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مقدمه
گنبد طال درخشــنده  ترین و مشهور ترین جلوۀ حرم مطهر 
است که از دوردست پیداست و همواره محل توجه زائران 
و بازدیدکنندگان بوده است. منای آن از بیرون با ورقه های 
مسی آب طالکاری پوشیده و از داخل با قطارهای مقرنس 
گچی آینه کاری، آراســته شده است. این گنبد مناد شکوه، 
عظمت و مکنت بارگاه رضوی محســوب می شده و چون 
تصور اغلب عموم، این بوده که منای گنبد از خشــت های 
متام طال پوشیده شده، در نظرها شکوهی دوچندان داشته 
اســت. طالکاری، تعمیر و نگهداری ایــن گنبد از کارهای 
مهمی است که همواره از سوی دست اندرکاران هر دوره، 
به آن توجه خاصی شــده و دو مورد آن نیز در کتیبه های 
بیرون گنبد منعکس شده است. در حال حارض بقعۀ مطهر 
حرضت به عنوان هســتۀ اصلی حرم مطهر، یک گنبدخانۀ 
رفیع اســت. بنایی چهارطاقی که بر فراز آن یک گنبد دو 
پوســتۀ گسسته، با ساقه بلند قرار دارد )تصویر شامرۀ 1(. 

ارتفاع از کف حرم تا انتهای پوشش درونی 18/8 مرت و از 
کف حرم تا انتهای پوشــش بیرونی 31 مرت می باشــد. دور 
گنبد در ســطح خارج 42 مرت و ارتفــاع از اول طالکاری تا 

نوک گنبد 16/5 مرت است )سعادت، 1976 م: 15( 
دربــارۀ منای گنبــد مطهر کتاب یا مقالۀ مســتقلی وجود 
نــدارد. مــن کتیبــۀ دور گنبد را شــاید بــرای اولین بار، 
اعتامدالسلطنه در ســال 1300 ق. در مطلع الشمس نقل 
کــرده )اعتامدالســلطنه، 1362: 414/2(؛ اما خوانش وی 
بــا اندکی افتادگــی همراه بوده و متأســفانه، با توّجه به 
اهمیت مطلع الشــمس در میان منابــع تاریخ حرم مطهر، 
این افتادگی به متامــی آثار بعدی، مانند کتاب های تاریخ 

آســتان قدس راه یافته است )به عنوان مثال ادیب هروی، 
1327: 338؛ مؤمتــن، 1356: 73 کــه نَقلی پریشــان دارد؛ 
عطــاردی، 1371: 138/1(. او کتیبه هــای ترنج ها را نیز با 
چند اختالف و افتادگی جزیی نقل کرده )اعتامدالسلطنه، 
1362: 416/2( که ماننــد کتیبۀ دور گنبد، این خطاها به 
آثار بعدی منتقل شــده اســت )به عنوان مثــال عامل زاده، 
1390: 158(. همچنین رسول جعفریان در یک یادداشت 
کوتــاه، یک من مخترص عربی را که توســط آقا حســین 
خوانســاری نوشته شــده و خالصۀ آن در کتیبۀ ترنج های 
گنبد آمده، از حاشــیۀ یک نسخۀ خطی نقل کرده و بیش 
از این، وارد این موضوع نشده است )جعفریان، 1388(. 

کتاب هــای تاریخی دورۀ صفوی به طالکاری گنبد اشــاره 
دارنــد. این اشــارات بســیار مفید ولــی به ویــژه دربارۀ 
طالکاری دورۀ تهامســب بســیار پر ابهام انــد. در جریان 
توپ بندی روس هــا، دربارۀ تخریب گنبد مطالب نســبتاً 
مفصلی در منابع مرتبط هســت، اما دربارۀ تعمیرات آن، 
اشــارات محدود اســت. دربارۀ آخرین طالکاری در دورۀ 
معارص نیز گزارش بسیار مخترصی در یکی دو کتاب چاپ 

روابط عمومی آستان قدس به چشم می خورد. 
گرچه از حدود سال 1000 ق. و اوایل دورۀ شاه عباس اول 
به بعد، شامری از مکاتبات اداری و اسناد حرم مطهر، در 
مرکز اسناد کتابخانۀ آستان قدس وجود دارد؛ اما متأسفانه 
ایــن اســناد کامل نیســت و دربارۀ موضوع طــالکاری و 
تعمیرات دورۀ شــاه عباس و توپ بنــدی، چیزی در آن ها 
یافت منی شــود. ولی برخالف آن، دربــارۀ تعمیرات دورۀ 
معارص، مکاتبات، صورت جلسه ها و اسناد مختلفی وجود 
دارد کــه نحوه و زمان بازســازی را تا حّد زیادی روشــن 
می ســازد. تصاویر تاریخی موجود در آرشــیو مرکز اسناد 
کتابخانۀ آســتان قدس هم روشن کنندۀ برخی نکات مهم 
در ایــن باره اســت. وضعیت منا و آســیب های آن بعد از 
توپ بندی و همچنین در سال های پیش از آخرین بازسازی 
در این تصاویر به خوبی منعکس اســت. عالوه بر آن، از 
مراحل نوسازی دورۀ معارص نیز عکس های خوبی در این 

مجموعه وجود دارد. 

طالکاری گنبد
شــاه تهامســب اول )حکومت 930 تــا 984 ق.( دومین 
پادشــاه صفوی، برای اولین بــار گنبد مطهر رضوی را طال 
کــرد. پیــش از آن و مطابق گــزارش صدرالدین ســلطان 
ابراهیــم امینی مورخ دورۀ صفــوی )مقتول در 937 ق.( 
منای گنبد مطهر با کاشــی سبز رنگی پوشیده بود )امینی 
هروی،1383: 347(. این اشــاره به نوع و رنِگ منا بســیار 
مغتنم و تنها خربی اســت که منابــع موجود، در این باره 
داده اند. تهامســب در رشق کشور مسئلۀ بزرگ و کهنه ای 
داشت و آن، دست درازی و غارت های پی درپی قوم ازبک 
بــود که در ورارود اقامت داشــتند. آن هــا دامئاً به مرزها 

تصویر 1: منای کنونی گنبد طال و گلدستۀ کنار آن

ش های هرنی آستان قدس رضوی( 
)مؤسسۀ آفرین طالکاری گنبد 

حرم امــــام رضـــا )علیه السالم( 

چکیده : 
گنبد حرم امام رضا)علیه الســالم( مهم ترین و معروف  ترین مناد 
این مجموعه اســت. منای طالی این گنبد را شاه تهامسب اول 
صفوی ساخت و دو تن از جانشینان وی، شاه عباس اول و شاه 
سلیامن آن را تعمیر و کتیبه هایی به آن اضافه کردند. عالوه بر 
آن، دو بار دیگر در ســال 1290 ش. و 1359 ش. این منا تعمیر 
و مرمت شد. مقالۀ حارض با استفاده از اسناد و تصاویر آرشیو 
آســتان قدس و منابع تاریخی، به بررسی تاریخچۀ منای طال و 
بازســازی های آن می پردازد و ضمن بررســی مشکالت و موانع 
منــاکاری جدید، به نحــوۀ تأثیر این کتیبه بــر کتیبه های دیگر 

حرم اشاره می کند. 
کلیــد واژگان: علی بن موسی)علیه الســالم(، گنبــد طالی حرم 

امام رضا)علیه السالم(، آستان قدس رضوی. 

بهزاد نعمتی*

* کارشناس ارشد ایران شناسی



همچنین این مناســازی با توجه بــه جایگاه طال در باورها 
به عنوان مناد جاودانگــی و نیز به عنایت به جایگاه رنگ 
زرد طالیــی در باورهای عرفانی، می توانــد به عنوان یک 
عمل آئینی و ســمبلیک بررســی شــود )دراین باره ر. ک. 

اکربی بارصی، ص 178 و 179(. 
متأسفانه در کتاب های تاریخی دربارۀ کتیبۀ احتاملی این 
گنبد و مشـــخصات دیگر طالکاری آن، گزارشی در دست 
نیســت. در اسناد آستان قدس نیز قطعاً چیزی در این باره 
منی توان یافت؛ زیرا کالً اسناد اداری آستانه مربوط به دورۀ 
شاه عباس اول و ابتدای سدۀ یازدهم هجری قمری به بعد 
اســت. تنها منشــی قمی که در گلستان هرن به تفصیل از 
هرنمندان این دوره، به خصوص خوش نویســان نام برده و 
حتی نام نقــاش و خوش نویس داخل بقعۀ مطهر را گفته 
)قمی، بی تــا: 38 و 141( به عبدالحّق ســبزواری اشــاره 
کرده که شــاگرد عبدالله طبّاخ بوده و مردم خراســان وی 
را در خط اســتاد می دانستند. از زندگی او چیز زیادی در 
دســت نیست؛ تنها می دانیم که دســت کم از 922 ق. به 
بعد خوش نویســی می کرده )بیانی، 3 و 4/ 1098( منشی 
قمی او را کســی می داند کــه »کتابۀ گنبد مبارک حرضت 
امام هامم ثامن صلوات الله علیه از بیرون به خط اوست« 

)هامن، 32(.
این اشــارۀ مهم می رساند که گنبد پیش از کتیبۀ 1016ق.، 
کتیبۀ دیگری داشــته؛ اما پرســش این است که این کتیبه 
پیــش از طالکاری و روی کاشــی موجود بوده، یا در زمان 
طالکاری اضافه شــده اســت؟ فعالیت های هرنی اســتاد 
کتیبه نویــس هــم در محدودۀ زمانی قبــل و هم معارص 
تهامســب اول اســت و هر دو حالت برای آن قابل تصور 
می باشــد. دشــوار اســت تصور کنیم گنبد طــال کتیبه ای 
مربوط به شــاه تهامسب و نوشته شده در زمان طالکاری 
داشته باشد و جانشینان شاه پرآوازۀ صفوی آن را از میان 
برده باشــند. این مالحظه، امکان تعلق کتیبۀ عبدالحق را 

به پیش از طالکاری تقویت می کند. 

اولین تعمیر و اولین کتیبه
عبــاس اّول )حکومــت 996-1038 ق.( مشــهور ترین و 
مقتدر ترین ســلطان صفوی در 996 ق. رســامً در قزوین 
به تخت ســلطنت نشســت. در این ســو و در خراســان، 
ازبــکان با رهرب جدیدی بــه نام عبیدالله خــان هرات را 
در هامن ســال و مشهد را هم ســال بعد گرفتند. این بار 
آن ها ده ســال در مشهد ماندگار شــدند و نگرانی بسیار 
جّدی برای شــاه درســت کردنــد )قمــی، 1363: 875/2؛ 
ترکامن، 1335: 386/1(. بازپس گرفن خراســان و مشــهد 
از اولین دغدغه های شــاه عباس بود. مشــهد برای شــاه 
اهمیت بسیار زیادی داشت: هم از نظر جایگاه منطقه ای 
در شــامل رشق کشــور مهم بود و هم به عنوان مهم ترین 
پایگاه شــیعی که داخل قلمرواش قرار گرفته بود، جایگاه 

خاصی داشت؛ باقی مشــاهد امئۀ شیعه در عراق عرب و 
در اختیار عثامنی، رقیب و دشمن صفویان قرار داشت. 

