكایـت میكنـد در بنـا دیده میشـود .مانند بیـت زیر كه
در پایـۀ ایوان آمده اسـت:
خوش است عمر دریغا كه جاودانی نیست
پس اعتامد بر این پنج روز زندگانی نیست
 )۵جملـۀ «البقـاء لله» در سـاقۀ گنبد تكرار شـده اسـت
و ایـن عبـارت با مقربه تناسـب دارد.
 )۶وجـود رسداب زیـر بقعـه و چهـار قبر در آن دلیلـی
قاطـع بـر مقبره بـودن بناسـت(.تصویر )2ایـن رسداب در
سـال 1345ش هنـگام مرمـت بنا كشـف شـد و تـا آن زمان
کسـی از وجـود آن اطالعـی نداشـت .بـا توجه بـه اینكه در
اسلام دفن اجسـاد در مسـاجد معمول نیسـت و از طرفی
مناز در گورسـتان مكروه اسـت و نیز وجود رسداب ،فرضیۀ
مسـج ْد بـودنِ بنـا رد میشـود (مولـوی.)77 :1374،
ویلبر و گلمبـك دالیـل مولـوی را مبنـی بـر مسـجد
نبـودن بنـا كافـی منیداننـد؛ چـرا كـه ضبطهـای گوناگـون
از قبلـه در مسـاجد دیگـر ایـن ناحیـه ثبـت شـده و ممكن
اسـت محـراب را در زمانـی برداشـته باشـند .امـا اِشـكال
بزرگتـر ویلبر بـر تحلیـل مولـوی ایـن اسـت كـه مولـوی
مینویسـد امیرملكشـاه از امـرای تیمـور در خـوارزم بـوده
كـه در سـال  829وفـات كـرده و بنـا بـه وصیتش جنـازهاش
را از خـوارزم بـه مشـهد میآورنـد و در نزدیكـی حـرم
امامرضـا(ع) دفـن میكننـد و پـس از مدتـی بنـای فـوق بر
مـزارش سـاخته میشـود امـا تاریـخ كتیبـۀ رسدر بنـا855 ،
اسـت (مولـوی .)90 :1374،مولـوی ایـن تناقـض را اینگونه
توجیـه میكنـد كـه سـاخت و امتـام بنا  26سـال میكشـد.
مهدی سـیدی توجیـه دیگری برای رفع این تناقـض دارد .او
اظهـار مـیدارد كه بنا در سـالهای قبل از  829به سـفارش
امیرملكشـاه ،امیر خوارزم برای مقربهاش بنا میشـود و در
سـال  829امیرغیاثالدینملكشـاه در آن مدفـون میشـود
و تزیینات كاشـی رسدر در سـال  855انجام میشـود .اما نه
مولوی دلیلی برای طول كشـیدن سـاخت مقربه به مدت 26
سـال ارائـه میدهد و نه سـیدی شـاهدی بـر مدّعای خویش
دارد .بنابراین با اینكه كاربرد آرامگاهی بنا با كشـف رسداب
و قربهای چهارگانه محرز اسـت ،هویت اشـخاص مدفون در
بنـا هنـوز قابلاعتامد نیسـت .ویلرب اظهـار مـیدارد با توجه
بـه متن كتیبه كه گویـای زنده بودن ملكشـاه در سـال 855
اسـت شـاید او نظامالدیـن ملكشـاهیحیی ،امیـر سیسـتان
بـوده كـه در منابـع تاریخی نـام او آمده اسـت.
ویلبر و گلمبـك كاربردهـای دیگری هـم ارائـه میدهند،
ماننـد محـل ذكـر و وعـظ و تهیـۀ خـوراك (ویلبر و
گلمبـک .)469 :1374،شـواهدی نشـان میدهـد كـه از بنـا

بـرای مدتـی بهعنـوان خانقاه و چلهخانه اسـتفاده میشـده
اسـت ،از جملـه وجـود دو حجره در رواق شمالی و جنوبی
كـه بـا كمرپوششـدن رواقهـا ایجاد شـده اسـت .بـرای این
دو حجـرۀ کوچـک در نیمطبقۀ دوم هیچ کاربـردی منیتوان
متصـور بـود بـه غیـر از چلهخانـه (مولـوی.)90 :1374،

معامر و بانی و تاریخ ساخت

خوشـبختانه در كتیبههـای بنـا نـام معمار و بانـی و
تاریخ سـاخت آن ذكر شـده اسـت .بـر گرداگرد منـای ایوان
بـر كتیبهای كاشـی كه بخـش اعظم آن فرو ریخته اسـت با
خـط ثلث سـفید بـر زمینۀ الجـوردی اینگونه آمده اسـت:
«لـل االمیـر ملكشـاه اعرجاللـه معـارج دولتـه فـی رجـب
سـنۀ خمسوخمسـینومثامنائه لهجـره»( .تصویـر)3
عالوه بر كتیبۀ مذكور ،محمدحسنخان اعتامدالسلطنه
در كتاب خود به نام«مطلع الشمس» مینویسد :چند
آیه هم در باالی میان ایوان(كه االن خالی از كاشی
است و گچ زبرهای دارد) نوشتهاند و در آخر«فی سنۀ
تسععرشومأئهوالف» مسطور است .اعتامدالسلطنه در
سال  1309مسجد را دیده و رشح داده است .ظاهرا ً
این تاریخ كه در جای دیگر بنا هم ذكر شده مربوط به
تعمیرات سال 1119ق است كه در زمان شاهسلطانحسین
صفوی انجام شده است (اعتامدالسلطنه.)244 :1362،
معمار نـام خـود را در پایـۀ سـمت راسـت ایـوان در
پاییـن كتیبـۀ ثلثـی كـه بخش اعظـم آن از بین رفتـه ،آورده
اسـت(.تصویر )4نـام معمار بـر طبـق كتیبه«...عمـل...
شـمسالدینمحمد التربیـزی بنـا» اسـت .صنیعالدولـه در
سـال  1309نـام معمار را «احمدبنشـمسالدینمحمد
معامر تربیزی» معرفی كرده اسـت(هامن ) .ویلرب و گلمبك
اظهـار میدارنـد كـه احتمال دارد احمدبنشـمسالدین
تربیزی ،طراح و سـازندۀ بنای مسـجد كبود(مظفریه) تربیز
هـم باشـد .او دلیـل این احتامل را پسـوند تربیـزی معامر و
بیشتر شـباهت طرح و نقشـۀ بنا به مسـجد كبود میداند.
جالـب اینجاسـت كه مسـجد كبود نیز برخالف نـام آن ،یك
بنـای آرامگاهـی اسـت و ایـن نیـز شـباهت دیگر بیـن این
دو بناسـت (ویلبر و گلمبـک.)269 :1374،
مولـوی و سـیدی بـه اشـتباه شـمسالدینمحمد تربیزی
را معمار بنـای آرامـگاه موالنا زینالدینابوبكـر تایبادی در
تایبـاد دانسـتهاند درحالیكـه معمار آن بنـا ،غیاثالدیـن
شـیرازی اسـت (گدار:1375،ج.)186: 1
بنابـر شـواهد و كتیبههـای اصیـل مسـجد شـاه ،ایـن بنا
در مـاه رجـب سـال 855ق و در زمـان سـلطنت الغبیـك

تصویر .2رسداب ،تصویر از آرشیو سازمان میراث فرهنگی خراسان رضوی

تصویر .3کتیبۀ پایۀ چپ ایوان با نام بانی و تاریخ ساخت بنا ،تصویر از نگارنده

تصویر .4کتیبۀ حاوی نام معامر در پایۀ راست
ایوان ،تصویر از نگارنده

بـه امـر شـخصی بـه نـام «امیرملكشـاه» بـه دسـت معامر
«احمدبنشـمسالدینمحمدتربیـزیبنـا» بـه امتام رسـیده
اسـت و در سـال 1119ق همزمان با سـلطنت شاهسـلطان
حسـین صفوی تعمیر اساسـی شـده اسـت .به احتامل قوی
تغییـر نـام و كاربـری بنا از آرامگاه امیرملكشـاه به مسـجد
شـاه نیـز طـی همیـن تعمیرات صـورت گرفته اسـت.

تصویر  .5منای عمومی بنا با منارهها و ایوان و گنبد ،تصویر از آرشیو
سازمان میراث فرهنگی خراسان رضوی

ویژگیهای معامری

منـای عمارت یـك شـكل متقـارن را با یـك ایـوان مركزی
كـه در طرفیـن آن دو ایوانچـه و در گوشـهها منارههایـی
دارد ،نشـان میدهـد( .تصویـر 5و )6ایـوان بـه داخـل
گنبدخانـه كـه بـا دهلیـزی احاطـه شـده راه مییابـد .طرح
محوطههـای شمال و جنـوب ایـن دهلیـز متقارن نیسـت.
شـاید ایـن در نتیجـۀ آن باشـد كـه الزم بـوده بنـا را در
محوطـهای كـه قبلاً وجـود داشـته بگنجاننـد.
فضـای بـاز جلـو ایـن اثـر تاریخـی تـا قبـل از مداخلات
اخیـر بـا نـردهای آهنی محدود شـده بود .احتمال دارد كه
ایـن جلوخـان در اصـل عمـق بیشتری داشـته اسـت اما در
حـال حـارض بـا ردیـف پلکانـی از معبر عمومی جدا شـده
اسـت .بـا اینکـه انتظـار میرود کـف بنای تاریخـی از معرب
پایینتـر باشـد ،در مداخلات متأخـر کـف معبر پایینتـر
رفتـه و بنـا در ارتفـاع قـرار گرفتـه و بـه کمـک چنـد پله ،با
معبر در ارتبـاط اسـت .طـول منـای بنـا ،شـامل ایـوان و دو
غرفـه و دو منـاره ،سیوسـه متر و چهلسـانتیمرت اسـت
و بـا احتسـاب عـرض بنـا كـه بیسـت متر اسـت ،مسـاحت
كل زیربنـا بیـش از ششصدوشـصت مرتمربـع خواهـد بود.
ارتفـاع ایـوان از بقیـۀ منا بیشتر و تـا لبۀ بام 9/4مرت اسـت.
منارههـا عنـارص فوقانـی خـود را از دسـت دادهانـد.
بـه عقیـدۀ عبدالحمیـد مولـوی و بنـا بـر شـواهد مسـتند،
منارههـا الحاقـیِ تعمیـرات دورۀ صفویـه اسـت .تصویـر7
نشـان میدهد كه سـاخنت منـاره بخشـی از تزیینات اصلی
را پوشـانده اسـت .با وجود این ،سـبك تزیینات مناره بسیار

تیمـوری بـا نقـوش اسـلیمی و ختایـی و نقـوش گـره بـا
رنگهـای الجـوردی ،فیـروزهای ،سـفید ،سـیاه ،سـبز زمردی
و زرد کهربایی(اکـر) اجـرا شـدهاند .سـطح منارههـا بـا
تصویر .7محل الحاق منازل سمت چپ به بنا که بخشی از کاشیها را
آجـرکاری سـاخته شـده و ترن جهـای کاشـی در بیـن آجرهـا
میپوشاند .تصویر از نگارنده
اجـرا شـده اسـت .بخشـی از سـطوح داخلـی شبسـتان بـا
چـپ گنبدخانـۀ مركزی ،یك تاالر مربعشـكل واقع شـده كه کاشـیهای شـشضلعی به رنگ سـبز زمردیِ بسـیار زیبا و
چـون طاقمنایـی برای محراب دارد ،شـاید اتاقـی برای ادای درخشـان پوشـیده شـده اسـت .ازارۀ متـام بنا (اعـم از منای
منـاز بـوده اسـت .از ایوانچههای كنـاری بنا كـه پنجرههای داخلـی و خارجـی) سـنگ مرمـر سـیاه اسـت.
مشـبك چوبـی دارد نیـز میتوانسـتهاند مسـتقیامً وارد این
در کاشـیهای بنـا کتیبههـای متعـددی مشـاهده
دو جنـاح شـوند( .تصویر)8
میشـود .برخـی كتیبههـای بنـا بدیـن رشح اسـت:
ابعـاد گنبدخانـۀ اصلـی  5×5مرت اسـت( .تصویر )9گنبد
در حاشـیۀ طـرف راسـت پایـۀ ایـوان بـا خـط ثلـث
دوپـوش بـوده و ارتفاع بیـن دوپوش آن زیاد اسـت .این بنا عسـلیرنگ در زمینـۀ الجـوردی از جنـس كاشـی معـرق
از نظـر معماری با مسـجد كبود تربیـز(880ق) همچنین با نوشـته شـده« :خـوش اسـت عمـر دریغـا كـه جاودانـی
مسـجد یشـیل جامع در بورسـا واقع در کشـور ترکیه قابل نیسـت پـس اعتماد بـر ایـن پنـج روز فانـی نیسـت»
قیـاس اسـت .نقاشـیهای گنبدخانـه نیـز بـا زرنگارخانـۀ
كتیبـۀ اصلـی گرداگرد ایـوان غالباً از بین رفتـه و فقط نام
آرامـگاه خواجهعبداللـه انصـاری در هـرات قابلمقایسـه معمار در سـمت راسـت و نام بانـی و تاریخ سـاخت بنا در
اسـت (ویلرب و گلمبـک 470 :1374،تـا 476و مولوی :۱۳۷۴،سـمت چـپ باقی مانـده كه قبالً ذكر شـد .از حاشـیۀ طرف
 ۶۵تا)۹۲
چـپ پایۀ راسـت نیـز دو مرصع شـعر باقی مانده اسـت:
«كه باوصاف خداوند سخن چون رانم
تزیینات و کتیبههای بنا
من و توحید تو هیهات دمل میلرزد»
تزیینـات بنـا در نوع خود بسـیار غنـی و درخورتوجه و
در حاشـیۀ راسـت پایـۀ چـپ از باال به پایین این اشـعار
عبـارت اسـت از کاشـی معـرق در مناهای بیرونی و کاشـی بـه جا مانده اسـت:
معقلـی در گنبـد .منـای بیرونـی بنـا (ایـوان و غرفههـا و
«عاجزم خسـتهدمل بیرس و بیسـامانم
منارههـا) متامـاً بـا كاشـیهای نفیـس معـرق تزییـن شـده
تصویر )9منای زیرگنبدخانه ،شامل ناحیۀ انتقالی،
مصـحف روی تو را از همه رو میخوانم
رسمیها و عرقچین گنبد ،تصویر از آرشیو سازمان میراث
اسـت .کاشـیهای معـرق بـه سـبک کاشـیهای عصر
چند روزیست كه قاسم ز تو مانده است جدا
تصویر  .8ایوانچۀ سمت راست با پنجرههای مشبک،
تصویر از سایتwww.behrah.com

تصویر .6پالن مسجد شاه ،تصویر از ویلرب و گلمبک1374،

مشـابه منونههای همعرص خود یعنی مسـجد گوهرشـاد و
مدرسـۀ غیاثیـه اسـت .ارتفـاع منـارۀ غربـی 20متر و منارۀ
رشقـی 15/4مرت اسـت .منارۀ رشقی نزدیك به 40سـانتیمرت
متایـل پیـدا كـرده اسـت .گنبـد نسـبتاً پیازیشـكل نوكتیـز
بنـا روی یـك گریـو بسـیار مرتفـع قـرار دارد .هشـت روزنۀ
مستطیلشـكل از ایـن گریـو بـه فضـای داخلـی گنبدخانـه
بـاز میشـود .ارتفـاع گنبد از تیـزۀ آن تا كف بنـا 17/04مرت
اسـت .ایـوان مسـتقیامً بـه گنبدخانـۀ اصلـی راه مییابـد.
گنبدخانـۀ مركـزی بـا دهلیـزی در اطـراف احاطـه شـده
اسـت .در پشـت گنبدخانـه اتـاق كوچكـی اسـت كـه در
قسـمت عقب عامرت پیش رفته اسـت .یـك محوطۀ بزرگ
در طـرف راسـت گنبدخانـه قرار دارد .در دهههای گذشـته
(زمـان آیتاللهقمـی) ایـن قسـمت بهصـورت شبسـتانی
مـورد اسـتفادۀ منازگـزاران بـوده اسـت و محرابـی كوچك و
حقیـر مایـل به سـمت چپ دارد كـه معلوم اسـت بعدا ً به
بنـا اضافـه شـده اسـت .بـر فـراز ایـن محوطه در گوشـهها
طبقـۀ دومـی وجـود دارد بـا حجرههایـی كوچـك و سـقف
كوتـاه كـه احتماالً محلـی بـرای عبـادت خصوصـی (چلـه
خانـه) در زمان كاربرد خانقاهی بنا بوده اسـت .در سـمت

فرهنگی خراسان رضوی

پس عجب ماندهام ایدوست عجب میمانم»
اشـعار مذكور از شاهقاسـم انوار اسـت .در قسـمت آخر
ایـن حاشـیه نزدیك بـه ازارۀ بنـا این بیت خوانده میشـود:
«برین رواق زبرجد نوشته است بزر
بجز نکویی اهل کرم نخواهد ماند»(تصویر)10
درپایـۀ راسـت تا تیـزۀ ایوان و از تیزه تـا روی پایۀ طرف
چـپ ،پخـیای قـرار دارد كـه در متام پخ مذكـور صلوات بر
چهاردهمعصـوم دیـده میشـود .رنگ آبی الجـوردی ،زمینۀ
طرحهـا و كتیبههـا را تشـكیل میدهد.
د ِر ورودی گنبدخانه ،د ِر اصلی دورۀ تیموری آن نیسـت
بلكـه آن را از یكـی از تكایـای قدیمـی مشـهد از دورۀ
نادرشـاه افشـار بـه این محـل منتقـل كردهاند .بـر روی دو
لنگـۀ در ،ایـن عبارت منبت شـده اسـت« :انـا مدینه العلم
و علـی بابهـا» و «مـن بنی مسـجدا ً بنیالله بیتـاً فیالجنه»
و « انـا دار البـكاء الحسـین علیهالسلام مـن دخلنـی البكاء
فقـد دخلـه اللـه فیالجنـه » و در بـاالی چهارچوب نوشـته
شـده اسـت «بسـم الله الرحمن الرحیـم»1155
بـر گریـو بركشـیدۀ گنبـد عبـارت «البقاءللـه» بـا خـط
كوفـی با كاشـیهای نـره در زمینۀ آجری اجرا شـده اسـت.
بـر گـرد سـاقۀ گنبـد كتیبهای بـه خط ثلـث سـفید و زمینۀ
الجـوردی با كاشـ ی معرق اجرا شـده كه بخـش اندكی از آن
بـا عبـارات زیـر باقی مانده اسـت:
«سـجدهگاه اصفیـا ...از صفـا و مـروه آن كعبـه گـر دارد

رشف ،از صفـا و مـروه ایـن كعبـه دارد صـد بهـا ،از وجـود
مصطفـی گـر گشـت آن كعبـه عزیـز ...مـاه برج سـلطنت،
آفتـاب اوج عـزت ،شـاه فوجاولیـاء» (اعتامدالسـلطنه،ج،2
 )244عبـارت شـاه فوجاولیـا كـه احتماالً القـاب یکـی از
اشـخاص مدفـون در بنـا بوده اسـت ،میرسـاند كه صاحب
مقبره از بـزرگان عرفـا و متصوفـه بوده اسـت( .تصویر)11
بـر روی منارههـا ترنجهایـی از كاشـی معـرق با اسـامی
الهـی در زمینـۀ آجـری اجـرا شـده اسـت .در چهـار ترنـج
بـزرگ در بـاالی ازارۀ منارههـا احادیثـی از حضرت رسـول
اكـرم(ص) دربـارۀ اذان بـا كاشـی معـرق و بـه خـط ثلـث
نوشـته شـده اسـت« :قـال رسـولالله صلیاللـه علیـه و اله
و سـلم املـوذن اطول اعناقـا یوم القیامه؛ و قال علیهالسلام
اذا یسـمعتم املـوذن فقولـوا مثـل مایقـول؛ قـال النبـی
علیهالسلام مـن اذن سـبع سـنین محتسـباً کتـب لـه بـرات
مـن النار صدق نبیالله» (اعتامدالسـلطنه1362،ج.)248 :2
متـام سـطح منـاره بـا ترکیـب آجـر و کاشـی معرق پوشـش
یافته اسـت و در ترنجها اسماء الهی مرقوم شـده اسـت از
آن جملـه اسـت« :یـا ممکن ،یا قـادر ،یا سـبحان ،یادیان ،یا
غنـی ،یـا مغنـی ،یا هـادی ،یـا بدیع ،سـبحان اللـه و الحمد
لله»(.تصویـر )12ایـن سـبک تزییـن منـاره بـه قوامالدیـن
شـیرازی ،معامر بزرگ عرص تیموری منسـوب اسـت (ویلرب
و گلمبک .)1374،نظیر چنین سـبکی در منارههای مسـجد
گوهرشـاد مشـهد ،مدرسـۀ غیاثیۀ خرگرد و مجموعۀ مصلی

تصویـر .10کاشـیهای پایـۀ چـپ ایوان ،اشـعار فارسـی با خـط ثلث و
قـاب زیبـای پایهگلدانـی به سـبک تیمـوری ،عکـس از نگارنده

تصویـر .11کتیبـۀ ثلـث با اشـعار فارسـی ،سـاقۀ گنبـد ،عکس از آرشـیو
سـازمان میـراث فرهنگـی خراسـان رضوی

و آرامـگاه گوهرشـاد در هـرات نیز مشـاهده میشـود .اگر
قبـول کنیـم که ایـن منارهها الحاقـی دورۀ صفوی هسـتند
بایـد بگوییـم معمار ،ایـن شـیوه را از منونههـای تیمـوری
برداشـت کرده اسـت.
تزیینـات داخلی در گنبدخانۀ مركزی جمع شـده اسـت.
ازارۀ گنبدخانـه تـا ارتفـاع 1/45متر بـا كاشـی شـشضلعی
بسـیار نفیـس و نـادر از نـوع زرانـدود پوشـش داده شـده
اسـت .ایـن كاشـیها بـه رنگ سـبز سـیر درخشـان اسـت.
در ایـن كاشـیها تأللـؤ هفترنگی(قـوس قزحـی) و آثـار
اندكـی از نقـوش بسـیارظریف طالیـی به چشـم میخورد.
نقـوش طالیـی فقـط در چندكاشـی در یكـی از گوشـهها
باقـی مانـده اسـت .در نقـوش طالیـی نـام مبـارك حضرت
علـی(ع) سـه بـار بـه خـط كوفـی دیـده میشـود .بـه نظر
میرسـد ایـن نقـوش طالیـی عمـدا ً از روی كاشـیها پـاك
شـده اسـت چـرا كـه آنچه باقـی مانده بسـیار اندك اسـت.
كاشـیهای شـشگوش سـبزرنگ در چهـار جهـت سـطوح
دیـوار تـا انتهـای طـاق باربـر ادامـه مییابند(.تصویـر)13
ا ّمـا در گوشـهها سـطوح گچـی رشوع میشـوند و تـا
گوشفیلهـا ادامـه مییابنـد .در واقـع نقاشـیها هـم در
گوشـهها از روی همیـن سـطوح رشوع میشـوند.

در گوشـههای بیـرونزده ،سـتونچههای سـنگی بـا
رسسـتونهای مقرنـس بـه رنـگ سـیاه كار گذاشـته شـده
اسـت .در بـاالی ازارۀ كاشـی ،كتیبـۀ كاشـی با خـط ثلث به
عـرض 24سـانتیمرت جـای گرفتـه اسـت .ایـن كتیبـه كـه به
رنگ عسـلی بر زمینۀ سـبز سـیر (مشـابه كاشـیهای ازاره)
اسـت ،شـانزده بیـت از مناجاتنامـۀ حضرت(ع) اسـت.

رشوع كتیبـه بـا ایـن بیـت اسـت:
لكالحمد یا ذالجود و العلی
تباركت تعطی من تشاء و متنع
و با بیت زیر به امتام میرسد:
و صل علیهم ما دعاك موحد
و ناجاك اخیار ببابك ركع
در قسـمت بـاالی ایـن كتیبـه عبـارت «الحكمللـه و
امللكللـه» بـا خـط كوفـی نوشـته شـده اسـت( .تصویر)14
بسـیاری از كاشـیهای داخـل گنبدخانـه و منـای بیرونـی و
سـطح گنبـد در سـال 1349توسـط سـازمان حفاظـت آثـار
باسـتانی(دفرت فنی خراسـان) مرمت شـدهاند .آخرین دورۀ
مرمـت تزیینـات کـه شـامل کاشـیها و نقاشـیها بـود در
سـال  1391تحت نظارت سـازمان میراث فرهنگی خراسـان
رضـوی صـورت پذیرفت.

دیوارنگارهها

وقتـی در نظـر آوریـم كه متـام سـطوح ازاره و چهارطاقی
بـا كاشـیهای سـبز زرانـدود پوشـیده بـوده و متـام سـطوح
گوشفیلهـا و رسـمیها و عرقچیـن گنبـد بـا رنگهـای
تصویـر .12تزیینـات منـاره ،کتیبـهای از پیامبر(ص) در موضـوع اذان و الجـوردی و طلا و نقـوش بسـیارظریف نقاشـی داشـته،
ترنجهایـی بـا اسـامی جاللـۀ الهـی ،تصویـر از نگارنـده
بایـد گفـت كـه این گنبدخانـه به یـك صندوق جواهرنشـان

تصویـر  .13منـای داخلـی ،کاشـیهای شـشضلعی
سـبز رنـگ ،بخشـی از ایـن کاشـیها زر انـدود
هسـتند ،تصویر از آرشـیو سـازمان میراث فرهنگی
خراسـان رضـوی

شـدۀ ایـن بنـا در ناحیـۀ فیلپـوش جنوبـی متمرکـز اسـت.
(تصویـر)16
كتیبۀ فوقانی شـامل آیات قرآنی با رنگ سـفید و اندكی
برجسـته بر زمینۀ قرمز اسـت .منت كتیبه به رشح زیر اسـت:
«ان الذیـن كفـروا و ماتـوا و هـم كفـار اولئـك علیهـم لعنـه
اللـه و املالئكـه و النـاس اجمعیـن خالدیـن فیهـا ال یخفـف
عنهـم العـذاب و ال هـم ینظـرون و الهكـم الـه واحـد ال الـه
اال هـو الرحمـن الرحیـم ان فـی خلـق السـموات و اختلاف
اللیـل والنهـار و الفلـك التـی تجری فی البحر مبـا ینفع الناس
و مـا انـزل اللـه مـن السماء مـن مـاء فاحیـا بـه االرض بعـد
موتهـا و بـث فیهـا من كل دابه و ترصیف الریاح و السـحاب
تصویـر .14کتیبـۀ ثلـث بـا متن مناجاتنامـۀ منظـوم شـبیه بـوده اسـت .از هشـت پنجره نـور خورشـید به فضای املسـخر بیـن السماء و االرض آلیـات لقـوم یعقلـون و مـن
امیراملؤمنیـن(ع) ،تزیینـات باالی ازارۀ شبسـتان ،تصویر از گنبدخانـه راه مییافـت و بـر ایـن صنـدوق جواهرنشـان النـاس مـن یتخـذ مـن دون الله انـدادا یحبونه كحـب الله و
آرشـیو سـازمان میـراث فرهنگـی خراسـان رضـوی
میتابیـد .دیوارنگارههـا فقـط در گنبدخانـۀ مركـزی واقـع الذیـن آمنـوا اشـد حبـاً للـه و لو یـری الذیـن ظلمـوا اذ یرون
شـدهاند و از بـاالی ازاره در محـل جـرز باربـر رشوع شـده تا العـذاب ان القـوه لله جمیعاً و ان الله شـدید العـذاب اذ ترب
عرقچیـن گنبـد ادامـه مییابـد.
الذیـن اتبعـوا مـن الذیـن اتبعـو او راوا العـذاب و تقطعـت
متامی سـطوح رسـمیها و عرقچین نقاشـی داشـته است بهـم االسـباب صـدق اللـه العظیم و صـدق رسـوله الكریم و
امـا آنچـه که امروز باقی مانده بسـیار کمرت از اصل و بسـیار نحـن علی ذلك ...فی شـهور سـنه تسـعه عرش و مـأه و الف
آسـیب دیده اسـت و این موضوع چیزی از اهمیت این آثار هجری» منت پایانی آیه از كسـانی یاد میكند كه نسـبت به
کـم من یکنـد .منطقـۀ انتقالـی گنبـد و رسـمیها را انـدودی
خاكستریرنگ پوشـانده بـود کـه طـی مرمتهـای اخیـر
اندود الحاقی برداشـته و آثار نقاشـی هویدا شـده اسـت .از
دیوارنگارههـای سـطح عرقچیـن فقط بخشهـای آغازین آن
باقی مانده اسـت و معلوم میشـود كه سـطح زیر عرقچین
در دورهای ریختـه و بـه جـای آن گـچ كشـیدهاند.
دیوارنگارههـا از بـاالی كتیبـۀ کاشـی كـه ابتدای سـطوح
گچـی اسـت ،آغـاز میشـوند .دور دیواری که با کاشـیهای
شـشضلعی پوشـش یافتـه کتیبـهای بـه خط ثلث بر بستر
گـچ و بـر زمینـۀ آبی الجوردی روشـن نقاشـی شـده اسـت.
در بخـش باالیـی کتیبـه آثـاری از کتیبـۀ کوچکتـر کوفـی
مشـاهده میشـود .کتیبـۀ نقاشـی بسـیار آسـیب دیـده
و بخشهـای زیـادی از آن از بیـن رفتـه اسـت .متامـی
ایـن کتیبـه بـا انـدود خاکستریرنگی پوشـیده شـده بـود
کـه طـی مرمـت اخیـر از زیـ ِر انـدود هویـدا شـده اسـت.
متن کتیبـه بخشهایـی از سـورۀ مبارکـۀ واقعـه اسـت .در
گوشـههای دیگـر گنبدخانـه اندكـی از دیوارنگارههـای این
قسـمت باقیمانـده اسـت( .تصویـر )15ایـن دیوارنگارهها
دور طاقهـای باربـر امتـداد مییابـد .در بیـن خطـوط
كتیبـه نقـوش اسـلیمی بـه رنـگ طالیـی و قلمگیـری قرمـز
میچرخنـد .طـی بررسـیها معلـوم شـد رنـگ طالیـی
استفادهشـده ورق طال بوده كه مسـتقیامً روی بستر گچی
چسـبانده شـده اسـت .سـاملترین دیوارنگارههـای آشـكار
تصویر.15کتیبۀ نقاشی ،دور طاق غربی ،تصویر از نگارنده

تصویر .16دیوارنگارههای فیلپوش جنوبی ،تصویر از نگارنده

خداونـد بسـیار محبت مـی ورزند .شـاید انتخاب ایـن آیات
هـم تأكیـدی بـر ارتباط بنـا و صاحب مقربه با عرفـان و اهل
تصوف باشـد( .تصویـر17و)18
صالبت خط ثلث در انتهای كتیبۀ دیگر وجود ندارد و
از محل«صدق الله ».....تا پایان با دستی دیگر و ناشیانه
و بیبرنامه نوشته شده است .از طرفی متام كتیبه اندكی
از منت برجستهتر است اما در ناحیۀ انتهایی همسطح و
فقط با رنگ سفید نوشته شده است .در متام طول كتیبه
در محل باالی حروف عبارت«الحكملله» با خط كوفی
نوشته شده كه متاماً با رنگ قرمز اخرایی پوشیده شده
است .این تغییرات بر اساس تاریخ انتهایی کتیبه مربوط به
تعمیرات دورۀ صفوی و عرص شاهسلطانحسین است .شاید
در انتهای کتیبه نام بانیان یا صاحب مقربه یا کاتب نوشته
بوده و به دالیل تغییر کاربری بنا حذف شده و منت مذکور
جایگزین شده است.
در ناحیۀ کوچکی از کتیبه اندكی از این خط كوفی ظاهر
شده است .در الیهنگاریها معلوم شد كه خطوط ثلث
با فن الیهچینی خاص این دوره برجسته شده و روی آن
ورق طال داشته است و رنگ زمینۀ کتیبه الجورد بوده است
(خورشیدی .)64 :1381،اما در زمانی زمینۀ كتیبه را بسیار
عجوالنه رنگ قرمز اخرایی میكشند و از جمله عبارت

تصویر .17لچکی و کتیبۀ زمینه قرمز ،تصویر از نگارنده

تصویر .18بخشی از کتیبۀ قرمز با فن الیهچینی

كوفی «الحكم لله» نیز در زیر این رنگ پنهان می شود،
سپس روی خطوط ثلث را كه بیشرتِ طالی آن ریخته بود
رنگ سفید میزنند .در برخی جاها قسمتهایی از كتیبه
را با هامن رنگ بازسازی میكنند .عبارات صدقالله العظیم
تا پایان و تاریخ و بسم اللهی كه به صورت کوچکشده
در باالی تاریخ جای گرفته از این نوع مداخالت است.
الیهچینی اصل تیموری برجسته و البته بسیار آسیبدیده
و رنگ قرمز الحاقی بدشكل و تاولزده است( .تصویر)19
لچکیهـای بیـن طاقها با اسـلیمیهای برجسـته زینت
یافتـه اسـت .یـك ترنـج كشـیده كه نقـوش اسـلیمی ظریف
و طالچسـبان دارد ،محـل رشوع سـاقۀ اسـلیمیهای پیچـان
اسـت .سـاقههای اسـلیمی الیهچینی و طالچسـبان بودهاند.
اسـلیمیهای بسیار برجسـته نیز بسرتسـازی طال و الیۀ طال
دارنـد .در بررسـیهای دقیـق معلوم شـد زمینـۀ این طرحها
رنـگ آبـی الجوردی داشـته و نقـوش ختایی ظریـف كه آنها
هم الیهچینی شـدهاند ،در بین اسـلیمیها در حال چرخش
اسـت .در دورهای روی متـام اینهـا را كـه احتماالً آسـیب
دیـده و ریختگـی داشـته اسـت رنـگ چـرك قهـوهای اخـرا
میكشـند ،سـپس روی نقوش بهخصوص سـاقۀ اسلیمی را با
سـفید بازسـازی میكنند (مشـابه كاری كـه در كتیبه صورت
گرفته اسـت) .برجسـتگی نقوش ختایی الیهچینی شـده که
در بیـن اسـلیمیها در حرکـت اسـت ،از زیـر انـدود چـرك و
رنگ الحاقی مشـخص اسـت( .تصاویـر 20و)21
سـه ردیـف حاشـیه در بـاالی کتیبـۀ نقاشـی مشـاهده
میشـود .حاشـیۀ ا ّول بـا زمینـۀ سـیاه بـا دو بنـد نقـوش
ختایـی كـه در میـان هـم حركـت میكنند پر شـده اسـت.

تصویـر .19بخـش الحاقـی کتیبـه ،ایـن بخـش تاریـخ  1119را نشـان میرهـد ،آثـاری از کتیبـۀ اصلـی
تیمـوری بـا عبـارت اللـه دیـده میشـود ،تصویـر از آرشـیو سـازمان میـراث فرهنگـی خراسـان رضـوی

در اینجا یك گل اللهعباسـی الیهچینی شـده اسـت .حاشـیۀ
بعـدی نقـش مداخـل با رنگ قرمـز و زرد اكر دارد .حاشـیه
دیگـر بـاز زمینۀ سـیاه دارد .یك بند اسـلیمی با الیهچینی و
یـك بنـد ختایـی با گلهـای عباسـی و برگهـا در میان هم
حركـت میكننـد .الیهچینـی اسـلیمیها بهشـدت ریختگی
پیـدا كـرده اسـت( .تصویر)22
در ناحیۀ انتقالی و حد فاصل پنجرهها سطوح گچی
ایجادشده با ترکیب زیبایی از نقوش اسلیمی و ختایی و
طرح ترنجهای متوالی نقاشی شده است .این نقاشیها
طی مرمتهای اخیر از زیر اندود الحاقی خارج شده
است .چندین ردیف حاشیه با نقش مداخل و نقوش ختایی
طالکاریشده دور فرم نیمطاق را دربر گرفته است .زمینۀ
طرح به رنگ آبی روشن و البته چرکشدهای با گلها و
نقوش تشعیری سفیدرنگ زینت یافته است .ترنجها به
شیوۀ الیهچینی و طالچسبانی اجرا شده است(.تصویر)23
متامی سطوح رسمیبندیها و ابتدای عرقچین گنبد
با نقاشی پوشیده بوده است که بخشهایی از آن در
مرمتهای اخیر بازسازی شده است .این ناحیه نیز در زیر
اندود گچی و خاكسرتی پنهان بوده است كه قسمتهایی
از آن آشكار شده است.
در شكل ترنجی رسمیها یك ترنج اسلیمی در وسط،
الیهچینی و طالچسبان شده است و گلهای تشعیری
ختایی در زمینهای از رنگ آبی رنگپریدهای قرار گرفتهاند.
همچنین چند عنرص تزیینی دیگر در زمینه الیهچینی و

طالچسبانی شدهاند که مانند بیشرت نواحی ،الیۀ طال ریخته
و بسرت قرمزصورتی آن باقی است .در کادر حاشیۀ این فرم
آثار طالچسبانی که ورق بودن آن کامالً مشهود است ،دیده
میشود( .تصویر)24
ناحیـۀ عرقچیـن گنبـد بـا ترکیبـی از نقـوش اسـلیمی و
ختایـی و قابهـای کشـیدهای بـا کتیبـۀ ثلـث و کوفـی بـا
تکنیکهـای نقاشـی ،الیهچینـی و طالچسـبانی تزییـن
شـده اسـت .بـر روی دوال زیگزاگـی رسـمیها كتیبـۀ خط
كوفـی نقاشـی شـده كه به علـت ضایعـات و ریختگیهای
فـراوان ،خوانده منیشـود .در باالی دوال رسـمیها حاشـیۀ
اسـلیمی و الیهچینیشـده قـرار دارد .زمینـۀ طـرح به رنگ
آبیخاكستری اسـت كـه بـه خاطـر دوده و گـرد و خاك به
ایـن حالـت درآمده .رنـگ آبی زمینه غالباً ریخته اسـت .در
ایـن زمینـه گلهـای ختایی نقاشـی شـدهاند .در این ناحیه
ترنجهایـی كشـید ه با زمینـۀ قرمزصورتی از نوع بسرتسـازی
طلا جـای گرفتهاند كه عبـارات صلوات بـر چهاردهمعصوم
بـا خـط ثلث در آن دیده میشـود .در برخـی از این فرمها
ورق طلا بـه حالـت اصلـی خـود باقـی اسـت( .تصویر)25
ایـن ناحیـه (یعنی نقاشـیهای زمینه آبـی و نقوش ختایی)
بـا نقشـی مداخـل متـام شـده و پـس از آن ناحیـهای دیگـر
بـا زمینـۀ قرمـز كمرنـگ رشوع میشـود .در ایـن زمینـۀ
قرمـز نقـوش اسـلیمی ،الیهچینی و طالچسـبانی شـدهاند.