شــاه با دشواری و تالش فراوان و به یاری بخت بلندی که 
از مــرگ پی درپی خان ازبک و جانشــینش پیش آمد، در 
آخر ســال 1006 ق. بر ازبکان چیره شد و شهر را بازپس 
گرفت )هــامن، 561/1(. ازبکان در زمان ترصف شــهر و 
زمان واسپاری و فرار از آن، به ویژه در هنگام اشغال شهر، 
خرابی و غارت زیادی به شهر وارد کردند؛ از جمله در حرم 
مطهر رضوی که هم اموال و هم در و دیوارش آسیب دیده 
بــود. از گنبــد طال نیز در هر دو زمان ذکری هســت؛ در 
هنگام فتح شــهر »عبداملؤمن خان حاکم در مشهد تعیین 
منوده، در وقت رفــن، میل طالی باالی گنبد مبارک را که 
شــاه جّنت مکان ]تهامســب[ ترتیب داده بودند، ترصف 
منــود« )ترکامن، 1335: 1/ 414 و 561(. ظاهراً این میل یا 
برگردانده و یا جایگزین شــد؛ چون دوباره هنگام فرار از 
شهر، از آن ذکری به میان می آید: »بعضی جهال]ی ازبک[ 
گفتند که چرا شهر معموری را به قزلباش گذاریم؟ شهر را 
غارت منوده محجر طالی رضیح مبارک حرضت امام ]...[ و 
میل مرّصع رس گنبد مبارک و آنچه از حلّی و زیور آســتانه 
باشد، ترصف منوده، روانه شویم«. )هامن، 1/ 561(. البته 
این اقدام دســت کــم دربارۀ میل یا طــوق مذکور عملی 
نشــد. پس یکی از کارهای شــاه عبــاس در مرتب کردن و 
بازســازی چهرۀ شــهر و حرم مطهر، تعمیر مهم ترین مناد 
و جلوۀ بیرونــی آن، یعنی گنبد طال بود؛ به ویژه این که با 
مرگ عبدالله خان ازبــک و فرزندش عبیدالله خان، ازبکان 
دیگر تهدیدی جّدی برای خراســان و مشهد نبودند و این 
ترصف ده ســاله، آخرین برگ مهم از تاریخ مشهد با قوم 

ازبک به شامر می رفت )سیدی، 1378: 150(. 
شــاه عباس پیشــرت نذر کرده بــود که اگر بتواند مشــهد 
را از ازبــکان پــس بگیــرد، پیــاده بــه پابــوس حــرضت 
رضا)علیه الســالم( بشــتابد. ســه ســال بعد از پس گرفن 
مشهد و با مساعد شدن اوضاع، او این وعده را عملی کرد. 
شاه زیرک از این فرصت حداکرث بهرۀ تبلیغی را برد و سفر 
پیــاده اش را از پایتخت تــازه اش، اصفهان آغاز کرد. وی با 
همراهان زیادی به ســوی مشهد رهسپار گشت و بعد از 
به روایتی 28 روز، 199 فرســخ رشعی را پیمود و از مسیر 
کویر به مشــهد رسید. او با چنین مقدمۀ مفصلی، دستور 
بازســازی و تعمیرات مهم در مشهد و حرم مطهر را صادر 
کرد و خود نیز ســه ماه زمســتان را در شهر ماند. در این 
مدت اغلب اوقات وی در حرم مطهر می گذشت. یکی از 
کارهای تعمیراتی حرم، بازســازی منای گنبد مطهر بود که 
انجام شــد )ترکامن، 1335: 611/1؛ منجــم یزدی، 1366: 
208 و 218(. ایــن تعمیرات و برخی افراد مهم دخیل در 

آن، در کتیبۀ دور گنبد ذکر شده است.
پیشــرت به گزارش شیرازی اشــاره شد که طالکاری گنبد در 
زمان تهامســب را »از سطح تا قبه« توصیف کرده بود؛ اما 

ش از کتیبۀ 1016ق.، کتیبۀ دیگری داشــته؛ 
گنبد پی

ش از طالکاری 
ت که این کتیبه پی

ش این اس
اما پرس

و روی کاشــی موجــود بوده، یــا در زمان طالکاری 

ت؟ 
اضافه شده اس

و رسزمین هــای رشقی صفویان، از جمله هرات و مشــهد 
یــورش می بردند. او که این گرفتــاری را از زمان پدرش به 
ارث برده و همچنان با این مسئله درگیر بود، توانست در 
ابتدای سال 935 ق. و در پنجمین سال حکومت، در حالی 
که هنوز شــانزده بهار از عمرش نگذشــته بــود، عبیدالله 
خــان ازبک را در جام شکســت داده و این قوم مزاحم را 
موقتاً از خراســان فراری دهد. شاه که پیش از جمع کردن 
لشــکر پریشــان و هجوم نهایی بر مهاجامن، به مشــهد 
رفته و در حرم مطهر از »حرضت شــاه خراسان استشفاع 
منوده« بود، در تصمیم نهایی برای هجوم به ســپاه ازبک 
بــه رسداران خود گفت: »نوعی کنید که ســپاه پراکندۀ ما 
مجتمع گردند که حرضت امام رضا)علیه الســالم( سلطنت 
به ما داد« )افوشــته ای نطنــزی، 1373: 13؛ قمی، 1359: 
178/1 بــه بعد(. بدین ترتیب بود کــه پس از پیروزی به 
مشــهد بازگشــت و تصمیم گرفت گنبد مطهر و گلدستۀ 
کنار آن را از طال بپوشاند. مورخ این دوره از نذر شاه برای 

این کار صحبت می کند: 
»]...[ قرین فتح و نرصت در ضامن عافیت و ســالمت به 
مشهد مقدس معلّی خرامید. و از جالیل تأییدات و میامن 
توفیقاتش آنکه در اوایل عنفوان جوانی و مبادی ســلطنه 
و کامرانی، در آن آســتانۀ کعبه نشــان از جمیع َمناهی و 
َمالهی تائب و نادم گردیده و ]...[ به شــکرانۀ این توفیق 
و وقــوع نرصت بر آن فریق، نذر فرمود که قبّۀ گنبدی که 
مرقــد منور و مضجع مطهر حرضت امــام االنس و الجن، 
علی بن موســی الرضا صلوات الله و سالمه علیهامست ُمطال 
ســازد و بعد از متّکن بــر رسیر خالفــت و جهانداری، به 
ایفای نــذر قیام منود« )هامن، 14(. جملــۀ آخر این نقل 
قول نشــان می دهد که احتامالً نــذر طالکاری گنبد مدتی 
بعد از این سال، حتی شاید بعد از 942 ق. ادا شده باشد. 
چنین چیزی با توجه به ناامنی ها و غارت های مکرر شــهر 
در ســال های بعد از 935 ق. دور از ذهن نیست )در این 
باره ر. ک. ســیّدی، 1378: 102 تا 107(. در ادامه، امکان 

این گامن بررسی می شود. 
تا سال 946 ق. که عبیدالله خان ازبک درگذشت، خراسان 
دامئاً توسط ازبک ها اشــغال و وانهاده می شد و مشهد و 
هرات، چندین بار میان آن ها و صفویان دســت به دســت 
گشــت؛ از جمله در سال 939ق. که شاه تهامسب مدتی را 
در مشهد گذراند )شیرازی، 1369: 90؛ قمی، 1359: 191(. 
به دلیــل همین آشــفتگی ها و حضــور و غیبت ها، برخی 
اخبار طالکاری گنبد را مربوط به ســال 940 ق. می دانند 
کــه به تاریخ کتیبــۀ طالی مورخ 939 ق. در دارالســیاده 
)قمی، بی تا: 79 و 80( – که اکنون موجود نیست- نزدیک 

می باشد. گزارش شیرازی در این باره چنین است: 
»گنبــد آن روضه را امر فرمودند که از طال مرتب ســازند، 
لهذا طالی خالص و زر نقد آن چه برای او می بایســت، از 
خزانــۀ عامره داده، مجمــوع آن گنبد را از ســطح تا قبّه 

به خشت طال مرتّب ســاخته، عربِت گنبِد فیروزه فام فلک 
گردانیدند« )شیرازی، 1369: 75(. 

در همین ســال 940 ق. بود که وی دستور داد بارویی استوار 
برای شهر مشهد ساخته شــود. کار این دیوار تا دو سال بعد، 
یعنی 942 ق. طول کشید )قمی، 1359: 191/1؛ ترکامن، 1335: 
63/1(. به دلیل وجود چنین مانعی، شــهر مشهد تا چند دهه 
بعد از غارت ازبــکان مصون ماند؛ یعنی به رغم ادامۀ هجوم 
ازبکان به خراســان تا 946 ق.، شهر مشهد از سال 942 ق. به 
بعد از ورود آن ها به داخل شهر، در امان بود. با امنیتی که در 
شهر به وجود آمد، شاید طالکاری گنبد از این زمان به بعد، به 

شکل جدی اجرا شده باشد.
به هر روی، شاه برای تحقق این تصمیم »مقدار شصت و سه 
من طال ]= 189 کیلوگرم )ر.ک. هینتس، 1368:[ به جهت گنبد 
و هفــده من ]= 51 کیلوگرم[ جهت میــل گنبد رصف منود« 
)افوشته ای نطنزی، 15(. طالکاری گنبد هم از جهت استفاده از 
پوشش فلزی بر روی آن و هم استفاده از جنس و رنگ طالیی، 
یک نوآوری و ابداعی خالقانه بوده که احتامالً تا آن زمان، در 
دنیای اســالم نظیری نداشــت. این منا به صورت خشت های 
مسی روکش شده با ورقه های نازک طال اجرا می شد. بعداً ایوان 
طالی نادری و ایوان طالی نارصی به همین شــیوه اجرا شــد. 
اسناد طالکاری ایوان طالی نارصی مربوط به دورۀ نارصالدین 
شاه نشان می دهد که ابتدا مسگران و صفاران ورقه های مسی 
را برش زده و پرداخته، به شــکل خشــت هایی قابل نصب بر 
بدنۀ آجری آماده کرده، سپس زرگران آن ها را مطاّل می کردند 

)سازمان کتابخانه ها، موزه ها...، سند شم. 40161/1(. 
ظاهراً شاه باید از این اقدام خود بسیار خرسند باشد، چون در 
تذکره ای که بعدها، خود شخصاً نگاشته، خوابی را به صورت 
پریشــان روایت می کند که در روزهای انتظار لشکرکشــی از 
هرات به حدود بلخ، دید: امام علی)علیه الســالم( در خوابش 
آمد و توصیه کرد »بعد از فتح سمرقند]کذا؟[1 گنبذ مرا، تو یا 
اوالد تو مثل گنبذ امام ثامن ضامن امام رضا علیه السالم بسازید« 
)تهامســب، 1363: 22(. به هــر روی رصف 240 کیلوگرم طال 
کــه هزینه ای هنگفت را می طلبید، انعــکاس تبلیغی زیادی 
می توانست داشته باشــد، مخصوصاً که در میان مردم چنان 

می منود که گنبد از خشت های متام طال پوشیده شده است.2 

1- باید بلخ )مزار رشیف فعلی( باشد که مقربه ای منسوب 
به امام علی )علیه السالم( دارد؛ نه سمرقند. 

2- عبدالکریم کشــمیری مورخ دورۀ نادر شــاه، هم زمان 
با نهضت طالکاری ایوان جنوبی و گلدســتۀ شاملی صحن 
کــه در این دوره به راه افتاده بــود، در این باره رفع ابهام 
می کنــد: »و ایــن ســخن که در اکرث بالد مشــهور اســت 
کــه گنبد آن حرضت را خشــت های طال بــه کار برده اند، 
اصلــی ندارد، مگر خشــت های طال عبــارت از تنگه های 
مس مطالی ُملّمع باشــد که دور گنبد مقدس آن حرضت 

چسبانیده اند«. )کشمیری، 1970 م.، 98(.
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می شــود. گاهی پیچش ســاقه ها کامل نیســت و به نظر 
می رســد این تفاوت هــا در تعمیرات بعدی وارد شــده و 
مربوط به اصل کتیبه نیســت. نوار حاشیه با زمینۀ سبز و 
نقوش اسلیمی تکرار شــونده، در باال و پایین کتیبه دیده 
می شــود. خوش نویس از کشــیدگی حروف »ی« برگردان، 
یک خط رستارسی در عرض کتیبه ایجاد کرده و با تقســیم 
آن بــه دو قســمت، یک کتیبۀ دو طبقه نگاشــته و چون 
طــول کتیبه و فضــای در اختیار هرنمند کافــی بوده، به 
مقتضای مکان و خیلی کم، از جمله در نقطۀ بسم الله، در 
ســه اندازۀ خیلی کوچک، کوچک و مطابق با دانگ قلم، 
از نقطۀ گرد اســتفاده کرده اســت. قوت دســت کاتب و 

ظرافت کار قطّاع اثر در نهایت هرنمندی است. 