تصویر .20ناحیۀ اسلیمیهای برجسته ،تصویر از نگارنده

تصویر .21اسلیمیهای برجسته با الیۀ طال ،تصویر از آرشیو سازمان میراث فرهنگی خراسان رضوی

تصویر )22حواشی متوالی نقاشی ،طاق غربی ،تصویر از نگارنده

تصویـر .23دیوارنگارههـای ناحیـۀ انتقالـی ،تصویـر از آرشـیو سـازمان
میـراث فرهنگـی خراسـان رضـوی

فقـط اسـلیمیهای برجسـته طالچسـبان شـدهاند و زمینه،
قرمزصورتـی اسـت .ایـن ناحیـه (یعنـی نقاشـیهای زمینـه
قرمـز و اسـلیمیهای طالیـی) بـا نقـش مداخل متام شـده،
سـپس سـطوحی دیگـر بـا رنـگ زمینـۀ آبـی و گلهـای
ختایـی كـه ترنجهـای كشـیدۀ كتیبـهدار در میـان آن قـرار
گرفتهانـد رشوع میشـود .آنچـه از نقاشـیهای عرقچیـن
گنبـد باقیمانـده تا همینجاسـت ولـی میتـوان حدس زد
كـه ترتیـب سـطوح نقاشیشـده بـه همیـن ترتیـب تـا نوك
عرقچیـن گنبـد ادامـه مییافته اسـت .یعنی سـطوح زمینۀ
آبـی و قرمـز به ترتیب تكرار میشـد ه تا اینكه متام سـطوح
عرقچیـن را میپوشـاندند( .تصویـر)26
دیوارنگارههـای فیلپـوش جنوبـی را میتـوان سـاملترین
تزیینات نقاشـی در این بنا دانسـت( .تصویر )27نقاشـیها
شـامل یـك ترنـج بـزرگ طالكاریشـده در وسـط زمینـهای
آبیرنـگ اسـت كـه بـا گلهـای ختایـی تشـعیری پر شـده.
در گوشـهها و حواشـی فیلپـوش نیـز نقـوش اسـلیمی و
طالكاریشـده قـرار گرفتهانـد .ترنج شـامل یك حاشـیۀ طال
بـا نقـوش اسـلیمی و الیهچینـی اسـت .نـواری سـفیدرنگ
یـك ترنـج كوچكتـر داخلی را تشـكیل داده اسـت .در ترنج
داخلـی فقط اسـلیمیهای الیهچینیشـده ورق طلا دارند
و رنـگ زمینـه ،قرمـز کمرنـگ اسـت .بـر روی زمینـۀ قرمـز
كه در حقیقت بسرتسـازی طالسـت ،رنگهای آبی و سـیاه،
متن را تشـكیل دادهاند كـه این رنگها غالباً ریخته اسـت.
بنابرایـن نقـوش طالیی در متن آبی الجوردی و سـیاه بوده
اسـت ،چیـزی که بسـیار نزدیـک به تذهیب اسـت.

تصویـر .24بخشـی از تزیینات رسـمیها ،نقاشـی
و الیهچینـی بـر زمینـۀ آبـی روشـن ،تصویـر از
آرشـیو سـازمان میـراث فرهنگـی خراسـان رضوی

تفـاوت در نـوع درخشـش طلا در بندهـای نقـش دور طبیعتگرایانه در نقوش ختایی تشعیری كه بر زمینۀ آبی اجرا
ترنـج و متن طلاكاری مشـخص اسـت .بـه عبـارت دیگـر شدهاند دیده میشود که از ظرافت زیادی برخوردار است.
برخـی بندهـای نقـوش كـه فـرم اصلـی را نشـان میدهنـد
درخشـان اسـت ولـی طلا در زمینـۀ حاشـیه ترنـج و متن بحث و نتیجهگیری
در مجموع در نقاشیهای دیواری مسجد شاه از چندین
داخـل ترنـج مـات و از درخشـش كمتری برخـوردار اسـت
و سـایهای سـبز دارد .ایـن نـه به دلیـل اسـتفاده از دو نوع روش تزیینی استفاده شده است که میتوان آنها را به ترتیب
طلا بلكـه به خاطـر وجود یك الیـۀ پوشـشدهنده بر روی زیر دسته بندی و ارائه منود:
طلای مـات بوده كه با متیز كـردن ،این الیه ورنی برداشـته
و طلای درخشـان منایـان میشـد(.تصویر)28
متام سطح داخل ترنج را بسرتی پوشش داده که قرمز
كمرنگ است .تثبیت ا ّولیۀ خطوط اصلی طرح با خراش بوده
است چرا كه خطوط نقرشدهای اطراف نقوش را دربر گرفته
است .متامی نقوش الیهچینی شده است و ورق طال بر روی
آنها قرار گرفته است .زمینه با رنگهای آبی الجورد و سیاه
رنگ شده است .دور نقوش طالیی مات با رنگ قهوهای و
دور نقوش طالیی درخشان و بندهای اصلی با رنگ سیاه
قلمگیری شدهاست.
واضح است كه سبک طراحی نقوش این دیوارنگارهها با
سبک نقوش سنتی دورۀ صفوی متفاوت است .نوعی حالت

 )۱فن الیهچینی و طالچسبانی

این شیوه که بیشرت در بناهای عرص صفوی شناخته
شده است شامل برجستهکاری اندک نقوش با ترکیبی از گل
رسخ و گچ و یک مادۀ چسباننده است .در بناهای صفوی
غالباً استفاده از رسیشم حیوانی و در بناهای تیموری
استفاده از چسب گیاهی رسیش گزارش شده است (ویلرب
و گلمبک 186 :1374،و خورشیدی .)196 :1381،پس از
برجستهسازی ورق طال بر سطح الیهچینیشده چسبانده
شده است؛

شود .مخدوش شدن انتهای کتیبۀ ثلث و برخی مداخالت
دیگر از جمله افزودن منارهها و متونی در اهمیت اذان و
از طرفی وجود متونی در کتیبهها که یادآور مقربه بودن و
جایگاه عرفانی شخص صاحب قرب است؛ دالیل دیگری هستند
که تغییر کاربری بنا از مقربه و احیاناً خانقاه را به مسجد در
اواخر عرص صفوی تأیید میکنند.

 )۲نقاشی تشعیری آبی بر زمینۀ آبی آبرنگی

این شیوه را در فیلپوشها و عرقچین گنبد مشاهده
میکنیم .در این شیوه ابتدا سطح گچی با رنگ آبی الجورد
بسیار کمرنگ و آبرنگی رنگآمیزی شده ،سپس ساقهها و
گلهای ختایی بر زمینهای با رنگ آبی الجورد تیره اجرا شده
است .به نظر میرسد نقوش بدون پیش طرح و با دست آزاد
توسط هرنمند اجرا شده است چرا که تقارن کاملی در نقوش
دیده منیشود؛

 )۳نقاشی بر زمینۀ قرمزصورتی

زمینۀ صورتی در واقع از جنس هامن بسرتسازی طالست
که به جای طال رنگآمیزی شده است .از این شیوه در
فیلپوشها و عرقچین گنبد استفاده شده است؛

تصویر .27دیوارنگارۀ فیلپوش جنوبی ،تصویر از نگارنده

 )۴نقاشی آبرنگی جسمی بر زمینۀ سفید گچی

متامی کتیبههای بزرگ طاقها بر زمینۀ گچی بسرت اجرا منابع

شدهاند .در واقع در این روش رنگآمیزی و نقاشی بر بسرت
آمادهشدۀ گچی اجرا شده است؛

-5اسلیمیهای برجستۀ طالکاری

تصویـر .25ترنجهـای کشـیده بـا طالچسـبانی ،عرقچین گنبـد ،تصویر
از آرشـیو سـازمان میـراث فرهنگی خراسـان رضوی

تصویـر .26دیوارنگارههـای عرقچیـن گنبـد پـس از مرمـت ،تصویـر از
آرشـیو سـازمان میـراث فرهنگی خراسـان

تصویـر .28جزییاتـی از دیوارنـگارۀ فیلپـوش جنوبـی کـه در جلـوۀ
طلای مـات و درخشـان قابلتشـخیص اسـت ،تصویـر از نگارنـده

این شیوه در متامی لچکیهای باالی طاقها اجرا شده
است .این روش را باید تلفیقی از گچبری و طالچسبانی و
نقاشی دانست .برجستگی اسلیمیها تا سه سانتیمرت هم
میرسد .در نهایت یک الیۀ صورتی از جنس گل رسخ به
منظور آمادهسازی بسرت برای چسباندن ورق طال بر سطح
نقوش اجرا شده و سپس ورق طال الحاق شده است.
به نظر میرسد حذف یا پوشاندن نقاشیها که عموماً
آسیبدیده و همراه با طالکاری بوده ،همزمان با مرمتهای
عرص صفوی(سال1119ق) و به منظور تغییر کاربری بنا از
مقربه به مسجد صورت گرفته باشد .بخش اعظم طالکاریها
و نقاشیها با اندود گچی یا رنگ قرمز پوشیده شده بود.
شاید عمل حذف و پوشاندن نقاشیها و طالکاریها به دلیل
این مالحظۀ رشعی بوده باشد که مسجد نباید با طال زینت

 اعتامدالسلطنه ،مح ّمدحسن( )1362مطلع الشمس ،جلد ،۲تهران:پیشگام.
 اوکین ،برنارد( )1386معامری تیموری در خراسان ،ترجمۀ علیآخشینی ،مشهد :بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس.
 خورشیدی ،هادی( )1381بررسی رنگدانه و فنون دیوارنگارههایتیموری مسجد شاه و مدرسۀ دودر مشهد و مدرسۀ غیاثیه خرگرد،
پایاننامۀ کارشناسی ارشد ،دانشگاه هرن اصفهان.
 سیدی ،مهدی( )1377مسجد شاه مقربه است نه مسجد ،فصلنامۀخراسانپژوهی ،ش اول ،ص130تا .137
 گدار ،آندره( )1375آثار ایران ،ج ا ّول ،مرتجم ابوالحسن رسوقدممقدم ،مشهد :آستان قدس رضوی.
 مقری ،علیاصغر( )1357بناهای تاریخی مشهد ،مشهد :ادارۀ كلفرهنگ و هرن خراسان.
 مولوی ،عبدالحمید( )1374مسجد شاه یا مقربۀ امیرغیاثالدینملكشاه ،هرن مردم ،ش۷۴و ،۷۵آذر و دی ماه  ،1374ص  75تا .93
 ویلرب ،دونالد و لیزا گلمبك( )1374معامری تیموری در ایران وتوران ،مرتجم مح ّمدیوسف کیانی و کرامتاللهافرس ،تهران :سازمان
میراث فرهنگی.

مقدمه

تحلیل و بررسـی تصاویر نسخۀ
خطی مص ّور هفت اورنگ جامی

موجــود در مخــزن مخطوطــات کتابخانــۀ آســتان قــدس رضوی

مهنوش غفوریان مسعودزاده*

چکیده
جستار حارض به مطالعه و تحلیل مینیاتورهای نسخهای از هفت اورنگ جامی
میپردازد که با شامرۀ ثبت  15948در مخزن مخطوطات کتابخانۀ آستان قدس
رضوی نگهداری میشود .تاریخ کتابت نسخۀ مذکور ،سال  977هجری است .هدف
از این پژوهش ،تعیین ارزش هرنی و تاریخی نسخه با رویکرد به مینیاتورها و
مجالس آن است .مجالس این نسخه فاقد تاریخ و رقم هستند و پرسش اصلی
این است که آیا کتابت نسخه و ترسیم نگارههای آن ،هر دو در یک دورۀ تاریخی
اتفاق افتادهاند؟ فرضیۀ این پژوهش مبتنی بر عدم همزمانی نگارگری نسخۀ هفت
اورنگ  15948با کتابت آن است .روش این پژوهش ،بررسی تطبیقی است و ضمن
تحلیل شیوه و کیفیت کتابآرایی و تزیینات نسخۀ مذکور ،به مقایسۀ مجالس آن
با نگارههایی از دیگر نسخ مص ّور جامی که از سدۀ  10هجری بهجا ماندهاند و
نیز بررسی تحلیلی مجالس این نسخه با نگارههای پس از عرص صفوی که به شیوۀ
نگارگری کهن ترسیم شدهاند ،میپردازد .در پایان نیز با توجه به محدودیتهای
پژوهش ،این احتامل طرح میشود که مجالس نسخۀ هفت اورنگ  15948کتابخانۀ
آستان قدس ،به عرص کتابت نسخه تعلق ندارد.
کلید واژه :نسخۀ خطی مص ّور هفت اورنگ جامی  15948کتابخانۀ آستان قدس
بآرایی.
رضوی ،مجالس نسخه ،عرص صفوی ،کتا 
* دانشجوی دکرتای پژوهش هرن دانشگاه تهران
mehnoushghafourian@yahoo.com

نسـخ مصـ ّور خطـی همـواره از لحـاظ فرهنگـی و
هنری ،جایـگاه ویـژهای در تاریـخ و هویـت مـردم یـک
رسزمیـن داشـتهاند .در گذشـته کتابآرایـی نسـخ خطـی
در کتابخانههـای دربـاری و زیـر نظر خطاطـان ،مذ ّهبان،
نقاشـان و دیگـر هرنمنـدان فرهیختـه و ماهـر انجـام
میشـد؛ از جملـه کتابخانـۀ سـلطنتی هـرات در دورۀ
تیمـوری و همزمـان بـا سـلطنت سـلطان حسـین بایقـرا،
کتابخانههـای سـلطنتی تربیـز و قزویـن در دورۀ صفـوی
بهویـژه مقـارن با سـلطنت شاهاسماعیل و شاهطهامسـب
صفـوی بـه رسپرسـتی کاملالدیـن بهـزاد و مجمعالصنایع
در عصر قاجـار همزمـان بـا وزارت امیرکبیـر و زیـر نظـر
۱
میرزاابوالحسـن.
نسـخههای مصـ ّور نفیس تولید شـده در دربار همواره
مایـۀ فخـر و مباهـات شـاهان و درباریـان بـوده اسـت،
ا ّمـا کارگاههـای کوچکـی هـم بودنـد کـه بـه استنسـاخ
کتـب و گاه تزییـن و کتابآرایـی نسـخ میپرداختنـد تـا
آنهـا را در اختیـار افـراد باسـواد غیردربـاری قـرار دهنـد؛
از جملـه کانـون و ّراقـان کـه «افـرادی نسخهشـناس و
کتابشـناس بودنـد . ...ایـن افـراد از طریق کتابفروشـی
و نسـخهبرداری امـرار معـاش میکردنـد؛ ولی نسـخههای
تولیـدی ایـن کانـون از تزیینـات نسـخهآرایی کمتری
برخـوردار بـود تـا توانایـی خرید نسـخه برای افـراد عادی
جامعـه وجـود داشـته باشـد» (عظیمـی.)77 :1389 ،
امـروزه نیـز مجموعههـای نسـخ نفیسـی کـه در
کتابخانههـای بـزرگ نگهـداری میشـوند ،از اعتبـار و
اهمیـت خاصـی برخوردارنـد و مرمـتکاران ماهـر و
زبردسـت در کارگاههایـی مجهـز ،بـه مرمـت نسـخههای
نفیـس بهجـا مانـده از دورههـای گذشـته میپردازنـد تـا
انجـام پژوهشهـای دقیـق دربـارۀ ایـن آثـار را ممکـن
سـازند .از همیـن روسـت کـه فهرسـتنویس نسـخ خطی
نفیـس و مصـ ّور ،علاوه بـر درج اطالعـات مرسـوم در
فهرستنویسـی ،ارزش هنری کتابآرایـی و تزیینـات
نسـخه و همچنیـن اطالعـات کاملـی از مجالـس تصویـر
شـده در آن را نیـز ثبـت میکنـد.
پژوهـش حـارض ،نسـخۀ خطـی مصـ ّوری از هفـت
اورنـگ جامـی را کـه در کتابخانـۀ آسـتان قـدس رضـوی
بـا شمارۀ ثبـت  15948نگهـداری میشـود ،بهعنـوان منت
مطالعاتـی و نسـخۀ اسـاس خـود برگزیـده اسـت تـا بـا
بازنگـری شـیوه و کیفیـت کتابآرایـی و تحلیـل تصاویـر
ایـن نسـخه ،اطالعـات دقیقتـری دربـارۀ ارزش تاریخی و

هنری آن بـه دسـت آورد .بـه همیـن منظـور ،به بررسـی
تطبیقـی تاریـخ کتابـت نسـخه بـا تاریـخ تصویـر شـدن
مجالـس آن نیـز خواهیـم پرداخـت.
الزم بـه یادآوری اسـت که با وجود قرار داشتن نسـخۀ
مـ ّد نظـر در شمار نفایـس کتابخانۀ آسـتان قـدس رضوی،
تاکنـون پژوهشـی دربارۀ آن صورت نگرفته اسـت.
پرسـش اصلـی مقالـۀ حـارض در مواجهـه با این نسـخۀ
خطـی نفیـس ایـن اسـت کـه آیـا کتابت نسـخه و ترسـیم
نگارههـای آن در دورۀ تاریخـی مشـابهی اتفـاق افتـاده
اسـت؟ فرضیـۀ مـا در ایـن بررسـی ،بـر یکی نبـودن تاریخ
ترسـیم نگارههـای نسـخه بـا تاریـخ کتابـت آن اسـتوار
است.
پژوهـش حـارض بـرای اثبـات فرضیه و پاسـخ به سـؤال
اصلـی خـود ،از روش مطالعـۀ تطبیقـی سـود میجویـد،
یعنـی ابتـدا بـه بررسـی ایـن امـر میپـردازد که آیـا کاتب
نسـخه بخشهـای مشـخصی را بـرای جایگیـری نگارههـا
در نظـر گرفتـه و هنـگام کتابـت جـای تصاویـر را خالـی
گذاشـته اسـت؟ در گام بعـد بـه بررسـی تطبیقـی تصاویر
نسـخه بـا نسـخ مصـ ّور هـمدورۀ آن خواهیـم پرداخـت.
در گزینـش ایـن نسـخهها اولویـت بـا نسـخههای مصـ ّور
هفـت اورنـگ جامـی همچـون نسـخۀ مصـ ّور هفـت
اورنـگ اثـر ابراهیممیـرزا در گالـری فریـر (964ـ 973ق).
و نیـز نسـخههایی اسـت کـه بـا نسـخۀ مـورد نظـر ایـن
پژوهـش مجالـس مشترکی دارنـد .سـپس مجالس نسـخۀ
اسـاس ایـن پژوهـش را بـا نگارههـای ادوار بعـدی کـه
بـه تقلیـد از شـیوۀ نگارگـری عصر صفـوی کار شـدهاند،
مطابقـت خواهیـم داد .در ایـن مرحله ،آثار حسـین بهزاد
را کـه بـه شـیوۀ نگارگـری عصر صفـوی (شـیوۀ کهـن)
ترسـیم شـدهاند ،بـرای بررسـی تطبیقی برگزیدهایـم .البته
پژوهشگـر متـام نتایـج را بـا احتمال ذکـر کـرده ،زیـرا
نسـخه از نزدیک مشـاهده نشـده اسـت و پژوهش فعلی
از روی اسلایدهای نسـخه انجـام شـده اسـت .همچنیـن
رنگهـای بـهکار رفتـه در مجالس برای تعییـن قدمت آن،
در آزمایشـگاه بررسـی نشـده اسـت.

معرفـی نسـخۀ اسـاس بر اسـاس مندرجات فهرسـت
نسـخ خطـی کتابخانۀ آسـتان قـدس رضوی

« دو برگ از آغاز (مقدمه) این نسـخه موجود نیسـت
و شـامل هفـت منظومـه از موالنـا عبدالرحمان جامـی
اسـت ،بـه خـط نسـتعلیق نـوزده سـطریِ چهـار سـتونه،
تاریـخ کتابـت شـ ّوال 977ق ،کاتب صفیالدیـن فخرالدین

حاجـی شـمسالجهرمـی ،کاغـذ حنایـی ،دو صفحـۀ اول
متاممذّهـب دارای چهـار کتیبـه و در اطـراف ابیـات چهار
قلمدانـی مذّهـب و دو ترنـج ،حاشـیه بـا نقـش دالبری
دارای تذهیـب و رشفـهدار ،بینالسـطور طالاندازی شـده،
ابتـدای کتـاب ثانـی و ثالـث سلسـلهالذهب و سلامان و
ابسـال و دیگـر مثنویهـا دارای رسلـوح مـزدوج مذ ّهـب
رشفـهدار ،دارای هشـت مجلـس رنگـی بسـیار ظریـف و
زیبـا به مناسـبتهای گوناگـون در هفت مثنـوی ،جداول
اوراق بـه زر تحریـردار و الجـورد و شـنگرف و زنـگار،
عناویـن بـه شـنگرف ،تعـداد صفحـات  307ورق ،طـول
 27/6و عـرض 18/5سـانتیمرت ،جلـد :مقـوا بـا روکـش
پارچـۀ ترمـه و عطـف تیامج ،واگـذاری بنیاد مسـتضعفان
در شـهریورماه .»1367

بررسی کتابآرایی نسخۀ اساس

در ابتـدا بایـد گفـت کتابآرایـی «فهرسـتی اسـت از
فعالیتهـای هنری چـون نـگارش ،خـط ،خوشنویسـی،
طراحـی ،تزیینـات ،رنـگ ،صفحهآرایـی و تصویرگـری
همـراه با سـاخت جنـس و نوع کاغـذ و روشهای مربوط
بـه جلدسـازی» (رهنـورد.)1 :1386 ،
کتابآرایـی آثـار جامـی بـه دلیل شـهرت این شـاعر در
سـدۀ  10هجـری در ایـران و آسـیای مرکـزی رواج بسـیار
داشـته اسـت .در کارگاههـای مکتبهایـی در همیـن
عصر در شـهرهای تربیـز ،قزویـن ،شـیراز ،مشـهد و بخـارا
نسـخهبرداری از آثـار جامـی مرسـوم بـود ،زیـرا «اشـعار
جامـی توسـط معارصینش بهآسـانی درک میشـد و مورد
عالقـه بـود .ایـن اشـعار توسـط خوشنویسـان آن زمـان
دستنویسـی میشـد و صحافـی و تذهیـب و مصـور
میگردید»(ارشفـی .)6 :1389 ،در ایـن میان ،مشـهورترین
اثـر او در بیـن مـردم «کتاب هفت شـعر او بـه نام هفت
اورنـگ اسـت کـه اورنـگ بـه معنـای تخـت و یـا صـورت
فلکـی دب اکبر میباشـد»( .همان)
در خصـوص بازنگـری شـیوه و کیفیـت کتابآرایـی این
نسـخه ابتـدا الزم اسـت کـه تزیینـات صفحـات مذ ّهـب
آن بررسـی شـود سـپس بـه تحلیـل و بررسـی مجالس این
نسـخه بپردازیم.
عنـوان حکایتهـا و داسـتانها در ایـن نسـخه
بهصـورت مشـخص و بـا شـنگرف نوشـته شـده اسـت .در
برخـی قسـمتها نـوع صفحهآرایی و سـطربندی با دیگر
قسـمتها متفـاوت اسـت.

یکـی از خصوصیـات تذهیبگـری عصر صفـوی (از
نیمـۀ دوم قـرن دهـم هجـری بـه بعـد) کـه در نسـخۀ
حـارض نیـز رعایـت شـده ،آن اسـت کـه «رسلوحهـا و
نیمترنجهـا طرفیـن صفحـات آغـاز کتـاب قـرآن کریـم را
زینـت میدادنـد( »...کارگـر.)74 :1390 ،
تصویـر شمارۀ 1نشـانگر دو صفحـۀ متاممذ ّهـب ایـن
نسـخهاند کـه از آنهـا بـه «چهـار لوح» تعبیـر میشـود« .این
شـیوه یکی از شـیوههای ترسـیم و تزیین رسلوحههاسـت که
کاربـرد آن از دیربـاز دیـده میشـود .وجه تسـمیۀ چهـار لوح
بـه دلیـل سـاختار ایـن رسلوحه اسـت کـه در آن چهـار کتیبه
ترسـیم میگـردد» (صفـری .)306 :1390 ،ایـن صفحـات تـا
حـدودی مرمـت شـدهاند .نوشـتۀ داخل چهار کتیبـه به رنگ
سـفید و از ایـن قرار اسـت:
کتاب سبعه شیخ املتکلمین
و املح الشاعرین قدوه
املحققین موالنا جامی
علیه الرحمه و الغفره
نقـوش ختایـی و اسـلیمی و بـه رنگ طالیـی و الجوردی
اسـت .طـرح تذهیب نشـان میدهـد که تذهیـب همزمان
بـا تاریـخ کتابـت یعنی در عرص صفوی انجام شـده اسـت.
«رسلوحـه» کـه از متداولتریـن تزیینـات نسـخههای
خطـی اسـت و در صفحـات آغازیـن نسـخه یـا فصلهای
جدیـد آن کاربـرد داشـته ،شـامل دو بخـش اسـت :یـک
بخـش «قـاب مستطیلشـکلی اسـت کـه کتیبـه نـام
دارد .تزیینـات بـاالی کتیبـه تـاج نـام دارد .هـر منونـه از
رسلوحههـا ،اثـری یگانـه و منحرصبهفـرد تلقـی میشـوند
چـرا کـه مذ ّهبـان برای ترسـیم هر رسلوحـه ،طرحی جدید
رسـم میکردنـد .حتـی در یـک نسـخۀ یگانـه نیـز بـرای
هرکـدام از اجـزای اصلـی آن ،رسلوحـی جداگانـه ترسـیم
میشـد کـه هـر یـک بـا دیگـری متفـاوت بـود» (صفـری،
 289 :1390و .)290
نسـخۀ مذکـور دارای هشـت رسلوحـه اسـت کـه هـر
یـک طرحـی متفـاوت دارنـد .از شـفافیت رنـگ برخـی
رسلوحههـا چنیـن برمیآیـد کـه مرمـت شـدهاند.
اسـامی رسلوحههـا از ایـن قـرار اسـت :کتـاب ثانـی
سلسـلهالذهب (تصویـر )2؛کتـاب ثالـث سلسـلهالذهب
(تصویـر )3؛ کتـاب سلامان و ابسـال (تصویـر )4؛ کتـاب
تحفهاالبـرار (تصویر )5؛ کتاب سـبحهاالبرار (تصویر )6؛ کتاب
یوسـف و زلیخـا (تصویـر )7؛کتـاب لیلـی و مجنـون (تصویـر
)8؛کتـاب خردنامـۀ اسـکندری (تصویـر .)9
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انجامـۀ نسـخه کـه در کتابآرایی جزو تزیینات محسـوب
میشـود ،تاریخ 977ق دارد( .تصویر)10
دو تاریـخ دیگـر در صفحـات نسـخه وجـود دارد کـه
یکـی مربـوط بـه تاریخ مهری اسـت کـه در برخـی اوراق
زده شـده و دیگـری حاشیهنویسـی اسـت کـه در یکـی
از اوراق آمـده اسـت .نوشـتۀ مهـر چنیـن اسـت« :افـوض
امـری الیاللـه الغنـی .عبـد محمدمحسـن الحسـینی
الهاشـمی .تاریـخ ( .»1109تصویـر )11
و نوشـتۀ حاشـیه چنیـن اسـت :هـو اللـه تعالـی شـانه
العزیـز ـ 1341ـ در تاریـخ  28شـهر جامدیالثانـی ایـت
ئیـل در خدمـت آقـا میـرزا علیقلیخـان دام فخـره العالـی
و آقامحمدتقیـان نـور چشـمی شـب مهمان بودیـم و
خیلیخیلـی خـوش گذشـت در منـزل آقـا میـرزا ابوتـراب
دام عـزه شـهر فـوق ( 1301کـذ)ـ اقـل خلـق اللـه ـ علـی
الحسـینی( .تصویـر )12

بررسی مجالس نسخۀ اساس
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در اطالعـات فهرستنویسـی مربـوط بـه معرفـی
نسـخۀ هفـت اورنـگ  15948تعـداد مجالـس نسـخه 8
مجلـس ذکـر شـده ،اما بررسـیها نشـان میدهـد که این
نسـخه  9مجلـس دارد.
تصویـر  14متعلـق بـه دفرت ا ّول سلسـلهالذهب اسـت.
ایـن مجلـس در بیـن دو حکایـت «اشـارت بـر رکـن دوم
از ارکان مقـام ابـدال کـه دوام صمـت ۲اسـت» و حکایـت
«مفسـدی کـه در تحصیـل مشـتهای ۳نفـس حیلـهای
انگیخـت که شـیطان سـوگند یاد کـرد که هرگـز این حیله
بـه خاطـر مـن خطـور نکـرده اسـت» ۴قـرار گرفته اسـت.
نگارگـر بـرای ترسـیم ایـن مجلـس ،ابیـات حکایـت ا ّول را
پوشـانده اسـت .آخریـن و ا ّولیـن ابیاتـی کـه مجلـس در
میـان آنهـا قـرار گرفتـه ،عبارتانـد از:
چون نشسنت خموش نتوانم
باری از خامشی سخن رانم
شد پیِ میل خویش مکحلهجوی
کرد صحرا و دشت در تک و پوی
چنانکـه مشـاهده میشـود ،ابیـات حکایـت ا ّول
پوشـانده شـده اسـت .تصویـر از نظـر موضوعـی ارتباطـی
بـا متن حکایـت ندارد و نقـاش به صورت آزاد آن را ترسـیم
کـرده اسـت.
چیدمـان فیگورهـای نـگاره روی خـط منحنـی اسـت.
خطـوط عمـودی بنـا و درختان پشـت رس ،موجـب تعادل
و اسـتحکام کادر شـدهاند.
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حکایت دفرت دوم
سلسلهالذهب نسخۀ
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تصویـر  15کـه در دفتر دوم سلسـلهالذهب قـرار
دارد ،میـان دو حکایـت «اشـارت بـه معنـی آنچـه رسـول
صلیاللـه و علیـه و سـلم فرموده اسـت که الدنیـا ملعونه
و ملعـون مـا فیهـا الّ ذکـر اللـه سـبحانه» و حکایـت «پیر
همدانـی کـه از پسر پرسـید کـه هرگـز ریـش گاو بودهای
و سـؤال پسر کـه ریـش گاو کیسـت و جـواب دادن پـدر
کـه آن کـس کـه بامـداد از خانـه بـدر آیـد گویـد امـروز
گنجـی یابـم ،پسر گفـت ای پـدر تـا مـن بـودهام ریـش
گاو بـودهام» جـای گرفتـه اسـت .برای ترسـیم این مجلس
نیـز ابیـات حکایـت ا ّول پوشـانده شـده اسـت .ابیاتـی که
مجلـس میانشـان قـرار گرفتـه ،بدیـن قرارنـد:
جلوهگاه جاملشان دنیاست

جای وزر و وبالشان عقباست
خویش را عمری آزمودستی
هیچگه ریش گاو بودستی
با مشـاهدۀ جوانِ در حال صحبت در این تصویر ،شـاید
بتوان این مجلس را به حکایت دوم مربوط دانسـت.
در ایـن مجلـس ،چیدمـان فیگورهـا بـه گونـهای اسـت
کـه خطـوط افقـی را قطـع کـرده و در کنـار خطـوط
عمـودی ،بـه ایجـاد و حفـظ تعـادل کادر کمـک کردهاند.
همچنیـن وجـود خطـوط منحنـی حـوض در میانـۀ کادر،
باعـث ایجـاد تنـوع در تصویـر و چرخش نـگاه در تصویر
شـده است.
تصویر  16از کتاب سلامان و ابسـال ،مربوط اسـت به
ِ
انگشـت قلمکـرده بـر
حکایـت «مجنـون کـه در بادیـه از
تختهریـگ چـون رمـاالن رقمـی مـیزد گفتنـد این نوشتن
چیسـت و ایـن نوشـته بـرای کیسـت گفـت این نـام لیلی
اسـت که به نوشتن آن مینازم چون او به دسـت نیسـت
بـا نـام او عشـق میبـازم» .بـا این وجـود ،مجلـس در بین
دو حکایـت بعـد از آن قـرار دارد و ابیـات حکایـت ا ّول و
نیمـی از ابیـات حکایت دوم را پوشـانده اسـت .ابیاتی که
مجلـس بیـن آنهـا قـرار گرفتـه ،عبارتاند از:
حبَذا شاهی که در عهد شباب
شد ز توبه همچو پیران بهرهیاب
پیش ایشان ریختی آن را دلیر
تا بخوردندی همه زان میوه سیر
نگارگـر مجنـون را بهعنـوان سـوژۀ اصلـی حکایـت در
مرکـز کادر قـرار داده ،بـه شـکلی که رس دیگـر فیگورهای
صحنـه متامیـل بـه اوسـت و دسـتها نیـز بـه سـمت او
اشـاره میکننـد .ترسـیم درخـت در بـاالی رس مجنـون نیز
بـه منظـور اهمیتبخشـی و تأکیـد بـر موضـوع اصلـی
حکایـت بـوده اسـت .رنـگ سـبز تیـره در پاییـن کادر
بـه اسـتحکام ترکیببنـدی و ایجـاد حـس سـنگینی در
ایـن بخـش از نـگاره منجـر شـده اسـت .مهـارت نگارگـر
در فضاسـازی و چیدمـان عنـارص تصویـر ،موجـب ایجـاد
تعـادل در ترکیببنـدی و درک بهتر حکایت شـده اسـت.
کتاب تحفهاالبرار حاوی تصویر نیست.
تصویـر  17از کتـاب سـبحهاالبرار بـه حکایـت «آن
ماهیـان کـه گوهـر حیـات در جسـتوجوی دریـا باختنـد
تـا بـه خشـکی نیفتادنـد دریـا را نشـناختند» اختصـاص
دارد .بـرای ترسـیم ایـن مجلـس ،ابیاتـی از حکایـت قبـل
و دو بیـت از ایـن حکایـت پوشـانده شـدهاند .ابیاتـی که
مجلـس بیـن آنهـا قـرار گرفتـه ،بدیـن قرارنـد:
جلوۀ ا ّولش از حرضت ذات
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بود بر خویش به اسام و صفات
۶
تن ازو دست توانایی یافت
دل ازو گوهر دانایی یافت
نگارگـر موضـوع حکایـت را کـه ماهیهـا هسـتند ،در
پلان ا ّول ترسـیم کرده اسـت .چیدمان خطـی فیگورها در
پلان بعـد و ترسـیم درختـان در پشـت فیگورها بـه تأکید
بـر موضـوع اصلـی حکایـت کمک کرده اسـت.
از کتـاب یوسـف و زلیخـا چهـار مجلس موجود اسـت.
مجلـس ا ّول (تصویـر  ،)18مربـوط اسـت بـه حکایـت
«درآمـدن زلیخـا همـراه عزیـز مصر بـه مصر و بیـرون
آمـدن مرصیـان و طبقهـای نثـار بـر عماری زلیخـا
۵
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افشـاندن» که در ابتدای این داسـتان ترسـیم شـده است.
نگارگـر ابیـات نخسـت حکایـت را بـرای ترسـیم مجلـس
پوشـانده اسـت .ابیاتـی کـه مجلـس در میانشـان قـرار
گرفتـه ،عبارتانـد از:
زچرت زر به فرق نیکبختان
به پا شد سایهور ز ّرین درختان
طبقهای زر از ز ّر و درم پر
طبقهای دگر از گوهر و دُر
در ایـن مجلـس نیـز نگارگـر دو سـوژۀ اصلـی داسـتان
را تقریبـاً در مرکـز ترسـیم کـرده و تصویر درخـت را برای
تأکیـد بیشتر بـر ایـن دو شـخصیت ،بـاالی رس آنهـا قـرار
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داده اسـت .چیدمـان دیگـر فیگورهـا بهصـورت د ّوار،
دور تـا دور کادر اسـت .نـوع حرکـت پـای اسـبان و دیگر
ِ
نشـاط توصیف
عنـارص داخـل تصویـر ،بـه حالت طـرب و
شـده در متن کمـک میکند .نگارگـر تا حد بسـیار زیادی
بـه ابیـات و متن حکایـت وفـادار بوده اسـت.
تصویـر  ،19مجلـس دوم از کتـاب یوسـف و زلیخـا
اسـت و بـه داسـتان «بـه معـرض بیـع درآوردن مالـک
یوسـف علیهالسلام و خریـدن زلیخـا وی را بـه اضعـاف
آنچـه دیگـران میخریدنـد» اختصـاص دارد؛ امـا در بخش
مربـوط به داسـتان «رشح دادن یوسـف علیهالسلام قصۀ
محنـت راه و زحمـت چـاه را و آگاه شـدن زلیخـا از آنکـه