دومین تعمیر و دومین کتیبه
شــش دهه بعد از تعمیرات دورۀ عباس، در ســال 1084 
ق. زلزلــۀ مهیبی مشــهد را لرزاند و خســارات زیادی به 
شــهر و حرم مطهر وارد کرد؛ از جمله گنبد مطهر شکست 
برداشت. تا دو سال بعد، خرابی گنبد که اهمیت بیشرتی 
داشــت، رفع شــد. کتیبه های چهارگانۀ پایین ســاقۀ گنبد 

راوی این تعمیرات است. 
شاه سلیامن صفوی )حکومت 1077 - 1105 ق.( به شیوۀ 
جّدش تصمیم گرفت کار تعمیرات زمان خودش را در یک 
کتیبــۀ جدید، بر منای گنبــد مطهر ثبت کند. بدین ترتیب 
در زیــر کتیبۀ دور گنبد، چهار کتیبــه در چهار قاب ترنج 
بازوبندی بزرگ اضافه شــد. این کتیبه ها را که به شــیوۀ 
کتیبۀ قبلی بر ورقه های مسِی روکش شده با طال، قطّاعی 
و نصــب کردند، محمدرضا امامی اصفهانی، خوشــنویس 
بزرگ آن دوره به خط ثلث جلی نگاشت. دربارۀ تعمیرات 
پــس از زلزله، یک کتیبۀ دیگر بــا همین تاریخ به صورت 
یک قاب طــال در باالی درگاه دارالســیاده به دارالحفاظ 

وجود دارد. 
این چهار کتیبه یک من دنباله دار را دربارۀ زلزلۀ مذکور و 
تعمیرات شــاه سلیامن روایت می کند. متنی که روایت گر 
عظمت حرم مطهر، خســارت وارده بر آن از زلزلۀ مهیب 

و آبادانی دوبارۀ آن توســط شــاه اســت. این من توسط 
آقا حســین خوانساری ادیب و فقیه برجستۀ دورۀ صفوی 
تنظیم شده )جعفریان، 895 و 896( و عبارات کتیبه های 
چهارگانــه، احتــامالً به دلیــل محدودیت انــدازۀ قاب ها، 

خالصه تر از اصل من است: 
»ِبســِم اللِه الرّحٰمِن الرّحیم، ِمن َمیاِمَن ِمَنِن اللِه ُســبحانُُه 
َع هِذِه الُقباَب  نیا ِبزیَنِة الَکواکِِب َو رَصَّ الّذی َزیَِّن الَسامَء الدُّ
لطاَن األعَدَل  راری أِن اْستََسْعد السُّ الُعلی ِبُدَرِر الثّواِقب الدُّ
األعظََم و الخاقاَن األفَخَم األکرََم أرَشَف ُملُوِک األرض َحَسبَاً 
و نََســباً و أکرََمُهم خلقاً و اَدبَاً ُمَرّوَج َمذَهب أجدادِه أألمئِّة 
املعصومیَن ُمحیی َمراِسم آبائِِه ألطّیّبیَن ألطّاِهریَن الّسلط
انُ بن الّسلطان بن الّســلطان شاه سلیامُن الحسینیُّ املوسویُّ 
َفوی بَهاُدرخان ِبتَذهیِب هِذِه الُقبِّة الَعرشیَّة املَملَکوتیَّة  الصَّ
َو تَزیینها و ترَشََّف ِبتَجدیِدها و تَحسیِنها إذ تَطَرََّق اإلنِکساُر 
مس  َهبیَُّه الّتی کانت ترََشََّق کَالشَّ و َســَقطَِت بُنیانُها]؟[ الذَّ
ِفی راِبعِة ]رائِــعِة؟[ النَّهار ِبَسبَِب ُحُدوِث الزّلزِلَِة الَعظیَمِة 
فی هِذِه البَلَْدِة الَکریَمِة الطّیبِة ِبَسَنِة أربََع و مثانیَن و ألٍْف 
و کاَن هِذِه التَّجدیُد الَجدیُد ِبِسَنَة ِستَّ َو مثَانیَن َو ألٍف«.

توضیحاتی به خّط نســتعلیق خفــی در برخی ترنج ها به 
چشم می خورد: 

در پایین ترنج دوم نوشته شده: 
نورانــی خضــــــــرای  قبــۀ  ایــن  زرگــر  باشــد  »کــه 
محمــد باقــر اب]؟[ حاجــی زمــان اســتاد جیالنــی«.
»کــــــــرده تقـــــــدیــر بریـــــــــن صــفحــــــــــــه
عمــــــــــل قاســم فـــــــــــرّاش حــرم رقــــــــــــــم

در پایین ترنج سوم نوشته شده: 
التوفیق علی الله«.

در پایین ترنج چهارم نوشته شده: 
»کتبة محّمدرضا اإلمامی اإلصفهانی« )تصویر شامرۀ 4(. 

چون ســاقۀ گنبد بلند اســت، ترنج ها بــه خوبی بر بدنه 
قرار گرفته و منای متناســب، زیبا و در عین حال متفاوتی 
به آن داده اســت. شــیوۀ خط، زمینۀ الجوردی و حاشیۀ 
ســبزکتیبه ها بــا کتیبۀ کمربنــدی گنبد به خــّط علی رضا 
عباسی هامهنگی دارد، اما به دلیل محدودتر بودن فضای 

تصویر 3: تاریخ عددی و حروفی 1010 و 1016 ق. 

در پایان کتیبۀ دور گنبد. 

تصویر 4: ترنج چهارم – نام محمدرضا امامی خوشنویس در پایین 

و تاریخ حروفی 1086 ق. در سمت چپ کتیبه. 

گزارش های دورۀ شــاه عباس متفاوت است. به رغم اشارۀ 
رصیح شــیرازی به طالکاری از ســطح تا قبّــه، منابع دورۀ 
شــاه عباس از کلامت »ظاهر گنبد« برای قسمت طالکاری 
تهامســب و »دور گنبد« برای طالکاری عباس اول استفاده 
و بر اضافه کردن سطح طالکاری توسط شاه عباس ترصیح 
دارند که در این باره رسدرگمی ایجاد می کند )منجم یزدی، 

.)218 :1366
طالکاری باالی گنبد را از تهامســب و طالکاری و ایجاد سه 
دریچۀ ساقۀ گنبد را کار عبّاس اول می دانند: »چون ظاهر 
گنبد را مرحوم مغفور شاه جّنت مکانی ]تهامسب اول[ به 
تنگۀ طال گرفته بود، نّواب کلب آســتان علی ]عباس اول[ 
دور گنبد را از بیرون خشــت طــال کردند و از جمیع بالد، 
از همه ِقســم اســتادان که در این امــر رضور بود، حارض 
ساختند« )منجم یزدی، 1366: 218( این نوع توصیف منای 
گنبــد این گامن را که کتیبۀ عبدالحق مربوط به منای پیش 

از طالکاری باشد را هم تقویت می کند. 
در این زمان شــاه عبّاس تصمیم گرفــت در جریان تعمیر 
یــا تکمیل منای گنبد، کتیبه ای به آن اضافه کند. یک کتیبه 
در امتــداد دور گنبد )تصویر شــامرۀ 2(. علت نگارش این 

کتیبه، اهمیت ســفر شاه به مشــهد بود. این سفر از چند 
جهت برای شــاه بســیار مهم و فرصتی با ارزش محسوب 
می شــد. از سویی ســفر پیاده از اصفهان به مشهد، اعالم 
عام و تبلیغی برای دو شهر مبدأ و مقصد بود. اصفهان که 
تازه پایتخت شــده بود و مشهد که به عنوان مرکز دینی و 
زیارتــی قلمرو صفوی و کعبــۀ مقصوِد و حّج فقرا معرفی 
می شد؛ از سوی دیگر عباس اول را شاهی مردمی، دین دار 
و ثابت قدم نشــان می داد که نذر دشوار خود را به چنین 
صورتی ادا می کرد. پس انعکاس هرچه بیشــرت این رویداد 

برای شاه بسیار مهم بود. 
چنین شد که در تعمیر منای گنبد، کتیبه ای در رشح همین 
ســفر و بازســازی حرم مطهر و گنبد اضافه گردید. به این 
ترتیب، در باال ترین و پربیننده  ترین دورمنای حرم، کتیبه ای 
در رشح اقدامات شــاه مقتدر صفوی بــرای آبادانی حرم 
مطهر احداث گشت. نوشته ای که در آن، تأکید می شد که 
شــاه از مال خالص خود این اقدامات را انجام داده است. 
تعمیرات شــش سال طول کشید و رسانجام در سال 1016 

ق. به امتام رسید.
ایــن کتیبــه را که یک قاب رستارسی در باالی ســاقۀ گنبد 
بــه خط ثلث جلی بر زمینۀ الجوردی اســت، خوش نویس 

محبوب شاه، یعنی علیرضا عباسی تربیزی نگاشت: 
»ِبســِم اللــِه الرّحٰمِن الرّحیم، ِمــْن َعظائِــِم تَْوفیقاِت الله 
ــلطاَن األعظَم َمْولٰی ُملوِک الَْعرَِب َو  ُســبحانَُه أْن َوفََّق السُّ
الَْعَجِم، صاِحَب النََّســِب الطّاِهِر النَّبَِویِّ و الَْحَســِب الْباِهِر 
، تُراَب اَقداِم ُخّداِم ٰهِذِه الَْعتَبَِة الُْمطَهَّرَِة الاّلُهوتیَِّة،  الَْعلَــویِّ
رَِة الَْملَُکوتیَِّة، ُمَروَِّج آثاِر  ُغباَر نِعاِل ُزّواِر ٰهِذِه الرَّْوَضِة الُْمَنوَّ
لطان،  لطاِن ابِْن السُّ لطاُن ابُْن السُّ أَجداِدِه الَْمعُصومیَن، السُّ
َفَوی  ــِر شــاه َعبّــاُس أَلُْحســینیِّ ألُْموَســویُّ ألصَّ أبُوالُْمظَفَّ
بَهاُدرخــان، فَاْستُْســِعَد ِبالَْمجی ِء ماِشــیاً َعلــٰی قََدَمیِْه ِمْن 
ــلطََنِة اصفهاَن إلٰی ِزیارَِة ٰهَذا الَْحــرَِم ااْلرََشِف َو قَد  دارِالسَّ
تَــرَشََّف ِبتَزییِن ٰهِذِه الُْقبَِّة ِمْن خالِِص مالِِه فی 1010 َســَنِة 

ألٍف َو َعرٍش َو تَمَّ فی َسَنِة ألٍف َو ِستَّ َعرشََة 1016«. 
داخل یک قاب کوچک در زمینۀ کتیبه درست زیر نام شاه 
عباس، نام خوش نویس به قلم نستعلیق آمده است: »کَتَبَُه 

اَلَعبد علی رضا اَلَْعبّاسی«. 
در داخل نوار حاشیۀ کتیبه، به خّط نستعلیق خفی داخل 

یک قاب کوچک آمده اســت: »عمــل کامل الدین محمود 
نازل یزدی 1015«. نحوۀ قرار گرفن هر نام در ســه بخش 
متفاوت کتیبه قابل توجه و منعکس کنندۀ مرتبۀ هر کدام 

است. 
کامل الدیــن محمــود یزدی احتــامالً هامن زرگر مشــهور 
آســتانه در دورۀ شاه عباس بوده است. کسی که در اسناد 
آســتان قــدس در 1011 ق. با عنوان امیــر محمود زرگر، 
تعمیرکنندۀ کرســی رضیح امام رضا)علیه الســالم( از او نام 
برده شــده اســت. ظاهراً وی فرّاش حرم هم بوده اســت 
)نقدی، 1391: 526 به نقل از اســناد آستان قدس(. تاریخ 
امتام کتیبه 1016 ق. یعنی شــش ســال بعد از ســفر شاه 
و امر به تعمیرات می باشــد )تصویر شــامرۀ 3(. در زمینۀ 
الجوردی کتیبه، نقوش ختایی به صورت ساقه های چرخان 
و برگ و گل، در البه الی حروف پیچیده است. این آرایه ها 
در ابتدای کتیبه با گل های پر تعداد اســت و به تدریج در 
طول کتیبه به نقوش اســلیمی شبیه شده و در آخر کتیبه 
بدون گل و تنها به شــکل ساقه ها و برگ های نازک تبدیل 
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گنبد مطهر را تذهیب منود«. این کتیبه به خط غالم حسین 
خادم کیمیا قلم مؤید دفرت آستانه است و متأسفانه تاریخ 
آن مخدوش شده و مشــخص نیست که دقیقاً کجا نصب 
بــوده؛ اما با توجه به وجود کتیبه هــای دیگری از وی در 
غرفه های صحن انقالب، که مربوط به حدود 1330 قمری 
به بعد است، باید منظور از تذهیب گنبد، هامن تعمیرات 
منا بعد از توپ بندی روس ها باشد؛ چون نیرالدوله دو بار، 
یکی در دهۀ بیســت قمری و دیگری در دهۀ سی قمری 
به حکومت خراسان رسید. اما کسانی مثل افضل امللک که 
رشح کارهای عمرانی وی در دهۀ بیســت را نگاشــته اند، 
اشــاره ای به گنبد مطهر نکرده اند )افضل امللک، بی تا: 55 
و 115(. عبــارت کتیبه دربارۀ تعمیــرات گنبد اغراق آمیز 
به نظر می رســد و منظور از تجدید تذهیب گنبد، تعمیر 
و تعویض خشــت های سوراخ شــده، باید باشد؛ زیرا آثار 
گلوله هــا تــا هنگام طــالکاری ســال 1357 ش. در برخی 

قسمت ها وجود داشته است )پاکدل، 1391(. 

چهارمین و آخرین تعمیر
تصاویــر گنبــد مربوط به دهۀ بیســت شمســی به بعد، 
فرســودگی و شکاف میان خشــت های منای گنبد را نشان 
می دهد. ظاهــراً در اوایــل دهۀ پنجاه شمســی تصمیم 
گرفته شد تا منای ایوان طالی صحن انقالب )صحن عتیق(، 
گنبد و گل دســتۀ طــالی کنار آن، به کلی نوســازی گردد. 
ســندی مربوط به خــرداد ســال 1355 ش. دراین باره، از 
مکاتبه میان درباِر پهلوی دوم و نایب التولیۀ وقت آســتان 
قدس عبدالعظیم ولیان، حکایت دارد. این ســند به آستان 
قــدس اجازه می داد »برای آب طــالکاری ایوان های طال و 
گنبد حرم حرضت رضا)علیه الســالم( از وجود کارشناســان 
و کارگران ماهر پاکســتانی استفاده کند«. پیشنهاد حضور 
افراد پاکستانی احتامالً به آقای ابوالحسن حافظیان رضوی 
بانی رضیح شــیر و شکر )ســاخته شده در 1338 ش.( که 
با هند و پاکســتان مراوده داشت )حافظیان، 1390: 16 و 
20( و یا تحصیالت ولیان در پاکســتان مرتبط باشد )مرکز 
بررســی اســناد...، 1379، 33؛ احتشــام کاویانیان، 1354: 
587(. از این مکاتبه پیداســت که تصمیم برای تغییر منای 

گنبد جّدی است. 
فراهم کردن مقدمات این کار مهم دو ســال طول کشید و 
پس از تعمیــر ایوان طال، رسانجام در خرداد 1357 تعمیر 
و بازسازی گنبد آغاز گردید )هامن، سند شم. 87385/88؛ 
پاکــدل، 1391(. چون کار زرگران پاکســتانی در طالکاری 
ایــوان موفــق نبود، آقای حســین پــرورش از طــالکاران 
اصفهانــی کار ایوان را متام کرد و پیامن کاری طالی گنبد را 
به اتفاق جعفر نوروزخان، آبکار تهرانی عهده دار گشــت. 
جدا از آب کاری، کار تعمیر، زیرســازی و نصب منا توسط 
استادکاران آستان قدس و به رسپرستی محمدصادق رأفتی 
)حامد مقدم( معامر آســتان قدس صــورت گرفت. گرچه 

کارگاه طــالکاری حرم مطهر در کار آب کاری نیز همکاری 
مؤثــر و نظارت کامل داشــت )پاکــدل، 1391( و به دلیل 
عملکــرد موفق این کارگاه، کار تجدید منای گلدســته های 
طال توســط زرگران آستان قدس انجام شــد )هامن، سند 

شم. 87385/27(. 
پس از برپایی داربست )هامن، تصویر شامرۀ 8(، بر روی 
متامی خشــت ها شــامرۀ ردیف درج و سپس از گنبد جدا 
گردید )هامن، تصویر شم. 2542( )تصویر شامرۀ 7(. برای 
ســاخت زیرکار مناســازی، ابتدا یک الیه بن و میل گرد به 
قطر 20 سانتی مرت روی پوشش آجری گنبد اجرا و سپس در 
زمان نصب منا، الیۀ دیگری از بن و میل گرد نازکرت به قطر 
10 ســانتی مرت، خشت های مســی کالف شده در یکدیگر 
را بــه بدنۀ گنبد محکم کرد )پاکدل، 1391(. خشــت های 
تازه از ورقه های مســی در هامن اندازه های اصلی 25 در 
38 ســانتی مرت بریده، حاشیه های اضالع گوناگون آن ها به 
صــورت مختلف کام و زبانه، خم و صیقلی شــد. لبه های 
برگشتۀ خشت ها برای میخ کردن به زمینه به صورت منظم 
ســوراخ شد و برای محکم کردن خشت در دل زمینۀ بتنی، 
دســتک هایی به پشت خشــت ها تعبیه گردید. )سازمان 

کتابخانه ها...، سند شم. 87385/5؛ پاکدل، 1391( 
در ابتــدا کار خوب پیش نرفت. شــتاب و ســوء مدیریت 
باعث شــد روکش طالی خشــت ها پوسته گردد و موجب 
توقــف موقت کار شــود )مرکز بررســی اســناد تاریخی 
وزارت اطالعــات، 1379: 426(. اســناد طالهــای تحویلی 
و صــورت طالهــای مرصفی بــرای کار نیز ایــن توقف را 
منعکــس می کند. خرابی طالکاری مربوط به اجرای ناقص 
مراحــل آب کاری و صیقلی نکردن خشــت ها بعد از آب 
طال بود )پاکــدل، 1391(. کار با آهنگ کندی ادامه یافت 
که انقالب اســالمی پیروز شد و دگرگونی اساسی در ادارۀ 
آستان قدس روی داد. این امر در اسناد مذکور و فهرست 
طالهــای تحویل شــده، پیداســت. مطابق اســناد، نصب 
خشــت ها که تا بهمن ماه ادامه داشته، متوقف و دوباره 
با اســتقرار حکومت جدید و تغییــر مدیریت، در تیرماه 
1358 آغاز می گردد )ســازمان کتابخانه ها...، اســناد شم. 
87831/77 و 87385/86(. امتام رســمی کار مناسازی گنبد 
در خرداد 1359 بود و تا این زمان، در چندین مرحله طال 
و ورقه های مســی تحویل کارگاه شــد )هامن، اسناد شم. 
87388/10 و 87389/2(. خشت های قدیمی برچیده و از 
طال زدوده می شد )هامن، سند شم. 87389/2(. مقرر شد 
برخی از آن ها در کار منای جدید اســتفاده شــود و برخی 
نیز به انبار رفت تا برای مناکاری گلدسته های طال استفاده 

گردد )هامن، سند شم. 87387/5(. 
مطابق صورت جلســۀ رســمی امتام کار، تعداد 7740 عدد 
خشــت در نوســازی گنبد به کار رفت کــه 7193 عدد آن 
جدید بوده است. 16808 کیلوگرم وزن خشت های مسی 
و 222/19 کیلوگــرم طالی تیزابی )با باال ترین عیار( جذب 

ترنج ها، عبارات درهم نگاشته و با ترکیب بسیارفرشده تری 
نســبت به کتیبۀ دور گنبد اجرا شده است. بیشرت نقطه ها 
نیز بــرای رعایت فضا، به صورت دایــره و کوچکرت از حّد 
معمول در میان کلامت قرار گرفته اســت. گردش دایره ای 
شــاخه های ختایی زمینه که به طور متناوب تکرار شــده، 
بســیار زیباســت. به رغم محدودتر بودن فضا، ختایی های 
زمینــه پرکارتــر از کتیبۀ دور گنبد بــوده، در فضای باالی 
لچکــی بــا یــک گل شاه عباســی به عنوان نقطــۀ رشوع 
ختایی هــا و یا یک عبارت توضیحــی، مانند نام کاتب و یا 

زرگر پر شده است )تصویر شامرۀ 5(. 

توپ بندی حرم و سومین تعمیر
در ســال 1330 ق. قزاق هــای روســی حامــی محمدعلی 
شــاه که بر ضد مرشوطه خواهان موضع داشتند، به عنوان 
بخشــی از واحدهــای نظامی روســیه وارد شــامل ایران، 
از جمله مشــهد شــدند. آن ها در پی درگیری با دسته های 
مختلــف مــردم که در حــرم مطهر جمعی تشــکیل داده 
بودنــد، آن جا را مبباران کرده، به مردم حمله کردند )ادیب 

هروی، 1327: 215؛ احتشام کاویانیان: 88(. 
این تهاجم که به »آشــوب آخرالزمان« و »عاشورای ثانی« 
مشهور شد، باعث خسارات فراوانی به مجموعۀ حرم مطهر 
گردید. به ویژه گنبد مطهر، رواق های اطراف آن و مســجد 
گوهرشاد آسیب دید )ادیب هروی، 1327: 217؛ خراسانی، 

1382 ق.: 636(. روس ها روی بام حرم رفته و با شکســن 
پنجره های گنبد طال، از باال به مردم تیراندازی کرده بودند 
)احتشام کاویانیان، 1354: 82( خسارت ها به بناهای حرم 
در حدود 130تا 250هزار تومان برآورد شــد )حسن آبادی، 
1389: 13 و 16(. تصاویــر متعددی از خرابی گنبد مطهر 
در این زمان در دســت است که میزان خسارت را تا حدی 
نشان می دهد. بنا به گزارش بدر فروزان هجده نقطه گنبد 
سوراخ شــده و گلوله های توپ میان دو پوش گنبد افتاده 
)فیض، 1364 ق.: 237( و همچنین بسیاری از خشت های 
طالکاری شــده را خراب کرده بود )تصویر شــامرۀ 13چند 
ماه بعد از این واقعه تعمیر گنبد مطهر آغاز شد. خراسانی 
از وجود داربســت چوبی اطراف گنبد و تعمیر آن اشــاره 
دارد )هــامن، 636(؛ اما تعمیر قســمت های دیگر صحن 
چند ســال طول کشید )احتشــام کاویانیان، 1354: 229(. 
مرتضی قلــی خان طباطبایی نایب التولیۀ وقت به حامیت 
مالی حســین میرزا نیرالدوله والی خراسان، حاج قائم مقام 
التولیه رسسلســلۀ ســادات رضوی و مــردم، کار تعمیر را 
انجام داد )هامن، 83(. وضعیت آســتان قدس و کشور در 
این زمان بدتر از آن بود که امکان نوسازی کلّی منای گنبد 
وجود داشــته باشد. در کتیبۀ ســنگی مربوط به اقدامات 
نیرالدولــه کــه به صورت مخدوش و ناقــص در فضای باز 
مقابل بنای هارونیۀ توس در معرض دید گذاشــته شــده 
)تصویر 6(، به عنوان اولین اقدام مهم او آمده که »مجّدداً 
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تصویر 6: کتیبۀ سنگی نیرالدوله

ب گنبد مطهر اشاره دارد 
که در آن به تذهی

)محوطۀ هارونیۀ توس(.

ت ها - 
تصویر 7: شامره گذاری و جداسازی خش

آخرین نوسازی منا در 1355 ش. 

آرشیو اسناد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و 

مرکز اسناد آستان قدس – تصویر شامرۀ 2542 

شده روی ورقه های مســی بود. 1/43 کیلو از این طالها، 
بازیابی شــده از خشــت های قدیمی بوده است )هامن، 
ســند شــم. 8738520/88(. میزان ضخامــت روکش طال 
شــانزده هزارم میلی مرت، یعنی چهار برابر ضخامت روکش 
قبلی اســت که به طریقۀ الکرتولیت اجرا و در سطح 700 
مرت مربع نصب شد )ادارۀ امور فرهنگی و روابط عمومی 
آســتان قــدس، 1362: 30(. روی هر خشــت 30 گرم طال 
مرصف شــد که البته این مقدار در خشت های ردیف های 
باالیــی گنبد که کوچکرت اســت، تغییر می کند )ســازمان 
کتابخانه ها...، ســند شــم. 87385/15(. این اولین بار بود 
کــه در طالکاری حرم مطهر، تکنیک آبکاری به جای روش 

سنتی چسبانیدن ورقه های طالیی به کار می رفت. 
حافظیان رضوی که پیشــرت کار تعویــض رضیح چهارم را 
عهده داشــت، در این کار هم منایندۀ تولیت آستان قدس 
و ناظر کار بود و به پیشــنهاد او، ســنگ فیروزه ای رنگی 
بر رسطوق جدید گنبد نصب گردید )سازمان کتابخانه ها، 
ســند شم. 87385/86(. این رسطوق را هرنمندان مشهدی 

در سیس آباد ساختند )پاکدل، 1391(. 
بــا نوســازی خشــت ها و طــالکاری، جلوۀ طالیــی گنبد 
درخشــنده تر و منا کامالً یک دست شــد. اضافه کردن یک 
الیه نــازک از بــن روی آجرهای گنبد، بهرت شــدن زیرکار 
و اجــرای دقیق تــر منــا را بــه ارمغــان آورد )ادارۀ امور 
فرهنگــی...، 1362: 30(. بعد از طالکاری گنبد مطهر، کار 
تعویض منای گلدسته های طال نیز آغاز و سال بعد به امتام 

رسید )هامن، سند شم. 87387/4(. 
در اثر اضافه شدن الیۀ 30 سانتی مرتی بن آرمه روی گنبد، 
طول زمینه اندکی بیشرت شد و فضا برای افزودن کتیبۀ این 
بازســازی فراهم گشــت. کتیبه ای که به صورت یک قاب 
مستطیل کوچک به خط نستعلیق بر زمینۀ سبز در انتهای 