اندوهـی کـه آن روز داشـته اسـت بـه سـبب آن بـوده
اسـت» آمده اسـت .نگارگر بخشـی از ابیات این داسـتان
و داسـتان قبـل را بـرای ترسـیم مجلـس پوشـانده اسـت.
ابیاتـی کـه مجلـس بیـن آنهـا قـرار گرفتـه ،بدیـن قرارنـد:
۷
گرفتی گه ز نوشین چشمهاش لب
گهش گر ِد ذقن گشتی چو غبغب
به تقریب سخن بگشاد ناگاه
زبان در رشح راه و قصۀ چاه
در ایـن نـگاره نقـاش بـا توجـه بـه موضـوع داسـتان و
بـه منظـور تأکیـد بـر آن ،سـوژههای اصلـی را در پلان
ا ّول جـای داده اسـت .نـوع قرارگیـری فیگورهـا و حرکـت

دسـتها و رسهـا موجـب حرکـت چشـم بیننـده بـر
روی شـخصیتها میشـود .مفهـوم ابیـات در پلان ا ّول
بهخوبـی ترسـیم شـده اسـت؛ ماننـد ایـن ابیـات:
چو یوسف شد بهخوبی گرمبازار
شدندش مرصیان یکرس خریدار
به هر چیزی که هر کس دسرتس داشت
در آن بازار بیع او هوس داشت
شنیدم کز غمش زالی برآشفت
تنیده ریسامنی چند میگفت
رخ او مطلع صبح صباحت
لب او گوهر کان مالحت
ز سیامی صالحش چهره پر نور
به اخالق کرامش سینه معمور
( ...مثنوی هفت اورنگ ،ج )97 :1378 ،2
این داستان در بیشرت نسخههای خطی مص ّور هفت
اورنگ ترسیم شده است.
تصویر ،20مجلس سوم از کتاب یوسف و زلیخا ،مربوط
است به داستان «درآوردن زلیخا یوسف را علیهالسالم به
خانۀ هفتم و بذل کردن مجهود در نیل مقصود و گریخنت
تاسف» .نگارگر برای به
یوسف و ماندن زلیخا در تح ّیر و ّ
تصویر درآوردن این صحنه ،تعدادی از ابیات را پوشانده
است .ابیاتی که مجلس بین آنها قرار گرفته ،عبارتاند از:
زلیخا دیده و دل مست جانان
نهاده دست خود در دست جانان
به آب دیدۀ من اشتیاقت
به آب گرمم از سوز فراقت
الزم به یادآوری است که ترسیم این صحنه از داستان
یوسف و زلیخا در میان نگارههای نسخ خطی مص ّور
موجود از مثنوی هفت اورنگ جامی بسیار متداول
است .نگارگر این نسخه نیز این صحنه را مطابق با س ّنت
نگارگری نسخههای پیشین ترسیم کرده است.
تصویر 21به مجلس چهارم از کتاب یوسف و زلیخا و
داستان «طلب کردن پادشاه مرص یوسف را علیهالسالم
برای تعبیر خواب خود و تعلّل کردن وی تا آنچه میان
وی و زنان مرص گذشته بود تف ّحص منایند» اختصاص
دارد .مجلس در رشوع این حکایت ترسیم شده و هرنمند
نگارگر ،ابیاتی از داستان قبل را پوشانده است .ابیاتی که
مجلس بین آنها ترسیم شده ،بدین قرارند:
کمر بستی پی بیامرداریش
خالصی دادی از تیامرخواریش
بُود چون کار دانا پیچ در پیچ

تصویر20ـ مجلس حکایت کتاب یوسف و زلیخا نسخۀ 15948

به پیشش کوشش فکر و نظر هیچ
با این حال ،احتامالً نگارگر برای ترسیم صحنۀ صحبت پادشاه
و یوسف از ابیاتی در داستان بعدی الهام گرفته است:
خز و اطلس به پا انداختندش
به پایانداز فرق افراختندش
به باالی خز و اکسون همیرفت
بر اطلس چون مه گردون همیرفت
ز قرب مقدمش چون شه خرب یافت
به استقبال او چون بخت بشتافت
کشیدش در کنار خویشنت تنگ
چو رس ِو گلرخ و شمشا ِد گلرنگ

لیلیخواهان قدم نهادند
پیش پدرش زبان گشادند
این نکته بگفت و شد شتابان
وحشتزده روی در بیابان
نگارگر در این حکایت موضوع اصلی داسـتان را مانند
اغلـب نگارههـای ایـن نسـخه در بخـش یـکدوم پاییـن
کادر ترسـیم کـرده اسـت .عنـارص مختلـف ایـن نـگاره بـا
هـدف تأکیـد بر شـخصیت مجنـون در ترکیببندی چیده
رس مجنـون در میـان دو درخـت،
شـدهاند .قرارگیـری ِ
هامهنگـی رنـگ زرد دیـوار و لبـاس مجنـون (از منظـر
منادشناسـی ،رنـگ زرد القاکننـدۀ شـوریدگی و غمناکـی
اسـت) همچنیـن اشـارۀ دسـت فیگـور پشـت رس مجنون
بـه او ،از جملـه مواردی اسـت که در آنهـا ترکیببندی در
خدمـت درک بهتر و انتقـال مفهـوم داسـتان اسـت.

تطبیق و مقایسـۀ مجالس نسـخۀ اسـاس با دیگر نسخ
خطـی مصـ ّور هفت اورنـگ در دورۀ صفوی

تصویر 21ـ مجلس حکایت کتاب یوسف و زلیخا نسخۀ 15948

تصویر 22ـ مجلس حکایت کتاب لیلی و مجنون نسخۀ 15948

به پهلوی خودش بر تخت بنشاند
به پرسشهای خوش با وی سخن راند
(مثنوی هفت اورنگ ،ج )169 :1378 ،2
در ایـن نـگاره بـا وجـود قرارگیـری عنـارص تصویـری
متعـدد در کنـار یکدیگـر کـه حـس ازدحـام را بـه بیننـده
القـا میکننـد ،رعایت تنـوع و چرخش رنگهـا در چیدمان
دایرهایشـکل فیگورهـا و عنـارص ،بـه ایجـاد و حفـظ حس
تعـادل و نظـم در ترکیببنـدی کمـک کـرده اسـت.
مجلـس آخـر ،تصویـر  22متعلـق بـه کتـاب لیلـی

و مجنـون بـوده و بـه داسـتان «رفتن مجنـون بـه خانـۀ
بیوهزنـی کـه در همسـایگی لیلـی میبـود و منـع کـردن
پـدر لیلـی آن بیـوهزن را از آنکـه مجنـون را در خانۀ خود
گـذارد» اختصـاص دارد .ابیـات انتهایـی ایـن داسـتان بـه
منظـور ترسـیم مجلـس پوشـانده شـده ،امـا نقـاش عنوان
داسـتان بعـدی یعنـی «خشـم گرفنت پـدر لیلـی از مجنون
بـه جهـت آمـدن وی بـه خانـۀ همسـایه» را در انتهـای
صفحـه نـگاه داشـته اسـت .ابیاتـی کـه مجلـس بیـن آنهـا
ترسـیم شـده ،از ایـن قرارنـد:

تصویر 24ـ نسخۀ هفت اورنگ در گالری فریر (964ـ 973ﻫ .ق) ( )1977:138,simpson

چنانکـه پیشتر گفته شـد ،در این بخش ،نسـخۀ هفت
اورنـگ اثـر ابراهیممیـرزا در گالـری فریـر (964ـ973ق) و
همچنیـن نسـخ دیگـر از جامـی در دورۀ صفـوی را بـرای
بررسـی تطبیقـی برگزیدهایم.
در تصاویـر  23و  24نـوع چهرهپـردازی فیگورها مطابق
یکدیگـر نیسـت .چهرههـا در نسـخۀ واقعگرایانهتـر ،بـا
بینیهـای پهـن و ترسـیم خـط شکسـت پیشـانی ترسـیم
شـدهاند .همچنیـن شـیوۀ ترسـیم کالههـای قزلبـاش در
نسـخۀ  15948بـا سـ ّنت تصویری این نـوع کالهها در عرص تصویر 25ـ بخشی از تصویر 19
نسخۀ 15948
صفـوی متفـاوت اسـت( .تصاویـر  25و )26
با بررسـی تصاویر  27و  28درمییابیم که شـیوۀ نگارگر
در نسـخۀ هفت اورنـگ  15948در ترسـیم حیواناتی چون
شتر و ماهـی ،بـا شـیوهای کـه در دیگر نسـخهها (تصاویر
 29و  )30در دورۀ صفـوی بـهکار میرفتـه ،تفاوت دارد.
همچنیـن نـوع رنگهـا و درجـۀ آنهـا از جملـه رنـگ
الجـورد ،سـبز پسـتهای ،قرمـز و زرد در نسـخۀ ،15948
شـباهتی بـه دیگـر نسـخههای عصر صفـوی نـدارد.

تصویر 26ـ نسخۀ
هفت اورنگ در گالری
فریر (964ـ 973ﻫ .ق)
()87 :1977,simpson

بررسی تطبیقی مجالس نسخۀ اساس با آثار نگارگری پس
از دورۀ صفوی که به شیوۀ نگارگری این عرص کار شدهاند

برای این بخش ،آثار استاد حسین بهزاد (1273ـ1347ش)
را بهعنوان منونه انتخاب کردهایم ،اما نه به این منظور که
۸
نگارههای نسخۀ  15948را به وی نسبت داده باشیم.
تصویر 27ـ بخشی از تصویر 19
نسخۀ 15948

(چپ) تصویر 28ـ نسخۀ هفت اورنگ در
گالری فریر (964ـ 973ﻫ .ق) (,simpson
)198 :1977

در تصاویـر 31و  32حـاالت چهـرۀ مـردان و کشـیدگی
صـورت و بینـی آنهـا تـا حـدودی شـبیه به یکدیگر اسـت.
در تصاویـر 33و  34نـوع طراحی اسـبان را مشـابه هم
مییابیـم .همچنیـن در تصاویـر  35و  36شـیوۀ ترسـیم
شترها تـا حـدودی یکسـان اسـت و با نـوع ترسـیم آن در
دورۀ صفـوی تفـاوت دارد.
در تصاویر 37و  38در ترسـیم سـنگها و گل و بوتهها
شباهت وجود دارد.
بـا تحلیل و بررسـی تزیینـات و مجالس نسـخۀ 15948
میتـوان گفـت کـه ایـن نسـخه را نبایـد از نسـخههایی
دانسـت کـه هرنمنـدان بـزرگ و زبردسـت در دربارهـا،
کارگاههـا و کتابخانههـای مجهـز ،بـه تولیـد و استنسـاخ
آنهـا مشـغول بودنـد .نخسـتین شـاهد این امر ،استنسـاخ
ایـن نسـخه بـا خـط نسـتعلیق نـه چنـدان خـوش اسـت.
دیگـر اینکـه ،کاتـب بـرای ترسـیم مجالس ،صفحاتـی را از
پیـش معیـن نسـاخته و یا میـان ابیـات ،فاصلـهای را برای
نگارگـری در نظـر نگرفتـه اسـت.

تصویر 29ـ بخشی از تصویر  17نسخۀ 15948

تصویـر 31ـ بخشـی از تابلـو
مجلـس دیـدار خسرو پرویز،
اثـر حسـین بهـزاد ،مجموعـۀ
آقـای نـارص متینـی ،امریـکا.
(نارصیپـور)86 :1378 ،

تصویر 32ـ بخشی از تصویر  14نسخۀ 15948

تصویر30ـ نسخۀ هفت اورنگ در کتابخانه دولتی
لنینگراد ،قرن شانزدهم (ارشفی)82 :1389 ،

تصویر 33ـ بخشی از تابلو فرهاد کوهکن و شیرین ،اثر حسین بهزاد ،سازمان میراث فرهنگی ،موزۀ
هرنهای تزیینی (نارصیپور.)73 :1378 ،

تصویر 34ـ بخشی از تصویر  18نسخۀ 15948

(راسـت) تصویـر 35ـ بخشـی از تابلـو تولـد حرضت مسـیح ،اثر حسـین
بهزاد(نارصیپـور.)96 :1378 ،
(چپ) تصویر 36ـ بخشی از تصویر  19نسخۀ 15948

تصویر 37ـ بخشی از تابلو مجلس دیدار شیرین و فرهاد ،اثر حسین بهزاد،
مجموعۀ آقای نارص متینی ،امریکا(نارصیپور.)93:1378،

تصویر 38ـ بخشی از تصویر  16نسخۀ 15948

از نـوع طراحـی تذهیبهـا و گذاشتن رنـگ الجورد بر
آن و نیـز قرارگیـری رسلوحههـا در صفحهآرایـی میتـوان
دریافـت کـه ایـن تزیینـات مقـارن بـا عصر کتابـت بوده
اسـت .از آنجـا کـه طراحـی تذهیبهـا نیـز همچـون
خطاطـی نسـخه ماهرانـه صـورت نگرفتـه ،شـاید بشـود
گفـت کـه کاتـب شـخصاً تزیینـات را انجـام داده اسـت.
بـا توجـه به نوع قلم و فضاسـازیهای یکسـان ،چه در
صحنههایـی کـه در مناهـای داخلـی و همـراه بـا تزیینات
معماری تصویـر شـده و چـه صحنههایـی کـه در فضـای
بـاز و همـراه بـا طبیعـت رسـم شـدهاند ،به نظر میرسـد
نگارگـری مجالـس را یـک نفر بر عهده داشـته اسـت.
بـا توجـه بـه ویژگیهـای سـبکی نگارگری در سـدۀ 10
هجـری ،۹نگارههـای ایـن نسـخه بـا سـ ّنت نگارگـری عرص
صفـوی متفاوتانـد .ایـن تفـاوت را میتـوان در حـاالت
چهرهپـردازی ،توجـه و دقـت کـم در طراحـی و پردازش و
قلمگیـری ،نوع و درجۀ شـفافیت رنگها و شـیوۀ ترسـیم
حیوانـات مشـاهده کرد.
در مقایسـۀ نگارههـای ایـن نسـخه بـا منونـۀ انتخـاب
شـده از نگارگـری بـه شـیوۀ کهـنِ بعـد از صفویـان
درمییابیـم کـه ترسـیم گل و بوتههـا ،حـاالت واقعگرایـی
و خطـوط شکسـتۀ چهـره و همچنیـن شـیوۀ طراحـی
اسـبها در نسـخۀ هفـت اورنـگ  15948بـا نگارههـای
انتخـاب شـده از دوران پـس از صفویـه مشـابهت بسـیار
دارد .البتـه رنـگ الجـورد بهکاررفتـه در تذهیبهـا ،بـا
رنـگ الجـورد نگارههـا متفـاوت اسـت.
غیـر از تاریـخ کتابـت نسـخه (سـال 977ق) کـه در
انجامـۀ آن آمـده ،تاریخهـای دیگـری نیـز در اوراق ایـن
نسـخه ذکـر شـدهاند .از آن جملـه اسـت تاریخ ُمهر سـال
1109ق کـه احتماالً نشـانگر تاریـخ نگهـداری نسـخه در
مجموعـه و یـا کتابخانـهای اسـت که دارندۀ نسـخه بر آن
نظـارت داشـته اسـت .درج تاریـخ 1341ق در یادداشـتی
در حاشـیۀ یکـی از اوراق نسـخه نیـز گویـای مـورد توجه
قـرار داشتن ایـن نسـخه در ادوار بعـدی اسـت .از نـام
صاحـب ُمهـر (عبـد محمدمحسـن الحسینیالهاشـمی) و
نـام امضاکننـدۀ حاشـیۀ برگـی از نسـخه (علی الحسـینی)
شـاید بشـود گفـت کـه نسـخه در یـک خانـدان نگهداری
و یـا دسـت بـه دسـت میشـده اسـت و میتـوان احتامل
داد کـه تاریـخ 1341ق ،تـا حـدودی بـه زمـان نگارگـری
مجالـس ایـن نسـخه نزدیک اسـت.

پی نوشت
نتیجهگیری
در پایـان و پـس از جمعبنـدی دادههـای پژوهـش 1ـ بـرای اطالعـات بیشتر رجـوع شـود بـه :از کارگاه تـا
میتـوان بـه پرسـش اصلـی ایـن مقالـه (آیا کتابت نسـخه دانشـگاه (آژنـد.)1391 ،
و ترسـیم نگارههـای آن هـر دو در یـک دورۀ تاریخـی  2ـ کلمـۀ «صمت» در نسـخه بهصـورت «صحبت» آورده
اتفـاق افتادهانـد؟) پاسـخ منفـی داد .بـا توجـه بـه تاریـخ شـده است.
کتابـت نسـخه یعنـی سـال 977ق ،مجالـس ایـن نسـخه 3ـ کلمـۀ «مشـتهای» در نسـخه بهصـورت «منتهـای» قید
در دورههـای تاریخـی پـس از صفویـان بـه آن افـزوده شـده است.
شـدهاند .نگارههـا از نظـر حـس و حـال و فضاسـازیهای 4ـ متن نسـخه بـا مثنوی هفـت اورنگ (جلـد ا ّول و دوم،
کلـی به سـنت نگارگری عصر صفوی در سـدۀ  10هجری نشر میـراث مکتـوب )1387 ،تطبیـق داده شـده و ابیات
شـباهت دارنـد و در طرحهـا و جزییات عنارص ،مخصوصاً و حکایتهـای منـدرج در متن مقالـه ،بـه نقـل از ایـن
حـاالت چهـره ،بـا نگارههـای دوران تاریـخ کتابت نسـخه کتاب اسـت.
متفاوتانـد .نگارگـر بـا پوشـاندن قسـمتهایی از ابیات 5 ،ـ ایـن مصرع در نسـخه بـه ایـن ترتیـب آمده :بـوده بر
مجالـس مربـوط بـه حکایات و داسـتانها را ترسـیم کرده خویـش اسما و صفات.
اسـت .این مسـأله را میتوان ناشـی از دو عامل دانسـت 6 :ـ این دو مرصاع در نسخه جابهجا نوشته شده است.
)1ذوق مجموعـهدار و صاحب نسـخه؛ )2بـاال بردن ارزش  7ـ ایـن مصراع در نسـخه بـه این شـکل آمـده :گرفتی که
چـو نوش چشـمهاش لب.
نسـخه و قـرار دادن آن در زمـرۀ نفایـس.
بایـد متذکـر شـد کـه تزیینـات دیگـر نسـخه ،از جملـه  8ـ در خاطـرات حسـین بهـزاد در خصـوص نگارگـری بـه
تذهیبهـا ،از نظـر طـرح و رنـگ بـه تذهیبهـای عصر شـیوۀ کهـن چنین آمده اسـت« :مـن صورت مغولـی را از
صفـوی شـبیه اسـت .تذهیبهـای دو صفحـۀ ا ّول نسـخه مینیاتـور دور ریختـم .از ابتـدای کار هدفـم ایـن بـود کـه
بسـیار آسـیب دیدهانـد ،امـا شـفافیت رنگهـا و سـامل سـبکی تـازه و شـیوهای اصیـل بـه وجـود بیـاورم کـه نـه
مانـدن مجالـس مبیـن این نکته اسـت که ایـن تذهیبها تقلیـد از کار پیشـینیان باشـد و نـه خـارج از چهارچـوب
قدیمیتـر هسـتند و بـه احتمال بسـیار زیـاد همزمـان قواعـد اساسـی مینیاتـور .»...بهزاد در سـال 1297شمسـی
بـا کتابـت نسـخه انجـام گرفتهانـد .در پایـان بایـد افـزود در 24سـالگی تصاویـر مجلسهـای خمسـۀ نظامـی را
کـه بـا توجـه بـه شـفافیت رنگهـا و سـامل مانـدن طـر ح [بـرای شـخصی بـه نـام فتوحالسـلطنه] متام کـرد ...هدف
تذهیبهـا در برخـی از رسلوحهـا ،منیتـوان احتمال فتوحالسـلطنه ایـن بـود کـه مجلسهـای این کتـاب را در
مرمـت و رنگگـذاری دوبـارۀ اثـر را از نظـر دور داشـت .اروپـا بفروشـد .وی در لنـدن کتـاب را بـه عنـوان یـک اثر
قدیمـی و عتیقـه بـه مبلـغ  8000لیـره بـه مـوزۀ بریتانیـا
فروخـت .حتـی متخصصیـن آن موزۀ بزرگ کـه در تطبیق
و شناسـایی آثـار هرنمنـدان قدیـم مهـارت فوقالعـادهای
داشـتند ،آن را نسـخۀ اصلی قدیمی قلمداد کردند« .شما
منیدانیـد مـن چـه کشـیدم .در ا ّول کار کـه رشوع بـه
قلمدانسـازی کـردم تابلوهـای مـن کـه بـه شـیوۀ کارهای
رضـا عباسـی و کاملالدیـن بهـزاد میکشـیدم در تهـران
بـه قیمـت 5ریـال و 10ریـال خریـد و فـروش میشـد.
سـالهای بعـد وقتـی عتیقهفروشهـا و آماتورهـا متوجـه
ایـن مینیاتورهـا شـدند قیمـت تابلوهـا بـه 1000ریـال
رسـید»(نارصیپور 7 :1378 ،و  21و .)79
* قدردانی
بدینوسـیله مراتـب سـپاس و قدردانی خود را از اسـتاد  9ـ شیوۀ مرسوم سدۀ  10هجری در فضاسازی از طبیعت
ارجمنـد جنـاب آقای رضـا مهدوی ،اسـتاد نگارگری مکتب کـه بیشتر در مکتـب بخـارا مـورد توجـه قـرار داشـت،
رضـوان و همچنیـن اداره محترم مخطوطات آسـتان قدس چنیـن اسـت« :چمنـزار سـبز تیـره ،دسـته علفهـای کم،
گلهـای درشـت بـا گلربگهـای زیـاد ،تپههـای سـاده کـه
رضـوی ابراز مـی منایم.

قسـمت بـاالی آن بـا خطوط کوتاه به هم پیوسـته نشـان
داده میشـود ...تصویـر صخـره از بیـن رفتـه و در هیـچ
یـک از قسـمتهای تپـه ،صخـرهای دیده منیشـود ...جزء
اصلـی منظـره در ایـن سـبک درخـت گل اسـت کـه در
کنـار رسو یـا سـپیدار بـه صـورت متبایـن و نیـز درخـت
بیـد بـا جوانههـای بسـیار تصویـر میشـود .سـاختامن در
مکتـب بخـارا از ترکیبـی سـاده و کلـی برخـوردار اسـت.
ایـن تصاویـر مسـطح هسـتند و در ترسـیم آنهـا بیشتر از
خطـوط عمـودی و افقـی اسـتفاده شـده اسـت .نقـش و
نـگار روی بناهـا کـم و کلـی اسـت و تجمـل منـای داخلی
سـبک هـرات در ایـن سـبک دیـده منیشـود» (ارشفـی،
.)211 :1386
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تطبیـق نقوش گیاهی و هندسـی در
دو مسجد گوهرشـاد مشهد و هرات
مرضیه خوشدل*

چکیده
دورۀ تیموریان یکی از دورههای مهم در تاریخ متدن اسالمی است .این دوره
بهصورت جدی از زمان سلطنت شاهرخ میرزای تیموری آغاز گردید و تا انتهای
حاکمیت سالطین این خاندان در خراسان و با مرکزیت هرات دوام یافت .در این
دوران همرس شایستۀ شاهرخ میرزا ،گوهرشادخاتون ،دستور ساخت مسجدی در
مشهد و در کنار بارگاه ملکوتی حرضت رضا(ع) را به قوامالدین ،معامر چیرهدست
داد و پس از متاشای شکوه و جالل این مسجد دستور ساخت مسجدی دیگر با
همین نام (گوهرشاد) را در هرات به قوامالدین داد .مسجد جامع گوهرشاد یکی
از مهمترین و زیباترین مساجد تاریخی در بالد و اماکن اسالمی به شامر میآید.
این مسجد مجلل و باشکوه یادگاری از قرون گذشته و منونهای از معامری سنتی
اسالمی است .فرایند این تحقیق در پی رسیدن به پاسخ پرسشهایی اساسی چون
«تأثیر مکان و زمان بر ساخت مسجد و یا مشابهت مطلق و عینیت نقوش دو
مسجد با توجه به یکی بودن معامر است؟ و آیا فرهنگ و آداب و رسوم مردم
نیز در ساخت و نقش اثر تاثیر گذاربوده است؟» سازماندهی گردیده و با روش
استقرایی ،نقوش گیاهی و هندسی دو مسجد مقایسه شده است.
کلیدواژه :مسجد گوهرشاد ،مسجد گوهرشاد مشهد ،مسجد گوهرشاد هرات،
گوهرشاد ،نقوش مسجد گوهرشاد.
* کارشناس ارشد رشتۀ ارتباط تصویری
khoshdel.graphic@gmail.com

مقدمه
معامران جهان اسلام ،عشـق و احترام را از مؤلفههای
اصلـی زیباشناسـانۀ مسـاجد نـام بردهانـد .ایـن نگـرش
خواسـته یـا ناخواسـته در معماری مسـاجد مجـال بـروز
و ظهـور مییابـد ،بهویـژه وقتـی در نظـر داشـته باشـیم
كـه اصلیترین كارفرمایی سـاخت و سـاز مسـاجد در طول
تاریـخ ،اهتمام قلبـی و احترام معنـوی دل مؤمنـان بـوده
اسـت .بیشـك تصویـر و تصـور بهشـت بـه ضمیـر پنهـان
روح معامر تأثیر نهاده و در بنای مسـجد آشـكار میشـود.
ایرانیـان مسـاجد خـود را بهگونـهای میآراسـتند
کـه تزیینـات و نقـوش روی دیوارهـا ،همچـون شـعری
همنوایـی میکننـد .طرحهـای زینتـی کـه بناهـای ایرانی
بهویـژه مسـجد بـزرگ را زینت میبخشـد چیـزی فراتر از
شـکل ظاهـری و زیبایی اسـت .ایـن نقوش نـه تنها زینت
بلکـه منایـش منادهای سـنتی و تصویری یک مناد باسـتانی
از کشـور بـرای منایـش و ارائـۀ زندگـی اسـت.
در عصر تیموریـان یـک از درخشـانترین ادوار متـدن
اسلامی آغـاز گردیـد .در زمـان حکومت آنهـا ،معامری از
نظـر عظمـت و سترگمنایی و از حیـث غنایـی و تزیینات
بـه شـکوه و شـکوفندگی بیسـابقهای دسـت یافـت.
معماری دورۀ تیمـوری از بسـیاری لحـاظ مدیـون دورۀ
ماقبـل خـود ،علیالخصـوص معماری دورۀ مغـول اسـت
(رشاتـو ،گروبـه.)40 :1391،
هرن ،فرهنگ و ادب دورۀ تیموری ،دو مسـجد باشـکوه
را در کارنامـۀ خـود به ثبت رسـانیده اسـت؛ دو مسـجدی
همنـام ،بـه دسـتور یـک شخص(گوهرشـاد خاتـون) و بـا
معماری یـک اسـتادکار .یکـی از ایـن دو مجموعـه در
مشـهد و دیگـری در هـرات ،پایتخـت ایـران در آن دوران
اسـت و هـر دو مسـجد ،بـا شـکوه و عظمـت بسـیار
کارشـده اسـت کـه هـر یـک در عیـن وحـدت و انسـجام
تفاوتهایـی نیـز در نقـوش بـا یکدیگـر دارنـد.
مسجد گوهرشاد مشهد و هرات در دورۀ تیموری
از ایـن دوره بهخصـوص در زمـان پادشـاهی شـاهرخ،
پسر تیمـور کـه فردی هرندوسـت و هرن و ادبپـرور بود،
آثـار بسـیاری بـه جـای مانـده اسـت .بناهـای باارزشـی
کـه بسـیاری از آنهـا را در رشق ایـران نظارهگـر هسـتیم.
بناهایـی بـاارزش در منطقـۀ خراسـان و افغانسـتان امروز
کـه بیتردیـد مهمتریـن اثـر بهجایمانـده ،مسـجد
گوهرشـاد در هـرات و مشـهد اسـت .دو مسـجدی کـه
رسشـار از هرنهای قدسـی معامری ایران اسـت به دسـتور

گوهرشـادآغا ،همسر دانـا و توانـای شـاهرخمیرزا و بـه
دسـت معمار چیرهدسـتی چـون قوامالدیـن شـیرازی بنـا
گردید .گوهرشـاد خاتون بنا داشـت که مسـجدی در کنار
بـارگاه ملکوتـی حضرت رضـا(ع) سـازند کـه همتـای آن
تـا آن روز در هیچجـا از قلمـرو او یعنـی ایـران و تـوران
سـاخته نشـده باشـد .بانـی خیـر مسـجد چنیـن میگوید:
«بنـای مسـجد بایسـتی بهگونـهای سـاخته شـود کـه تـا
دنیـا دنیاسـت ،بـر قامت خـود اسـتوار بوده ،مناسـازی آن
از هرنهـای شـاخص معماری اسلامی باشـد و در هیـچ
بنـا و مسـجدی بـه کار گرفتـه نشـده باشـد ».گفتـه شـده
کـه گوهرشـاد بهطـور دائـم بـا مشـاوران خـود از مراحـل
سـاخت مسـجد بازدیـد میکـرد و بـر اجـرا و سـاخت این
اثـر بـزرگ جهانـی نظـارت کامـل داشـت .در این مسـجد
تقارنهـا ،پیمونهـا و بهطورکلـی نقـوش وابسـته بـه
معماری در نهایـت اسـتادی و هرنمنـدی منحرصبهفـرد
اسـتفاده شـده است.
ایـن مسـجد هامننـد دیگـر عامرتهـا و بناهایـی کـه
در دوران وی سـاخته شـده ،زیبـا و جـذاب اسـت و در
سـاخت آن از هرنهـای معمـول و رایـج آن عصر اسـتفاده
شـده اسـت .کاشـیکاری ظریف و منقش و مزین به آیات
قرآنـی از جملـه کارهـای تزیینـی اسـت که در این مسـجد
بـزرگ بهکاررفتـه و بـر زیبایـیاش افـزوده اسـت.
بانـو گوهرشـاد پـس از سـاخت مسـجد مشـهد بـه
دلیـل زیبایـی و مقبـول واقـع شـدن آن ،دسـتور سـاخت
مجموعـهای متشـکل از مصلی و مدرسـه و مسـجد را نیز
در پایتخـت آن دوران تیموریـان یعنـی هـرات بـه دسـت
همان معمار زبردسـت یعنـی قوامالدیـن شـیرازی داد.
مسـجد جامـع گوهرشـاد هـرات در شمالرشقی مدرسـه
گوهرشـاد واقـع شـده و از حیث سـاختامن شـبیه مدرسـۀ
موصـوف بـوده با ایـن تفاوت که مدرسـه دارای چهـار مناره
و مسـجد جامع دارای دو مناره اسـت که در طرف راسـت و
چـپ هر دو شبسـتا ن سـاخته شـده بود.
ایـن بنـای عظیـم و مهـم تاریخـی کـه در بعضـی منابـع
بـه نـام «بیتاملغفـره» آمـده اسـت و اکنـون خرابـهای از
آن در شـهر هـرات باقـی اسـت در میـان مـردم هـرات بـه
نـام گنبـد سـبز مشـهور اسـت .اعمار ایـن مدرسـه بـه امـر
گوهرشـادآغا رشوع و در سـال 836ق به امتام رسـید .آرامگاه
بـرادر گوهرشـاد ،امیرصوفیترخـان و بایسـنقر و شـاهرخ و
گوهرشـاد در ایـن مجموعـه قـرار دارد.
متـام ایـن منارهها و عمارات زیبا ،گلدسـتهها ،گنبدها،
رواقهـای بلنـد و دیوارهـای ضخیـم آن از بیـرون بـا

کاشـیهای هفترنـگ منقـش و بـه خـط ثلـث بینهایت
زیبـا و آیـات قرآنـی مزین گشـته ،داخل ایوان و شبسـتان
طرحهایـی بـه آب طلا و الجورد در کامل مهارت نقاشـی
شـده بـود .در وسـط حیـاط مدرسـه حـوض مربعشـکلی
کـه از آب جـوی اِنجیـل (نـام محلـی در نزدیکـی شـهر
هـرات) پـر میشـد وجـود داشـت.
معماری در دورۀ تیمـوری بـا آمیـزش ویژگیهـای
معماری مرکـز ایـران و جنـوب ،بـا سـنتها و روشهایی
کـه از روزگاران کهن ،بومی آذربایجان شـده بود شـیوهای
1
از معامری را پدید آورد که بهدرسـتی نام «شـیوه آذری»
گرفـت و تـا هنگامی که شـیوهای تازه که بـاز هم برگرفته
از معماری آن رسزمیـن بـود ،بـه جای آن آمـد ،در رسارس
ایـران و کشـورهای همسـایه بـهکار رفت.
بـه دلیـل ظرافـت و زیبایـی نقـش و کاشـیکاری
و خط و اسـلوب معامری مسـجد گوهرشـاد ،این مسـجد
از شـاهکارهای معامری ایرانـی در دورۀ تیمـوری اسـت
کـه نـه تنهـا از آثـار هنری زیبـای کشـور مـا شـمرده
میشـوند ،بلکـه در جملـۀ آثـار بینظیـر مشرق زمیـن به
حسـاب میآینـد.
تزیینـات دورۀ تیموری و شـاخصهای متامیز و برجسـته
در مسـجد گوهرشـاد مشهد و هرات
تزیینـات اگـر چـه متعلـق بـه ایـن دوره نیسـت و از
مدتهـا قبـل کاشـیکاری جـزو تزیینـات معماری شـده
بـود ،امـا شـگفتی و شـناخت هرنمنـدان عصر تیمـور در
اسـتفاده مناسـب از تزیینـات راهـی باز منود تـا هرنمندان
عصر صفـوی بهطـرز تحسـینبرانگیزی از کاشـیهای
الـوان بهـره جوینـد .بههرجهـت مهمتریـن مسـاعدت
تیموریـان در عـامل معماری در تزییـن سـاختامنها بـود؛
از ویژگیهـای عمـدۀ تزیینـات در دورۀ تیمـوری متابعت
از قواعـد تقـارن ،انعـکاس ،تکـرار و نظم هندسـی اسـت.
ویژگـی دیگر تزیین اسلامی را کـه درخصوص معامری
تیمـوری نیـز محققـاً صـادق اسـت میتـوان بـه رضورت
تغییـر شـکل یـک موتیـف بـه شـکلهای کوچکتـر
و تکـراری یـا تقسـیامتی از آن بـه انگیـزۀ نشـاندادن
عمـق و حرکـت در یـک دنیـای دوبعـدی اشـاره کـرد .بـا
تقسـیامت بیشتر سـطوح ،امـکان اسـتفاده از رنگهـای
متفـاوت میسر میشـود .بناهـای مهمـی چـون مسـجد
جامـع تیمـور (بیبیخانـم در سـمرقند) ،مجموعـۀ گـور
امیـر ،مدرسـۀ الغبیگ ،مسـجد گوهرشـاد ،مدرسـۀ غیاثیۀ
خرگـرد ،مسـجد جامـع یزد و مسـجد کبود تربیـز جلوهگاه

انـواع مختلـف نقـوش تزیینـی دورۀ تیمـوری هسـتند کـه
بعـد از گذشـت چنـد قـرن همچنـان بـر قامت ایـن بناها
چـون نگینـی میدرخشـند.
هامن طور که گفته شـد ،کاشـیکاری مسـجد ،منونه ای از
شـاهکارهای عهـد تیمـوری اسـت .طـاق های گنبدی شـکل
مسـجد ،بنـای گنبـد و منـاره هـای آن بـا ویژگـی و تزیینـات
خـاص و بـا اسـتفاده از سـبک مقرنـس ،همچنیـن نقـوش و
خطـوط دیـواری بـر روی زمینـه گچـی و معـرق کاری ممتاز
عصر تیمـوری ،جلـوه بـی نظیـری را بـه منایش گذاشـت.
منظـر ظاهـری گنبـد کـه نوکتیـز هـم هسـت بـر
روی سـاقۀ گنبـد بلنـدی جلوهگـر شـده اسـت .ایـن گنبـد
پیازیشـکل ،اغلب رگۀ قوسـی دارد که برای نخسـتین بار
در گنبد محراب مسـجد احمدیسـوی در ترکسـتان (-797
 )796کاملاً گسترش یافتـه اسـت .اگرچه این سـنت ،کهن
مایـه محسـوب مـی شـده ولـی در ایـران و آسـیای مرکزی
چیـزی نـو و جدیـد بـوده و یکـی از ویژگیهای شـاخص
معماری عهـد تیمـوری به شمار آمـده اسـت .درمجموع
باید بیان داشـت طرح و اجرا و مناسـازی شـگرف مسـجد
جامـع گوهرشـاد اصـول و اسـاس معماری هفتصدسـالۀ
تیمـوری بـرای ایـران و جهان اسلام گردیده اسـت (رشاتو،
گروبـه.)42 :1391 ،
بـا توجـه بـه آنچـه درخصـوص معماری و ویژگیهـای
کالبدیفضایـی مسـجد گوهرشـاد بیـان شـد در یـک
جمعبنـدی میتـوان بـه مـوارد زیـر اشـاره کـرد:
 هـر دو مسـجد گوهرشـاد از جهـات گوناگـون مثـلریتـم ،خوانایـی ،نوع کاشـیکاری ،الگوی سـاخت حجم و
اندازه و ...بسـیار متناسـب در خـود و همچنین با بناهای
جانبـی اسـت .کارکردها و عملکردهای مسـجد گوهرشـاد
بسـیار بیشتر از کارکـرد مذهبـی رصف آن اسـت ،زیـرا
نحـوۀ طراحـی و سـاخت ایـن بنـا بهگونـهای اسـت کـه
قابلیتهـای کارکـردی بسـیاری را در حـوزۀ سـاختارهای
اجتامعـی ،فرهنگـی و ...تعریـف و تبییـن کـرده اسـت تـا
ایـن مسـئله بـر غنـای ارزشهـای هنری اثـر بیفزاید.
 هرنهـای بینظیـر بهکاررفتـه در سـاخت ایـن دومسـجد جلـوهای ویـژه بـه آنهـا بخشـیده اسـت .در یـک
جملـه میتـوان گفت ،مسـجد گوهرشـاد شـکوه شـعور و
شـوق ایرانیاسلامی مردمانـی اسـت کـه قرنهـا پیش به
مانـدگاری خویـش و انعـکاس فرهنـگ و متـدن ریشـهدار
خـود اندیشـیدهاند و قرنهـا شـکوه و عظمـت خـود را
حفـظ کردهانـد و این اثـر آینهای از جلـوۀ ملکوتی و هرن
معماری کشـور اسلامی در دورۀ تیمـوری اسـت.