کتیبۀ دور گنبد اضافه شد: 
»هــو العزیــز در آغاز پانزدهمین قــرن بعثت نبوی و در 
آســتانۀ ســال روز پیروزی انقالب عظیم اســالمی ایران به 
رهربی قائد اعظم امام خمینی تجدید طالکاری و تعمیرات 
گنبد مطهر انجام پذیرفت. صفراملظفر 1400 ه قمری ]آذر 

1359ش.[«. )تصویر شامرۀ 9( 

جمع بندی و نتیجه گیری
طــالکاری گنبد مطهــر رضوی کــه در میانۀ ســدۀ دهم 
هجری قمری، توسط شاه تهامسب اول صفوی انجام شد، 
شــاید اولین پوشــش متام فلزی، آن هم از نــوع طال، در 
گنبدهای اسالمی باشد. با توجه به گرفتاری های تهامسب 
و ناامنی های مشــهد، این اتفــاق باید بعد از 942 ق. رخ 
داده باشــد. نیم ســده بعد، عباس اول صفــوی این منا را 
بازسازی و کتیبه ای به آن اضافه کرد. ماجرای روکش کردن 
گنبد توســط تهامســب اول و تعمیر آن توسط عباس اول 
از جهاتی به هم شــبیه هســتند. هر دو اتفاق با اشــغال 

مشهد توســط ازبکان و بازپس گیری آن ارتباط دارد و در 
هــر دو مورد، نذر شــاه عامل انجــام کار و به عنوان یک 
عمل معنوی بزرگ بیان شــده اســت. همچنین دو کتیبۀ 
دور گنبــد و ترنج ها که به فاصلۀ هفتاد ســال از یکدیگر 
اجرا شد، مشــابهت زیادی دارند. هر دو کتیبه مربوط به 
تعمیرات و اعالم عام آن است. در هر دو کتیبه نام زرگران 
و کاتبــان آمــده که زرگران هــر دو دوره، فرّاش حرم هم 

بوده اند. 
طــالکاری گنبد احتــامالً در انتخاب منای طــالکاری برای 
گلدســته ها و ایوان جنوبی صحن انقــالب )صحن کهنه( 
توسط نادرشاه مؤثر بوده است. نوع خط، تکنیک اجرا و 
رنگ زمینه و حاشــیه در هر دو کتیبۀ گنبد یکسان است؛ 
همچنین رنگ الجوری زمینه و نقش اســلیمی و رنگ سبز 
نوار حاشــیه، در همــۀ کتیبه های طالی بعــدی در دورۀ 
افشــاریه و قاجاریه، دیده می شود: کتیبۀ نستعلیق ایوان 
رشقی دارالســیاده، کتیبه های نستعلیق اسپر و ثلث ایوان 
طالی نــادری )ایوان جنوبی صحن انقــالب( و کتیبه های 
نستعلیق ایوان طالی نارصی. می توان قدرت جلوۀ برصی 
و شخصیت برتر منای طال و کتیبۀ رستارسی علیرضا عباسی 
را در آثار طالکاری دوره های بعد به وضوح مشاهده کرد. 
آخرین تعمیــر منای گنبد یک روند زمان بــر و پیچیده از 
مرمت و بازســازی بود که تجربیات تــازه ای را به همراه 
داشــت. تجربیاتی که اعتامدبه نفس الزم را برای تعمیرات 
و طالکاری هــای جدید در فضاهای حــرم مطهر را فراهم 
کــرد و کیفیت و پایداری کار طــالکاری در حرم مطهر را 

ارتقا داد. 
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عامل زاده، بزرگ )1390(، دانشــنامۀ رضوی، تهران: شاهد با 
همکاری سازمان فرهنگی سیاحتی کوثر. 

عطــاردی، عزیزالله )1371(، تاریخ آســتان قــدس رضوی، 
تهران: عطارد، 3 جلد. 

فیض، عباس )1364 ق.(، بدر فروزان، قم: بنگاه چاپ قم. 
قمی، قاضی احمد )1359(، خالصه التواریخ، تصحیح احسان 

ارشاقی، تهران: دانشگاه تهران، ج اول. 
)1363(، ج دوم. 

کشــمیری، خواجه عبدالکریم ابــن خواجه عاقبت محمود 
)1970 م.(، بیان واقع – رسگذشــت احوال نادرشاه، تصحیح 
ک. ب. نســیم، الهور: ادارۀ تحقیقات پاکســتان دانشــگاه 

پنجاب. 
مرکز بررســی اســناد تاریخــی وزارت اطالعــات )1379(، 
رجال عرص پهلوی به روایت اســناد ســاواک – کتاب پنجم: 

عبدالعظیم ولیان، تهران: وزارت اطالعات. 
منجم یــزدی، مال جالل )1366(، تاریخ عباســی – روزنامۀ 

مالجالل –، به کوشش سیف الله وحید نیا، تهران: وحید. 
نقــدی، رضــا )1391(، »زرگری در آســتانه«، دایرة املعارف 
آستان قدس، مشهد: بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس 

رضوی. 
هینتس، والرت )1368(، اوزان و مقیاس ها در اســالم، ترجمۀ 
غالمرضــا ورهرام، تهران: مؤسســه مطالعــات و تحقیقات 

فرهنگی.

* از رسوران گرامی، استاد محمد پاکدل جهت بذل وقت و 
انجام مصاحبه، آقایان ســید رضا شالفروشان و حسن خانی 

برای هامهنگی مصاحبه سپاسگزاری می شود.
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قندیل:
در فرهنگ لغت های فارســی، واژۀ قندیل این گونه تعریف 
شــده است: چراغ، چیزی است كه در آن چراغ می افروزد و 
آن معرب كندیل است، چراغ دان، فانوس، پیه سوز. )دهخدا، 
1372، مدخــل قندیل( چراغی كه از ســقف آویزان كنند، 
شــمع چراغ دان. )شــمیم، 1379، مدخل قندیــل( مصباح، 
چراغ آویز، مشــعل كه از ســقف آویزان كنند، قندیل چراغ 
كنایه از خورشید و ماه)عمید، فرهنگ عمید، مدخل قندیل(. 
شــمعدان مخصوصاً   كه از ســقف آویزند)معین، فرهنگ 
معین، مدخل قندیل(. چلچراغ، شمعدان چند شاخه)محمد 
عیســی، بی تا، ص 59(. با توجه به تعاریف باال، مشــاهده 
می شود که در هرنهای تزیینی ایران، دو عنرص الف- شمسه 

ب-قندیل، به عنوان مناد نور به كار می روند. 

نور در متدن های رشقی:
هامن طور که می دانید نور در بیشرتآیین ها و متدن ها مورد 
توجه بوده و به همین دلیل در اكرث آن ها منادی را برای آن 
مشــخص كرده اند. ایرانیان پیش از زرتشت به وجود زروان 
معتقد بودند و خیر و رش را زاییدۀ او می دانســتند. جهان 
روشــنایی در باال و جهان تاریكی در زیر قرار داشته است. 
آن ها بیشــرت مظاهر طبیعت مانند خورشــید، ماه، كوه ها 
و ســتاره ها را می پرســتیدند؛ اما ارج و مقام خورشید بدان 
پایه بود كــه پیكر هرمز را به خورشــید مانند می كردند و 
به همین جهت گردونۀ مقدس خورشــید بین ایرانیان ارج 
و منزلتی خاص داشــت. )رضایــی، بی تا، ص 38( بعدها در 
آیین زرتشتی، آتش در همۀ شكل هایش از خورشید گرفته تا 
آتش خانگی مقدس بوده است. پیروان آیین زرتشتی بر این 
عقیده بودند كه آتش پرس و منایندۀ خداســت و با نیایش 
آتش، خود را در پیشگاه خدا می دیده اند.)هینلز،1385،ص4( 
هاشم رضی درکتاب جشن های آتش دربارۀ پرستش آتش و 

آفتاب به وسیلۀ ایرانیان چنین می نویسد:
  ...روشنی آتش و آفتاب تجلی اهورمزداست و اهورمزدا به 
وسیلۀ نور تجلی می یابد و نور مایۀ زندگی و خورشید افزار 

زندگی است.) رضی، 1383، ص 89(
هاشم رضی هم چنین در کتاب ادیان بزرگ جهان می نویسد 
کــه ایرانیــان متام عنــارص سود رســان طبیعت را ســتایش 
می کردند و خورشید را نیز برای اهمیت و سود ویژه اش در 

زندگی مادی محرتم می داشتند.) رضی،1344، 104(

نور در آیین اسالم:
در قــرآن کریم و هم چنین روایات اســالمی از چند چیز به 
عنوان نور یاد شده كه عبارتند از: 1- قرآن مجید)آیۀ 15 از 
ســورۀ مائده و آیۀ 157 از سورۀ اعراف( 2- ایامن )آیۀ257 
سورۀ بقره( 3- هدایت الهی )آیۀ 122 سورۀ انعام( 4- آئین 
اســالم )آیۀ32 سورۀ توبه( 5- شــخص پیامرب )آیۀ 46 سورۀ 
احزاب( 6- امامان و پیشــوایان كــه در زیارت جامعه آمده 

اســت »خداونــد شــام را نورهایی  آفرید كه گــرد عرش او 
حلقه زده بودید« 7- علم و دانش؛ در حدیث آمده اســت 
»علم نوری است كه خداوند در قلب هر كس كه بخواهد، 
افكند«.)مكارم شیرازی ،1361،ص 272(و هم چنین یکی از 
القاب خداوند متعال، نور است كه به معنی روشن، روشن 
كننده و روشنی بخش است و این اسم در قرآن مجید برای 
ذات احدیت پروردگار تنها یك بار در آیۀ رشیفۀ 35 از سورۀ 
نور به کار رفته است ) محمدی،1382، صص1007 و 1008(، 

ترجمۀ این آیه به رشح زیر است:
خدا نور )وجود بخش( آســامن ها و زمین اســت. داســتان 
نورش به مشــكوتی ماند كه در آن روشــنی چراغی باشد و 
آن چراغ در میان شیشــه ای كه تأللو آن گویی ستاره ایست 
درخشان و روشن از درخت مبارك زیتون كه با آن كه رشقی 
و غربی نیســت، رشق و غرب جهان بدان فروزانست و بی 
آن كه آتشــی زیــت آن را برافروزد، خود به خــود جهانی را 
روشــنی بخشــد كه پرتو آن نور بر روی نــور قرار گرفته و 
خدا هر كه را خواهد به نور خود هدایت كند واین مثل ها 
را خــدا برای مردم )هوشــمند( می زند و خدا به همۀ امور 

داناست. )قرآن كریم، سورۀ نور، آیۀ35(
این آیۀ زیبا؛ در طول تاریخ اســالم همواره مورد توجه اکرث 
مفرسین قرآن بوده اســت. در تفســیر مجمع البیان آمده 
است: به این علت در صفت خدا نور وارد شده كه هر فضل 
و احســان و انعامی از جانب خداســت. )الطربسی،1354، 
ص139( عبــدا... ابن عباس در این مــورد می گوید كه نور 
آن اســت كه خدای تعالی، ره منایندۀ اهل آســامن و زمین 
اســت. به هدایت او متعهد می شــوند و به نور او راه برند 
چنان كــه مرد رونده در تاریكی نســبت بر روشــنایی ماه، 
راه برد. ابی كعب نیز گفته اســت معنی آن است كه مزین 
السموات بالشــمس و القمر و النجوم آرایند ۀ آسامن ها به 
آفتــاب و ماه و ســتارگان و آرایندۀ زمین اســت به انبیا و 
امئه و علام و مؤمنان. )رازی، 1398 ق، ص217( در تفســیر 
املیــزان تألیف عالمه طباطبایی كلمۀ نور در این آیه چنین 

تعبیر شده است:
كلمۀ نور، معنای معروف دارد و آن عبارتست از چیزی كه 
اجســام كثیف و تیره را برای دیدن ما روشن می كند و هر 
چیزی به وســیلۀ آن ظاهر و هویدا می گردد. ولی خود نور 
برای ما به نفس ذاتش مكشــوف و هویداست. چیز دیگری 
آن را ظاهر منی كند... مراد از نور در جملۀ خدا نور آسامن و 
زمین است، نور خداست كه از آن نور، عاملی منشأ می گیرد. 
نوری كه هر چیزی به وسیلۀ آن روشن می شود. )طباطبایی، 

1363، صص 172 و 173(
در تفاســیری که به چاپ رسیده، آمده است که خداوند در 
این آیه، نور خود را به چراغ و آن كه در او چراغ باشد مثال 
زده است و گفته اند: مشكوه، كوه باشد بر دیواری كه آن را 
منفذ نبود و چراغ بر آن نهفته، و هم چنین آمده اســت كه 
مشــكوه عمود قندیلی اســت كه فتیله در آن است.)رازی، 

بررسی نقـــش مایه قنـــدیل )تجلی نور( 
در فرش های ایرانی

از عرص صفویه تا دوران معارص

چکیده:
نور در بیشــرت مذاهب و متدن های قدیمی، مورد توجه انســان ها بوده و اکــرث آن ها منادی را برای آن 
مشخص کرده اند. در طراحی نقوش سنتی ایرانی، دو عنرص شمسه)ترنج( و قندیل)چراغ( به عنوان مناد 
نور به کار می روند. شمســه کاربرد وســیعی در معامری، نگارگری و فرش ایرانی داشــته و دارد. اغلب 
اوقــات این عنرص تزیینی، مورد توجه صاحب نظران واقع شــده و در مورد آن مقاالتی نوشــته اند. اما 
نقشامیۀ دیگر)چراغ( نسبت به شمسه کاربرد کمرتی در هرنهای تزیینی داشته و شاید به همین علت 

مطالب کمرتی در مورد آن به نگارش در آمده است.
عنرص قندیل یا چراغ، با تفســیر عرفانی که از آیه 35 ســورۀ مبارکۀ نور می شود، مورد توجه هرنمندان 
هرنهــای صناعی قرار می گیرد، در نتیجه ســالطین و حکام در دوره هــای مختلف تاریخی، با توجه به 
اعتقادات مذهبی خود، ســفارش هایی جهت ســاخت این وســیله به صنعتگران می دهند. هرنمندان 
هرنهای صناعی، برای زیباتر دیده شــدن دســت ساخته هایشان آیۀ 35 ســورۀ نور را همراه با نقوش 
گیاهی تزیین می کرده اند. اغلب این وســایل زیبا و گاه نفیس، روشــنایی رسدر ورودی بناها، طاق ها و 
محراب های مســاجد و مقابر را تامین می کردند. با گذر زمان طراحان ســنتی با تاثیر پذیری از عنارص 
معامری، این عنرص را نیز در ترکیب بندی های کاشی، تذهیب، فرش و... به کار بردند که مورد توجه و 

اقبال مردم نیز واقع گردید.
مدارک مســتندی از فرش های ایرانی با نقشــامیۀ قندیل وجود دارد که قدمت برخی از آن ها به دوران 
صفویه می رسد. در دو گونۀ متفاوت از فرش های عرص صفویه، می توان این نقشامیه را مشاهده منود 
که مهم ترین آن ها ســجاده ها هســتند که کارکرد عبادی دارند و دیگری قالی شیخ صفی)قالی اردبیل( 
است که در ابعاد بسیار بزرگی برای آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی تهیه و بافته شده است. با توجه 
به منونه های اشــاره شــده، می توان گفت قندیل در فرش های عرص صفوی بیشــرت کارکرد عبادی و یا 
مذهبی داشــته، به تدریج با گذشت زمان این کارکرد کم رنگ تر شده تا جایی که به یک عنرص تزیینی 
در برخی از قالی های امروزی تبدیل شــده اســت. در این مقاله سعی شده است سیر تحول نقشامیۀ 
قندیل در هرن فرش بافی ایرانی از دوران صفویه تا دوران معارص با توجه به مدارک موجود، مورد بررسی 

قرار گیرد.  
واژگان کلیدی:

قندیل، چراغ، صفویان، نور، سجاده، قالی شیخ صفی.

حسین کمندلو1

کارشناس ارشد پژوهش هرن / عضو هیئت علمی دانشکده هرن سمنان، گروه فرش



در كلیساها و صومعه ها شمع روشن می كردند كه هم مناد 
قربانی است و هم مناد عشق و حضور.) شوالیه، و گربران، 
هــامن، مدخل چراغ( »چراغی را نذر حرم كردن« به معنی 
»خود را وقف آن حرم كردن« و »زیر نظر فرشتگان نگهبان، 

محافظت شدن« بوده است. ) شوالیه، و گربران، هامن( 
در هرن اســالمی، این نقش در اوایل قرن ششم هـ. ق/12م. 
بــر روی محراب ها ظاهر گردید. احمد دانشــگر در کتاب 
فرهنگ جامع فرش ایران، علت رواج و استفاده از نقشامیۀ 
قندیــل در طراحی هــا را پــس از بیان تفســیرعرفانی این 
آیه توســط امام محمد غزالی در كتاب مشــكوة االنوار 
ذکــر می کند1، به صورتی كه این نقشــامیه در ســجاده ها 
و طرح هــای محرابــی رواج و گســرتش فراوانــی می یابد. 

)دانشگر، 1372، ص 365(
بر اســاس نوشتۀ علی سجادی در کتاب سیر تحول محراب 
در معامری اســالمی از آغاز تا حملــه مغول، قدیمی ترین 
نقشــامیۀ قندیل در ســنگ قربی از جنس كاشی فیروزه ای 
مشاهده شده است. تاریخ این سنگ قرب 1129م/526 هـ.ق 
و از شهر همدان به دست آمده است.)سجادی، 1375، ص 

209( )تصویر3(

نقش قندیل در هرن فرش بافی ایران:
در هــرن فرش بافی، این نقش مختص قالی های محرابی و یا 
سجاده ای است. بیشرت فرش هایی که این نقشامیه بر آن ها 
بافته شــده  متعلق به عرص صفویان اســت. اما با مطالعۀ 
نگاره های نگارگران ایرانی می توان گفت سابقۀ استفاده از 

این نقشامیه، به دورۀ تیموریان می رسد و شاید در دوران 
قبل تر نیز اســتفاده از آن در تزیین ســجاده ها رواج داشته 
ولی منونۀ مستندی از آن دوران باقی منانده است. در نگاه 
کلی به آثار نگارگری ایرانی مشاهده می شود که نگارگران 
مكتب های مختلف، با عنارص گوناگون زندگی ایرانی، فضای 
اثر خویش را زینت می بخشیده اند. یکی از این وسایل فرش 
بوده است و سطح اغلب این فرش ها با تزئینات رایج مانند 
انواع اســلیمی و ختایی و... تزیین می شده است. برخی از 
این دســت بافت ها که تعداد آن ها محدود است، مزیین به 
طرح محراب شــده اند و در زیر طاق محراب عنرص قندیل 
مشــاهده می شــود، به عنوان مثال می توانیم نگاره ای که 
در ســال 1423 م./826 هجری. برای کتاب خمســه نظامی 
در مكتب هرات توســط بهزاد طراحی و اجرا شده است را 
نــام بربیم. در این نــگاره، نگارگر، لیلی و مجنون به همراه 
اســتاد و دانش آموزان را بر روی فرشــی قرار داده است كه 
با ردیفی از ســجاده ها تزیین شده اســت. نكتۀ جالب در 
این قالی ها كه اصطالحاً سجاده صف نامیده می شوند،  قرار 
گرفن نقشــامیۀ قندیل در زیر طاق هر كدام از سجاده ها 

است.)تصویر 4(.

 در نــگارۀ دیگری که متعلق به ســال 1452م./856 هـ.ق 
است و اکنون در موزۀ بریتانیا نگهداری می گردد، شخصیتی 
مذهبــی )با توجــه به هالــۀ قدســی دور رسش( بر روی 
سجاده ای قرمز رنگ نشسته است. در زیر طاق این سجاده، 
نقشامیۀ قندیل به عنوان عنرصی تزئینی کار شده است كه 

س کاشــی زرین فــام – همدان 
تصویــر )3(: لوحــه قرب از جن

ت شــده با تزیین قندیل )مأخذ 
526ه/1129م. اولین منونه یاف

تصویر: علی سجادی، سیر تحول محراب در معامری اسالمی از 

ص377( 
تصویــر )4(: لیلی و مجنون در مدرســه از خمســه نظامی اثر آغاز تا حمله مغول، 

ف 
ب هرات 1432 م./841 هـ ق. قالی ســجاده ص

بهزاد، مکتــ

ت. موزه هرن مرتوپولین 
همراه با قندیل در زیر آن طرح شده اس

 )29.Ebadolah Bahari , Behzad, P :نیویورک )مأخذ تصویر

هامن، ص219( در تفســیر مجمع البیان مقصود از مصباح، 
چراغ آمده است و این كه باالختصاص زجاجه یعنی شیشه 
را ذكر می كند به خاطر این است كه از همۀ اجسام صاف تر 
و صیقلی تر اســت و چراغ در داخــل آن بهرت نور می دهد. 
)الطربسی، هامن، ص 365( در تفسیر املیزان متثیل چراغ در 

این آیه این گونه تفسیر شده:
خدای تعالی این نور را به چراغی مثال زده كه در شیشه ای 
قرار داشــته باشــد و با روغن زیتونی در غایت صفا بسوزد 
و چون شیشــۀ چراغ نیز صافی اســت، ماننــد كوكب دری 
بدرخشــد و فضــای آن نور علی نور را تشــكیل می دهد و 
ایــن چراغ در خانه های عبادت آویخته باشــد. )طباطبایی، 

هامن، ص171(
مشابه این تفسیر را در صحیفۀ زكریای نبی در آئین یهودی 
نیز می توان دید. در این صحیفه آمده است كه در دو سوی 
شــمعدان دو درخت زیتون ایســتاده اند و این دو درخت، 
روغن چــراغ را فراهم می كنند.)شــوالیه و گربران، 1385، 

مدخل شمعدان( 

نقش قندیل در هرن اسالمی:
نور در معامری اســالمی عالوه بــر بُعد مذهبی، كاركردی 
دوســویه دارد و با پرتوهای خود ســایر عنــارص تزیینی را 
مشــخص می منایــد و معموال نقــوش از آن مایه می گیرند. 
عنارص معامری در بناهای اسالمی و مواد تزئینی، آن طوری 
شكل می گرفتند كه نور را منكرس می كرد.) گروبه، 1380، ص 
173( نور كامل ترین مناد یگانگی خداست كه ذاتش در اكرث 
موجودات منكرس می شود بی آن كه دگرگونی یا كاهش یابد. 
آن را با چراغ آویخته در محراب، چلچراغ ها و شمعدان های 
درخشــان مفرغیِن مرصع به طــال و نقره و مقرنس هایی با 
وجــوه منظم و مشــبك های حایل كه در آن ها هندســه و 
نور به یاری یكدیگر، تجلی هستی را نشان می دهند بزرگ 
می دانند.)مشــیون ، 1380، ص 71( قندیل هــای مســاجد 
در دوران ســلجوقیان )1194-1037م/591-429هـ( بسیار 
معمولی تزیین می شــدند و گویا استفاده از این گونه اشیاء 
از دوران ماملیــك )1516-1250 م/922-648هـــ( بــه طور 
كامل رایج گردید.)كونل،1386،138( ارنست كونل در مورد 
صنعت قندیل ســازی و كابرد آن در هرن اسالمی چنین بیان 

می كند:
از اثاثۀ مهم مسجد، شمعدان است كه مخصوصاً نوع مجلل 
آن را در كنــار محراب قرار می دادنــد و اكرث آن ها را تزئین 
می كردند. برعكس چراغ های معلق، در آن زمان به اشــكال 
گوشــه دار كه اغلب بــه طرف باال نازك تر می شــد و دارای 
حبــاب نیز بود رایــج گردید و آن طور كــه معمول بود، در 
آن فلز نشــانده نشده بود بلكه فقط حكاكی گردیده و در 
نتیجۀ آزادگذاشن سطح برای خط و زیور، به صورت مشبك 
در آمــد. یكی از جلوه های خاص ابنیه مذهبی، قندیل های 
شیشــه ای مطال و میناكاری شــده ای بود كه در كارگاه های 

ســوریه باالخص حلب ســاخته می شــد... این قندیل ها در 
شكل باریك یا جمع شدۀ گلدان گونۀ خود بر بدنة بر آمدۀ 
دهانه گشاد و حلقه های شیشه ای برای عبور دادن زنجیر و 
آویزان كردن از ســقف تغییر كمی پیدا كرد. )كونل، هامن، 

138(  )تصویر1(

در هر مســجد شــامر فراوانی از این قندیل ها قرار داشت. 
تزییــن روی این قندیل ها گل هــای ختایی، عبارات و آیاتی 
از قرآن مجید یا ادعیه برای سالمتی سلطان و یا مدح وقف 
كننده بوده اســت. كریســتین پرایس در كتــاب خود بیان 
می كند كه بر بیشرت آن ها نشان خاص ثرومتندانی كه سفارش 
ســاخن آن ها را داده بودند می نگاشتند.)پرایس، بی تا ص 
87( )تصویر2( نذر چراغ در آیین مسیحیت نیز وجود داشته 
است. مسیحیان برای نذر و دعا در مقابل مجسمۀ قدیسان 
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بزرگ و دو عدد دیگر كه در اطراف قندیل بزرگرت قرار گرفته اند 
كوچكرت طراحی شده اند.)تصویر7(.