 بـا مقایسـۀ تزیینات مسـجد بـا دیگر آثـار قوامالدینشـیرازی ،معمار بنـا ،از جملـه مدرسـۀ غیاثیـۀ خرگـرد،
مجموعـۀ گازرگاه هـرات و آثـار باقیمانـده از مصلای
هـرات میتـوان اصیـل بـودن شـیوۀ برخـی از نقشهـا را
دریافـت؛ بهعنـوان مثـال نقشهـای لـوزی و شـشگوش
اسـپر 2ایوان شمالی که مشـابه آن را میتوان در تزیینات
مقبرۀ خواجهعبدالله انصاری در گازرگاه هرات مشـاهده
منـود (حسـینی86 :1393،و.)87
نقـوش هندسـی بهکاررفتـه در مسـجد گوهرشـاد مشـهد
و هـرات
هیـچ متثیـل و رمـزی در جهـان مشـهودات بـرای بیـان
پیچیدگـی درونـی و وحـدت و انتقـال از وحـدت تقسـیم
و تکثیرناپذیـر بـه «وحـدت در کثرت» و یـا «کثرت در
وحـدت» بهتر از سلسـله طرحهـای هندسـی در یـک
دایـره یـا کثیرالسـطوحها در یـک کـره نیسـت .مطالعـۀ
هندسـی منطقـی منجـر بـه مهـارت در همـۀ هرنهـای
علمـی میشـود در حالـی کـه مطالعـۀ هندسـی عقالنـی
(معنـوی) منجـر بـه مهـارت در هرنهای ذهنـی میگردد.
بهتدریـج بـا بهرهگیـری از نقـوش هندسـی در معامری
و بـه تبـع آن ایجـاد تنوع در طراحی و پدید آمدن سـبکی
اصیـل در طراحی داخلی سـاختامن ،معماری دورۀ هرات
از الگوهـای اولیـۀ خـود کـه اکثرا ً بناهـای دورۀ تیمور در
سـمرقند بـود فاصله گرفـت و نقش و نـگار ظریف و زیبا
از خصوصیـات ایـن دوره شـد .پیـروی از عوامل هندسـی
مهمتریـن عامـل ایجـاد وحـدت بیـن فضـای خارجـی یک
بنـای تیمـوری و تزیینـات بهکاررفتـه در آن فضاسـت
(شایسـتهفر ،سدرهنشـین۲۱ :1392،و.)23
مهمتریـن مشـخصۀ تزیینـی مسـجد گوهرشـاد کـه
ویژگـی آثـار قوامالدیـن شـیرازی معمار اسـت ،اسـتفاده
از کاشـیهای معـرق بـا اشـکال هندسـی یا برخـی نقوش
سـادۀ اسـلیمی ترصیعشـده بـر زمینـۀ آجر یا سـنگ مرمر
اسـت (حسـینی.)88 :1393،
منونـۀ تزیینـات هندسـی در اکثر بناهـای قسـمتهای
مرکـزی ایران و سـمرقند و هـرات به فراوانی یافت میشـود
و آنچـه در دو مسـجد مذکـور نیز به چشـم میخورد همین
ظرافـت و فراوانـی اسـت ،ایـن در حالـی اسـت کـه تزیینات
هندسـی آنهـا نـه تنها عیناً شـبیه نبـوده بلکه برخـی نقوش
هندسـی (گرههـا) بـا نقشـی دیگـر تلفیـق شـده و شـکلی
جدیـد پدیـد آورده اسـت .بـه چنـد منونـه از ایـن نقـوش در
زیـر اشـاره میکنیـم( :تصویـر  ۱و )۲

نقش شمسه
اسـتفاده از شمسـه در هـر دو بنـا به زیبایی به چشـم
میخـورد؛ امـا ایـن نقـش در هـر مسـجد به یک شـکل و
بـا همنشـینی با گـرهای دیگـر خودمنایـی میکند.
شمسـۀ بهکاررفتـه در مسـجد گوهرشـاد هـرات با گره
رسمـهدان تلفیـق شـده و نقشـی دیگـر را بـه مخاطـب
عرضـه مـیدارد( .تصویـر  ۳و )۴
گره معقلی
نـوع دیگـر تزییـن در مسـجد گوهرشـاد اسـتفاده از
تلفیـق آجـر و کاشـی یـا معقلـی اسـت .تلفیـق آجـر و
کاشـی معموالً با حرکات زیبای شـطرنجی شـکل میگیرد،
نقشهـای معقلی در مسـجد گوهرشـاد بهصـورت گلچین
معقلـی و گـره معقلـی اسـت .گـره معقلی در دو مسـجد
گوهرشـاد مشـهد و هرات به شـیوهای متفاوت کار شـده
اسـت(.تصویر  ۵و  )۶گـرهای کـه بـرای تزییـن معماری
سـنتی بسـیار بهکار گرفته میشـود (حسـینی.)88 :1393،
نقش ستاره
نقش ستاره در دو مسجد بهکار رفته است اما چگونگی
قرارگیری آن و تعداد پرهای ستاره در دو مسجد متفاوت
است( .تصویر  ۷و )۸
اینگونـه بـه نظـر میآیـد کـه نقـش سـتاره در مسـجد
گوهرشـاد هرات با ظرافت و دقت بیشتری کار شـده اسـت.
نقوشـی در دو مسـجد گوهرشـاد مشـاهده میشـود کـه در
نـگاه ا ّول کاملاً شـبیه یکدیگـر هسـتند ،دو نقشـی کـه از
فرمهای منظم هندسـی ،نقوشـی گیاهی و در جایی نیز خط
تشـکیل شـده اسـت .نقشـی که اسـتفاده از کاشـی معرق با
طـرح اسـلیمی و خـط بنایـی ،گـره لـوزی و مربع اسـت.
نقشـی کـه در مسـجد گوهرشـاد هـرات وجود داشـته به
علـت جنـگ و تخریـب مسـجد بهخوبـی واضح نیسـت.
برخـی نقوش تنها در یک مسـجد مثالً مسـجد گوهرشـاد
مشـهد و یـا هـرات بـهکار رفتـه اسـت از جملـه شـاهپرک و
موج آسـیایی که این گره تنها در مسـجد گوهرشـاد هرات به
چشـم میخـورد( .تصویـر  ۹و )۱۰
نقوش گیاهی
نقوش گیاهی که شامل اسلیمیها و ختاییهاست،
اغلب نوعی عملکرد متثیلی را میرساند و میتوان آن را
انگیزۀ منایش بهشت دانست .تنوع حاصل از طرحهای
گیاهی توضیحی بر رواج گسرتدۀ آن در هرن معامری قرن

نهم است .از تزیینات گیاهی بهکاررفته در بناهای این دوره
میتوان به نقوش اسلیمی و ختایی ساقهای که در اسپرهای
طوالنی یا عمودی بهکار میرفته اشاره کرد (شایستهفر،
سدرهنشین( .)24 :1392،تصویر  ۱۱و )۱۲
بررسـیهای بـه عمـل آمـده نشـان میدهـد کـه
بندهـای ختایـی بـا گذشـت زمـان و بـا ذوقآزماییهایـی
خوشفرجـام ،توانسـت بـه فرمهایـی جدیـد و متنوعتـر
تغییر یابد .نقوش بهکاررفته در مسـجد گوهر شـاد مشـهد
بـه علـت مرمتهـای بسـیار نسـبت بـه نقـوش مسـجد
گوهرشـاد هـرات دسـتخوش تغییـر بسـیار شـده اسـت.
در ذیـل ،دو نقـش اسـلیمی و ختایی که بسـیار مشـابه
یکدیگـر هسـتند و در دو مسـجد بـه چشـم میخورنـد،
آمده اسـت( .تصویـر  ۱۳و )۱۴
نقـش دیگـری کـه منونـۀ آن را در(تصویـر  15و)16
مشـاهده میکنیـد ،طرحهـای ختایـی بـا قاببندیهـای
برجسـتۀ سـفال لعـابدار چندرنـگ و همچنیـن
نقشمایههـای ختایـی ملهـم از خـاوردور و نوعـی نقـش
از درخـت زندگـی اسـت کـه از یـک گلـدان تزیینـی رس
بـرآورده و منونۀ آن در تزیینات مسـجد گوهرشـاد مشـهد
و هـرات دیـده میشـود که گویـی در هـرات تکامل یافته
و جذابتـر بـه نظـر میرسـد .اسـپرهای مستطیلشـکل
سـاخته شـده بـا کاشـی معـرق بـر اسـاس نقـش درخـت
زندگـی زینتبخـش جرزهـای ایوانهاسـت (شایسـتهفر،
سدرهنشـین.)24 :1392،
قـاب بندی کاشـی معـرق با نقش گلدانی ،در دو مسـجد
گوهر شـاد مشـهد و هرات
هامنگونه که در تصویر 17و 18مشاهده میشود ،در
دو مسجد از نقوش اسلیمی و ختایی مشابهی استفاده
شده است ،مانند استفاده از نقش اسلیمی دهاناژدری که
در هر دو تصویر به چشم میخورد؛ اما آنچه جالبتوجه
است چگونگی قرارگیری و به کار بردن آن متناسب با جای
قرارگیری نقش و دیگر نقوش اطراف است .نقش ختایی
بهکاررفته در هر دو مسجد مشابه است اما گامن میرود
که مرمت بسیار در نقوش مسجد گوهرشاد مشهد از این
شباهت کاسته است( .تصویر  ۱۹و )۲۰
مابقـی نقـوش گیاهـی بهکاررفته در مسـجد گوهرشـاد
مشـهد و هـرات ،نقوشـی متشـابه امـا بـا نـوع چیدمان و
قرارگیـری متنوع اسـت که در نـگاه ا ّول دو نقش متفاوت
بـه نظر میرسـد.

نتیجهگیری
معماری زیبـا و شـگفتانگیز مسـاجد ایـران در دنیـا
معـروف اسـت؛ بناهایـی کـه ظرافـت و زیبایی هـر کدام
از آنهـا نشـانگر قـدرت و توامننـدی هرنمنـدان ایـران در
قرنهـای گذشـته بـوده اسـت.
مسـاجد باشـکوهی که توسـط هرنمندان ایرانی ساخته
شـد ،از پیچیدهتریـن سـاختارهای معماری در دنیـا
برخـوردار هسـتند کـه شـکوه و زیباییشـان سالهاسـت
نگاههـای زیـادی را بـه سـمت خـود جلـب میکنـد.
مسـاجد یکـی از بناهایی اسـت که گویـای ویژگیهای
معماری اصیـل و سـنتی ایـران اسـت .از ویژگیهـای
منحرصبهفـرد چنیـن بناهـای تاریخیمذهبـی ،اسـتفاده
از رنگهـای شـاد در آن اسـت .رنگهـای آبـی کبالتـی،
فیـروزهای ،سـفید ،سـبز روشـن ،زرد ،زعفرانـی ،ارغوانـی
و سـیاه بـراق بـا انعـکاس در بنـا و تلفیـق بـا سـایههای
مختلـف جلـوۀ خاصـی بـه مسـجد داده اسـت کـه بـر
زیبایـی آن میافزایـد.
ایـن گونـه بـه نظـر میرسـد کـه بـه علـت گسترش
وسـیع معماری در دورۀ تیمـوری و فاصلـۀ دو مسـجد
گوهرشـاد مشـهد و هـرات بـا یکدیگـر ،تفـاوت در اقلیـم
و تـا حـدودی مسـائل فرهنگـی و خصوصیتهـای قومـی
در زبـان و گفتـار ،بایـد شـاهد تفاوتهایـی بیشتـر از
آنچـه در ایـن دو مسـجد میبینیـم ،باشـیم .بـا بررسـی و
مطالعـات انجامشـده ،بـه علـت اشتراک دینـی در ایـن
منطقـه کـه خـود میتوانـد عامـل بسـیار تعیینکننـدهای
باشـد نـه تنهـا تفاوتـی فاحـش منیتـوان دیـد بلکـه یـک
نـوع وحـدت و انسـجام در طراحیهـا و نقشهـا وجـود
دارد .انسـجام و وحـدت نـه بـه معنای عینیت و شـباهت
بلکـه بـه معنـی سـاختار کلـی نقـوش در هـر دو مسـجد؛
نقوشـی کـه امتـداد نقـوش ادوار قبـل چـون ایلخانـی،
سـلجوقی و قرون ا ّولیۀ اسلامی هسـتند و ادامۀ آن را در
نقـوش دورههـای آتی ماننـد صفوی نیز میتـوان مالحظه
منـود .درحالیکـه از مسـجد گوهرشـاد هرات آثـار زیادی
بـر جـای منانـده ،میتوان برابـری و شـباهت برخی نقوش
آن با مسـجد گوهرشـاد مشـهد را مشـاهده منود داشـت.
بـه نظـر میآیـد کـه نقـوش کارشـده در مسـجد
گوهرشـاد هـرات تکاملیافتهتـر از مسـجد گوهرشـاد
مشـهد اسـت .شـاید بتـوان علـت آن را سـاخت مسـجد
هـرات پـس از مشـهد و پایتخـت بـودن هـرات در دورۀ
تیمـوری دانسـت .اسـتناد ایـن نقـوش تکاملیافتـه را
از نقـش گیاهـی کار شـده در مسـجد گوهرشـاد هـرات

میتـوان داشـت؛ نقشـی کـه در دورۀ صفـوی شـاهعباس
آن را بـه تصاحـب خـود درآورده و بـه آن گل شاهعباسـی
گفتـه میشـود ،درصورتیکه این نقـش را در دورۀ صفوی
بهخوبـی میتـوان جسـتوجو و مالحظـه کـرد.
گاهـی نیـز بـه علت وجـود مصالـح و مواد شـباهتها
و تفاوتهایـی را میتـوان در دو بنـا مشـاهد منـود.
شـباهتی چـون ترکیـب معـرق بـا کاشـی و کاشـی معـرق
کـه در هـر دو مسـجد قابلرویـت بـوده و تفاوتـی کـه
اسـتفاده از کاشـی هفترنـگ ،تنها در مسـجد گوهرشـاد
هـرات را نشـان میدهـد.
درخصـوص خـط بهکاررفتـه ،کـه نوعـی نقـش تلقـی
میشـود ،خطـوط ثلـث ،نسـتعلیق و کوفـی در هـر دو
مسـجد مشترک اسـت ،امـا میتـوان رصاحتـاً زیبایـی
انکارناپذیـر خـط ثلـث در مسـجد گوهرشـاد مشـهد کـه
توسـط بایسـنقرمیرزا کار شـده اسـت را بـه رخ کشـید.
آنچـه در میـان کتیبههـا جالبتوجـه اسـت وجـود
کتیبـهای بـه زبـان فارسـی در مسـجد گوهرشـاد هـرات
اسـت کـه منونـۀ آن در مشـهد دیـده منیشـود کـه شـاید
بتـوان دلیـل آن را پایتخت بـودن هرات در دورۀ صفویان،
سـواد بیشتر مـردم هـرات نسـبت بـه مـردم خراسـان در
آن دوران و حضـور افـراد ادبدوسـت و رسشناسـی چون
جامـی دانسـت.
آنچـه در ایـن دو مسـجد حائز اهمیت اسـت اسـتقالل
تزیینـات در آن اسـت که چون گذشـته چنـدان از خطوط
اصلـی پیـروی منیکنـد و تزیینـات نسـبت بـه وحـدت
بخشـیدن بـه هـر دو بنـا بهعنـوان یـک واحـد کامـل
عمـل میکنـد .نقشهایـی کـه از هـزاران سـال قبـل در
آثـار مختلـف دیـده میشـوند و بـا توجـه بـه فرهنـگ و
آداب و رسـوم و اعتقـادات مـردم شـکل گرفتـه و پیـش از
آنکـه جنبـۀ زیبایـی آن م ّد نظر باشـد برای بیـان منظور و
نشـانگر معرفـت و اعتقـادات آنـان بـوده اسـت.

جدول نقوش در مسجد گوهرشاد مشهد و هرات
نام نقش

مشهد

هرات

ردیف

نقش

1

شمسه

*

*

2

شمسه

*

*

3

ستاره

*

4

رسمهدان

*

5

شاهپرک

*

6

شمسه و نوکمدادی

*

7

موج آسیایی

*

8

هندسی و گل

*

*

9

اسلیمی

*

*

10

اسلیمی

*

*

11

ختایی

*

*

12

ختایی

*

*

13

نقش گیاهی و گلدان

*

*

14

نقش گیاهی و گلدان

*

*

تصویر .6گره مداخل معقلی ،گنبد مسجد و مقربه گوهرشاد در هرات

تصویر .7نقش ستاره در مسجد گوهرشاد مشهد

تصویر .8نقش ستاره در مسجد گوهرشاد هرات

تصویر .۹معقلی شاهپرک داخل ایوان رشقی و غربی.
مأخذ :کتاب مساجد تاریخی خراسان.
تصویر .1۰موج آسیایی،
مسجد گوهرشاد هرات
تصویر.1مسجدگوهرشادمشهد

تصویر .2مسجد گوهرشاد هرات .عکس از مهدی حافظی

تصویر .5گره مداخل معقلی ،ایوان رشقی و غربی مسجد گوهرشاد مشهد
شکل .3شمسه و بازوبندی در ایوان رشقی و غربی مسجد
گوهرشاد مشهد به همراه آنالیز آن

تصویر .4شمسه و رسمهدان در مسجد گوهرشاد هرات و آنالیز
نقش

تصویر .۱۱اسپر ایوان دارالسیاره در مسجد گوهرشاد مشهد .مأخذ :کتاب شاهکارهای هرنی در
آستان قدس رضوی.

تصویر .۱۲مسجد گوهرشاد هرات

تصویر.17مسجدگوهرشادمشهد

تصویر.1۳مسجدگوهرشادمشهد

تصویر .18مسجد گوهرشاد هرات

تصویر .19نقوش گیاهی در مسجد گوهرشاد مشهد (مصدقیان)57:1384،

تصویر .14مسجد گوهرشاد هرات

تصویر .20نقوش گیاهی در مسجد گوهرشاد هرات

پی نوشت
 -۱شـیوۀ آذری ،سـبکی در معماری ایرانـیِ پس از اسلام
اسـت که به آذربایجان منسـوب اسـت .این شـیوه ،سبک
مغول یا ایرانـی و مغول نیـز نامیـده میشـود و در دورۀ
حکومت ایلخانان بـر ایـران ( ۷۳۶-۶۵۴ق ۱۳۳۶ ۱۲۵۶/م)
رواج یافت.
 -۲دیـوار جداکننـده؛ دیوارهایـی کـه میـان دو پایـۀ باربر
میسـازند؛ بخشـی از منـای سـاختامن کـه در و پنجـره
نداشـته باشـد.
تصویر .15ورودی ایوان مقصورۀ مسجد گوهرشاد مشهد

تصویر .16مسجد گوهرشاد هرات

منابع
 اپهـام پـوپ ،آرتـور( )1373معماری ایـران ،غالمحسـینصـدری افشـار ،تهـران :فرهنگیان.
 اسـکندرپور ،خرمـی پرویز( )۱۳۷۹گلهـای ختایی ،آیینهنر و آمـوزش نقاشـی ایـران ،چ ا ّول ،سـازمان چـاپ و
انتشارت.
 امینـی کیـارسی ،عامـر( ،)1390بنیانهـای نظری هندسـه وتزیینـات در معامری مسـجد گوهرشـاد ،مشـهد :آهنگ قلم.
 انصـاری ،فـاروق ( )1383هـرات شـهر آریـا (سـیری درتاریـخ و جغرافیـای تاریـخ هـرات تـا دورۀ تیمـوری)،
تهـران :وزارت امـور خارجـه.
 اوکیـن ،برنـارد( )1386معماری تیمـوری در خراسـان،ترجمـۀ علـی آخشـینی ،مشـهد :بنیـاد پژوهشهـای
اسلامی.
 بوکهـارت ،تیتـوس )1369( ،هنر مقـدس ،ترجمـۀ جلالسـتاری ،تهـران :رسوش.
 پاپا ،دوپولو (  )1368معامری اسلامی ،ترجمه حشـمتجزنـی ،مرکز نشر فرهنگی رجا.

 پاکبـاز ،روییـن( ،)1378دایرهاملعـارف هنر ،تهـران:فرهنـگ معـارص.
 حسـینی ،سیدمحسـن( )1390کتیبههـای تیمـوری درخراسـان ،مشـهد :بنیـاد پژوهشهـای اسلامی.
 خزایـی ،محمـد( )1380هـزار نقـش (نقـوش خطـوطتزیینـی ،کاشـی ،آجـر) ،تهـران :مطالعـات هنر اسلامی.
 دونالـد ،ویلبر( )1389سـیر تحـول کاشـیکاری درمعماری ایـران (دورۀ اسلامی) ،ترجمـۀ ربابهخاتـون
پیلهفـروش ،تهـران :چهارطـاق.
 رسـتمی ،محمدرضـا( )1383مجموعـۀ کامـل و کاربردیطرحهـای تزیینـی (نقـوش اسـلیمی) ،تهـران :فخـر کیا.
سزاده ،مهنـاز و حسـین مفیـد ( )1389احیـای
 ریـ هرنهـای از یـاد رفتـه ،تهـران :مولـی.
 زمرشـیدی ،حسـین ( )1374معماری ایـران ،تهـران:کیهـان.
 السـعید ،عصـام و عایشـه پارمـان ( )1363نقشهـایهندسـی در هرنهـای اسلامی ،ترجمـۀ مسـعود رجبنیـا،
تهـران :رسوش.
 رشاتـو ،ا ُمربتـو و ارنسـت گروبـه ( )1391هنر ایلخانـی وتیمـوری ،ترجمـه و تدویـن دکرت یعقوب آژند ،تهـران :مولی.
 صحراگرد ،مهدی (  )1392شـاهکارهای هرنی در آسـتانقـدس رضـوی (کتیبههـای مسـجد گوهرشـاد) ،مشـهد:
آسـتان قـدس رضوی.
 فدائیـان ،مجیـد ( )1385هـرات دیـروز؛ هـرات امـروز،تهـران :وزارت امـور خارجـه.
 کوسـت ،باسـکال ( )۱۳۹۰بناهـای دورۀ اسلامی ایـران(از آغـاز تـا  ،)1218ترجمۀ آتوسـا مهرتـاس ،چ ا ّول ،تهران:
فرهنگسـتان هرن
 کیانـی ،مح ّمدیوسـف و دیگـران( )۱۳۶۲مقدمـهای بـرکاشـیکاری ایـران ،چ ا ّول ،تهـران :مـوزۀ رضـا عباسـی.
 کیانـی ،مح ّمدیوسـف( )۱۳۷۶تزیینـات وابسـته بـهمعماری ایـران در دورۀ اسلامی ،چ ا ّول ،تهـران :سـازمان
میـراث فرهنگـی کشـور.
 کیانـی ،مح ّمدیوسـف( )۱۳۸۳تاریـخ هرن ایـران در دورۀاسلامی ،چ ،۶تهران :سـمت.
 کیانـی ،مح ّمدیوسـف( )۱۳۸۶معماری ایـران دورۀاسلامی ،تهـران :سـمت.
 گـروه مؤلفـان( )۱۳۸۴مجموعـه آثـار معماری سـنتیایـران (دوران اسلامی) ،چ ،۳تهران:سـازمان جغرافیایـی
نیـروی مسـلح.
 -گلمبـک ،لیـزا و دونالد ویلرب( )۱۳۷۴معامری تیموری در

ایـران و تـوران ،ترجمـۀ کرامتاللـه افرس و مح ّمدیوسـف
کیانـی ،تهران :میـراث فرهنگی.
 لبـاف خانبیگـی ،رجبعلی و فرامرز صابـر مقدم ()۱۳۸۵مسـاجد خراسـان از آغـاز تا دوران معـارص ،چ ا ّول ،تهران:
معاونـت فرهنگـی و ارتباطـات ادارۀ کل امور فرهنگی.
 ماچیانـی ،حسـینعلی ( )۱۳۹۱آمـوزش طـرح و تذهیـب،چ ،۷تهران :یسـاولی.
 ماهرالنقـش ،محمـود ( )۱۳۶۱طـرح و اجـرای نقـش درکاشـیکاری ایـران در دورۀ اسلامی ،چ ا ّول ،تهـران :مـوزۀ
رضا عباسـی.
 ماهرالنقـش ،محمـود( )۱۳۷۰خط بنایـی ،چ ا ّول ،تهران:رسوش.
 مجـرد تاکسـتانی ،اردشـیر ( )۱۳۸۱شـیوۀ تذهیـب،تهـران :رسوش.
 مصدقیـان ،وحیـده ( )1384نقـش و رنـگ در مسـجدگوهرشـاد ،تهـران :آبـان.
 مکینـژاد ،مهـدی ( )۱۳۸۸تاریـخ هنر ایـران در دورۀاسلامی و تزئینـات معماری ،چ ا ّول ،تهـران :سـمت.
 ملازاده ،کاظـم و مریـم محمـدی ( )۱۳۷۹دایرهاملعارفبناهـای تاریخی ایران در دورۀ اسلامی؛ مسـاجد تاریخی،
تهـران :حوزۀ هرنی سـازمان تبلیغات اسلامی.
 میگلی ،مرضیه ( )۱۳۸۷نقوش هندسی ،بوشهر. نیکبیـن ،حسـین ( )۱۳۸۳بـاغ ایرانـی؛ عنارص اسـلیمی،تزیینـی ،ختایـی در طراحـی فـرش و تذهیـب ،چ ا ّول،
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بررسی اسناد تعمیرات گنبد
اُپکمیرزا و میرولیبیک
با تکیه بر دورۀ افشاریه

اعظم نظرکرده*

چکیده
بـرای شـناخت تاریخ تشـكیالت معامری حـرم و اماكن متربكۀ رضـوی ،بهرتین منبع،
مطالعـۀ اسـناد مربـوط بـه دورههای مختلـف تاریخـی در این باب اسـت .از جملۀ
ایـن اسـناد بااهمیـت و منحرصبهفرد ،اسـناد مربـوط به معامری و تعمیرات آسـتان
قدس رضوی اسـت كه در سـازمان مدیریت اسـناد و مطبوعات سـازمان كتابخانهها
نگهـداری میشـود .هـدف از انجـام ایـن پژوهـش معرفـی اسـناد موجـود در زمینۀ
تعمیـر ،مـکان دقیـق و خصوصیـات گنبدهـای اپکمیـرزا و میرولیبیـک و تحوالت
آنهاسـت .مطلبـی کـه ممكـن اسـت در منابـع و مآخـذ دیگر كمتر به آنهـا پرداخته
شـده باشـد .باتوجـه بـه اینکـه در سـازمان مزبـور بیشترین تعـداد سـند مرتبط با
معماری یـک مجموعـۀ عظیـم مذهبـی مثـل حـرم مطهـر و بهصورت منسـجم در
سـه دورۀ تاریخـی متوالـی و طوالنـی وجـود دارد لـزوم انجـام اینگونـه تحقیقـات
دوچنـدان میگردد.
ایـن اسـناد بـه لحـاظ پرداختن به هزینههـای انجام شـده ،نوع تعمیـرات و مصالح
بهکاررفتـه ارزش فراوانـی دارد .در ایـن مقالـه بـا توجـه بـه اسـناد موجود که شـامل
دفاتـر اوارجـه ،توجیهـات و مقـررات و صـورت هـای جمـع وخـرج بـود ،اطالعاتـی
بـاارزش در زمینههـای پرداخـت مواجـب و اجـرت بـه کارکنـان تعمیـرات ،نـوع
تعمیـرات انجامشـده ،محـل تأمین هزینهها و مصالح بهکاررفته بهدسـت آمد .نکتۀ
بسـیارمهم و درخورتوجه درهمۀ اسـناد مربوط به گنبدهای اپکمیرزا ومیرولیبیک
وجـود نقاشـیها و تزیینـات زیبـای آن اسـت کـه عمدتـاً توسـط اسماعیلبیک و
محمدجعفرحسـینی ،نقاشـان مطرح دورۀ افشـاریه ،انجام شـده اسـت.
کلیدواژه :گنبد ا ُپکمیرزا ،گنبد میرولیبیک ،تعمیر ،اسناد ،دورۀ افشاریه.
* کارشناس منایهسازی اسناد مرکز اسناد آستان قدس رضوی
nazarkardeh87@yahoo.com

مقدّمه
در مجموعـۀ حـرم مطهـر کـه جامعتریـن و زیباتریـن
مجموعـۀ معماری جهـان اسلام به شمار مـیرود ،عالوه
بـر وجهـۀ معنـوی ارزشـمند ،از متـام هرنهـای معماری،
کاشـیکاری ،آینـهکاری ،گچبـری ،خوشنویسـی ،خاتـم،
منبـت ،معـرق و سنگتراشـی بهـره گرفته شـده و شـامل
فضـای اصلـی زیـر گنبد (مقبره) ،صحنهـا و دهها فضا و
عنصر معماری اسـت .در ایـن مجموعۀ عظیـم و گرانبها
گنبدهـا مشـخصترین منادهـا هسـتند .بـه جـز گنبـد طال
کـه بـر مقبرۀ مطهـر و روضـۀ منوره قـرار گرفتـه ،چندین
گنبـد در اماکـن متربکـه خودمنایـی میکننـد کـه معمـوالً
بـر مـزار یکـی از بـزرگان ،وزرا یـا عارفـان بنـام سـاخته
شـده سـت؛ از ایـن جملـه اسـت گنبـد اللهوردیخـان بـر
مـزار اللهوردیخـان ،وزیـر دانشـمند دربار صفـوی؛ گنبد
حاتمبیـک بـر مزارحاتمخـان اردوبـادی ،رسدار صفـوی
و گنبـد مـزار پیـر پاالنـدوز بـر مـزار شـیخمحمدعارف،
معـروف بـه پیرپـاالندوز .البتـه در اسـناد موجـود در
آرشـیو مدیریـت امـور اسـناد و مطبوعـات آسـتا ن قـدس
رضـوی از دو گنبـد دیگـر بـه نامهـای گنبـد اپکمیـرزا
(کپکمیـرزا) و گنبـد میرولیبیـک نیـز نـام بـرده شـده
اسـت کـه امـروزه اثـری از آنها نیسـت .در ایـن پژوهش
سـعی بـر آن داریـم تـا اسـناد مربـوط بـه ایـن دو گنبد را
بررسـی کنیم.
بـرای شـناخت تاریـخ معماری ایـن دو گنبـد در
مجموعـۀ اماكـن متربكـه ،بهرتیـن منبـع ،مطالعـۀ اسـناد
مربـوط بـه آنهاسـت .از جملـۀ ایـن اسـناد بااهمیـت و
منحرصبهفـرد ،اسـناد معماری و تعمیـرات آسـتان قـدس
رضـوی اسـت كـه در بخـش مدیریـت اسـناد و مطبوعات
سـازمان كتابخانههـا ،موزههـا و مركز اسـناد آسـتان قدس
رضـوی نگهـداری میشـود .هـدف از انجام ایـن پژوهش،
معرفـی اسـناد موجـود در زمینـۀ تعمیـر ایـن دو مـکان
اسـت .مطلبـی کـه ممكـن اسـت در منابع و مآخـذ دیگر
كمتر بـه آنها پرداخته شـده باشـد .بـا توجه بـه اینکه در
سـازمان مزبـور بیشترین تعـداد سـند مرتبـط بـا معامریِ
ایـن گنبدهـا وجـود دارد ،لـزوم انجـام ایـن پژوهـش
دوچنـدان میگـردد.
در روزنامـۀ سـفر خراسـان ،نوشـتۀ علینقـی
حکیماملاملـک ،دربـارۀ اماکـن مشـهد ،مطالـب مفیـدی
یافـت میشـود کـه از جملـه بـه گنبـد اپکمیـرزا نیـز
اشـارۀ مختصری کـرده اسـت .در كتـاب تاریـخ آسـتان
قدس(سـال چـاپ ،)1348علـی مؤمتـن بـه تاریخچـۀ

مكانهـای مختلـف حـرم رضـوی از جملـه رواقهـا،
صحنهـا ،دارالشـفا ،مهما نرسا و ...تـا دورۀ معـارص
بهخوبـی پرداختـه اسـت .وی بـه تحوالت مكانـی از دورۀ
صفویـه بـه بعـد بهخوبـی اشـاره كـرده اسـت ولـی در
آن سـخنی از اسـناد مربـوط بـه ایـن تحـوالت بـه میـان
نیامـده اسـت .دربارۀ گنبدهـای اپکمیـرزا و میرولیبیک
اشـارۀ بسـیار مختصری بـا عنـوان راهروکشـیکخانه بـه
ایـن مـکان شـده اسـت .مح ّمـد احتشـام كاویانیـان در
شمسالشـموس (سـال چـاپ )1350مطالـب مفصلتـری
از مؤمتـن دربـارۀ اماكـن مختلـف حـرم رضـوی دارد .در
مـورد ایـن دو گنبـد توضیحاتـی دربارۀ کتیبههـای موجود
در ایـن قسـمت و همچنیـن موقعیـت جغرافیایـی آن بـه
چشـم میخـورد؛ امـا مقاالتـی کـه در بـاب معماری حرم
مطهـر رضوی نگاشـته شـدهاند یـا از ایـن دو گنبد مطلبی
درآنهـا یافـت منیشـود یا مطالب آنها بر اسـاس اسـناد
نیسـت .مقـاالت و پژوهشهـای پراکنـده در بـاب ابنیـۀ
آسـتان قـدس و اماکـن متربکـۀ رضـوی فـراوان اسـت جـز
اینکـه در معـدودی از آنهـا نشـانهای از اسـناد یافـت
میشـود و متأسـفانه در هیچکدام اشـارهای بـه گنبدهای
م ّد نظر در این پژوهش نشـده اسـت .اما اسـناد منسـجم
و منحرصبهفـرد آرشـیو مدیریـت امور اسـناد و مطبوعات
آسـتا ن قـدس رضـوی ایـن کمبـود را جبران میکنـد و این
اثـر را کـه حاصل مطالعه و بررسـی آن مجموعه از اسـناد
اسـت بـه پژوهشـگران عالقهمنـد ارائـه میدهـد.
الزم بـه یـادآوری اسـت کـه در بازخوانـی اسـناد در
دورۀ افشـاریه كـه اصطالحـات نقاشـی هندی بـه دربار و
آسـتان قـدس ورود یافته ،مشـكالت زیادی وجود داشـت،
از جملـه ایـن کـه بـه دالیـل مختلفـی مثـل از بیـن رفتن
قسـمتهای زیـادی از ایـن اسـناد در اثـر آفتزدگـی
و رطوبـت و خوردگـی سـند و نبـو ِد معنـای بعضـی از
اصطالحـات در هیـچ منبـع و فرهنـگ لغتـی ،نگارنـده
ناگزیـر بـه ایجـاد ارتبـاط و پرسوجـو از معماران قدیمی
حـرم بود.
در مجموعـۀ آرشـیو مدیریـت امور اسـناد و مطبوعات
آسـتان قـدس رضـوی  48سـند دربـارۀ گنبـد اپکمیـرزا و
میرولیبیـک وجـود دارد کـه قدیمیتریـن آنهـا مربـوط
بـه سـال 1067ق اسـت .در ایـن مجموعه که انواع اسـناد
از جملـه دفتر توجیهـات ،اوارجـه ،اسـتیفانامچه ،فـرد،
روزنامچـه و صـورت جمـع و خـرج وجـود دارد ،عمـدۀ
موضوعـات مطرحشـده دربـارۀ ایـن دو گنبـد ،تعمیـرات
و تأمیـن هزینههـای کاشـیکاری و نقاشـی آنهـا اسـت.