2_ قالی ســجاده ای که در اوایل قرن 17 م./قرن 11 هـ ق در 
ابعاد 107×161 ســانتی مرت طراحی و بافته شــده است. این 
قالی دارای ظرافت خاصی در طراحی و الگوبرداری از محراب 
مساجد است. كتیبه در این دست بافت نه در حاشیۀ اصلی، 
بلكه در باالی طاق محراب در فضای مستطیل شكل قرار گرفته 
است. در فرم های دایره ای شكل كه در هر لچك دیده می شود 
از عنرص خط استفاده شده است كه یادآور طرح های دایره ای 
شكل در طاق محراب های قدیمی است. از وسط طاق محراب 
به وســیلۀ زنجیر قندیلی آویزان شــده و در زیر قندیل ترنج 
كوچكی ترسیم شده است. از دیگر نكات جالب این سجاده، 
طراحی دو لچك كوچك در قســمت پایین آن است.حاشــیۀ 

سجاده نیز با تكرار یك واگیره تزئین شده است. )تصویر8(.
3-قالی شیخ صفی) قالی اردبیل(: این قالی از مسجدی واقع 
در اردبیل، محلی که در آن شــاه اســامعیل و نیای او شــیخ 
صفی الدین اردبیلی در آن مدفون شــده اند به دســت آمده 
اســت. بیتی از شــاعر بزرگ ایرانی، حافظ شــیرازی به خط 

نستعلیق بیان کنندۀ هدف ساخت این اثر است:
جز آستان توأم در جهان پناهی نیست

رس مرا به جز این در حواله گاهی نیست
عمل بنده درگاه مقصود کاشانی ســنه 946 )ادواردز، 1368، 

ص11(
الزم به ذکر است این قالی در عرص شاه طهامسب صفوی برای 
این آرامگاه بافته شده است و در اواخر عرص قاجار از آرامگاه 
خــارج و اکنون در مــوزۀ ویکتوریا و آلــربت لندن نگهداری 

می شود4.  این دســت بافت از آثار بی همتای هرن فرش بافی 
ایرانی و از شاخص های قالی بافی عرص صفوی است. آرتور آپم 

پوپ در مورد ترکیب بندی این قالی چنین می نویسد:
...اســلیمی های ترنج میانی، منودار جالل و وقار ارشافی است 
و این که به جای نظام معمول رسترنج ها، شانزده آویزۀ بیضی 
شکل را به صورت شعاع های پرتوافکن به کار برده اند، با توجه 
به زمینۀ زرد رنگ ترنج، داللت بر خورشید پرتو افکن دارد که 
درخشــندگی آرایه های درونی را دو چندان می سازد. اندیشۀ 
حرکت، که در متام این گونه فرش ها عمومیت دارد، در این جا 
تلویحاً به مقولۀ دیگری منتقل وتعبیر شده است که حرکت 
نور است به صورت پرتو افکنی و تأللو؛ و این تلویح در تبدیل 
رسترنج های برین و زیرین به قندیل ها یا چراغ های مسجد و 
محــراب به ترصیح گراییده اســت، که منزلت درومنایۀ نور 
پرتو افکن را به تبع تبلور آن در چراغ محراب تحکیم ساخته و 
به سورۀ نور مرتبط کرده است.)پوپ، آکرمن، 1387، ص2653(

قندیل هایــی که در این قالی طراحی و بافته شــده اند از این 
جهــت جالب توجه هســتند که دو قندیل از نظــر اندازه با 
یکدیگر تفاوت دارند؛ قندیل ســمت کتیبه، بزرگ تر از قندیل 
مقابلش طراحی شده است و هر دو قندیل با خطوطی به ترنج 
متصل شده اند. طرح کلی این فرش نفیس شاید نشان دهندۀ 
گنبد مسجدی است که مزین به  قنادیل طال شده است. الزم 
به ذکر اســت امروزه در برخــی از مناطق فرش بافی ایران به 

شکل رسترنج قندیل می گویند.)تصویر9(
به تدریج با گذر زمان و افول سلسلۀ صفویان در ایران، شاهد 
دســت بافت هایی هستیم كه با دقت كمرتی طراحی و بافته 
شــده اند. در یک منونۀ آن که در زیر معرفی شده است، این 

تصویر )7(: سجاده 119×157 سانیتمرت شامل غرب ایران، اوایل 

قرن 17م./11ه ق. موزۀ توپکایی استانبول

 Arthur upham Pop , A survey , 1168.P :مأخــذ تصویــر(
 )of Persian art

ایــران،  )8(: سجاده107×161سانتی مرت،شــامل غــرب  تصویــر 

مجموعهTurkish state قرن 17م./11 ه ق.

 )Arthur upham Pop, ibid ،1170.P :مأخذ تصویر(

تصویر )9(: قالی شــیخ صفی، قندیل در دو طرف ترنج مشــاهده 

ک کتیبه باالی فرش بزرگ تر از پایین
می شود قندیل نزدی

ت )مأخذ تصویر: اروین گانز رودن، قالی ایران-
ترســیم شده اس

ص39( 
شاهکار هرن، 

به وســیلۀ زنجیرهایی به مركز طاق متصل اســت. )تصویر5( 
آخرین نگاره، اثری است متعلق به بغداد یا غرب ایران كه به 
ســال 1461 م/ 866 هـ. طراحی و اجرا شده است2. این نگاره 
اكنون در موزۀ توپ قاپی رسای نگهداری می شــود و از نگارۀ 
لیلی و مجنون در مدرسه اثر بهزاد، كپی برداری شده است. در 
این اثر نیز نقش ســجاده صف به همراه قندیل هایی در زیر 

طاقهایی محرابی مشاهده می شود. )تصویر6(.
در دوران صفویــه بــه دلیل امنیتی که در ایران ایجاد شــد و 
حامیت شــاهان صفــوی از صنایع مختلف، شــاهد رونق و 
شكوفایی هرنهای ایرانی هستیم. از جملۀ این صنایع می توان 
به فرش بافی اشــاره كرد. از این دوران در حدود 1500 تا 2000 
تخته فرش به دســت آمده است كه مقدار اندكی از آن دارای 
طرح محرابی است و اغلب این دست بافت ها با توجه به ابعاد 
و نوع كتیبه شان به عنوان سجادۀ مناز )جامنازی( مورد استفاده 
قرار می گرفتند. آرتور آپم پوپ در جلد ششــم ســیری در هرن 
ایران  در مورد ویژگی های قالی های سجاده ای این دوران چنین 

می نویسد:
...بارزترین خصوصیات این قالیچه های ســجاده ای، که تقریبا 
در همۀ آن ها مشــهود است، اســتفادۀ فراوان از آیات قرآنی 
است. قسمت فوقانی در بخش برین، کامبیش همیشه پر از 
کتیبه هایی به خط نسخ است، چه از داخل قاب و چه بر روی 
زمینه حاشــیه، که معموال همراه است با لوح های خط کوفی 
چهارگوش)معقلی/بنایی(. هم چنین حاشیه های باریک درونی، 
که ممکن است اســتثنائا پهن بافته شده باشد و حاشیه های 
باریک برونی معموال در قسمت فوقانی سجاده دارای کتیبه 
اســت، و نوارهایی که اطراف محراب را مشخص می کند هم 
ممکن است دارای یک سطر به قلم نسخ باشد...)پوپ، آکرمن، 

1387، صص2679 و 2679(  
در بیش از 10 منونه ســجادۀ محرابی کــه از این دوران باقی 
مانده است و تصاویرشان در کتاب های مختلف آمده است تنها 
چند منونه همراه با قالی شیخ صفی )فرش اردبیل( به نقشامیۀ 
قندیل مزین شــده اند. در زیر به اختصار آن ها را معرفی می 

کنیم:
1_ســجادۀ محرابی که در اوایل قــرن 17م./قرن 11 هـ ق در 
ابعاد 119×157 ســانتی مرت در شــامل غرب ایران بافته شده 
است. در طراحی حاشیۀ اصلی این دست بافت، هرنمند طراح 
از نقش بازوبندی اســتفاده كرده اســت كه منونۀ شاخص این 
طرح در هرن قالی بافی صفوی به ویژه قالی معروف بقعۀ شیخ 
صفی الدین اردبیلی)فرش شیخ صفی( مشاهده می شود. كتیبۀ 
معقلی  هامنند دیگر آثار ســجاده ای عرص صفوی، در این اثر 
نیز مشاهده می شود3. عنرص خط در حاشیۀ فرعی اول و دوم 
نیز دیده می شود. در لچك ها و من قالی، فقط سه كلمۀ: الله، 
محمد و علی کار شــده اســت. در این دست بافت بر خالف 
دیگر آثار سجاده ای عرص صفوی، فضای لچك به وسیلۀ یك فرم 
بسیار زیبا و اصولی از من قالی جدا شده است. از نكات جالب 
دیگر این سجاده استفاده از سه قندیل در من قالی است. یكی 
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تصویــر )12(: ســجاده بافت حاج جلیل، اواخــر دوره قاجار، 

نقش قندیل به مرکز طاق آویخته شده است ابعاد 181× 142

)مأخذ تصویر: گانز رودن، هامن، ص176( 

تصویر )10(: ســجاده 1750م /1159 ه ق. 105×141 سانتی مرت 

محل بافت کاشان، موزه فرش ایران

)مأخذ تصویر: اروین گانز رودن، هامن،ص 144( 

تصویر )13(: قالیچه با نقش نامتعارف ترنج در وســط 

و قندیلهــای در مرکز و گوشــه های لچک، تهران 1890 

ابعــاد 135×215 ســانتی مرت )مأخــذ  م./1299 ه ق. 

تصویــر: اریک اشــنربنر، قالیها و قالیچه های شــهری و 

روستایی در ایران، ص128( 

تصویر )11(: سجاده محل بافت تربیز، نیمه قرن 19م./13 ه ق. 

Verona,Tiziano megolioyanzi مجموعه

 )the carpet، Enza melanesi،96.P :مأخذ تصویر(

تصویر )14(: منای قالی محرابی افشان شاه عباسی قندیلی – پرده ای 

دو رو1322 ه.ق/1904م. موزه فرش آســتان قدس رضوی. )مأخذ 

تصویر: آرشیو کتابخانه موزه آستان قدس رضوی( 

بی سلیقه گی در طراحی مشاهده می شود:
4- ســجاده ای در ابعاد 105×141 ســانتی مرت كه در كاشــان 
به ســال 1750 م./1165 هـ ق. بافته شــده است. استفاده از 
رنگ بندی نامناسب، خطوط شكسته و آوردن عنارص زائد مانند 
منرب، حوض )به عنوان ترنج( در من قالی تنها به زشت تر دیده 
شدن اثر كمك كرده است. در لچک ها، طراح با بی حوصله گی 
و بی دقتی من کتیبه ها را در قسمت چپ و راست به صورت 
قرینه آورده است. حاشیه ها با اسلیمی هایی که مشابه خطوط 
کوفی است، تزیین شده اند. قندیل در زیر طاقی مثلث شکل 
با کمرتین تزیین آمده است. با مقایسۀ این قالی با منونه های 
اشــاره شده در باال، می توان نزول قدرت طراحی و رنگ بندی 
در فــرش ایرانــی را در اواخــر عرص صفویه مشــاهده منود. 
)تصویر10( در کتاب قالی ایران شاهکار هرن در مورد این قالی 

چنین آمده است:
طرح خاص این قالیچه یاد آور نقش فرش هایی اســت که در 
هامن زمان در آناتولی بافته شده است؛ لکن وجود گره فارسی 
اســت که محل بافت آن را مشــخص می کند. از طرف دیگر 
سادگی طرح محراب و نقش حاشیه نزد بافندگان ایرانی آن زمان 