آخریـن سـند مربوط به سـال 1178ق اسـت و بعـد از آن
در اسـناد موجـود نامـی از ایـن دو گنبـد نیامـده اسـت.
گنبد اپکمیرزا و میرولیبیک
مح ّمدمحسـنمیرزا ،مشـهور بـه کُ َپکمیـرزا یـا
اُپَکمیـرزا ،از فرزنـدان سلطانحسـین بایقـرای تیمـوری
بـود .او از سـال 906ق در حـدود مشـهد ،نسـا و ابیـورد
حکمرانـی کـرد و در سـال 913ق پـس از جدال بـا ازبکان
در نزدیکـی مشـهد کشـته شـد (خوانـد میـر ،ج،4ص389؛
سـیدی،ص  82و  )83و احتماالً ایـن بنـا بـه نـام اوسـت.
کتیبـۀ سـنگی نصبشـده در داخـل مـوزۀ قـرآن را کـه
حـاوی نامهـا و القـاب برخـی رجـال تیمـوری اسـت،
مربـوط بـه همیـن بنـا میدانند(دیشـیدی).
در متـون تاریخـی ،خبری از آن نیسـت مگـر در یکـی
از نسـخههای خالصۀالتواریـخ کـه دفـن یکـی از رجـال
را در سـدۀ دهـم هجـری گـزارش کـرده اسـت (منشـی
قمـی،1359،ج ،2ص .)981در اسـناد تاریخـی حـرم مطهـر
نیـز تنهـا میـان سـالهای  1154تـا 1161ق نـام وی دیـده
میشـود .در دورۀ قاجـار و پهلـوی چـون راه رسـیدن بـه
کشـیکخانۀ واقـع در پاییـن پـا (سـاخته شـده در 111ق،
سـند  )33287/3از آن میگذشـت ،بـه نـام راهـروی
کشـیکخانه یـا گنبـد راهـروی کشـیکخانه مشـهور بـود.
اعتامدالسـلطنه آن را بـه صـورت اصلی «گنبـد کپکمیرزا»
آورده و شمار کمـی بهصورت «گنبد اپکمیـرزا» (از جمله
اعتامدالسـلطنه،ج ،3ص1545؛ مؤمتـن،ص 162؛ فیـض،
ص ) 340و «گنبـد اپـک بیـک» (احتشـام کاویانیـان،ص
 )136بـه آن اشـاره کردهانـد .گنبـد اپکمیـرزا بنایـی بـود
مسـتطیل یـا تقریبـاً چلیپاییشـکل بـا طـول  12و عـرض 8
متر کـه چهار شاهنشـین بزرگ داشـت .این بنا از شمال به
گنبـد حاتمخانـی ،از غرب به دارالحفـاظ ،از رشق به راهرو
شمال کشـیکخانه و از جنوب بـه تحویلخانۀ حرم مطهر
ارتبـاط داشـت (فیـض،1322،ص .)340
اسـناد تعمیـرات حـرم نشـان میدهـد تـا پیـش از
تغییـرات بنـا در دورۀ قاجـار و پهلـوی ،منـای سـاقۀ گنبـد
از سـنگ بـوده و پنجره داشـته اسـت (سـند .)35720/11
تزیینـات داخـل بنا مقرنسکاری در زیر سـقف و کاربندی
و کتیبـه در پاییـن مقرنسهـا و فیلگوشهـا بـوده اسـت.
ایـن کاربندیهـا و کتیبههـای گچـی بـا آرایههـای گیاهی
الـوان بـه رنگهـای سـبز و شـنگرف و الجـورد نقاشـی
شـده بـوده کـه تـا پیـش از آینـهکاری دورۀ قاجـار برقـرار
بـوده اسـت (اسـناد  37176/1و .)37149/5

مطابـق آخریـن گزارشهـا پیـش از خرابـی بنـا ،کـف و
ازارۀ آن سـنگ سـادۀ سـیاه و بـاالی آن ردیفـی از کتیبـۀ
سـنگی نسـتعلیق بـه خـط میرزاآقاخـان خوشـنویس از
اشـعار صبـوری قـرار گرفتـه بـود و بـاالی آن متـام دیـوار
بنـا آینـهکاری بـود کـه رکنالدولـه متولـی باشـی در سـال
1306ق آن را انجـام داده بـود (فیـض،1322،ص.)340
در سـال 1346ش ایـن رواق تخریـب و بـه رواق
دارالسلام کـه پیشتـر از تغییر تحویلخانه سـاخته شـده
بـود ،منضـم شـد (عطـاردی،1371،ج ،1ص.)172
در حـرم مطهـر رضـوی رواقـی بـه نـام ا ُپکمیـرزا
بهصـورت تقریبـاً هشـتضلعی وجـود داشـت کـه ایـن
رواق از طـرف شمال بـه یـک رواق کوچکتـر بـه نـام
راهـروی کشـیکخانه یـا تحویلخانـه منتهـی میشـد.
رواق اپکمیـرزا علاوه بـر گنبـد حاتمخانـی از طـرف
غـرب بـه رواق دارالحفـاظ و از رشق بـه حجرههـای
مدرسـه علینقیمیـرزا (دارالذکـر فعلـی) و از طـرف
قبلـه بـه مسـجد گوهرشـاد ارتبـاط داشـت .در واقـع ایـن
رواق مدخـل تشرف بـه حـرم مطهـر از طـرف مدرسـه و
1
همچنیـن از طـرف شبسـتان گـرم مسـجد گوهرشـاد بود.
نـام رواق راهـرو کشـیکخانه در بعضـی از تواریـخ،
گنبـد ا ُپکمیـرزا ذکـر شـده ولـی معلـوم نیسـت وجـه
تسـمیۀ آن بـه چـه علت بـوده و چـرا در آسـتان قدس به
ایـن نـام شـهرت داشـته اسـت .حکیماملاملـک در روزنامۀ
سفرخراسـان مینویسـد« :میانـۀ مشرق و جنوب مدرسـۀ
علینقیمیـرزا کـه در او میـرزا علیرضـای مسـتوفی،
مهامنخانـه محقـری سـاخته اسـت و درحقیقـت ایـن
مدرسـه در حـال حـارض حیـاط کشـیکخانه اسـت در
پهلـوی آن کشـیکخانه خـدام و قهوهخانـه و راهـرو
کشـیکخانه معـروف بـه گنبـد اوپـک میـرزا و خزانـه
مبارکـه در آن از دارالحفاظ اسـت .سـمت میـان جنوب و
مغـرب تحویلخانـه منقـوالت و تحویلخانـه فراشـان کـه
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د ِر هـر دو از دارالحفـاظ اسـت».
مشخصات بنای گنبد اُپکمیرزا
رواق گنبـد اپکمیـرزا در رشق دارالحفـاظ و جنـوب
گنبـد حاتمخانـی و شمال دارالسلام واقـع شـده بـود .این
بنـا رشقیغربـی بـوده ،بـه طول هشـت مرت و عـرض هفت
متر .کف آن با سـنگ مرمر زیبا فرش شـده بـود و در باالی
سـنگهای ازارۀ بنـا بـا یکمرتونیـم ارتفـاع ،کتیبـۀ سـنگی
بـا عـرض چهـل سـانتیمرت بـه خـط نسـتعلیق ،اشـعاری از
مرحـوم صبـوری ،ملکالشـعرای آسـتان قدس (پـدر مرحوم

محمدتقـی ملکالشـعرای بهـار) وجـود داشـت .از بـاالی
کتیبـۀ مزبـور ،دیوارهـا و سـقف توسـط محمدتقیمیـرزا
رکنالدّوله ،متولّی باشـی آسـتان قدس و اسـتاندار خراسـان
آینـهکاری شـده بـود .ایـن رواق از سـمت غربـی بهوسـیلۀ
در نقـرۀ بزرگـی بـه دارالحفـاظ و از جنوب به سـمت دری
السلام و از طـرف رشق بهوسـیلۀ درگاه و در بـزرگ
بـه دار ّ
نقـره بـه دارالسرور و دارالعـ ّزه و مدرسـۀ علینقیمیـرزا
(دارالذّکـر فعلـی) منتهـی میشـد .از گوشـه غربـی دیـوار
شمالی در کوچکـی از چـوب شمشـاد و منبـتکاری شـده
بـه گنبـد حاتمخانی مفتوح بـود که ارزش آن کمتر از نقره
نبود اما د ِر مزبور برداشـته شـد و درگاه آن وسـیع گردید و
نیـز درگاه بـزرگ دیگـری هـم به گنبـد حاتمخانی باز شـد
کـه رفـت و آمـد زوار ب هراحتـی صورت گیرد 3.ایـن گنبد در
سـال 1346ش از نظـر بنـا دگرگون گردیـده و اینک ضمیمۀ
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السلام شـده است.
رواق دار ّ
د ِر نقـرۀ بیـن گنبـد اپکمیـرزا و راهـروی دارالسرور ،با
 3متر طـول و  2/40متر عـرض ،نقـوش و خطـوط زیـادی
داشـت و از قراضـۀ نقرههـای آسـتانه در سـال 1319ق
سـاخته شـده بـود .داخـل ترنجهـای روی در کتیبههایـی
بـه خـط ثلث و نسـتعلیق بدین رشح نوشـته شـده اسـت:
«سلا ٌم علیکم ِطبتُم فادخلوها خالدین»(بخشـی از آیۀ 73
سـورۀ زمـر) و «سلا ٌم علیکم بِ ـا َص َبت ُم فَ ِنعم عقبـی الدّار»
(آیـۀ 24سـورۀ رعـد) و بـر ترنـج وسـط نیـز به همان خط
نوشـته اسـت« :قـال الله تعالـی ادخل الذین امنـوا و عملوا
الصالحـات جنـات تجـری مـن تحتهـا االنهـار خالدیـن فیها
بـاذن ربهـم تحیتهـم فیهـا سلامٍ » (آیـۀ 23سـورۀ ابراهیـم)
و در زیـر آن بـا خـط ریـز نوشـته« :حـرره االثـم نرصاللـه
الخـادم» و بـر ترنج وسـط لنگۀ دیگر مرقـوم گردیده« :قال
الرضـا صلواتاللـه علیـه مـن زارنـی فـی تلـک البقعـه کان
کمـن زار رسـول  ...کتـب اللـه لـه ثـواب الف حجـه مربوره
و عمـره مقبولـه» و بـر ترنج کوچک زیر به خط نسـتعلیق
مسـطور اسـت «بلـی و اهتامم جـاروب کش آسـتان معدل
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السـلطان (»1320مومتـن،1359،ص.)112
گنبد میرولیبیک
در نقشـۀ ثبـت شـده در كتـاب مطلـع الشـمس از
حـرم مطهـر مكانـی در حدفاصـل مسـجد بـاالرس و صفـۀ
پشـترس بـا نام «مح ّمدولـی میرزا» جامنایی شـده كه به
نـام «گنبـد مـزار ولیخـان» هم مشـهور بـوده و در دورۀ
قاجـار ،از مـزارات قدیمـی حـرم مطهـر شـمرده میشـده
اسـت (سـازمان كتابخانههـا  ،...سـند13070؛ حكیـم

املاملـك ،ص  .)194در همیـن دوره مح ّمدولیمیـرزا ،پسر
فتحعلی شـاه و حاكم خراسـان نیز در این محل دفن شده
اسـت (اعتامدالسـلطنه،1356،ج ،2ص .6)391بنـا به اظهار
سدیدالسـلطنه وی در زمـان حیاتـش در مسـجد بـاالرس و
اطـراف آن اقدامـات عمرانـی انجـام داد (سدیدالسـلطنه،
،1362ص )231و در صفـۀ میـان مسـجد بـاالرس و مسـجد
پشـت رس دفـن شـد (موسـوی اصفهانـی،1363،ص .)112
بـا توجـه بـه ایـن شـواهد ،بـه نظـر میرسـد چنانچـه این
محـل گنبـد میرولیبیـك بـوده شـاید اقدامـات عمرانـی و
دفـن «محمدولیمیـرزا» در ایـن مـكان باعـث تغییـر نـام
و شـهرت آن بـه گنبـد مـزار ولیخـان شـده اسـت .ایـن
محـل فضایـی ص ّفهماننـد بـه طـول و عـرض تقریبی 3×2
متر واقـع در شمال غربـی بقعـۀ مطهـر ،میـان مسـجد
بـاالرس و مسـجد پشـت رس اسـت كه بـا تغییـرات كالبدی
حـرم در دورۀ قاجـار تـا جمهـوری اسلامی هـم اكنون در
محـدودۀ مسـجد بـاالرس و رواق دارالشـكر قـرار گرفتـه
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اسـت( .ثواقـب،1391،ص)361
ارزشهای اطالعاتی اسناد
اسـناد بررسـی شـده در ایـن پژوهـش شـامل دفاتـر
توجیهـات ،اوارجـه ،روزنامچـه و فـرد هسـتند کـه بعـد از
معرفـی هریـک از ایـن دفاتر ،بـه نکات درخـور توجه در
رابطـه بـا ایـن پژوهـش اشـاره خواهیـم کـرد:
در دفاتـر توجیهـات آسـتان قـدس همـۀ هزینهها ثبت
و ضبـط و گاه پرداخـت مواجـب و محـل پرداخـت آن
نیـز میآمـده مثـل پرداخت مواجـب معامران ،فَعلـه ،بنا،
نقـاش ،كاشـیكار ،كاشـیپز ،آجرپـز ،آجـركار و . ...در این
دفاتـر بـه متـام هزینههـای مربـوط بـه تعمیـرات كلـی و
جزیی و پرداخت اجرت و دسـتمزدها اشـاره شـده اسـت.
بـه عنـوان مثـال تعمیـرات نقاشـی ایـن گنبـد در
ربیـعاالول 1160ق توسـط اسماعیلبیک نقـاش و طـی
اسـتیفانامچهای در دفتر توجیهـات صـورت گرفتـه اسـت
کـه علاوه بـر فیلگوشهـا و شمسـه و ترنـج ،کتیبههـای
آن نیـز مرمـت شـده اسـت .هزینههـای انجامشـده در
ایـن سـند  895نـادری و 275دینار اسـت کـه مبلغ درخور
۸
توجهـی در زمـان مزبـور بـوده اسـت.
«اوارجـه» بـه معنـی دفتر ثبـت یـا دفتر هزینـه و
درآمـد اسـت .در دفاتـر اوارجـه مربـوط بـه تعمیـرات كه
اغلـب هـم تعمیـر و هـم سـاخت و سـاز اماكـن متربكـه
را دربرمیگیـرد ،چگونگـی پرداخـت اجرت و دسـتمزدها،
خریـد مصالـح سـاختامنی و مكانهـای انجـام تعمیـرات

بهصـورت تفكیكشـده از هـم آمـده اسـت .در دفتر
اوارجـهای کـه بـه سـال 1160ق توسـط محمدحسـین،
صاحبجمـع شماعیخانه ،تحویـل گرفتـه شـده و در
قسـمتهای مختلـف هزینـه شـده اسـت ،بـرای گنبـد
اپکمیـرزا و میرولیبیـک شـمع ،مـوم ،پیـه و شـمع پیـه
خریـداری شـده و قیمـت آنهـا طـی تسـعیرنامچهای
توسـط داروغـۀ بـازار و محتسـب ارض اقـدس (مشـهد)
۹
تأییـد شـده اسـت.
«روزنامچـه» عنـوان دفاتـری اسـت كـه در آن متـام
محاسـبات بهصـورت روزانـه ثبـت و نوشـته میشـد.
در دفاتـر روزنامچـه گـزارش صـورت جمـع و خـرج یـا
هزینههـای تعمیـرات و سـاخت و سـاز در حـرم و اماكـن
متربكـه روز بـه روز تنظیـم میشـد و سـپس بهصـورت
ماهانـه تقسـیم بنـدی میگردیـد .عمـدۀ موضوعـات
مطرحشـده در آن ،تعمیـرات اسـت .در دفتر روزنامچهای
کـه بـه سـال 1161ق تنظیم شـده هزینههای روشـنایی و
سـوخت گنبـد اپکمیـرزا و میرولیبیک به محمدحسـین،
صاحبجمـع شماعیخانه ،تحویـل گردیـده تـا در مـکان
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مزبـور اسـتفاده شـود.
«فـرد» در اسـناد آسـتان قـدس تحـت عنـوان صـورت
جمـع و خـرج یـا مجمـل جمـع و خـرج آسـتانۀ مقدسـه
آمـده اسـت .در اسـنادی كـه بـه فـرد مشـهورند و اغلـب
بهصـورت برگههـای مفـرد كـه متـام هزینههـا در همان
یـك بـرگ نوشـته میشـد و ارتبـاط خاصـی با اسـناد دیگر
نداشـت ،بهطور معمـول هزینههای مربوط بـه تعمیرات
جزیـی نقـاط مختلـف حـرم آمـده اسـت كـه عمـدۀ ایـن
تعمیـرات ،گـچكاری ،كاشـیكاری ،تعویـض كاشـیهای
شكسـته و كهنـه بـا كاشـیهای نـو و مرمـت كتیبههـای
آسـیبدیده اسـت .در یکـی از ایـن اسـناد بابـت گچکاری
و سـنگفرش منـودن گنبـد اپکمیـرزا  20نـادری جهـت
خریـد مصالـح و پرداخـت اجرت سـنگتراش و بنـا هزینه
11
شده اسـت.
«اسـتیفانامچه» قـرارداد مقاطعهكاری انجـام تعمیرات
مربـوط بـه اماكـن متربكـۀ رضـوی و مسـجد گوهرشـاد
بـود كـه چـون هزینههـای آن بایـد در دفرتاسـتیفا ثبـت
و ضبـط میشـد و مسـتوفی رسكار آسـتانه آن را ُمهـر و
تأییـد میكـرد و در ضمن متـام جزئیات مربـوط به تعمیر
یـا سـاخت و سـاز در آن ذكـر میشـد بـه اسـتیفانامچه
معـروف بـود .در اسـتیفانامچههایی کـه مربـوط بـه
گنبدهـای اپکمیـرزا و میرولیبیـک اسـت بهطـور
معمـول محمدابراهیـم معمار و اسماعیلبیک ،نقـاش

آسـتانۀ مقدسـه ،هزینههـا را بـرآورد کـرده بـه تأییـد
ناظـر رسکار رسـانده اسـت ،سـپس جهـت پرداخـت نهایی
هزینههـای آن ،بـه حضـور متولّیباشـی آسـتانقدس
رسـیده و بـا ُمهـر وی ایـن هزینههـا از محـل درآمدهـای
موقوفات پرداخت شـده اسـت .در اسـتیفانامچهای که به
سـال 1158ق جهت نقاشـی قسـمتهای مختلـف حرم با
اسماعیلبیک نقـاش ،از طـرف ناظـر رسکار فیـض آثـار و
بـه مهـر متولّیباشـی آسـتانه تنظیم شـده ،هزینۀ نقاشـی
شمسـۀ میـان رسرسا و کتیبههـای زیـر جایـگاه طاقهـای
گنبـد میرولیبیـک بـه مبلـغ  848نـادری و  400دینـار
بـرآورد شـده اسـت .همچنیـن رسرسای گنبـد اپکمیرزا به
طـرح ختایـی نقاشـی شـده کـه  20نـادری هزینـه در بـر
12
داشـته اسـت.
نکتـۀ درخـور توجه این اسـت که در اسـناد قبل و بعد
از دورۀ زمانـی مع ّینـی (1178 –1067ق) ،نامی از این دو
گنبـد یـا هزینههـای انجامشـده در آنهـا نیامـده اسـت.
شـاید بـه این دلیل کـه در دوره های بعد گنبـد اپکمیرزا
تغییـر نـام داده و بـا نـام راهـرو کشـیکخانه شـناخته
السـیاده گشـته
میشـده و گنبـد میرولیبیـک ضمیمۀ دار ّ
اسـت و در ضمـن هزینههـای ایـن دو مـکان ،شـامل ایـن
دو گنبـد نیـز شـده اسـت .بـه هـر حـال در اسـناد دورۀ
قاجـار دیگـر هیـچ نامی از ایـن دو مکان یافت منیشـود.
ا ّمـا دربـارۀ قبـل از ایـن دوران نیـز موضـوع درخـور
توجهـی در اسـناد به چشـم منیخـورد که ایـن دو گنبد با
چـه نامهـا و یـا اسـامی خـاص دیگری شـناخته میشـدند
و جالبتـر اینکـه بهخصـوص گنبـد اپکمیـرزا مربـوط
بـه دوران تیموری اسـت ،ا ّما در اسـناد دورۀ صفویه فقط
چنـد بـار ،آن هـم کاملاً گـذرا و کوتـاه ،نامـی از آن بـرده
شـده اسـت و ایـن یـک عالمـت سـؤال بـزرگ در اذهـان
ایجـاد میکنـد.
از محتـوای اسـناد به چندین نکتـۀ مهم و باارزش دیگر
میتـوان دسـت یافت که در ادامه بررسـی میگردد:
 بـا توجـه بـه اینکـه در اسـناد ،مـکان اصلـی واقـعشـدن گنبـد اپکمیـرزا بـر روی راهـروی کشـیک خانـه
ذکرشـده اینطـور بـه نظـر میرسـد کـه گنبـد چنـدان
بزرگـی نبـوده اسـت؛ زیـرا راهـرو کشـیکخانه یـک محل
کمعـرض و طـول اسـت .بنابرایـن گنبدی هم کـه روی آن
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بنـا بـوده قاعدتـاً گنبـد کوچکـی بـوده اسـت.
 ازپرداخـت اجـرت بـه سـنگتراش ازارههـای دورگنبدمعلـوم میشـود کـه گنبـد دارای سـاقۀ سـنگی بـوده کـه
نیـاز بـه تعمیـر پیـدا کـرده اسـت .همچنیـن در سـند

آمـده کـه بـه جهـت سـبک منـودن ازارۀ گنبـد ،بعضـی از
سـنگهای آن را برداشـتهاند کـه ایـن امر نشـان می دهد
گنبـد چنـدان بـزرگ نبـوده کـه وجـود سـنگهای ازاره
آن راسـنگین میکـرده و بـر سـقف و قسـمتهای دیگـر
14
فشـار وارد میمنـوده اسـت( سـند .)35720/11
 خریـد کاغـذ و کربـاس برای پنجرههای کتابـی دور گنبد15
کـه رو بـه بیرون باز میشـده اسـت (سـند.)35721/1
 پرداخـت قیمـت فـرش بـرای کـف گنبـد و راهـرو آننشـاندهندۀ ایـن مطلـب اسـت کـه محلـی مفـروش و
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بـرای نشستن زوار بـوده اسـت.
 باتوجـه بـه هزینههـای انجـام شـده بـرای آن ماننـدخریـد شـمع و مـوم و پیـه قندیلهـا و رشفههـا جهـت
روشـنایی ،مشـخص میشـود کـه مـکان وسـیعی نبـوده
زیـرا هزینههـای تهیـۀ سـوخت آن نسـبت بـه مکانهـای
17
دیگـر کمتر و تقریبـاً جزئـی اسـت.
 رسرسای گنبد از داخل آجرکاری و پوشـش بیرونی آن18
نیزکاشـیکاری بوده است( سند.)35679/9
 امـا نکتـۀ بسـیار مهـم و درخورتوجـه در همۀ اسـنادمربـوط بـه گنبدهـای اپکمیـرزا و میرولیبیـک ،وجـود
نقاشـیها و تزیینـات زیبـای آن اسـت کـه اغلـب توسـط
اسماعیلبیک و محمدجعفـر حسـینی ،نقاشـان مطـرح
دورۀ افشـاریه انجـام شـده اسـت .اغلـب طرحهـای
بهکاررفته در این نقاشـیها طرحهای خطایی و اسـلیمی
و ترنـج در شمسـهها ،فیلگوشهـا ،رسـمیبندیها و
مقرنسکاریهـای گنبـد اسـت کـه رنگهـای بدیع سـبز و
سـفید و زر ِد اسـتفاده شـده در آن با شـنجرف و الجوردی
ترکیبـی آسمانی بهوجـود آورده اسـت .اسـتاد جعفـر
کاشـیکار نیـز آستر و حاشـیههای آن را بـا کاشـیهای
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گلتخـت و فیـروزه تزییـن منـوده اسـت.
 صـورت جمع و خـرج ،اسـتیفانامچه و روزنامچههایمربـوط بـه گنبدهـای اپکمیـرزا و میرولیبیـک ،بیشتر
توسـط آقامحمدابراهیـم معامرباشـی و آقـا محمدمهـدی
مبـارش دیـوان بـرآورد هزینـه و مهر شـده ،به تأییـد ناظر
آسـتان قـدس رسـیده و متولیباشـی آسـتان قـدس آن را
مهـر و امضـا کرده اسـت .رعایـت سلسـلهمراتب اداری و
نظـم موجـود در ایـن اسـناد نشـاندهندۀ انضبـاط مـورد
تأكیـد مقامـات آسـتان قدس اسـت.
 نكتۀ پایانی اینکه در اسـناد تعمیرات دورۀ افشـاریه،وجـود اصطالحـات نقاشـی هنـدی درخـور تأمل اسـت .با
بررسـیهای انجـام شـده ،احتمال این امر وجـود دارد كه
غلبـۀ سـبكهای هنـدی در نقاشـی ،تذهیـب و همچنیـن

تزیینـات قسـمتهای مختلـف اماكـن متربكـه بـه ایـن
دلیـل باشـد كـه نـادر پـس از جنگ كرنـال و فتـح دهلی،
هنـگام بازگشـت عالوه بر اشـیای نفیـس و جواهرات و...
شماری از معماران ،نجـاران ،خاتمبنـدان ،درودگـران و
نقاشـان را كـه در كسـب خـود یكتـا بودنـد از هـر صنف
انتخـاب كـرده و خـرج كافـی بـه هریـك داده و ایشـان
را روانـۀ ایـران و بهخصـوص پایتخـت خـود یعنی مشـهد
سـاخته اسـت 20.بـه ظاهـر نـادر بـا ایـن كار میخواسـته
توسـط هرنمندانـی كـه در زمینههـای مختلـف فعالیـت
داشـتند نـام خـود را در مجموعههـای معماری مختلـف
از جملـه كاخ خورشـید و حـرم مطهـر رضـوی بـه ثبـت
برسـاند21.در دورۀ افشـاریه گچبـری با نقاشـی توأم شـده
و هرنمنـدان شمسـهها و فیلگوشهـای گچبریشـدۀ
زیبـا را بـا هرنمنـدی نقاشـی کـرده و نقشهـای بدیعـی
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را رقـم زدهانـد.
نتیجه گیری
در مجموعـۀ آرشـیو مدیریـت امور اسـناد و مطبوعات
آسـتان قـدس رضـوی  48سـند دربـارۀ گنبـد اپکمیـرزا و
میرولیبیـک وجـود داردکـه قدیمیتریـن آنهـا مربوط به
سـال 1067ق اسـت .در ایـن مجموعـه کـه انـواع اسـناد
از جملـه دفتر توجیهـات ،اوارجـه ،اسـتیفانامچه ،فـرد،
روزنامچـه و صـورت جمـع و خـرج وجـود دارد ،عمـدۀ
موضوعـات مطرحشـده دربـارۀ این دو گنبـد ،تعمیرات و
تأمیـن هزینههای کاشـیکاری و نقاشـی آنهاسـت.آخرین
سـند مربـوط بـه سـال 1178ق اسـت و بعـد از آن در
اسـناد نامـی از ایـن دو گنبـد آورده منـی شـود .شـاید بـه
ایـن دلیـل کـه در دورههـای بعـد گنبـد اپکمیـرزا تغییـر
نـام داده و با نام راهرو کشـیکخانه شـناخته میشـده و
گنبـد میرولیبیـک ضمیمۀ دارالشـکر شـده اسـت .به هر
حـال در اسـناد دورۀ قاجـار دیگـر هیـچ نامـی از ایـن دو
مـکان یافت منیشـود .غلبۀ سـبكهای هندی در نقاشـی،
تذهیـب و همچنیـن تزیینـات قسـمتهای مختلـف این
دو گنبـد نشـاندهندۀ ورود نقاشـان خارجـی بهویـژه
هندی در کار سـاخت و سـاز و معامری حرم مطهررضوی
اسـت .طرحهـای بهکاررفتـه در ایـن نقاشـیها طرحهای
خطایـی و اسـلیمی و ترنـج در شمسـهها ،فیلگوشهـا،
رسـمیبندیها و مقرنسکاریهـای گنبـد اسـت کـه بـا
رنگهـای سـبز ،سـفید ،زرد ،شـنجرف و الجـوردی تزییـن
شـده است.
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هو
1
انتظام مهامت و معامالت رسکار فیض آثار و مسجد جامع سنه بارس ئیل
مقرراتــــــــــ و توجیهاتـــــــــــ
مقرراتـــــــــــ
ســــــــــرکار
فیض آثار
صورتـــــــــــــ
املذکور
اســتیفانامچــــــــــه

گچکاری و زمین کشی اطاق فوقانی جنب
مدرسه میرزا جعفر مع تعمیر فرش ایوان
 6نادری
مصـــــالح
اجرتـــــــــ

میان پوش اتاق جنبد 1میرولی بیک
 3نادری و  100دینار
مصـــــالح
اجرتـــــــــ
 2نادری و 100
 1نادری
دینار

بنایی به عمل بنای رسکار

زمینکشی دارالســیاده و دار الحفاظ و
باقی عامرات
 21نادری و  250دینار
مصـــــالح
اجرتـــــــــ

تعمیر صندوقه و تنفیه بنا فرش خالی
صحن
 4نادری
مصـــــالح
اجرتـــــــــ

گچ
فعله
 15نفر فی  100دینار  30خرکی فی 50
دینار
 3نادری
 3نادری

تنقیه ممر خالی صحن چاهجو

 15نفر فی  300دینار
 9نادری

برداشنت خاکهای خیابان علیا که از
اطاقهای تحتانی مطبخ و چاه خال بیرون
آورده بردند
 14نادری و  100دینار
االغ
مــزد

نجار
نفر

گــچ
 2خرکی

 300دینار

 100دینار

فعله
 2نفر
 200دینار

تختــــه
 8عدد
 1نادری و 300
دینار
چوب
 3زرع
یک عدد
 200دینار

عن گچ
فعله
 75نفر فی  100دینار  65خرکی فی 50
دینار
 6نادری و 250
 15نادری
دینار

فعله
 15نفر فی 100
دینار
 3نادری

گچ
 10خرکی
 1نادری

زمینکشی صحن مقدس و ایوان عباسی گچکاری جنبد کپک میرزا مع کند و کوب
گچکاری و زمینکشی اطاق جنب درب
و آسرت
خیابان سفال
فعله
 85زرع
 25نفر فی  100دینار
 13نادری و  250دینار
 5نادری
 3نادری و  300دینار
مصالح
اجرتـــ
مصــالح
اجرتـــــ
گچ
گچ
فعله
 5خرکی فی 50
 20خرکی فی  50دینار
 8نفر
 5نادری
 8نادری و 250
 2نادری
 1نادری و 300
دینار
دینار
سنگ بخاری و غیره جهت اتاقهای مطبخ
حفر چاه خالی مطبخ
تنقیه میان طاق جنبد کپک میرزا
 9زرع

 7نادری و  150دینار
مصالح
اجرت
 350دینار
گچ
آجر
فعله
 70قالب دو خرکی
 3نفر
 45رأس فی 80
 35نفر فی 100
 300دینار
دینار
دینار
100
250
 7نادری و 100
 7نادری
دینار
دینار
دینار
به تحویلداری حاجی مهدی
اجرتـــــــــــــ و غیره
 36نادری و  100دینار
سنگ
بهــاء
اجرت
سایر
چوب
 31نادری و  100دینار
 7نادری
 8نادری و  300دینار
 15نادری و  300دینار

ساخنت پستوی اتاق شامعی خانه و راهرو و غیره
 18نادری و  150دینار
بهـــــــــــــاء
اجرتـــــــــ و غیره
 8نادری و  300دینار
 9نادری و  350دینار
پرواز
چوب
مصالح
اجرت
 1نادری و  300دینار
 4زرع
 4نادری و  300دینار 5نادری و  50دینار
سقط
جفت
 11عدد
فی 250دینار 8 200عدد 8 200عدد
 5نادری و  250دینار  1نادری و  200دینار
 100دینار

[حاشیه سمت چپ سند]:
رشح قبـض آقامحمدباقـر فـراش حـرم محترم و رسکار تعمیـر آن که موازی دویسـت وبیسـت و یک دینار و دویسـت
و پنجـاه دینـار بـه جهـت بناییهـای متفـرق رسکار آسـتانه مقدسـه به مواجـب تفضیل ضمـن در معاملـه بارسئیل برای
قیمـت آجـر کهنـه
موجـب اجـرت فعلـه و بهـای چـوب و کاه و غیـره
 25نادری و  250دینار
 195نادری و 300دینار
به معرفت و کال و اجالء عالی جاه متولی واصل و عاید کمرتین محمدباقر فراش حرم محرتم شد.
محل مهر آقامحمدباقر

 8نادری و  300دینار
خاک رسخ
سنگ
نجاری
 5عدد فی 100
دینار
 6نادری

 130خرکی
فی  10دینار
 2نادری و 300
دینار

 36تومان و  150دینار
مصـــــــالح
 5نادری و  50دینار
گــــــچ

آجر

 3نادری

 2نادری و  50دینار

تعمیر منجنیق میان مسجد
 1نادری
فعله
نجار
 2نفر
نفر
 200دینار
 300دینار
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نقش انواع گل شاهعباسی
در قالیهای حرم امامرضا(ع)
فاطمه رحیم پناه*

چکیده
حـرم مطهـر رضـوی یکـی از اماکـن مذهبـی بـه شمار مـیرود .بـه دلیـل اهمیت
ایـن بنا نزد مسـلامنان سـعی شـده اسـت بـرای سـاخت آن از تزیینـات و هرنهای
اصیـل ایرانـی اسـتفاده شـود .هنر در ایـن بنا بـه بهرتین شـکل خود بـهکار گرفته
شـده اسـت .قالی ،منونهای از این هرنهاسـت که عالوه بر زیبایی فضا به پوشـش
آن نیـز کمـک میکنـد .گل شاهعباسـی یکـی از نقـوش مشترک در متـام تزیینـات،
بهخصـوص قالیهـای حـرم مطهـر اسـت .قالیهـای حـرم مطهـر منونـۀ مناسـبی
بـرای معرفـی قالـی مشـهد اسـت .هـدف ایـن پژوهـش شـناخت گونههایـی از
گل شاهعباسـی در قالـی مشـهد اسـت .در پـی ایـن هـدف سـعی شـده بـه ایـن
پرسـش پاسـخ داده شـود که گلهـای شاهعباسـی در قالیهای حـرم مطهر رضوی
چـه ویژگیهایـی دارنـد؟ اطالعـات ایـن پژوهـش بـه روش کتابخانـهای و میدانی
جمـعآوری شـده و از لحـاظ ماهیـت بـه روش توصیفیتحلیلـی بـه ایـن نتیجـۀ
کلـی رسـیده کـه در قالیهـای حـرم مطهـر  90درصد بندهـای ختایی بـا گلهای
شاهعباسـی پـر شـده اسـت کـه ایـن از ویژگیهـای نقشهای شاهعباسـی اسـت.
گلهایـی بـا تنـوع و ظاهـری متفـاوت کـه فقـط در قالـی مشـهد میتـوان آنها را
دیـد .ایـن ویژگـی در قالـی سـایر مناطق دیـده منیشـود .درحقیقت میتـوان این
گلهـا را «شاهعباسـی مشـهد» نامید.
کلیـد واژه :قالـی مشـهد ،رشکـت فـرش آسـتان قـدس رضـوی ،قالیهـای حـرم
امامرضـا(ع) ،گل شاهعباسـی
* کارشناس ارشد صنایع دستی ،دانشگاه سورۀ تهران
yekscarfblue@yahoo.com

مقدمه
در مجموعـۀ حـرم مطهـر رضـوی سـعی شـده فضایـی
بـرای زائـران آن حضرت بهوجـود آیـد تا عالوه بـر راحتی
و سـهولت ،روحانیـت و زیبایـی معنوی خاصـی نیز ایجاد
شـود .از ایـن رو از بهرتیـن و زیباتریـن هرنهـای ایرانـی
بـرای طراحـی فضاهـای داخلـی آن اسـتفاده شـده تـا
مجموعـۀ بنـا شایسـتۀ میزبـان آن باشـد .منـای بخشهای
مختلـف حـرم مطهـر پوشـیده از تزیینـات و آرایههایـی
اسـت که در جایجای این مکان مقدس به دسـت توانای
هرنمنـدان خلاق ایـن رسزمیـن نقش بسـته اسـت .نقوش
تزیینـات کاشـیکاری ،گچبـری ،آینـهکاری ،حجـاری،
فلـزکاری و قالـی اصیـل ایرانی کـه در کنار سـایر تزیینات
خودمنایـی میکنـد .بـه دلیل اهمیـت مذهبی ایـن مکان،
سـازمان آسـتان قدس رضوی تأسـیس شـده اسـت که یکی
از فعالیتهـای آن تهیـه و گـردآوری بهرتیـن قالیها برای
حـرم مطهـر رضـوی اسـت .متـام فعالیتهایی کـه در این
مـکان مقدس انجام میشـود و همۀ مـواد و مصالح مورد
اسـتفاده ،با نظارت مسـتقیم این سـازمان اسـت .قالی نیز
از ایـن امـر مسـتثنی نیسـت .خراسـان بـزرگ در گذشـته
و خراسـان رضـوی در حـال حـارض یکـی از قطبهـای
تولیـد و بافـت انواع قالـی بوده اسـت .کارگاههای بزرگی
از جملـه کارگاه «عمـو اوغلـی» در ایـن اسـتان فعالیـت
داشـته و دارنـد .کارگاه بافـت قالـی آسـتان قـدس رضـوی
نیـز یکـی از مجموعـه کارگاههـای مشـهد اسـت کـه بـه
تولیـد انـواع قالـی بـا نقوش خـاص مشـهد از جمله لچک
ترنـج و افشـان شاهعباسـی میپـردازد .متامـی قالیهـا
بـرای پوشـش رواقهـا و صحنهـای حـرم مطهـر تولیـد
میشـوند .تولیـدات ایـن کارگاه بـا کیفیت بـاال ،منادی از
قالـی مشـهد محسـوب میشـود و یکـی از مشـخصههای
قالـی مشـهد گلهـای شاهعباسـی اسـت ،لـذا رضورت
ایجـاب میکنـد تـا از طریـق بررسـی گلهای شاهعباسـیِ
قالیهـای حـرم مطهـر بـه ویژگیهـا و تنـوع آن در قالـی
مشـهد دسـت یابیـم .هـدف ایـن پژوهـش شناسـایی
گونههـای مختلـف گل شاهعباسـی در قالیهـای مشـهد
اسـت .بـرای دسـتیابی بـه ایـن هـدف رضوری اسـت تـا
بـرای پرسـشهای ذیـل ،پاسـخهایی درخور توجـه بیابیم:
1ـ گل شاهعباسـی در قالـی ایرانـی چـه ویژگیهایـی
دارد؟
2ـ گلهـای شاهعباسـی در قالیهـای حـرم مطهـر
رضـوی در مشـهد چـه ویژگیهایـی دارنـد؟

پیشینۀ تحقیق
در راسـتای پژوهـش پیـش رو میتـوان بـه تعـدادی از
پژوهشهـای ه مراسـتا و همجهـت بـا ایـن تحقیـق برای
ترسیـع در رونـد پژوهـش ،داشتن بـار علمـی بیشتر و
پرهیـز از اشـاره بـه نـکات تکـراری و ...اشـاره کـرد.
1ـ «نقـش گل شاهعباسـی در آرایههـای هنری حـرم
مطهـر امامرضـا(ع)» عنـوان مقالـهای اسـت کـه بـه
همـت فاطمـه جهانپـور در مجلـۀ آسـتانهرن شمارۀ 7
در سـال  1392بـه چـاپ رسـیده اسـت .نویسـندۀ ایـن
مقالـه بـه یکـی از پرکاربردتریـن و مهمتریـن نقـوش در
آرایههـای حـرم مطهر اشـاره داشـته کـه در متـام تزیینات
ایـن مـکان مقـدس اسـتفاده شـده و آن گل شاهعباسـی
اسـت .وی بـا بررسـی تاریخـی این نقـش از ابتـدا تاکنون
بـه مطالعـه مـوردی آن در تزیینـات حـرم امامرضـا(ع)
پرداختـه و بـه ایـن نتیجـه رسـیده اسـت کـه ایـن نقـش
یکـی از اصلیتریـن نقـوش کاربـردی در تزیینـات ختایـی
و اسـلیمی ایـن مـکان مقـدس اسـت .در ایـن پژوهش به
هرنهـای محیطـی توجـه شـده و بـه نقوش قالی اشـارهای
نشـده است.
2ـ «معرفـی مجموعـۀ فرش موزۀ آسـتان قـدس رضوی:
قالیچـۀ افشـان شاهعباسـی» عنـوان مقالهای اسـت که به
همـت حسـین کمندلـو در مجلـۀ آینۀ خیال شمارۀ  9در
سـال  1387بـه چاپ رسـیده اسـت .نویسـندۀ ایـن مقاله
بـه بررسـی نقـوش یکـی از قالیچههای موزۀ آسـتان قدس
رضـوی پرداختـه اسـت .وی بـا بررسـی تاریخـی قالیچـۀ
بافتهشـده و معرفـی مـوزه بـه ویژگیهـای گلهـای
شاهعباسـی در ایـن قالیچـه پرداختـه اسـت .لـذا در
ایـن پژوهـش نیـز گل شاهعباسـی در مرکـز توجـه واقـع
شـده اسـت .ایـن پژوهـش بـه مطالعـۀ مـوردی نقش گل
شاهعباسـی در قالیهـای مشـهد نپرداختـه و رصفـاً نقـش
افشـان را معرفـی کـرده اسـت.
3ـ «بررسـی تحـوالت نقـش فـرش مشـهد در یـک صـد
سـال اخیر» عنوان پایاننامۀ کارشناسـی ارشـد مح ّمدامین
حاجـیزاده اسـت کـه بـه راهنامیـی صمـد سـامانیان در
دانشـگاه هرن به سـال  1387دفاع شـده اسـت .نویسـندۀ
ایـن پایاننامـه سـعی داشـته تا با بررسـی تاریخـی نقوش
فـرش مشـهد بـه طبقهبنـدی آن نقوش و طرحهـا بپردازد.
ایـن پژوهـش بـه مطالعـۀ کلـی متـام نقـوش در فـرش
مشـهد پرداختـه و لـذا مطالعۀ مـوردی میتواند اطالعاتی
دقیقتـر در اختیـار مخاطـب قـرار دهد.
4ـ «نقشمایـۀ طـاووس در دسـتبافتههای گلیمـی

اقـوام شاهسـون و قشـقایی» عنـوان مقالـهای اسـت کـه
بـه همـت افسـانه قانـی در مجلـۀ گلجـام شمارۀ ،20در
سـال  1390بـه چـاپ رسـیده اسـت .نویسـنده ضمـن
بررسـی نقـش طـاووس در الگوهـا و سـبکهای مختلـف
بـه بررسـی دقیـق آن از لحـاظ فرم ،رنگ و نقـش پرداخته
و بـه دسـتهبندی ایـن نقـش در دسـتبافتههای عشـایر
شاهسـون و قشـقایی اشـاره کـرده اسـت .ایـن پژوهش از
لحـاظ هـدف بـا پژوهـش پیـش رو همجهت بـوده با این
تفـاوت کـه بهجـای نقـش شاهعباسـی در قالی مشـهد به
بررسـی و طبقهبنـدی نقـش طـاووس در گلیـم منطقـهای
دیگـر پرداخته اسـت.
روش تحقیق
ایـن پژوهـش از لحـاظ هـدف ،کاربـردی و از لحـاظ
ماهیـت توصیفیتحلیلـی اسـت .اطالعـات ایـن پژوهـش
بـه روش میدانـی و کتابخانـهای جمـعآوری شـده اسـت.
هـدف ایـن پژوهـش بررسـی گلهـای شاهعباسـی در
قالیهـای حـرم مطهـر اسـت .بـه همیـن منظـور جامعـۀ
آمـاری ،قالیهایـی بـا نقش این گل در ایـن مکان مقدس
اسـت .حـدود  ۳۰۰00مرتمربـع از فضـای حـرم مطهـر بـا
قالـی دسـتباف پوشـش داده شـده اسـت کـه اکثر ایـن
قالیهـا در ابعـاد بزرگپارچـۀ  12متر بـه بـاال هسـتند.
نقـوش ایـن حجـم عظیم قالیهـای حـرم در کل مجموعه
تکرار شـده اسـت ،بنابراین با بررسـی بخشـی از فضاهای
ایـن مجموعـه میتـوان بـه کل رسـید .بـه همیـن منظـور
بخشهایـی از مجموعـۀ حـرم بهصورت تصادفـی انتخاب
شـد .در ایـن پژوهـش از گلهـای شاهعباسـی قالیهـای
رواق بابالجـواد و امـام خمینـی عکسبـرداری و سـپس
ِ
نقـوش متفاوتازهـم
بررسـی شـد .درمجمـوع  72گل بـا
اسـتخراج شد.

 80سـال سـابقه و متعلـق بـه شـهر مشـهد باشـد وجـود
نـدارد .امـا از ابتـدای سـال  1901 / 1280قالیهای نفیس
و باکیفیـت کـه اغلـب از تولیـدات اسـتادان و بافنـدگان
دورۀ جدیـد و معـارص مشـهد و دارای ارزشـهای هنری و
اقتصادی باالیی بودند در مشـهد تولید شـده اسـت .افراد
غیربومـی بهویـژه مهاجـران آذربایجانـی ،نقـش بسـزایی
در رشوع دوبـاره و احیـای قالیبافـی مشـهد داشـتهاند.
حاجعلـی خامنهای و خانـوادۀ عمواوغلـی( کهنمویی) ۱از
ایـن گـروه هسـتند»( حاجـیزاده.)14 :1387 ،
رشکت فرش آستان قدس رضوی
رشکـت تهیـه و تولیـد فـرش آسـتان قـدس رضـوی بـا
هـدف تأمیـن فرشهـای مـورد نیـاز اماکـن متربکـه حـرم
مطهـر رضـوی در  23اسـفند  1981/1360تأسـیس شـد.
ایـن رشکـت در ا ّول مرداد  1983 /1362رسماً بهرهبرداری
شـد و تهیـه و تولیـد فرشهـای یکنواخـت صحنهـا و
رواقهـا و  ...همچنیـن متامـی امـور مربـوط بـه خدمـات
فـرش اماکـن متربکـه حـرم مطهـر را بـر عهـده گرفـت .بـا
توجـه به گسترش روزافـزون حـرم مطهر ،همچنیـن تعهد
رشکـت در خصـوص تأمیـن همـۀ فرشهـای مـورد نیـاز
اماکـن متربکـه ،پـروژه سـاختامنی کارگاه قالیبافـی واحـد
کاشـمر بـه منظـور فراهـم شـدن امکانـات الزم بـرای بـه
کارگیـری نیـروی انسـانی بافنـده و افزایش تولید در سـال
 1994/1373بـه بهرهبرداری رسـید .رشکـت فرش همچنین
قالیهـای اهدایـی از طـرف مـردم و مـازاد حـرم مطهر را

سوابق تاریخی قالیبافی در مشهد
تعییـن تاریـخ رشوع قالیبافـی در شـهر مشـهد تـا
حـدودی بـا مشـکل مواجه اسـت؛ امـا مطابق نوشـتهها و
مـدارک موجود« ،قدیمیترین قالی منسـوب به این شـهر
متعلـق به دورۀ شـاهعباس صفوی اسـت .مطابـق روایات
و نوشـتههای موجـود ،ایـن قالـی به دسـتور شـاهعباس و
در شـهر مشـهد بـرای آسـتان حرضترضـا(ع) بافته شـده
اسـت»(ژوله .)169 :1381 ،سیسـیل ادواردز دربـارۀ ایـن
قالـی توضیح داده اسـت کـه در هنگام بررسـی قالیهای
آسـتان قـدس رضـوی «هیـچ فرشـی کـه دارای بیـش از

از طریـق عرضـۀ آنهـا در منایشـگاه دامئـی رشکـت فـرش
آسـتان قـدس رضـوی انجـام میدهـد .معمـوالً فرشهـا
در حـرم مطهـر حـدود  4سـال اسـتفاده میشـود و بعـد
در منایشـگاه رشکـت بـه فـروش میرسـد(.)www.aqr.ir
(تصاویر۲و)۳
ویژگیهای بارز قالی مشهد
از خصوصیـات بـارز قالیهـای مشـهد ،طراحـی دقیـق
و منظـم آن اسـت .متـام نقـوش زمینـه اعـم از گلهـا،
غنچههـا ،برگهـا و بندهـا بهطـرزی کاملاً هامهنـگ،
ترکیـب کلـی طـرح را ایجـاد میکننـد .هـر چنـد کـه در
بعضـی از قالیچههـا ،حاشـیه دارای طرحهـای متضـاد
اسـت ،ولـی در بسـیاری از آنهـا طـرح زمینـه بـهکار
میرود(حاجـی زاده .)1387 ،عمدهتریـن نقشـی کـه در
اکثر طرحهـا دیـده میشـود گل شاهعباسـی اسـت که در
مشـهد تنـوع زیـادی دارد« .گلهای شاهعباسـی بههمراه
سـاقههای نسـبتاً باریـک و ظریـف از ویژگیهـای خـاص
طرحهای قدیمی مشـهد اسـت .یکـی از ویژگیهای قالی
مشـهد بهکارگیـری زیـاد گل شاهعباسـی اسـت ،خصوصـاً
در نقشـههای افشـان .طرحهـا عمدتـاً لچـک ترنـج و
افشـان ،شـیخصفی ،اسـلیمی ماری ،اسـلیمی دهـناژدری،
شاهعباسـی ،گلفرنـگ و ختایـی اسـت» (ژولـه:1381 ،
 .)170بـدون شـک قالیهایـی کـه در کارگاههـای عمـو
اوغلی در مشـهد بافته شـده از شـاهکارهای بافت تاریخ
قالیبافـی مشـهد بـه شمار مـیرود کـه بـه عنـوان منونه
از افشـانهای ریـز و درشـت میتـوان نام بـرد .در رشکت
فـرش آسـتان قـدس رضـوی نیـز میتـوان بافـت انـواع
طرحهـای افشـان و لچـک ترنـج شاهعباسـی را مشـاهده
کـرد« .قالـی مشـهد از حیـث نقشـه و رنـگ خصوصیـات
محلـی دارد بـه ایـن معنـی کـه بـه قالـیِ هیچیـک از
مراکـز تولیـد مهـم دیگـر ایران شـبیه نیسـت .رنـگ زمینۀ
قالیهـای مشـهد اغلـب تیـره ،سـورمهای و الکـی اسـت
کـه در طرحهـای جدیـد از رنگهـای کـرم نیـز اسـتفاده
میشـود .از مشـخصات قالـی مشـهد رنگهـای تیـره،
حاشـیۀ پرکار و گوشـتی و نرمی فرش اسـت»(حاجیزاده،
.)23 :1387
نگاهی به طرح افشان شاهعباسی
طرحهـای افشـان شاهعباسـی بـا اسـتفاده از
نقشمایههای ختایـی بافتـه میشـوند و در آن کمتر
نقـوش اسـلیمی مشـاهده میشـود .شـاید بتـوان گفـت

تصویر۱و .۲کارگاه قالیبافی رشکت فرش آستان قدس رضوی ،گرفتهشده
از سایت www.aqr.ir

«قدمـت اسـتفاده از ایـن نـوع ترکیببنـدی در هرنهـای
تزیینـی خراسـان بـه دورۀ تیمویـان میرسـد .رسدرهـای
ورودی مسـجد گوهرشـاد مشـهد بـا اسـتفاده از نقـوش
ختایـی تزییـن شـدهاند ،هرنمنـد کاشـیکار بـا ظرافـت
متـام لچکیهـا را بـا گردشهـای ختایـی و گلهـای
برگکنگـری تزییـن منـوده اسـت .ایـن نـوع ترکیببنـدی
در کمتر بنـای شـاخص هنر ایرانیاسلامی مشـاهده
شـده اسـت .میتـوان ترکیببنـدی بهکاررفتـه در ایـن
رسدرهـا را آغـازی بـرای طرحهـای افشـان شاهعباسـی در
خراسـان در نظـر گرفـت .گلهـای شاهعباسـی درشـت و
ریـز از ویژگیهـای برجسـتۀ ایـن طـرح اسـت .در ایـن تصویر .۳تصویری از عمو اوغلی و قالیهای بافته شده در
گونـه طـرح ،طـراح تعـدادی گل شاهعباسـی را کشـیده کارگاه وی در مشهد ،اسکنشده از کتاب طراحان قالی ایران،
و آنهـا را بهوسـیلۀ شـاخههای ختایـی بـر پهنـۀ کاغـذ شیرین صورارسافیل.1378 ،
جـان میدهـد .طـراح قالـی بایـد متـام فضـای طـرح را
بهصـورت یکنواخـت بـا انـواع نقشمایههـای بـزرگ
و کوچـک ختایـی و اسـلیمی تزییـن منایـد ،بهطوریکـه
تعـادل و تـوازن بیـن عنـارص اصلـی مشـاهده گـردد .الزم
بـه ذکـر اسـت کـه نقشمایههـای ختایـی و اسـلیمی
(گلهـای شاهعباسـی ،برگهـای ترکیبـی ،غنچههـا و
اسـلیمیهای ابـری) در اندازههـای گوناگـون نسـبت بـه
هـم رسـم میشـوند و متام آنهـا که با گردشهـای ختایی
بـه یکدیگـر متصـل شـدهاند ،حرکـت باقاعـده قوسهـای
حلزونـی در متن قالـی میشـود .طـراح فـرش بـا توجـه
بـه قواعـد طراحـی و تکیـه بـر خالقیـت خـود میتوانـد
طرحـی زیبـا و اصیـل را خلـق کنـد» (کمندلـو.)9 :1391 ،
نقوش ختایی
در هرنهای سـنتی ،نقـوش گیاهی و تصاویـر گونههای
درختـان و انـواع متنـوع گلهـا از جایگاهـی ویـژه
برخوردارنـد .ایـن نقـوش گاه بسـیار سـاده و انتزاعـی بـه
شـکل یـک سـاقۀ عمـودی و چنـد شـاخۀ انشـعابی مایـل
در طرفیـن یـا بهشـکلی عینیتـر و حقیقیتـر ترسـیم
میشـود ،نقـوش ختایـی از ایـن دسـته هسـتند .ختایی از

ترکیـب گل و غنچـه و بـرگ پدیـد میآید و هـر گردش آن
را یـک بنـد میخواننـد .ختایـی افـزون بر قالی در کاشـی
و تذهیـب نیـز بـهکار مـیرود؛ در قالـی آراسـتهتر و بـا
رنگهـای بیشتـر و در کاشـی سـادهتر و بـا رنگهـای
کمتر .ایـن نقـوش گیاهـی گاه بهتنهایـی ،گاه بهصـورت
تلفیقـی بـا سـایر نقـوش از جملـه نقشهـای سـاده و
هندسـی در بناهـای تاریخـی دیـده میشـود .طرحهـای
ختایـی ،نقشهایـی گیاهـی دارای گل و بُتـه هسـتند .بُته
سـمبلی از کاج و رسو اسـت کـه خـود مفاهیم و اشـکالی
از طـرح قالـی اسـت .ایـن نقشهـا بـا ظرافـت و نازکـی
در البـهالی نقـوش اسـلیمی در حرکـت و دارای نقـوش
پیچدرپیـچ گل و بُتـه هسـتند .طـرح ختایـی بـه تناسـب
فضـا و طرحهـای هندسـی روی سـطح اثـر میچرخنـد
و بـرای پـر کـردن نقـوش اسـتفاده میشـوند ،زیـرا ایـن
طرحهـا وسـیلهای بـرای ایجـاد نظـم و وحـدت میـان
اجـزای اثـر هرنی اسـت کـه هرنمنـد اصـول و مبانی طرح
را بـه متـام آرایههـای فـرش انتقـال و همـۀ آنهـا را نظم و
ترتیـب میدهـد .حرکت افقی سـاقه در طرحهـای ختایی
در فضاهـای بزرگتـر حالـت دورانـی و حلقـوی بـه خـود
گرفتـه و برگهـا و غنچههـا ،بـر روی یـک سـاقه ترسـیم
شـده کـه دیـدگان بیننده را بـه مرکز طرح جلـب میکند.
سـاقه عامـل رویش ،اتصال و ترکیببنـدی گلها و برگها
میشـود .پایـۀ طراحـی سـاقههای ختایـی و اسـلیمی
براسـاس گـردش مارپیچـی یـا حلزونـی منایـان میشـود
کـه بـه گـردش حلزونـی سـاقههای ختایـی ،منحنیهـای
پیچـان میگوینـد .بایـد فاصلـۀ بیـن قوسهـای گـردش به
صـورت یکنواخـت در همـه جـای گـردش رعایـت شـود.
جهـت قرارگیـری گلهـای شاهعباسـی و دیگـر اجزایی که
بعـد از ایـن بـر روی خطـوط گـردان ترسـیم میشـود بـه
تناسـب جهـت گـردش حلزونـی بسـتگی دارد .نامگـذاری
بخشهـای سـاقه کـه بـه سـه شـکل اصلـی و انشـعابی و
فرعـی اسـت با توجه به سـاقهای اسـت که اجـزای نقوش
ختایـی را بـه یکدیگـر متصـل میکند و بهصـورت خطوط
شکسـته یـا منحنـی طراحـی میشـود .در طـرح ختایـی،
قسـمتهایی از طـرح سـاقه ضخیمتـر و قسـمتهایی
نازکتر اسـت .سـاقه ،گاه بـا پیـچ و خمهای زیبـا و ترکیبی
از خطهـای کامنـی و بهنـدرت راسـت ،گاه دایـرهای
مارپیـچ و گاه کامنی شکسـته ،برای ایجاد پیوسـتگی میان
نقـش گل و بـرگ و غنچـه بهصـورت تنـد وکنـد طراحـی
میشـود یعنـی بخـش نخسـتین سـاقه کلفتتـر و بخـش
پایانـی نازکتـر میشـود (احـراری. )1391 ،

برگهـا در طبیعـت بـا توجـه بـه تنـوع گیاهـان ،انـواع
مختلفـی دارنـد .در طراحـی قالـی ابتـدا از برگهـای
سـاده ،شکسـته و هندسـی اسـتفاده شده اسـت .برگهای
لوزیشـکل و دندانـهای در مقیـاس بزرگتـر بهجـای
رگبرگهـا شـاخههای کوچکتـر گل را در خـود جـای
میدهنـد و در تزییـن و هامهنگی طرحهـای ختایی نقش
عمـدهای را بـازی میکننـد .آنهـا بـا پرکردن فضاهـای خالی
در وحـدت و هامهنگـی طـرح اثـر نقـش بسـزایی دارنـد.
گاهـی مثـل سـاقهها بـا شکسـتگی قامئـه تغییـر جهـت
داده فضاهـای خالـی را پـر میکننـد تـا نقشهای شکسـته
را پدیـد آورنـد و گاه بـا خطـوط ،منحنیهـای پیچـان را
بهوجـود میآورنـد .گونـهای دیگـر بـا برگهـای کشـیده،
شمشـیری ،ریـزه ماهـی و شـعلهای ،در ایجـاد نقشهـای
گیاهـی اثرگذارنـد .انتهـای بعضـی از برگهـای کشـیده،
حالتـی شکسـته میگیـرد و بخشـی از بـرگ بـا حرکـت
ناگهانـی ،خلاف جهت بـرگ روی آن برمیگردد و تصاویری
بسـیار زیبـا ایجـاد میشـود .گاه پایـۀ برگها بـه بند اصلی
یـا فرعـی متصـل و نـوک برگهای آنهـا آزاد اسـت .گونهای
دیگـر از برگهـا نیـز شـبیه مـو طراحـی میشـوند.
غنچههـا گلهـای کوچـک نیمشـکفتهای در فـرش
هسـتند کـه از محـل پایـه بـه بندهـای فرعـی متصـل
میشـوند و معمـوالً در انتهـای بندهـای فرعـی قـرار
میگیرنـد .غنچـه چنـد نـوع اسـت :غنچـۀ گل پنجپـر،
غنچـۀ پـر بـرگ و غنچـۀ گل عباسـی.
گلربگهـا دارای جهـت هسـتند و جهـت آنهـا عمدتاً از
پایـه بـه رس گل متامیـل اسـت .گاه محـور تقـارن دارند و
ایـن تقـارن در رنگآمیـزی نیـز وجـود دارد .در طرحهـای
گلهـای اللهعباسـی یـک یـا  2محورتقارن یافت میشـود
کـه از نظـر طراحـی مرکـز و رسچشـمۀ طـرح آن اسـت.
قاعـدۀ ترسـیم گل ختایـی بـر دایـره اسـتوار اسـت و از
ترکیـب و تلفیـق دوایـر ،انـواع گلهـای ختایـی بـه شـکل
غنچـه و گل کامـل بـا جلوههـای زیـاد ظاهـر میشـوند.
گل بایـد در جایـی قـرار گیرد کـه توجه بیننـده را به خود
جلـب کنـد .گلهـا گوناگونانـد ماننـد گل انـار ،حنایـی،
نسترن ،نیلوفـر و گـرد کـه بهصـورت تـکگل یـا تزیینـات
رس گل یـا در دو سـوی آن بـا گل
درونـی در زیـر و در ِ
آذیـن منفـرد ،یـا چنـد گل بـه یک بُته پیوسـته اسـلیمی و
ختایـی نشـان داده میشـوند .منایـش گل بـه شـیوههای
گوناگـون از ویژگـی قالیهـای ایرانـی اسـت؛ گاهـی رس
گلهـا را بـه نقـش حیوانـات پیونـد دادهانـد یـا در قـاب
گلهـا طرحـی از پیکـر حیوانـات ترسـیم کردهاند یـا آن را

بـه دسـتهگلهایی بـا بـرگ و بتهجقه نقـشکردهاند .گل
ختایـی بـه دههـا شـکل و رنـگ متفـاوت شـکل میگیـرد
کـه هـر یـک در حد خود منوداری کامـل از ذوق و زیبایی
اسـت .هرنمنـدان بـا ترکیـب و تلفیـق طرحهـا ا َشـکالی
جدیـد ایجـاد منودهانـد .بعـد از اینکـه گلهـای اصلـی را
روی گـردش حلزونـی مشـخص کردنـد ،اجـزای ریزتر مثل
گلهـای گـرد غنچـه و برگهـا را در فضای خالـی آن قرار
میدهنـد تـا اجـزای ختایـی بهصـورت یکنواخـت در
گـردش خطـوط پراکنـده شـوند (احـراری)1391 ،
نقش اسلیمی
اسلیمی گونهای از نقش و نگار شامل خطهای پیچیده و
منحنیها و قوسهای دورانی مختلف است که در تزیینات
و کتیبهها و ...ترسیم میشود .اسلیمی گاهی بهصورت
نقش اصلی و زمانی همراه با دیگر طرحها ،در معامری،
کتابآرایی و هرنهای صناعی بهکار رفتهاست.
عبارت اسـلیمی ،شـکل دیگـری از واژۀ اسلامی اسـت
و بـه ایـن جهـت گاهـی آن را اسلامی نیز خواندهانـد.
اسـلیمی یکـی از هفـت نقـش اصلـی در نگارگـری سـنتی
ایـران و منـودار تجریـدی «درخـت زندگـی» و یـا صـورت
عـام درخـت بهویـژه درخت تاک اسـت کـه بـا گردشها و
پیچشهـای پیدرپـی و هامهنـگ شـاخههای آراسـته بـه
برگهـا و نیمبرگهـا و گرههـای آن از پایـهای که بنـد
اسـلیمی خوانده میشـود ،میرویـد و بـا نظمـی خـاص و
شـکلی چشـمنواز کـه میـان اجـزای آن وجـود دارد ،طرحی
ویـژه از درخـت را ارائـه میدهـد .متـام منحنیهـای
اسـلیمی جهتـی بـه درون و جهتی به بیـرون دارند که جزو
ذات اسـلیمی اسـت ،ایـن گرایـش بـه بینهایـت نشـانی از
جاودانگـی در اسـلیمی به شمار مـیرود .اسـلیمی طرحی
اسـت متشـکل از قوسهـای دورانـی زیبـا کـه بـا چنگها،
ماهیچههـا ،رسچنگهـا ،گرههـا و انشـعابهای مناسـب
کامـل میشـود و زیبایـی و شـکوهی خـاص را دربـر
میگیـرد( .آقامیـری.)1382 ،
گل شاهعباسی
نقـوش گیاهـی گاه بـه شـکل عینـی و واقعـی ،و گاه
بهصـورت انتزاعـی و اسـتلیزه در تزیینـات و هرنهـا
بـهکار رفتـه اسـت .گاه نیـز تصاویـری همچـون گلهـای
رز ،صدبـرگ ،گلرسخ ،بوتههـای مارپیـچ ،ریسـههای گل،
نقـوش گل و گلـدان ،درخـت زندگـی ،بوتههایـی بـا انواع
گلهـای زیبـا و رنگارنـگ بـا حفظ جنبـۀ واقعگرایـی عیناً

تصویـر شـدهاند« .نقـوش گیاهـی گاهـی نیـز در هیـأت
اسـلیمیها و ختاییهـای متنـوع بـا حرکاتـی مـ ّواج و
باشـکوه بـه منایـش گذاشـته میشـوند .در ایـن شـیوه
هرنمنـد تلاش میکنـد بیـش از آنکـه نقـوش گیاهـی را از
نقطهنظـر میـزان طبیعتگرایـی کـه در برگهـا و گلهـا
مشـهود اسـت ،نشـان دهـد ،بـه شـکلی ژرف و عمیـق از
منظـر حـس معنوی ،روحانـی و نیز تأثیرگـذاری بر روح و
جـان آدمـی ایـن نگارهها را بـهکار گیرد و بـا همراه کردن
نقشمایههـای گیاهـی بـه جریانـی از خطـوط مـ ّواج و
تبدیـل بـه نوعـی چرخـش پیچکهـا و برگهـای متحرک،
بـه آنهـا حرکتـی دامئـی بخشـد» (هیـل و گرابـر:1375 ،
11۲و « .)11۳هـر چنـد طرحهـای اسـلیمی و ختایـی
ریشـه در هنر پیـش از اسلام دارنـد ،بـا ورود اسلام بـه
ایـران و محدودیتـی کـه رشع بـرای ترسـیم چهـرۀ انسـان
و بعضـی از حیوانـات ایجـاد کـرد ،ایـن طرحهـا در هنر
اسلامی رشـد یافـت و مراحـل تکاملـی خـود را پیمـود.
«گلجام یـا گل شاهعباسـی در فرشبافـی گلـی اسـت
کـه هـزاران سـال اسـت ،فکـر مردمان چیـن و مصری را
بـه خـود جلـب کـرده و نشـانۀ طـراوت اسـت .در عهـد
قدیـم در آسـیا مـورد قبـول بـوده و مناد خورشـید در
بیـن ایـن مردمـان بـوده اسـت ،در آثـار بهدسـتآمده ،از
اسـتان همدان به جامـی برنـزی برمیخوریـم کـه بـر آن
گل شاهعباسـی ا ّولیـه نقـش بسـته شـده اسـت .میتـوان
گفـت کـه ایـن گل بـه دورۀ هخامنشـیان بازمیگردد.
عالیتریـن منونـۀ گلهـای شاهعباسـی را میتـوان در
گچبریهـای محـراب مسـجد ملک کرمـان مشـاهده
کـرد» (شـعبانیخطیب .)43 :1387 ،میتـوان اوج کاربـرد
ایـن نقـوش را در هرنهـای دورۀ تیمـوری و صفـوی دیـد.
شـاه عبـاس ا ّول کـه لقـب شـاهعباس بـزرگ را گرفـت ،از
پادشـاهان قدرمتند و پرنفـوذ صفوی بوده که با ازبکها،
عثامنیها و پرتغالیهـا جنگیـد و پیـروز شـد .در دورۀ
حکومت او به دلیل آنکه سـاختامنهای مجلل و مسـاجد
ِ
شـکوهمند بسـیار متامیـز توسـط او سـاخته شـد ،بـرای
بافـت قالـی و پارچـه کارگاههای بـزرگ و زیادی تأسـیس
شـد .ایـن دسـتبافتهها هـم دارای نقـوش تزیینی بسـیار
دلپذیـر بـوده و علاوه بـر اینکه باعـث زیبایـی کاخهای
سـلطنتی میشـد ،بـه بعضـی از پادشـاهان رسزمینهـای
دیگـر نیـز اهدا میگشـت (اسـتون« .)1391 ،در این زمان
گسترش پایتخـت و سـاختامنهای تـازه نیـاز بـه قالـی را
بیشتر کـرد و فرشبافی از رشـتههای مهم اقتصـادی برای
مـردم شـد .بـه دسـتور شـاهعباس در استرآباد ،شـیروان،

قرهبـاغ ،کاشـان ،گیلان و مشـهد کارگاههایی دایر شـد که
بنـا بـر نوشـتۀ شـاردن هـر کانون بافـت فرش میبایسـت
فـرش را بـه شـیوۀ خـود میبافـت» (آذرپـاد ،حشـمتی
رضـوی .)15 :1372 ،اینکـه فرآوردههـای یـک شـهر بـه
نـام مرکـز فروش آن شـناخته شـود سـابقهای قدیمی دارد
بهطوریکـه شـاردن نیـز در سـفر نامـهاش بیـان میکنـد
کـه قالیهایـی کـه در کارگاههـای عالـی فرشبافـی در
کرمـان و سیسـتان تولیـد میشـد در اروپـا آنهـا را فـرش
ترکـی میخواندنـد چـون از طریـق ترکیـه وارد اروپـا
میشـد(آبادی باویـل .)1358 ،در زمـان شـاهعباس ا ّول
نیـز تولیـد قالـی در هـرات انجـام میشـده اسـت کـه در
آن زمـان پایتخـت خراسـان محسـوب میشـده اسـت.
«در سـال 1012ق 1604/م سـیاحی پرتغالـی در ترشیـح
قالیهـای ایرانـی میگویـد کـه خوشنقشتریـن ،ریزترین
و گرانبهاتریـن قالیهـا در یـزد ،کرمـان و درجـه سـومی
از قالیهـای مرغـوب در خراسـان تولیـد میشـده اسـت»
(فریـه.)127 :1374 ،
بایـد توجـه داشـت که گلهـای شاهعباسـی عمدتـاً در
زمینـۀ نقـوش ختایـی بـه ظهـور میرسـند .گویـی ختایـی
همچـون ریسمانی اسـت کـه گلهـای مزبـور را بـدان
بستهاند(اقدسـیه « .)1336 ،طرحهـای شـاه عباسـی
بـا گردشهـای ختایـی معنـا پیـدا میکنـد ،ختایـی هـم
ماننـد اسـلیمیها ،قانونهـا و مبانـی خـاص تکنیکـی
و بصری خـود را دارد کـه حفـظ و رعایـت آن موجـب
زیبایـی ،لطافـت و بداعـت در آثـار طرحهای شاهعباسـی
میشـود» (شـعبانیخطیب« )101 :1387 ،ویژگـی گل
شاهعباسـی آن اسـت که سـاقهای مشـخص در انتهای گل
رسـم میشـود و بهصـورت پنـج ،هفت و گاهـی دوازدهپر
بـهکار میرود و تفـاوت اصلیاش در حالـت ختایی ،بازتر
بـودن گل آن اسـت .ایـن گل کاملتریـن گل ختایی اسـت
کـه از تکـرار دو بـرگ و دو دایـره تشـکیل میشـود و
منعطفتریـن نقـش گل اسـت» (فرهنگـی.)180 :1390،
نقـش گل شاهعباسـی را برگرفتـه از گل نیلوفـر و گل انـار
میداننـد کـه از روزگاران قدیم در هنر این رسزمین رواج
داشـته و درنهایـت بـا دخـل و تصرف زیـاد بـه شـکل گل
شاهعباسـی امروز درآمده اسـت (حاصلی« .)1372 ،برخی
گل عنـاب را الهامبخـش گل شاهعباسـی میداننـد و ادّعـا
میکننـد طـرح دایـرهوار گل عنـاب و پیـچ و خـم خطوط
شکسـتۀ تاج آن و شـباهتش به انار و گل انار و نیز جنبۀ
تقـدس آن سـبب شـد تـا هرنمنـدان از آن در نقشهـای
خـود بهـره گیرند» (آژنـد .)23 :1381 ،نیلوفـر و انار هر دو

از تقـدس فراوانـی برخـوردار هسـتند؛ «گل نیلوفـر کـه در
بزاد ،گل زندگـی یا آفرینش میگویند»
فارسـی بـه آن گل آ 
(یاحقی« .)839 :1386 ،شاهعباسـی یکی از گلهایی اسـت
کـه بـه نامهای گلانـاری ،پنچهپلنگی نیـز مشـهور بـوده
اسـت» (نیرومنـد )168 :1387 ،انواع مختلفی نظیر گلگره،
پیچـک ،برگـی ،گلبرگی ،برگی سـهگل درهـم و اناری دارد
کـه طرح اناری آن معروف اسـت» (حاصلـی.)32 :1372 ،
(تصویـر )5در تزیینـات حـرم مطهـر امامرضـا(ع) تصویـر
غالـب نقـوش گیاهـی ،عمدتـاً تزیینـات انتزاعـی گلهـا
و گیاهـان در قالـب اسـلیمی و ختایـی اسـت .یکـی از
تزیینـات کاربـردی حـرم مطهـر انـواع قالیهـای دسـتباف
بـا نقـش گل شاهعباسـی و اللـه عباسـی اسـت .ایـن طرح
یکـی از طرحهـای اصلـی فـرش ایـران اسـت.

تصویر .4منونهای از قالی با نقش افشان شاهعباسی بافته شده در کارگاه
عمو اوغلی متعلق به کاخ سعدآباد ،عکاس :فاطمه رحیمپناه در تاریخ
.1385/6/10

در مناطـق مختلـف قالیبافـی گلهـای شاهعباسـی
شیوههای ترسیم گل شاهعباسی در طراحی قالی
ایـن گل بـه نامهای متفاوتی چون الله عباسـی ،عباسـی صورتهـای متنوعـی دارنـد امـا بهطـور کلـی 12گونـه از
و شـیخصفی معـروف بـوده کـه مهمتریـن و زیباتریـن ایـن گل بیـن مناطـق مشترک اسـت( .تصویـر)8
گل در طراحـی سـنتی و بهویـژه فـرش اسـت و بـه جـرأت
میتـوان آن را عـروس و شـاهبیت طراحـی سـنتی معرفـی
قالیهای حرم مطهر امامرضا(ع)
حـرم مطهر امامرضا(ع) رواقهـا و صحنهای زیادی دارد
منـود .طراحـان بـزرگ فـرش هـر یک بـه فراخور حـال خود
کوشـیدهاند تـا در طراحی ایـن گل حداکرث خالقیت و ابداع کـه نزدیـک به  30هزار مرتمربـع از رواقهای آن با قالیهای
خـود را بـروز دهنـد و بـه همیـن دلیـل منونههـای بسـیار دسـتباف در ابعاد مختلف و با نقوش اصیل مشـهد پوشانده
متنوعی از آن هماکنون در اختیار ماسـت .گل شاهعباسـی شـده اسـت .آنچـه کـه قالـی مشـهد را از قالیهـای سـایر
بر روی بند اصلی ختایی قرار گرفته و خود منشـأ بسـیاری مناطـق متامیـز میکنـد ،تنـوع گلهـای شاهعباسـی اسـت.
از تزیینـات روی بنـد ختایـی اسـت .گل شاهعباسـی در دو رشکـت فـرش آسـتان قـدس رضوی سـعی داشـته تا همـواره
قالـب بیضـی و دایـره ارائه میگردد .در طریقۀ رسـم آن به از نقـوش اصیـل مشـهد بـرای بافـت قالیهـا اسـتفاده کند،
نیمـی از گل اشـاره میشـود چـرا کـه ایـن گل جـزو نقوش از ایـن رو اگـر بخواهیـم تنـوع این گل را در مشـهد بررسـی
متقارن در فرش اسـت .ابتدا خط تقارن را کشـیده یا فرض کنیـم بهرتیـن گزینـه قالیهـای حـرم مطهـر اسـت .طبـق
میکننـد ،سـپس گل را بـا توجه به مراحلی کـه ذکر خواهد گفتـۀ داعـی ،رسپرسـت کارگاه قالیبافـی آسـتان قـدس در
شـد میکشـند )۱ :تخمک و هسـتۀ گل رسـم میشـود؛  )۲مشـهد ،قالیهـای بافـت ایـن رشکـت چند نقشـه مشـخص
گلبرگهـا بـه مرکزیـت تخمـک گل و حـول هسـته گل از دارد و چندیـن سـال اسـت کـه همان نقشـهها دوبارهبافـی
پاییـن بـه بـاال و از کوچـک بـه بزرگ کشـیده میشـود؛  )۳میشـوند .امـا بـر طبـق مشـاهدۀ عینـی ،قالیهـای حـرم
فضـای بیـن گلبرگها با چـاک گل پر میشـود؛  )۴در انتها مطهـر ،تنـوع چندانـی در نقـش قالیهـا دیـده نشـده و
از روی خـط تقـارن گل را قرینهسـازی و کامـل میکنیـم» میتـوان گفـت اکثر کفهـا بـا دو نقشـۀ افشـان و لچـک
ترنج افشـان شاهعباسـی با سـه رنگ زمینۀ الکی ،سـورمهای
(خلیقـی(.)197 :1382 ،تصویر ) 6
بنابرایـن میتـوان گفـت ویژگـی کلـی گلهـای و کـرم فـرش شـده اسـت .بهطورکلـی طبق آلبـوم نقشهای
شاهعباسـی عبارتانـد از )۱ :همـۀ آنهـا از گل انـار و قالیهایـی کـه بـرای حـرم مطهـر از ابتـدای تأسـیس رشکت
نیلوفـر اقتبـاس شـدهاند؛  )۲همگی دارای یـک فرم مد ّور فـرش آسـتان قـدس رضـوی طراحی و بافته شـده اسـت59 ،
تخممرغیشـکل هسـتند؛  )۳همـه از یـک فـرم در مرکـز طـرح اعـم از کناره ،قالیچه و قالی دیده میشـود( .تصویر)9
گل برخـوردار هسـتند؛  )۴بـرای تزییـن بندهـای ختایـی امـا در حـال حـارض  12نقـش از مجموعه طرحهـای رشکت
و اسـلیمی بـهکار میرونـد؛  )۵بـه فراخـور آنکـه دارای بهصـورت قالـی در داخـل حـرم مطهر رضوی موجود اسـت.
تزیینـات متعـددی هسـتند تنـوع بسـیار دارنـد؛  )۶در قالیهـا ۲هـر چنـد سـال یـک بـار (معمـوالً هـر  4سـال) به
اکثر هرنهـای سـنتی ایـن گل دیده میشـود؛  )۷بـه دلیل تناسـب مقـدار زمانـی کـه در حـرم مطهـر پهـن بوده اسـت
پیشـینۀ مقـدس و اسـطورهای آن در هرنهـای اسلامی بـا قالیهـای جدیـد تعویـض میشـوند ازایـنرو برخـی از
توجـه زیـادی بـه آن شـده اسـت؛  )۸در اکثر قالیهـای طرحهـا در حـال حـارض در داخـل مجموعـۀ حـرم دیـده
موجـود نقـش ایـن گل مشترک بـوده و تنهـا در رنـگ بـا منیشـوند (رشکـت فـرش آسـتان قـدس.)1392 ،
گل شاهعباسی در نقوش قالیهای حرم مطهر امامرضا(ع)
هـم تفـاوت دارنـد( .تصویـر )۷
یکی از آرایههای تزیینی در قالی ایران گل شاهعباسی
است .بهطورکلی بند یا ساقۀ ختایی بدون گل شاهعباسی
معنایی ندارد .قالیهای حرم مطهر بانک اطالعاتی خوبی
از تنوع گلهای شاهعباسی در قالی محسوب میشود .با
توجه به بررسی قالیهای پهنشده ،در مجموعۀ حرم مطهر
درمجموع  12طرح قالی72 ،نقش متفاوت از گل شاهعباسی
تصویر .۵گلاناری یکی از انواع گل شاهعباسی ،اسکنشده از کتاب قلم کوچک و بزرگ فاقد تکرار شناسایی شد( .تصویر 11و)10
و قالی ،علی خلیقی1382 ،
بیش از  90درصد از قالیهای حرم مطهر رضوی با

تصویر 6ـ مراحل ترسیم گل شاهعباسی و گل اللهعباسی،
اسکن شده از کتاب قلم و قالی ،علی خلیقی.1382 ،

تصویر  .7گلهای شاهعباسی با هستۀ گل شاهعباسی،
اسکنشده از کتاب قلم و قالی ،علی خلیقی.1382 ،

گلهای شاهعباسی پر شده است که عالوه بر گلهای خاص
قالی مشهد میتوان گلهای سایر مناطق را در آنها دید.
با توجه به گلهای شاهعباسی جمعآوریشده و شیوههای
معمول گل شاهعباسی در قالی سایر مناطق و توجه به
قالیهای حرم مطهر می توان به ویژگیهای اختصاصی
گلهای شاهعباسی در قالی مشهد پی برد( .تصویر)12

ویژگی گلهای شاه عباسی در قالی مشهد
با توجه به مطالب ذکرشده و مشاهدۀ تصاویر موجود از
نقوش معمول گل شاهعباسی و نقوش گلهای شاهعباسی
در قالیهای حرم مطهر رضوی که شناسنامۀ قالی مشهد
هستند میتوان چنین گفت که متامی گلهای بهکاررفته
در این قالیها از نوع گلهای ترکیبی ،دارای دو گل در
یک گل هستند بهگونهای که هستۀ مرکزی گل ،خود گلی
کوچکتر است و بدین ترتیب از لحاظ اندازه این گلها
بزرگتر هستند و ظاهری زیبا و متناسب به این قالیها
بخشیدهاند(.تصویر  7و )11

نتیجهگیری
قالیهـای حـرم مطهـر دارای دو نقـش لچـک ترنـج و
افشـان شاهعباسـی اسـت .ویژگـی اصلی ایـن طرحها ،گل
شاهعباسـی اسـت .معموالً از لحاظ هرن معنوی در اماکن
مقـدس سـعی میشـود تـا از نقوشـی بـا جنبـۀ مذهبی و
مقـدس بـرای ایجـاد فضایـی معنـوی اسـتفاده شـود .اگـر
بـه کل مجموعـۀ حـرم مطهـر دقت شـود آنچه که بیشتر
از همـه در کل تزیینـات ایـن مـکان مقـدس بـه چشـم
میخـورد ،گل شاهعباسـی اسـت .نقـش گل شاهعباسـی
هـم در آرایههـای ختایـی و هـم در ترکیـب بـا نقـوش
ختایـی ،اسـلیمی و حتـی در داخل نقوش اسـلیمی گلدار
تصویر .8گلهای شاهعباسی رایج در مناطق مختلف (نصیری )71 :1389 ،دیـده میشـود .به همیـن منظور قالی نیـز از ارکان هرنی
ایـن مـکان مقدس محسـوب میشـده و طرحی اسـتفاده
شـده کـه علاوه بـر اصالـت منطقـهای دارای هامهنگـی
بـا کل تزیینـات بنـا باشـد 90.درصـد از شـاخههای پیچان
گل و بوتـه قالیهـای حـرم مطهـر رضـوی بـا گلهـای
شاهعباسـی پـر شـدهاند .بهطورکلـی گلهـای شاهعباسـی
دارای فرمـی تخممرغـی شـکل و تخـم گل ،آینـه گل و
گلبرگ هسـتند امـا گلهـای قالیهـای حـرم مطهـر در
برخـی مـوارد ویژگیهـای متفـاوت دارنـد ،بهطوریکـه
هسـتۀ مرکـزی گل در قالـب یـک گل شاهعباسـی کوچـک
طراحـی شـده و در واقـع دو گل در یـک گل کار شـده
اسـت بـه همین دلیـل گلهای شاهعباسـی در ایـن قالیها
بزرگتـر از حـد معمـول ایـن گل اسـت .همیـن ویژگـی
یکـی از مشـخصههای قالـی مشـهد محسـوب مـی شـود و
میتـوان آن را «گل شاهعباسـی مشـهد» نامیـد.

تصویر . 9منونۀ طرحهای قالیهای بافته شده در رشکت فرش آستان
قدس رضوی ،پهنشده در حرم مطهر ،مأخذ :رشکت فرش آستان قدس
رضوی در تاریخ 1387 /8 /23

تصویر .10منونهای از قالیهای حرم امامرضا(ع) با نقش افشان شاهعباسی ،عکاس :فاطمه رحیمپناه
در تاریخ 1393/11/20

پینوشت

۱ـ محمد كهنمویی اهل كهنموی آذربایجان (روستای مابین اسكو
و كندوان) با اشتغال در حرفۀ نساجی و ابریشمبافی و تجارت ،از
تولیدكنندگان صاحبنام تربیزی بود که ضمن تغییر شهرت خود از
كهنمویی به عمواوغلی حرفۀ نساجی را رها كرد و به كار تولید و
بافت قالی روی آورد .استاد عبداملحمد عمواوغلی در تهیۀ نقشههای
منحرصبهفرد و رنگآمیزی مواد مورد استفاده در قالیبافی تبحر
خاصی داشت .از آنجایی كه بیشرت قالیهای عمواوغلی سفارشی
بود ،از طرحهایی كه در دو كتاب قطع بزرگ ،كه گویا از انگلستان
برایش فرستاده بودند و در آنها تصاویر و نقشههای فراوانی
از قالیهای قدیم ایرانی از زمان صفویه و قبل از آن و همچنین
تصاویری از قالیهای موزهای خارج از ایران وجود داشت الگوبرداری
میكرد و نیز خود با تجربهایی كه در طول سالیان بهدست آورده بود
دخل و ترصفاتی در این طرحها صورت میداد .رجشامر قالیهای
عمواوغلی بین  40تا  150رج متغیر بود .آخرین بافتۀ وی نیز دو
قطعه قالی 140مرتی ( )14×10بود كه هماكنون در كاخ مرمر و
سعد آباد نگهداری میشود( .صورارسافیل( .)113 :1378 ،تصویر)۱
۲ـ قالیهای حرم مطهر امامرضا(ع) در بین عموم مردم به قالیهای
حرضتی نیز شهرت دارند.
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حامممهدیقلیبیک
(موزۀ مردمشناسی) در گذر زمان
مجید مهردوست*

چکیده
از زمـان قدیـم پاکیزگـی جسـم و جـان بـرای ایرانیـان مهم بـوده اسـت ،این امر
بـا ورود اسلام ،بـه دلیـل واجـب بـودن غسـل و وضـو بـرای منازهـای پنجگانـه
اهمیـت فوقالعـادهای یافـت .بـه ایـن دلیـل حمام یـا مـکان شستوشـو ،از
همان ابتدا در گسترۀ معامری شـهری ایرانـی جایگاهی خاص یافـت و در همۀ
شـهرها حاممهـای متعـددی سـاخته شـد .دورۀ صفوی ،عرص شـکوفایی معامری
حاممهـا بهشمار مـیرود .در ایـن دوره عمـدۀ حاممهـا در مکانهـای عمومـی
و در نزدیکـی مسـجدها بنـا شـدند بهطوریکه هر جا مسـجدی احـداث گردید،
در کنـار آن آبانبـار و حمام نیـز پدید آمد .بدیـن لحاظ اکنـون حاممهایی زیبا
از دورۀ صفـوی بـه یـادگار مانده اسـت که حمام مهدیقلیبیک مشـهد یکی از
آنهاسـت .در ایـن مقالـه ابتـدا موقعیت ،تاریخچـه ،معامری ،مصالـح بهکاررفته،
سیسـتم گرمایشـی ،شـبکۀ آبرسـانی ،روش تأمیـن نور فضای داخلـی و تزیینات
رسبینـۀ حمام ترشیـح گردیده ،سـپس چگونگی احیـا و تغییر کاربـری این حامم
و تبدیـل آن بـه موزۀ مردمشناسـی بیان شـده اسـت.
کلید واژه :حاممها ،مهدیقلیبیک ،مشهد
* مسئول گنجینۀ ظروف ،سالح و ابزار نجومی سازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد آستان
قدس رضوی
majid.mehrdost@yahoo.com

مقدّ مه
رضورت پاکیزگـی و درک آن همیشـه در نـزد اقـوام
مختلـف یکسـان نبـوده اسـت .ایرانیـان از دیربـاز بـرای
پاکیزگـی و نظافـت اه ّمیـت خاصـی قائـل بودنـد .بـا
حضـور اسلام در ایـران ضوابـط و معیارهایی خـاص برای
پاکیزگـی مطـرح شـد .بدینترتیـب فضـای شستوشـو
یعنـی حمام ،از همان آغـاز در میـان فضاهـای معماری
شـهری از اهمیـت ویـژهای برخـوردار شـد .بـر اسـاس
منابـع تاریخـی ،از همان آغاز گسترش اسلام ،در شـهرها
گرمابههـای متعـددی احداث شـد که با اسـتقبال عمومی
مواجـه شـد؛ ولـی عصر شـکوفایی احـداث حاممهـا را
بایسـت متعلـق بـه دورۀ صفـوی دانسـت .در ایـن دوره
ایجـاد حمام در متام شـهرهای ایران رو به گسترش نهاد و
اغلـب حامم هـای شـهری در گذرگاههای عمومی ،راسـتۀ
بازارهـا و در نزدیکی مسـاجد بنیان شـد ،بـه عبارتی وضع
زندگـی قدیـم ایجـاب میکـرد کـه اکثر حاممهـا در کنـار
تأسیسـات شـهری و همگانـی سـاخته شـود ،بـه همیـن
مناسـبت هرجـا مسـجدی سـاخته میشـد در کنـارش آب
انبـار و حمام نیـز شـکل میگرفـت.
حاممهـای زیبایـی از دورۀ صفـوی برجـای مانده اسـت
کـه حمام مهدیقلیبیـک (شـاه) از ایـن جمله اسـت .این
حمام بـا قرارگرفتن در کنار مسـجد شـاه (بهعبارتـی مقربۀ
امیرملکشـاه) و آبانبـار رسسـنگ در راسـتۀ بازار رسشـور
تشـکیل یـک مجموعـۀ شـهری را داده اسـت .معماری و
تزیینـات بـهکار گرفتـه شـده در ایـن حمام را میتـوان در
زمـرۀ آثـار منحرصبهفرد دورۀ صفویه و بعد از آن دانسـت.
بـا توجـه بـه اینکـه قریـب بـه چنـد قـرن از تاریخ سـاخت
حمام میگـذرد هنـوز شـهرت و اصالت ایـن گنجینۀ هرنی
محفـوظ مانـده اسـت .در ایـن تحقیـق سـعی شـده حامم
مهدیقلیبیـک بـه عنوان یـک بنای عاماملنفعه در گذشـته
و یـک مـوزه در زمـان حـال معرفـی گردد.
موقعیت حامم
محلـهای كـه حمام مهدیقلیبیک (تصویـر )1معروف
بـه حمام شـاه و مقبرۀ امیرملکشـاه در آن واقـع شـده
اسـت قبالً «رسسـنگ» نام داشـته و اكنون نیز بسـیاری از
سـاكنین و ت ّجـار قدیمـی آن را بـه همین نام میشناسـند.
آبانبـار بزرگـی نیـز بـه نـام «حـوض رسسـنگ» در ضلـع
شمالی مقبره واقـع بـوده کـه دیگـر اثـری از آن بـر جای
منانـده اسـت .كوچـۀ مجـاور ایـن ابنیـه بـه كوچـۀ حمام
شـاه مشـهور بـوده كـه سـابق بـر ایـن از میـان دو بـازار

«بـزرگ» و «رسشـور» میگذشـته اسـت .مدخـل حامم در
كنـار كوچـۀ حمام شـاه در بازار بزرگ اسـت و متـام بنای
حمام كـه مسـاحت قابلمالحظـهای را شـامل میشـود
در پشـت ضلـع جنوبـی و رشق مقبرۀ امیرملكشـاه قـرار
گرفتـه است(سـیدی.)1377 ،
موقعیـت كنونـی بنـای حامم مهـدی قلی بیـک (موزۀ
مردم شناسـی)
تصویـر :1منایـی از مقبرۀ امیرملکشـاه ،معـروف بـه
طبق طرح بازسـازی و نوسـازی حرم مطهر امامرضا(ع) مسـجد شـاه در مجـاورت حامم
متـام بناهـای قدیمـی پیرامـون ایـن دو بنـا تخریـب شـده
اسـت .هماکنـون ایـن مـوزه بیـن ورودی بابالجـواد از
سـمت خیابـان اندرزگـو و ورودی قدیـر از سـمت خیابان
شـیرازی قـرار گرفتـه کـه فضـای پیرامـون مـوزه ،شـامل
بـازار ،مسـجد و حـرم مطهـر ،یـك مسـیر تجاریزیارتـی را
بهوجـود آورده اسـت( .تصویـر )2

تاریخچۀ حامم و معرفی بانی آن
بنای حامم مهدیقلیبیک (تصویر )3از قدیمیترین و
باارزشترین حاممهای شهر مشهد است كه در مجاورت
مقربۀ امیرملكشاه قرار گرفته است .طبق وقفنامه ،به
هنگام احداث ،نام آن «حامم مهدیقلیبیک» بوده که به
دلیل همجواری با «مقربۀ امیرملکشاه» به «حامم شاه»
مشهور شده و پس از پیروزی انقالب اسالمی به علت قرار
گرفنت در محدوده حرم مطهر امامرضا(ع) و موقوفه بودن
بنا ،نام آن به «حامم رضوی» تغییر یافته است .مطابق
وقفنامۀ آن (تصویر )4تاریخ ساخت بنا 1027ق و واقف

تصویر :2منای هوایی از موقعیت حامم مهدیقلیبیک

تصویر : 3منایی از رسبینۀ حامم مهدیقلیبیک

تصویر  :4سند وقفنامۀ حامم مهدیقلیبیک

آن«مهدیقلیبیك جانی قربانی» ،میرآخور شاهعباس
صفوی است كه از بازماندگان خانوادۀ امیر ارغون آقای
اویرات (در زمرۀ ا ّولین حكّام ایران رشقی و خراسان در
دورۀ مغول) بوده است.

 ۱۰۱۱تـا 1027ق بـر عهده داشـته اسـت .در برخی منابع
تاریخـی عهـد صفویـه در بیـان جنگهـای شـاهعباس
ا ّول بـه او اشـاره شـده اسـت از جملـه در سـال 1019ق
فرماندهـی تفنگچیـان خراسـانی را در جنگ بین ایران و
عثامنـی عهـدهدار بوده ،همچنیـن از وی بهعنوان منایندۀ
شـاهعباس بـرای مذاكـره بـا عثامنیـان و تعییـن رسحـدات
آذربایجـان و عـراق عـرب یاد شـده اسـت .مهدیقلیبیك
دارای سـه وقفنامـه مربـوط بـه آسـتان قدس اسـت:
 وقفنامـۀ ا ّول بـه تاریـخ 1005ق شـامل یـک باغ دردسـتجرد قزویـن بـوده کـه مورد مصرف آن روشـنایی در
حـرم مطهـر ،امـور خدمـه و حفاظ آسـتان قدس اسـت؛
 وقفنامـۀ دوم بـه تاریخ 1011ق اسـت كـه طبق آنمزرعـۀ «جاغـر» در تبـادكان مشـهد را وقـف امـور طالب
و زّوار فقیـر مشـهد منوده اسـت؛
 وقفنامـۀ سـوم بـه تاریـخ 1027ق اسـت كـه طبـقآن یـک بـاغ در کـرج سـاوجبالغ تهـران کـه هماکنـون از
بیـن رفتـه و همچنیـن رقباتـی در مشـهد از جملـه حمام
مهدیقلیبیـك واقـع در محلۀ رسسـنگ مشـهد بـه اضافۀ
دکانهـای متصـل بـه آن وقـف آسـتان قدس رضوی شـده
اسـت .وی همچنیـن قناتـی معـروف بـه «قنات مسـجد»
بـرای حمام مذكـور احـداث منـود بـا ایـن رشط كـه مازاد
آب آن را بـه مسـجد گوهرشـاد دهند و آنچـه اضافه ماند
بـه زارعیـن اطـراف مشـهد فروختـه و درآمـد آن رصف
ادویـه و ارشبـۀ رشبتخانۀ حرضت شـود .همچنین رشط
منـود كـه درآمد حمام را ا ّوالً رصف تعمیـر و نگهداری آن
مناینـد ،سـپس یكپنجـم مـازاد آن را بابـت حقالتولیـه و
مابقـی را بـه رشبتخانـۀ حضرت اختصـاص دهنـد .سـال
وفـات مهدیقلیبیـك را اوایـل شـعبان 1027ق در قزوین
نوشـتهاند .جسـد او بـه مشـهد رضـوی حمـل و در روضۀ
م ّنـوره مدفـون گردید.

منت وقفنامه
«یك باب حامم جدید كه واقف مذكور مزبور در بازار
رسسنگ احداث كرده ،مشهور به حامم مهدیقلیبیك بر
رشبتخانۀ رسكار فیضآثار و رشط كرد كه مداخل حامم
مذكور را اوالً رصف تعمیر و تنسیق (آراسنت ،مرتب كردن)
و عامرت رضوری آن منایند و آنچه فاضل آید ،پنج یك به
حقالتولیه افراز منایند و مبلغ یك تومان و پنجهزار تربیزی
السعی متصدی رشبتخانه تسلیم او
رایجالوقت به حق ّ
كند و مابقی را رصف ادویه و ارشب ۀ آنجا منایند».
بنای حامم مهدیقلیبیک با گذشت زمان و همچنین
دخالتهای غیراصولی،مانند افزودن یک قسمت زنانه به
قسمتهای قدیم در سال 1350ش که هیچگونه ارزش
تاریخی نداشت ،دچار دگرگونی شد و چهرۀ اصلی خود
را از دست داد .این بنا از حدود سال 1369ش بهتدریج
معامری بنای حامم مهدیقلیبیک
بهصورت مرتوكه در آمد ،تا اینکه در تاریخ 1376/2/5
این بنا یکی از حاممهای بزرگ ایران است که ساختاری
به شامرۀ  1374در فهرست بناهای تاریخی كشور ثبت بسیار زیبا از حاممهای قدیمی ایران را به منایش میگذارد.
شد(رستمی.)1383 ،
محوطۀ ورودی حامم با یک پله و انحنایی مالیم به هشتی
کوچکی وصل میشود ،با عبور از پنج پله ،با هامن انحنا ،به
زندگینامۀ بانی و واقف حامم
رسبینه یا رختکن میرسیم که زیباترین بخش حامم است.
از جملـه واقفـان آسـتان قـدس رضـوی ،مهدیقلیبیك ،در فضای رسبینه ،هشت ستون سنگی بهصورت هشت و
میرآخورباشـی شـاهعباس صفـوی اسـت .وی از امـرای نیمهشت ،پوشش گنبدی را استوار نگه داشته است .گنبد
تـرك خراسـان و از طایفـۀ ُجغتایـی در عهـد شـاهعباس رسبینۀ حامم کرویشکل و در سقف دارای نورگیری است
ا ّول بـوده و منصـب میرآخوری (ریاسـت اصطبل شـاهی) که بخشی از نور طبیعی رسبینه را تأمین میکند( .تصویر)5
کـه از مناصـب مهـم عهـد صفـوی اسـت را بین سـالهای
در زیر نورگیر حوضی به شکل هشتضلعی ،مزیّن به

تصویـر :5نورگیرهـای (گلجـام ،جامخانـه)
پشـت بـام حمام مهدیقلیبیـک

کاشی فیروزهای قرار گرفته است .در رسبینۀ حامم (تصویر)6
چهار غرفه وجود دارد که سه غرفۀ آن برای استفادۀ عامۀ
مردم ،جهت تعویض و قراردادن لباس و یک غرفۀ شاهنشین
ویژۀ خوانین و ارشاف بوده است .رسبینه با تزییناتی چون
نقاشی و کاشیهای زیررنگی آراسته شده است.
تزیینات نقاشـی این قسـمت  13الیه بـوده ( تصویر)7
کـه قدیمیتریـن الیـۀ نقاشـی آن مربوط بـه دورۀ صفوی
و جدیدتریـن الیـه متعلـق بـه اواخـر دورۀ قاجـار اسـت.
آخریـن الیـۀ آن که اکنون در معرض دید قرار دارد شـامل
موضوعاتـی چـون زندگـی اجتامعـی مـردم ،داسـتانهای
شـاهنامه ،افسـانههای قدیمـی ایـران و ماههـای سـال
رسیانـی بـا کمـی اغـراق در جزئیـات اسـت .بعـد از گـذر
از رختکـن ،فضایـی بـه نـام هشـتی یـا میـاندر وجـود

تصویر  :6رسبینۀ حامم مهدیقلیبیک

تصویر :7منایش قدیمیترین الیه از  13نقاشی دیوارنگاری حامم

دارد کـه ارتباطدهنـدۀ دو فضـای رسبینـه و گرمخانـه
اسـت .پـس از هشـتی وارد گرمخانـه میشـویم .فضـای
گرمخانه ،مربعشـکل و دارای چهارسـتون در وسـط اسـت
کـه پوشـش گنبدیشـکل سـقف مشـتمل بـر نورگیرها ،بر
روی ایـن سـتونها قـرار دارد .در اطـراف گرمخانـه ،سـه
غرفـه وجـود دارد کـه بـرای نشستن و اسـتحامم اسـتفاده
میشـده اسـت.
در قسمت غربی گرمخانه ،خزینۀ آب گرم حامم قرار
داشته که سطح آن از کف گرمخانه بلندتر است .در کف
خزینه ،سه ظرف بزرگ مسی بهنام «تیان» نصب شده که
گرمای تولیدشده در تون را به داخل خزینه منتقل و آب
گرم مورد نیاز برای شستوشو را فراهم میکرده است .در
اتاق شامل گرمخانه فضای کوچکی بهنام «نظافتخانه»
وجود دارد(رستمی.)1383 ،
دو اتـاق در اطـراف خزینـۀ آب گـرم قرارداشـته؛ در
یکـی حوضچههـا و تصفیهخانـه واقـع بـوده اسـت و از
اتـاق دیگـر ،افـراد خـاص ،ماننـد معلـوالن یـا مبتالیـان
بـه بیامریهـای ُمسری ،بـرای اسـتحامم اسـتفاده منـوده،
از طریـق دریچـۀ تعبیهشـده در آن کـه بـه خزینـه راه
داشـته ،آب گـرم مـورد نیـاز خـود را تأمیـن میکردهانـد.
ایـن اتـاق بـه خلـوت یـا خلوتـگاه معـروف بـوده اسـت.
در پشـت فضـای خزینـه ،تـون یـا آتشخانـه قـرار داشـته
کـه محـل افروختن آتـش و منبـع تأمیـن انـرژی گرمایـی
حمام بوده اسـت .سـوخت حمام اعـم از چوب یـا هیزم
در ایـن قسـمت قـرار میگرفتـه و گرمـا و دود حاصـل از
سـوخت ،بهوسـیلۀ انشـعاباتی بـه نـام «گربـهرو» کـه از
کـف تـون رشوع شـده و تـا رسبینـه ادامـه داشـته ،حمام
را گـرم میکـرده اسـت و بهوسـیلۀ تعـدادی دودکـش کـه
در دیوارهـا قـرار دارد بـه بیـرون منتقـل میشـده اسـت.
چالهحـوض (چالحـوض) از دیگـر فضاهـای حمام
اسـت که برای شـنا کردن و آبتنی افراد پس از اسـتحامم
اسـتفاده میشـده اسـت .در کنـار سـاختار اصلـی حمام،

بخشهایـی دیگـر از جملـه رسویسهـای بهداشـتی ،اتاق
اداری و تأسیسـات مـورد نیـاز کاربـری جدیـد ،مطابـق بـا
الگوهـای سـنتی بـه ایـن مجموعه اضافه شـده اسـت.
مواد و مصالح بهکاررفته در حامم
در سـاخت حاممهـا از مصالـح گوناگونـی اسـتفاده
میشـده که در قیاس با سـایر ابنیهها از تنوع چشـمگیری
برخـوردار اسـت .انـواع این مصالـح به همراه محـل کاربرد
آن ،در جـدول زیـر آمـده است(رسـتمی:)1383 ،

سیستم گرمایشی حامم
در سیسـتم گرمایشـی حاممهـای سـنتی ،منبـع سـوخت
گیاهـی وحیوانـی گرمـای آب مرصفـی حمام را تأمیـن
میمنـوده اسـت و بـا ترفندی هوشـمندانه ،فضـای گرمخانه
به روش «گرمایش از كف» با اسـتفاده از گرمای دود حاصل
از سـوخت ،گـرم میشـده است(طبسـی .)1386 ،بهطوركلی
سیسـتم گرمایـش از كـف بهعنـوان برتریـن مـدل حرارتی و
راحتتریـن سیسـتم گرمایـی اسـت کـه بهوسـیلۀ آن متامی
نقـاط بهطـور یكنواخـت و همگـن گـرم میشـود .سیسـتم

نوع مصالح

محل کاربرد

توضیحات

آجر

ساخت جرزها و تَویزهها ،سفتکاری در بنا

در مکانهایی که در معرض حرارت و رطوبت زیاد است از آجر جوش استفاده
میشود.

سنگ

در پیها و شــالودهها بههمراه مالت گل آهک ،بهصورت پالک در کف
رسبینه و گرمخانه ،ســتونهای سنگی رسبینه و گرمخانه ،سنگابهای
حامم و حوضها

استفاده از سنگ در کف به دلیل رضیب بسیار باال ی حرارتی

کاشی

ِازارۀ رسبینه

استفاده از کاشی در اِزاره عالوه بر تزیین بهعنوان یک الیه عایق رطوبتی بوده
و باعث کندشدن فرایند فرسایش جرزها وپایهها میشده است.

سفال

در ساخنت تنبوشهها برای هدایت آب

شیشه

در جامخانه؛ جامگاه و نورگیرهای شیشهای حامم

برای اتصال شیشه در جامخانه از چسبی به نام مومینه استفاده میشده است.
ترکیبات :آهک ،پنبه ،روغن برزک ؟
خاک رس  +پشم شرت +روغن برزک ؟

چوب

درهای چوبی ،چرخ چاه

به دلیل تاب برداشنت در برابر رطوبت و پوسیدگی ،استفاده از چوب در حامم
بسیار کم بوده است و معموالً از چوب سنجد به دلیل مقاومت خوب در برابر
رطوبت برای درها و چرخ چاه استفاده میشده است.

فلزات

تیان ظرف فلزی كف خزینه ،میلههای فلزی به شــكل پین برای اتصال
قطعات مختلف ستونهای سنگی به همراه رسب برای درگیر شدن دو
قطعه سنگ

جنس فلز تیان در گذشــته از آلیاژ هفتجوش بوده است .هفتجوش هفت
فلز بههمآمیخته شامل زر ،نقره ،مسُ ،جست (روی) ،آهن ،رسب و ارزیز(قلع)
است .امروزه برای این منظور از فلز مس استفاده میشود.

خاك رس

در پــی ســازی بهعنوان یكی از مواد اصلی شــفتهآهك یــا گِلآهك در
بدنههای خارجی به شكل سیمگل و كاهگل

گچ

-

بهدلیــل جذب رطوبت زیــاد ،کاربرد آن در حاممها بســیار محــدود بوده و
بهصورت یك مادۀ کمکی استفاده شده است.

آهك

بهصورت اندود و در پوشــش بدنۀ رسبینه و گرمخانه به شكل تزیینات
كبُری و نقاشــی ِفرسك ،اســتفاده از ساروج بهصورت مالت و اندود،
آه 
مالت گلآهــك در پیها و آجر چینی و اتصال تنبوشــهها ،پیهدارو در
آببندی خزینهها و حوض

پیه دارو ترکیبات  :آهک  +خاک رس  +لویی یا پنبه  +موم یا پیه ذوب شــده
بجای آب برای آب بندی خزینه  -گچ بُری روی آهک

فرسک

در رسبینۀ حاممها

نقاشی روی گچ

ساروج

خزینۀ حامم ،مخازن آب

ترکیبات  :آهک شــکفته  +خاکسرت الکشــده  +خاک رس  +ماسۀ بادی +آب
 +لویی

گرمایشـی حاممهای سـنتی شـامل انبارسـوخت ،تـون ،تیان،
گربـهرو ،دودكشهـا و گـودال جمعآوری خاكستر اسـت که
در حمام مهدیقلیبیـک نیـز مشـابه آن دیـده میشـود.
سیسـتم گرمارسـانی در حمام مهدیقلیبیـک (تصویر)8
از یـک منبـع آب ،انبار سـوخت و تون (تصویـر )9که بعد از
گرمخانـه قرار دارد تشـکیل شـده اسـت .از کف تـون حامم،
کانالهایـی بـه نـام گربـهرو رشوع میشـود کـه تـا قسـمتی
از میـاندر و رسبینـه ادامـه مییابـد .در ایـن مسـیر فضـای
گرمخانـه و رسبینـه توسـط ایـن گربهروهـا گـرم میشـده
و دود حاصـل از سـوخت حمام توسـط دودکشهـا و
کانالهایـی کـه در قسـمتهای مختلـف حامم تعبیه شـده
بـه بیـرون منتقل میشـده اسـت( .تصویـر)10
در بنـای حمام ،دودكشهـا در سـه محـل دیـده
میشـدند؛ یكـی در بـاالی تون ،دیگری در قسـمت شمالی
گرمخانـه و سـومین دودكـش در قسـمت رشقـی رسبینـه،
دود پـس از گذشتن از گربهروهـای ایـن قسـمت از طریق
كانالـی مشـابه كانـال موجـود در گرمخانه به خـارج منتقل
میگردیده است		 .
شبکۀ آبرسانی حامم
آب مـورد نیـاز حاممهـا ،عمومـاً از چـاه ،کاریـز ،قنـات و
آب جـاری رودخانههـا تأمیـن میشـده اسـت؛ آب را پـس از
ذخیرهسـازی بهوسیلۀ منبعی در پشـت بام به بخشهای م ّد
نظـر هدایـت میمنودنـد .در حاممهایی که آب مـورد نیاز از
چـاه تأمین میشـد ،در جـوار حامم داالنی به نـام گاورو و در
انتهای آن اسـتخری وجود داشـت ،با حرکت گاو در یک داالن
مسـتقیم کـه طول آن بسـتگی بـه عمق چـاه داشـت ،آب از
چـاه باال کشـیده و داخل اسـتخر ذخیره میشـد.
آب مورد نیاز حامم شاه ابتدا بهوسیلۀ قناتی به نام «قنات
مسجد» که وقف حامم بود تأمین می شد .بعدها برای تأمین
آب در رسبینۀ حامم چاهی حفر منوده و آب را به کمک
شبكۀ آبرسانی شامل تنبوشهها ،حوضچههای تصفیۀ آب،
دیگها و خزینه به نقاط مختلف حامم منتقل میكردند.
(تصویر )11براساس شواهد موجود آب مرصفی حامم،
همزمان از چاه و قنات تأمین میشد ،بعدها که به دالیلی
استفاده از آب قنات ممكن نبود ،چاه حفر کردند .نحوۀ
آبرسانی در این حامم به این صورت بوده است كه آب
از طریق لولههای سفالین كنارۀ دیوارها وارد محل ذخیره،
شامل سه حوضچه ،میشد و بعد از ته نشین شدن امالح و
تصفیه شدن ،به خزینه میرسید و به کمک دیگهای مسی
کف خزینه(تیان) گرم میشد (رستمی.)1383 ،

تصویر : 8سیستم آبرسانی حامم مهدیقلیبیک

تصویر :9تون (گلخند) حامم مهدیقلیبیک
تصویر :11نقشۀ سیستم گرمایشی حامم مهدیقلیبیک

روش تأمین نور فضای داخلی حامم
فضاهـای مختلـف حمام از طریـق سـقف و بـه کمک
نورگیرهـای بـزرگ و كوچـك سـقفی بـه نـام «جامخانـه»
(تصویـر )12نـور میگرفتـه اسـت .جامخانـه بـه شـكل
نیمكـرهای توخالـی بـا حفرههایـی در سـطح اسـت .ایـن
حفرههـا بهوسـیلۀ گلجـام ( شیشـۀ جـام کـه عمـل
نورگیـری حمام را انجـام میدهد) پوشـانده شـده اسـت.
(تصویـر)13
برای چسـباندن شیشـه بـه جامخانه از نوعی چسـب
بـه نـام مومینـه (پشـم شتر +روغـن بـرزك +گل رس)
اسـتفاده میشـده اسـت .تعداد این شیشـهها در جامها،
بـه محوطۀ زیر جامخانه بسـتگی داشـته اسـت .قطر این
جامهـا و تعدادشـان نیـز بـه گرمـا و رسمـای فضـای زیـر
آن وابسـته بـوده اسـت .همچنیـن ایـن عنـارص بهگونهای

تصویر :10منونه دودکشهای حامم مهدیقلیبیک

بـوده كـه اسـتاد حاممی(حمامدار) ،بـا افزایـش و كاهش
تعـداد دریچههـای بـاز ،رشایـط محیطـی فضـای زیـر آنها
را از نظـر درجـه حـرارت و بخـار آب ،در فصـول مختلـف به
مقـدار مطلوب تنظیم میمنـوده اسـت(پیرنیا.)1372 ،
تزیینات رسبینۀ حامم
تزیینات رسبینۀ حامم شامل کاشی از نوع زیررنگی با نقوش
اسلیمی به رنگ آبی الجوردی و سفید که در ازارۀ رسبینه
بهکار رفته (تصویر  ،)14همچنین نقاشی  13الیه در سقف
بناست .ا ّولین الیۀ نقاشی مربوط به دورۀ صفویه و آخرین
الیه مربوط به اواخر دورۀ قاجار 1343ق است .نقاشیها از
نظر سبک و اجرا جزو مکتب خاص نبوده و بیشرت به سبک
قهوهخانهای است .نقاش بدون توجه به دوری و نزدیکی
اشخاص (پرسپکتیو) به تصویرگری پرداخته و شخصیتهای
مهم را بزرگتر و دیگر اشخاص را کوچکتر کشیده است.
(تصویر  )15تصاویر الیهای که اکنون در معرض دید قرار دارد
از نظر موضوعی به چهار دسته تقسیم میشود:
الف) نقوش اسلیمی به همراه تاریخ و مضامین ،شامل
تاریخ 1343ق و منت «سبحان ربی االعلی» و منت «یاکریم»« ،یا
قدیم»« ،یا ستار»« ،یا رحیم» و «امانت دارید بسپارید» بر روی
دیوار جنوبی و چهار پایۀ گنبد رسبینه دیده میشود؛
ب) بازمنایی چهرهها و رویدادهای مردم کوچه و بازار شامل
نقاشی زیرگنبد اصلی که زندگی اجتامعی مردم زمان خود و
نشانههای اولیۀ ورود ایران به عرص جدید در اواخر دورۀ
قاجار را بهخوبی به تصویر کشیده است؛ تصاویری از رسدر
باغ ملی ،مناظر طبیعی کوهسنگی ،صحنۀ اعدام ،منظرههای
دریایی ،پرواز هواپیامی انگلیسی ،گوشدادن موسیقی از
طریق گرامافون ،مردمی در حال دوچرخهسواری و ...به همراه
اشکالی از برجهای دوازدهگانۀ رسیانی و تصاویری از نحوۀ
لباس پوشیدن شخصیتهای قاجاری؛
ج) تصاویری اسطورهای و خیالی در قسمتهای دیگر
سقف رسبینه که برگرفته از ذهن و تخیل نقاش است؛
تصاویر موجودی با هیبت آدمی اما با یک چشم و منقاری
در دست که میتواند منادی از ضحاک ماردوش باشد؛ تصویر
عوجبنعنق ،شخصیت افسانهای دوران حرضت موسی(ع)؛
تصویر کیسیابانو ،دخرت فرامرز و نوۀ رستم؛ تصویر فرامرز پرس
رستم و تصاویری از دیوها؛
د) تصاویری از داستانهای ادبی و عاشقانۀ خمسۀ نظامی
و ...در دیگر قسمتهای رسبینه ،برگرفته از داستانهای بیژن و
منیژه ،لیلی و مجنون ،بهرام گور و کنیزک و( ...رستمی.)1383 ،

تصویر :12جامخانۀ حامم مهدیقلیبیک

تصویر :13نورگیر (گلجام) حامم مهدیقلیبیک

تصویر :14کاشیهای قدیمی اِزاره حامم مهدی قلی بیک

تصویر :15دیوارنگاری در حامم مهدیقلیبیک

احیـا و تغییـر کاربری حمام مهدیقلیبیک (مـوزۀ مردم
شناسی)
حامم مهدیقلیبیک تا سال 1369ش با کاربری حامم
فعالیت داشته که با منسوخ شدن حاممهای عمومی به تدریج
بدون استفاده و مرتوکه میشود .در تاریخ  1376/2/5به
دلیل ارزش تاریخی ،به شامرۀ ثبت  ،1374در فهرست بناهای
تاریخی کشور قرار میگیرد و رسانجام در سال  1378بنا به
دستور تولیت فقید آستان قدس رضوی ،آیتالله واعظ طبسی،
اجرای بازسازی بنا زیر نظر متخصصین امر آغاز میگردد و
در سال  1383به موزههای آستان قدس رضوی جهت تغییر
کاربری تحویل میگردد.
کارشناسـان معاونـت امـور موزههـا ،طـرح تغییـر کاربری
حمام مهدیقلیبیـک را مطالعـه و بررسـی منودهانـد کـه با
توجـه بـه عناویـن مطرح شـده و در نظـر گرفتن رضورتها
و امکانـات موجـود ،موضـوع «مـوزۀ مردمشناسـی» را کـه
میتوانـد ابـزاری کارآمد در نرش فرهنگ و ارزشهای اسلامی
محسـوب گـردد بـه دالیل زیـر انتخـاب کردند:
 )۱اهمیـت بنا به لحاظ موقعیـت مكانی و منحرصبهفرد
بودن آن در مشـهد و اسـتان خراسان؛
 )۲تطبیق موضوع با بافت و ساختار اصیل بنا؛
 )۳ماهیت جذاب و آموزندۀ موضوع برای عموم مردم.
بههرحـال بـا تحقیـق کارشناسـان ،در سـال  1385حمام
مهدیقلیبیـک بـا عنـوان «مـوزۀ مردمشناسـی» جهـت
پاسـخگویی بـه مخاطبـان مشـتاق تاریخ و فرهنـگ رسزمین
ایـران آغـاز بـه فعالیـت منـود .از اهـداف اصلـی ایـن طـرح
کـه در  12آذر مـاه  1385بـه اجـرا درآمـد ،حفـظ ارزشهـای
فرهنگـی ،هنری و تاریخـی بنـا با توجه بـه کاربـری نوین آن
به عنوان یک موزه با سـاختاری بسـیار زیباسـت .پس سـعی
شـد کمرتیـن دخـل و ترصف بـه بدنه بنا وارد شـود و اشـیای
بهمنایشدرآمده با ظرفیت مکانی هامهنگی داشـته و باعث
فراموش شـدن و یا کمرنگ شـدن عظمت تاریخی آن نگردد.
سخنپایانی
چه بسیار بناهای عاماملنفعهای که در رسارس ایران توسط
معماران بـزرگ سـاخته شـد و به دلیـل بزرگـواری و خضوع
ایشـان ،نامشـان باقـی مناند؛ بنای حمام مهدیقلیبیک یکی
از ایـن بناهـا بـه شمار میآیـد ،بنایـی کـه در دنیـای مـدرن
امـروزی ممکن بود مانند بسـیاری از بناهای تاریخی موجود
در بافـت پیرامـون حـرم مطهـر ،با نـگاه مدرن تخریب شـود
و جـای خـود را بـه بناهـای نه چنـدان زیبـای امـروزی دهد،
ولـی بـا تلاش بسـیاری از عزیزانـی کـه حفـظ و حراسـت از

دسـتمایههای معماری و پیرایههـای وابسـته بـه آن را بـه
دلیـل ارزش تاریخـی و هنری امـری رضوری و الزم میداننـد
از ایـن قضیـه مصـون مانـد و به دسـتور تولیت فقید آسـتان
تالله واعظ طبسـی ،اجرای عملیات
قدس رضوی ،حرضت آی 
بازسـازی و احیـای آن زیر نظر متخصصیـن امر صورت گرفت
و هـم اکنـون بـه عنـوان مهمتریـن مـوزۀ مردمشناسـی رشق
کشـور شـناخته میشود.
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مروری بر سوزندوزیهای
گنجین ۀ آستان قدس رضوی

الهه سادات طالبی مقدم*

چکیده
موزههـای آسـتان قـدس رضـوی دربردارنـدۀ اشـیایی بسـیار نفیـس
اسـت کـه واقفیـن و پدیدآورنـدگان آن بـا خلـق آثـاری زیبـا و
ارزشـمند سـعی کـرده تـا ارادت قلبـی خـود را بـه سـاحت مقـدس
علیابنموسـیالرضا(ع) نشـان دهنـد .سـوزندوزی نیـز از جملـه
هرنهایـی اسـت کـه بـا بهرهگیـری از تکنیکهـای متنـوع دوخـت
در خدمـت باورهـا و اعتقـادات هرنمنـد سـوزندوز اسـت .در طـی
سـالیان متمادی آثـار سـوزندوزی بسـیار نفیـس بـه بـارگاه مطهـر
رضـوی اهـدا شـده کـه معمـوالً در بخشهـای مختلـف حـرم مطهر
کاربـرد داشـته اسـت.
ایـن مقالـه با تکیه بـر تحقیقات میدانی و اسـتناد به منابع مکتوب،
دو منونـه رضیحپـوش و صندوقپـوش مضجـع رشیـف رضـوی را که
بـا اسـتفاه از تکنیـک قلابدوزی و لنـدرهدوزی دوختـه شـده و نیز
دو قطعـه پـرده کـه در دوران قاجـار بـا تکنیـک گالبتـوندوزی و
قلابدوزی خلـق شـدهاند و در مجموعـۀ آسـتان قـدس نگهـداری
میشـوند را معرفـی میمنایـد.
کلیـدواژه :رضیحپـوش مضجـع رشیـف حضرت رضـا(ع) ،پردههـای
حـرم مطهرحضرت رضا(ع) ،سـوزندوزی ،قلابدوزی ،لنـدرهدوزی،
گالبتوندوزی.
* .کارشناس علوم اجتامعی و کاردانی مردمشناسی
talebimoqadam94@gmail.com

مقدمه
بارگاه ملکوتی علیابنموسیال ّرضا(ع) به مثابه موزهای
منایانگر عشق و ارادت و اعتقادات هرنمندانی است که با
استفاده از مهارت و تواناییهای خود به خلق آثار هرنی
و کاربردی پرداختهاند .هرنمندان رشتههای گوناگون هرنی
با اهدا و وقف آثار ارزشمند و نفیس خود به مجموعۀ
آستان قدس رضوی ضمن نشان دادن ارادت قلبی خویش
به هشتمین امام هامم و ارج نهادن به سنت وقف ،در
ماندگاری هرنهای مختلف سهمی بسزا داشتهاند .از جمله
آثار بسیار ارزشمند هرنی که در خزانهداری آستان قدس
رضوی نگهداری میشود ،مجموعۀ زیبای سوزندوزیهاست
که کاربردهایی چون رضیحپوش ،دورهپوش ،پرده و ...در
مجموعۀ حرم مطهر داشته است .این سوزندوریها به
لحاظ تنوع ،ظرافت ،تکنیک دوخت ،جنس مواد ا ّولیۀ
بهکاررفته ،طرح و نقش و ...آثاری موزهای و درخور توجه
محسوب میشوند .از آنجا که بسیاری از تکنیکهای
دوختی بهکاررفته در آثار سوزندوزی مجموعۀ آستان
قدس اکنون کمیاب شدهاند ،میتوانند منبعی ارزشمند برای
اهل فن باشند.
معرفی دو منونۀ نفیس از پوشش بخشهایی از رضیح
مطهر امام رضا(ع) در دوران صفویه و قاجار و دو منونه
از پردههایی که در حرم مطهر استفاده میشده و متعلق
به دوران قاجار است از اهداف تحریر این نوشته بوده
تا ضمن شناساندن این آثار گرانسنگ به جامعۀ هرنی تا
حدودی مانع فراموش شدن رودوزیهای زیبا و ظریفی
شود که هرنمندان سوزندوز این مرز و بوم خلق کردهاند.
مروری بر سوزندوزی
در کتاب مقدمه ابنخلدون ،تألیف عبدالرحمنابنخلدون
آمده است که این دو حرفه(نساجی و دوخت) در میان مردم
از روزگارهای کهن وجود داشته است و عامۀ مردم آنها را به
حرضت ادریس(ع) نسبت میدهند .در کتاب تاریخ طربی
تألیف محمدبنجریرطربی ،کرباسبافی ،ابریشمبافی ،رشنت
نخ و بافنت پارچههای الوان و رودوزیها به روزگار جمشید،
شاه پیشدادی ،نسبت داده شده است .آرتور اپهام پوپ ،نیز
بر مبنای نتیجۀ کاوشهای باستانشناسی در مناطق سیلک
و تپه گیان آغاز ریسندگی و بافندگی و دوخت را همزمان با
خانهسازی و سفالسازی دانسته و عمری دههزارساله برای
آن تعیین کرده است .وسایلی که متعلق به حدود6000
سال قبل از میالد بوده و در غار کمربند نزدیک بهشهر به
دست آمده ،گواه آن است که مردم آن زمان از فن تبدیل

پشم به نخ اطالع داشته و از این نخها در دوخت و دوز
بهره میبردهاند(اسفندیاری )1370 ،منونههایی دال بر رواج
سوزندوزی در دورههای گوناگون در دست است که نشان
از قدمت این هرن دارد .سوزندوزی هرنی کاربردی بوده
که عالوه بر زینت و آراسنت ،گاه کارکرد اعتقادی نیز داشته
است.
سوزندوزیها در ایران بسیار متنوعاند و میتوان آنها
را وسیعترین رشتۀ صنایع دستی نامید که بیش از 110
زیرشاخه دارد؛ قالبدوزی و گالبتوندوزی و لندره دوزی
از آن جمله است.
قالبدوزی یکی از دوختهای غنی و زیبای ایرانی
است که سابقهای بس طوالنی دارد .حفاریهای لوالن در
منتهیالیه رشق ایران از رواج این هرن در گذشته حکایت
دارد .این هرن در دورۀ سلجوقی مورد توجه خاص قرار
گرفت و هرنمندان شهرهای رشت و اصفهان و مشهد
توانستند منونههای بسیار عالی از این هرن را به یادگار
بگذارند .در دورۀ صفویه ،افشاریه ،زندیه و قاجاریه این
هرن به منتها درجۀ خود رسید و هرنمندان این رشته به
خلق آثار متعددی پرداختند .قالبدوزی در گذشته در
شهر رشت بسیار رواج داشته است و به همین دلیل
به آن رشتیدوزی نیز میگویند .با مراجعه به انواع
قالبدوزیهای بهیادگارمانده از دوران پیشین میتوان به
سه نوع قالبدوزی با تکنیکهای خاص آن اشاره کرد:
قالبدوزی ساده؛ قالبدوزی به شیوۀ ضخیمدوزی و
برجسته؛ قالبدوزی به شیوۀ معرق.
لندرهدوزی (چهلتکهدوزی یا خامتیدوزی) از دیگر
دوختهای سنتی ایران است .این دوخت معموالً به
دوخت قطعات ریز و درشت و رنگارنگ پارچههای مختلف
به یکدیگر اطالق میشود .این دوخت از دوران گذشته در
ایران رایج بوده ولی تاریخ مشخصی برای پیدایش آن در
دست نیست .آثار بازمانده در موزههای آرمیتاژ لنینگراد و
مرتوپولینت و موزۀ ایران باستان حکایت از رواج آن در دورۀ
سلجوقی دارد.
گالبتوندوزی نیز به دوختهایی اطالق میشود که با
استفاده از نخهای ابریشمی با روکش طالیی یا نقرهای روی
پارچه انجام میگیرد .هرن گالبتوندوزی یکی از انواع دیرین
سوزندوزیهاست که سابقۀ بسیار طوالنی دارد و طبق
کتیبههای تخت جمشید و سایر اسناد باقیمانده ،در دورۀ
هخامنشیان این دوخت از رواج کامل برخوردار بوده و برای
تزیینات البسه و درفش بهکار میرفته است .گالبتوندوزی
بعد از اسالم در اقصینقاط ایران رواج بیشرتی یافت ،به

خصوص از قرن دوم ،گالبتوندوزی در خدمت آرایش و
تزیین پردۀ خانۀ خدا قرار گرفت (اسفندیاری)1370 ،
دورهپوش معرق قالبدوزی( ،کد )031
بعد از شهادت امامرضا(ع) ،صندوقها و رضیحهایی
متعدّد بر روی مزار مبارک ایشان نصب شد و به تبع آن
از صندوقپوشها و رضیحپوشها در حرم مطهر استفاده
شد .بخشی از این پوشش که اطراف رضیح را میپوشاند
دورهپوش و بخشی که روی سقف رضیح گسرتانیده میشد
شیروانیپوش نام داشت .پوششهای متعدد و نفیس رضیح
مطهر مربوط به ادوار مختلف در خزانهداری کل آستان
قدس رضوی نگهداری میشود .دورهپوش قالبدوزی معرق
با کد 031و صندوقپوش مخمل لندرهدوزی ،از جملۀ این
آثار نفیس است.
از جمله آثار بسیار نفیس و ارزشمند موجود در خزانۀ
آستان قدس رضوی ،دورهپوش قالبدوزی معرق برجسته با
کد 031است که دورتادور رضیح سوم فوالدی ،منتسب به
فتحعلیشاه قاجار را میپوشانده است .دورهپوش از جنس
ماهوت مشکی مرغوب بوده که نقوش اسلیمی و گیاهی با
تکنیک معرق برجسته به کمک نخهای ابریشمین الوان بر
روی آن قالبدوزی شده است( .تصویر)1
بر اساس کتیبههای موجود ،این اثر نفیس در زمان
مظفرالدینشاهقاجار(1315ق)توسط«رجبعلیابنحاجیاکرب
و امکلثوم» دوخته شده و «حاجی سیدرضی گیالنی» آن را به
آستان قدسی علیابنموسیالرضا (ع) اهدا کرده است.
دورهپوش شامل چهار قطعه است که بهوسیلۀ بند
و حلقه به هم متصل میشوند؛ ابعاد دو قطعۀ بزرگ
 430×199سانتیمرت است و داخل آن با قالبدوزی
سفیدرنگ به چهار قسمت یا قاب تقسیم شده است .دو
قطعۀ کوچک نیز به ابعاد 306×199سانتیمرت و مشتمل بر
سه قاب است .در قسمت وسط یکی از قطعههای کوچک،
برشی برای ورودی رضیح ایجاد شده است( .تصویر)2
برش ایجادشده برای ورودی رضیح مطهر
طرح قابها به صورت محرابی بوده که یک رسو درون
آن دیده میشود .این نقش در هر چهار قطعه یکسان
است .درون لچکها و حاشیۀ پهن اطراف هر قاب با نقوش
اسلیمی قالبدوزی شده است .متام کتیبههایی که روی
دورهپوش وجود دارد با نخ ابریشم مشکی بر روی ماهوت
سفید قالبدوزی شده است .در دو طرف هر رسو کتیبۀ
«یا غریب ارض طوس یا امام رضا» دیده میشود( .تصویر)3

در پایین متام رسوها کتیبههایی موجود است که
اطالعات کاملی از اثر را بیان میکند:
«زاده پاک و پاک آزاده /حاجی سید رضی گیالنی /در
زمان مظفرالدین شاه /شاه ایران که نیستش ثانی»؛
«بهر درگاه بارگاه شهی  /که کند جرباییل دربانی  /قبلۀ
هشتمین امام رضا»؛
«شاه اقلیم رس سبحانی  /پیشکش کرده پوش گلدوزی
 /خوشتر از حلههای روحانی  /گفت هاتف که هست
تاریخش»؛
«مطلع قطعهپوش را بانی  /زاده پاک و پاک آزاده /
حاجی سید رضی گیالنی( .»1315تصویر)4
در باالی متام قابها ،بخشی از ترجیعبند معروف
محتشم کاشانی و شعر عبدالله خوافی آمده است:
«یا قرب طوس سقاک الله رحمته  /ماذا ضمنت من
الخیرات یا طوس  /طایت بقاعک فی الدنیا و طاب بها
 /شخص ثوی بسناباد مرسوس  /شخص عزیز علی االسالم
مرصعه  /فی رحمه الله مغمور و مطموس  /یا قربه انت
قرب قد تضمنه  /حلم و علم و تطهیر و تقدیس  /فخرا بانک
مغبوط بحیثته  /و با املالیکه االطهار محروس  /فی کل عرص
لنا منکم امام هدی  /فربعه اهل منکم و مأنوس  /امست
نجوم سامء الدین افله  /و ظل اسد الرشی قد ضمها الخیس
 /غایت مثانیه منکم و اربعه  /ترجعی مطالعها ما حنت
العیس  /حتی متی بطهرالحق املنیر بکم  /فالحق فی غیرکم
داج و مطموس  /برخوان غم چو عاملیان را صال زدند  /اول
صال بسلسله انبیا زدند  /نوبت باولیا چه رسید آسامن طپید
 /زان رضبتی که بر رس شیر خدا زدند  /بس آتشی ز اخگر
املاسریزهها  /افروختند و بر حسن مجتبی زدند  /وانگه
رسادقی که ملک محرمش نبود  /کندند از مدینه و در کربال
زدند  /وز تیشه ستیزه در آن دشت کوفیان  /بس نخلها ز
گلشن آلعبا زدند  /پس رضبتی کزان جگر مصطفی درید /
بر حلق تشنه خلف مرتضی زدند  /اهل حرم دریده گریبان
گشاده مو  /فریاد بر در حرم کربیا زدند  /روح االمین نهاده
بزانو رس حجاب  /تاریک شد ز دیدن آن روی آفتاب  /چون
خون ز حلق تشنه او بر زمین رسید  /جوش از زمین بذروه
عرش برین رسید  /نزدیک شد که خانه ایامن شود خراب /
از بس شکستها که به ارکان دین رسید  /نخل بلند او چو
خسان بر زمین زدند  /طوفان به آسامن ز غبار زمین رسید
 /باد آن غبار چون به مزار نبی رساند  /گرد از مدینه بر
فلک هفتمین رسید  /یکباره جامه در خم گردون به نیل زد
 /چون این خرب به عیسی گردون نشین رسید  /پر شد فلک
ز غلغله چون نوبت خروش  /از انبیا به حرضت روحاالمین

تصویر .1منای کلی از قطعۀ
چهارقابی دورهپوش

تصویر .۲منایی از قطعۀ
کوچک دورهپوش

تصویر.۳کتیبۀ طرفین نقش رسو

تصویر .۴کتیبۀ نام واقف دورهپوش

تصویر .5کتیبههای حاوی اشعاری از محتشم کاشانی و
عبدالله خوافی
تصویر .۷منایی از صندوقپوش لندرهدوزی مشابه
صندوقپوش مخمل لندرهدوزی مذکور (تصویر از
کتاب «شاهکارهای هرنی آستان قدس» برای تداعی
صندوقپوش انتخاب شده است).

تصویر .۶عریضههای داخل آسرت رضیحپوش

رسید  /کرد این خیال وهم غلط کارکان غبار  /تا دامن سانتیمرت و ارتفاع 124سانتیمرت ،با حاشیهای تزیینی به
جالل جهان آفرین رسید  /هست از مالل گرچه بری ذات عرض 33سانتیمرت که روی زمین پهن میشده است ،یکی
ذوالجالل  /او در دلست و هیچ دلی نیست بی مالل  /ترسم از نفایس خزانۀ آستان قدس رضوی محسوب میشود .این
جزای قاتل او چون رقم زنند  /یکباره بر جریده رحمت قلم پوشش با پارچۀ مخمل و تکنیک لندرهدوزی (چهلتکهدوزی)
زنند  /دست عتاب حق بدرآید زآستین  /چون اهل بیت تهیه شده است .طرح و نقش اثر ،مجموعهای از نقوش
دست باهل ستم زنند  /آه از دمی که با کفن خونچکان ز گرهچینی است که با ترکیب مخملهای رنگی زیبا
صندوقپوش را متفاوت کرده است .قطعات مخمل با نوار
خاک  /آل نبی چو شعله آتش علم زنند»( .تصویر)5
در سال  1391هنگام مرمت دورهپوش ،دو برگه عریضه گالبتوندوزیشده به هم متصل شدهاند .صندوقپوش
از داخل آسرتی بهدست آمد که نام دوزنده در آن نوشته شامل پنج قطعه بوده که متاماً لندرهدوزی است .قطعۀ
شده بود(.تصویر )6خالقان این اثر بدینوسیله ضمن رویی در چهار طرف سوراخهایی دارد که محلهایی
عرض ارادت به پیشگاه حرضت رضا(ع) ،برآورده شدن برای قرار گرفنت گلدان یا شمعدان بوده است( .تصویر)8
در بازدیدی که استاد فرشچیان هنگام مرمت اثر داشتند،
حاجاتشان را خواستار شدهاند.
قدمت صندوقپوش مخمل لندرهدوزی را با توجه به رنگ
مخملها ،دورۀ صفویه تخمین زدند.
صندوقپوش مخمل لندرهدوزیشده( ،کد )281
از جمله پوششهایی که برای مضجع رشیف استفاده
میشده ،صندوق پوش است .صندوقپوش چون بر روی قرب
مطهر علیابنموسیالرضا(ع) پهن میشده حجمدار و به
شکل مکعبمستطیل است(.تصویر)7
صندوقپوش مخمل لندرهدوزی به ابعاد 250×116

تصویر .۸منایی از قسمت باالی صندوقپوش مخمل
لندرهدوزی و محلهای تعبیهشده برای قرار گرفنت
گلدان یا شمعدان بر روی قرب مطهر ،تصویر از کتاب
«شاهکارهای هرنی آستان قدس»

پردۀ قالبدوزی گالبتون ابریشمی
از دیرباز پردههایی بر درهای ورودی حرم مطهر
میآویختهاند تا ضمن آنکه از ورود هوای رسد به داخل
جلوگیری شود فضای بهرتی برای زیارت نیز بهوجود آید .اکنون
از قالی بهعنوان پرده استفاده میشود اما بر اساس آثار موجود
در خزانۀ آستان قدس ،در گذشته ،منسوجاتی با تزیینات متنوع
برای درهای حرم مطهر تهیه و اهدا میشده است.
بر اساس مقالۀ سیدعلی اردالنجوان در جلد ا ّول کتاب
دایرهاملعارف آستان قدس رضوی ،پردۀ قالبدوزی شده به
ابعاد298×147سانتیمرت و طرح محرابی ،مربوط به دورۀ
قاجار(1240ق) است .متام سطح پرده با ابریشمهای الوان و
گالبتون نقرهای ،قالبدوز ی شده که به اثر نفاست ویژهای
بخشیده است .پرده را فتحعلیشاه قاجار به بارگاه قدسی
حرضت رضا(ع) اهدا کرده است .نام دوزنده ،در کتیبهای در
پایین محراب میان دو شیر و خورشید ،قالبدوزی شده است:
«عمل کمرتین غالم جاننثار استاد محمد وزیندار»( .تصویر)۹

منت اثر نقوش اسلیمی با گل و برگهای افشان دارد
که در وسط آن ترنجی به شکل گل چهارپر دیده میشود.
اسلیمیها با ابریشم زرد و زمینۀ اصلی با گالبتون و دو
لچک محراب با ابریشم سورمهای بافته شده است.
اطراف پرده حاشیهای بزرگ دارد که در میان دو حاشیۀ
کوچک با نقوش اسلیمی احاطه گردیده است .درون حاشیۀ
بزرگ هشت کتیبه درون قلمدانها قالبدوزی شده
است .خطوط متام کتیبه نستعلیق است .در چهار گوشۀ
«علی بابها»،
حاشیۀ پهن ،عبارات «هو»«،أنا دارالحکمه»ٌ ،
«أنا مدینه العلم» و «علی بابها» با نخ ابریشمی مشکی
قالبدوزی شده است( .تصویر)۱۰
قسمت باالی محراب دو حاشیۀ بزرگ دارد .بر حاشیۀ
باالیی در چهار قلمدان کتیبههای زیر درج گردیده است:
«شهزادۀ کامران دوران  /دارای جهان علینقی شاه  /این
پرده زچشم حاجت خویش  /آورد در این خجسته درگاه».
در حاشیۀ دوم باالی محراب نیز دو کتیبه که گویای
تاریخ بافت پرده است ( )1240دیده میشود و در وسط
آن ،عبارت «اللهم صل علی محمد و آل محمد» قالبدوزی
شده است( .تصویر)۱۱
پردۀ مخمل گالبتوندوزیشده
پرده از پارچۀ مخمل مشکی با تکنیک دهیکدوزی و
با استفاده از نخ گالبتون ،سوزندوزی شده است .قدمت
پرده براساس کتیبۀ موجود به دوران قاجاریه میرسد.
«فتحعلیشاه قاجار» این پرده را اهدا کرده است.

تصویر .۱۰کتیبههای گوشههای پرده

نقش پرده محرابی است که گلدانی در مرکز آن قرار
دارد .درون منت پرده با گلهای فراوان تزیین شده و دو شیر
در پایین آن و دوازده پرنده بر روی گلها دیده میشود.
(تصویر)۱۲
اطراف پرده حاشیهای پهن وجود دارد که با دو حاشیۀ
باریک احاطه شده است .درون حاشیۀ بزرگ کتیبههایی
مربوط به اهدای پرده توسط فتحعلیشاه ،گالبتوندوزی
شده است( .تصویر)۱۳
به دلیل گذشت زمان و کاربرد آن ،بخشی از حاشیۀ پایین
پرده و کتیبههای آن از بین رفته است.
نتیجهگیری
بسیاری از آثار موجود در مجموعۀ آستان قدس رضوی
وقفی است که حکایت از اعتقاد واقف به این سنت حسنه
و توصیهشده در دین اسالم دارد .آثار وقفی و اهدایی اکرثا ً
بهرتین در نوع خود هستند .سوزندوزیها نیز بهعنوان
بخشی بزرگ از اشیای خرانۀ آستان قدس از این قاعده
مستثنی نیستند .استفاده از آیات قرآنی و روایات ،اشعار
دینی ،نقوش اسالمی و ...نشان از دینباوری پدیدآورندۀ
اثر دارد .در بعضی آثار خالق اثر یا واقف آن خود را با
عنوان «کمرتین» یا «کلب آستان» معرفی میمنایند تا
عشق و ارادتشان به امامرضا(ع) را عنوان کرده باشند.
گاهی تعداد نقوش یادآور یک خصیصۀ دینی است؛ مانند
وجود دوازده گل یا چهارده قاب در آثار معرفیشده در این
نوشته .بههرحال رسوخ اعتقادات و باورهای دینی در منت
زندگی ایرانیان موجب تأثیرگذاری در بسیاری از جنبههای
زندگیشان بهویژه هرن ایرانی شده که به آن رنگ و بویی
اسالمی بخشیده و موجب ماندگاری آن نیز شده است.

تصویر .۱۲منایی کلی از پردۀ
گالبتوندوزیشده

منابع

 اسفندیاری ،م ( )1370نگرشی بر روند سوزندوزیهای ایران ازهشتهزارسال قبل از میالد تا امروز ،انتشارات صبا.
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آستان قدس رضوی.

تصویـر .۹پـردۀ قالبدوزی ابریشـمی ،برگرفته از دایرهاملعارف آسـتان
قدس ،ج.۱

تصویر .۱۱کتیبۀ باالی محراب

تصویر .۱۳کتیبۀ واقف و نقوش پرده