مرسوم نبوده....)گانز رودن، 2537، ص 145(.
از اواخر همین دوران شاهد اوج گرفن بی منطقی در طراحی 
قالی هستیم و اصول و قواعد زیبایی شناسی عرص صفوی کمرت 
در طراحی قالی به کار می رفته است. این جریان در دوران قاجار 
نیز ادامه می یابد. به تدریج پس از گذر از این مرحله فرش بافی 
ایران با حضور رشكت های خارجی برای تولید دست بافت های 
مورد نیازشــان رونقی دوباره می گیرد. رشکت های اروپایی در 
اواخــر دوران قاجار در مناطقی از ایران از جمله كرمان، اراك 
و همدان دفاتری تأسیس و محصوالت مورد نیاز خود را تأمین 
می كردنــد. در زیر چند منونه از دســت بافت هایی که از این 

دوران باقی مانده است به اختصار معرفی می شوند:
5 _  قالی سجاده ای  متعلق به اواسط قرن نوزدهم میالدی/13 
هـ ق. که در شــهر تربیز بافته شده اســت. در این سجاده با 
این كه از عنارص گوناگون طراحی ســنتی مانند ســتون، طاق، 
قندیل  و كتیبه استفاده شده است، اما تركیب آن ها با یكدیگر 
هیچ تناسبی ندارد. ستون ها كوتاه طراحی شده اند و قندیل تا 
قسمت پایین فرش امتداد یافته است. طراح با اینکه از نقش 
بازوبندی برای جدا سازی كتیبه های حاشیۀ فرش استفاده کرده 
است اما خطوط در هم بافته شده، عباراتی نا مفهوم و گنگ 

را بیان می كنند. )تصویر11(
6_ ســجادۀ جامنازی متعلق به اواخر دورة قاجار كه در شهر 
تربیز بافته شده است. نحوۀ طراحی این سجاده كه در ابعاد 
181×142ســانتی مرت بافته شــده اســت، یادآور سجاده های 
منطقۀ آناتولی است. نام بافندۀ این دست بافت حاج جلیل ذکر 
شده است5. طاق آن بر روی دو ستون قرار گرفته و پیچک های 
ختایی ستون ها را تزیین کرده اند. بر روی طاق محرابی عالوه 
بر قندیل، آویزهای کوچکی نیز مشــاهده می شود. نقشامیۀ 
قندیل تا پایین فرش، جایی که گلدان قرار گرفته، امتداد یافته 

اســت. طراح ســعی کرده از عنارص ایرانــی در طراحی فرش 
خویش استفاده کند ولی در این امر موفقیت زیادی به دست 

نیاورده است. )تصویر12(.
      7 _ قالیچۀ سجاده ای با نقش و طرحی نامتعارف که در سال 
1299هـ ق/1890میالدی در شــهر تهران در ابعاد 135×215 
سانتی مرت بافته شده است. در این سجاده، ترنجی بسیار بزرگ، 
در مرکز فرش طراحی شــده به طوری که قسمت هایی از آن 
بر روی ســتون های کناری فرش آمده است. در قسمت باالی 
ترنج، نقش قندیل که به وسیلۀ بند از مركز طاق آویزان شده، 
مشاهده می شود. هم چنین طراحی دو قندیل به صورت نیمه 
در دو قســمت پایینی لچك از ظرافت وزیبایی طرح کاســته 

است )تصویر13(.
 8- شاید بتوان گفت قالی پرده ای دوروی گنجینۀ فرش آستان 
قدس رضوی از شاخص های این دوران است. این دست بافت 
به خاطر حفظ اصالت های فرش مشهد و اجرای خوب آن ها 
در بین آثار معرفی شــدۀ این دوران شاخص تر است. قالی به 
صورت دو رو به همراه برشی در وسط بافته شده است. این 
قالی در محل عبور زائرین و مجاورین حرم مطهر حرضت علی 

بن موسی الرضا)علیه السالم( قرارداشته است. )تصویر 14(
ابعاد این دست بافت 321×410 سانتی مرت و تاریخ بافت آن با 
توجه به كتیبۀ آن 1322 هـ.ق/1904م. است. رنگ بندی قالی 
به همراه حاشــیۀ هراتی و گل های بزرگ شاه عباسی که در  
من قالی به کار رفته اند، گواهی بر اصالت این فرش است. نكتۀ 
جالب توجه این طرح اســتفاده از طرح قندیل در زیر طاقی 
است که به وسیلۀ دو لچك ایجاد شده است. این قندیل كه از 
طاق محراب آویزان شده است، با توجه به منگوله های تزئینی 
آن مشابه قندیلی است كه در موزۀ مركزی آستان قدس رضوی 

نگهداری می شود.)تصویر 15(
9 –یکی دیگر از منونه های شاخص این دوران، دست  بافتی است 
که به دســت هرنمندان کرمانی در حدود1927م/1346هـ ق 
خلق شده است. طرح این قالی گوشه ای از توانایی هرنمندان 
کرمانی را در بافت آثاری زیبا بر پایه تولیدات گذشته شان در 
عرص صفوی به منایش می گذارد. در این قالی نقشــامیه های 
اصیل هرن ایرانی و عرص صفوی با ترکیب بندی سجاده های چند 
طاقی آناتولی تلفیق و پس از عبور از صافی ذهن طراح خوش 
ذوق کرمانی، تبدیل به اثری کامالً ایرانی شــده است. در این 
دست بافت نقشامیۀ قندیل در زیر طاق میانی فرش به زیبایی 

اجرا شده است.)تصویر16( 
پس از افول دوران قاجار، در زمان حكومت پهلوی، برای قطع 
دســت بیگانگان از تولید فرش ایــران، ابتدا رشكت قالی ایران 
در سال 1310هـ .ش تأسیس گردید اما این رشکت در این كار 
موفق نبود. در ســال 1314هـ .ش رشكت ســهامی فرش ایران 
تاســیس گردید و تا قبل از انقالب به عنوان متولی فرش ایران 
شناخته می شد. برخی از استادان خوب فرش ایران با این رشكت 
همكاری كردند و منونه های خوبی از خالقیت در فرش ایرانی 
را  به منایش در آوردند. در زیر به یک منونه از دست بافت های 
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تصویر )16( قالیچه با طرح سه طاق )محراب( بافت کرمان، 

دوره کالســیک1927 م./1336 ه ق. هدیــه مصطفی کامل 

مأخذ تصویر: سیسل ادواردز، قالی ایران، ص264(



تصویر )18(: منای کلی قالی محرابی هفت شــهر عشــق )مأخــذ تصویر: اروین گانز 

رودن، هامن، ص 374( 

تصویر )20(: فرشته ای که به سبک نگاره معراج اثر سلطان محمد قندیلی از نور 

را حمل می کند )مأخذ تصویر: عکس از نگارنده( 
تصویر )21(: قالی ابریشــم لچک و ترنج بافت اصفهان، طرح مســجد شیخ 

لطف ا... درباال و پائین ترنج دو قندیل ترســیم شــده اســت. معارص ابعاد 

310×420 ســانتی مرت )مأخذ تصویر: جواد یســاولی، مقدمه ای بر شناخت 

قالی ایران، ص213( 

تصویر )19(: نگاره معراج، اثر ســلطان محمد، فرشته حمل کننده قندیل 
در جلوی حرضت محمد در حرکت اســت. )مأخذ تصویر: صور ارصافیل، 

هامن، ص 50(  شاخص این رشکت اشاره می کنیم:
10_  قالی محرابی- درختی كه با قلم توانای ابوالقاسم اماقانی6 
از طراحان خوب تربیزی اجرا و توسط رشكت سهامی فرش در 
ابعاد 190×320 سانتی مرت بافته شده است. طراحی این قالی 
یادآور کاشــی کاری های مساجد ایرانی در عرص صفوی است. 
اســتفاده از عنارص اصیل ایرانی و خالقیت در طراحی و رنگ 
در این اثر به خوبی مشاهده می شود.)تصویر17( قندیلی که 
در باالی درخت رسو کار شده است به بهبود ترکیب بندی کلی 
فرش کمک کرده است. چرخش شاخه های ختایی و پرندگان و 

گل های شاه عباسی، زینت بخش من این قالی نفیس است.
هم زمــان با کار رشکت ســهامی فرش، بخــش خصوصی نیز 
قالی های بســیار خوبی را در این دوران در شهرهای مختلف 
ایران مانند مشهد، تربیز، اصفهان، کرمان و... تولید می کردند. 
امــروزه فرش هــای تولید کننــدگان معتربی ماننــد صیرفیان، 
عمــو اغلی، صابر، صفدر زاده حقیقــی، ارجمند کرمانی و....

زینت بخش کاخ ها و موزه های ایرانی است. منونه ای که یکی 
از هرنمندان اصیل ایرانی در این دوران خلق کرده اســت، در 

ادامه معرفی می شود:
11- قالــی محرابــی- تصویری کــه در اواخــر دوران پهلوی، 
توســط هرنمندان اصفهانی بافته شده است. این قالی امروزه 
زینت بخش گنجینۀ فرش آستان قدس رضوی است. با توجه به 
تصاویر نقش شده در قالی، این اثر نفیس به هفت شهر عشق 
مشهور شده است. این دست بافت در سال 1353هـ ش/1974م 
طراحی و بافته شده است. ابعاد این قالی 370×460 سانتی مرت 
بوده و با توجه به كتیبه ای كه در آن دیده می شــود، در شهر 
اصفهان و در کارگاه حاج یدا... صفدرزاده حقیقی بافته شده 

است.)تصویر18(
من این قالی، هفت شهری را كه برای شیعیان مقدس و مورد 
احرتام اســت به تصویر کشیده است. زیبایی این دست بافت 
بیشرت به خاطر طراحی فرشتگانی است كه فضای بین شهرها 
را پر كرده اند. تركیب بندی فرشــتگان و حالت های پرواز آن ها 
تأثیرپذیری طراح از نگارۀ معراج حرضت رســول اكرم)ص( اثر 
سلطان محمد)تصویر 19( را نشــان می دهد؛ اما جالب ترین 
الهام در طراحی این قالی از این نگارۀ مکتب دوم تربیز، فرشتۀ 
حامل قندیل است كه در گوشۀ سمت راست پایین قالی ترسیم 
شــده اســت، قندیلی که یاد آور مکان مناز بــرای بینندۀ اثر، 

خواهد بود )تصویر20(.
در چند دهه اخیر به دالیل مختلف از جمله جنگ تحمیلی، 
تحریم ایران و دخالت نهادهای مختلف در امر تولید فرش و از 
همه مهم تر مدیریت های غیر اصولی كه در فرش ایران انجام 
شــد، رضبات و لطمه های جربان ناپذیری بــه فرش ایران وارد 
آمد. با این كه در این دوران شاهد اوج گرفن هرن طراحی فرش 
ایران در شهرهای اصفهان، تربیز و قم هستیم، اما مدیریت های 
غیر اصولی و افراد كم سواد چه از لحاظ برصی و چه از لحاظ 
مدیریتی، نتوانستند از این بركت به خوبی استفاده كنند. بیشرت 
قالی های شــاخص این دوران توســط بخش خصوصی بافته 

می شود که در زیر یک منونه به اختصار معرفی می شود:
12- قالی لچک و ترنج شیخ لطف ا... که طرح آن الگوبرداری 
شده از زیر گنبد مسجد شیخ لطف ا... است. ترنج بسیار بزرگی 
در مركز قالی طراحی گردیده هم چنین در قســمت های باال 
و پائین ترنج مرکزی دو قندیل طراحی و بافته شــده اســت.

)تصویر21(

نتیجه :
قندیل منادی از نور اســت. این عنرص با توجه به تفاسیری که 
مفرسین قرآنی از آن منوده اند ابتدا وارد هرن معامری می شود. 
طاق هــا، رسدرهــای ورودی و صحن های مســاجد، مزین به 
چراغ هایی می شود که اکرث واقفین آن، سالطین، حکام و ارشاف 
بودند. تزیین روی این قنادیل گل های ختایی به همراه عبارات 
و آیاتــی از قرآن مجید، به خصوص آیه 35 از ســورۀ نور بوده 
اســت. گاهی همراه با آیات قرآنی، دعا برای سالمتی سلطان 
و یا مدح وقف كننده نیز نوشته می شده است، گویا »چراغ را 
نذر حرم كردن« به معنی خود را وقف حرم كردن بوده است.

به تدریج سایر هرنهای تزیینی اسالمی از این عنرص استفاده 
می کنند. هم چنین هرنمندان طراح فرش این نقشامیه را بر روی 
سجاده ها و سایر زیر اندازهایی که در مساجد و بقاع متربکه 
به کار می رفته نقش می کردند. سابقۀ استفاده از این نقشامیه 
با توجه به نگاره های موجود، به عرص تیموریان می رسد؛ زیرا 
نگاره های با این نقشــامیه، در مکتب هرات کار شده است و 
به احتامل، ســنتی بوده که در زمان قبل تــر از آن ها نیز رایج 

بوده است.
اما منونه های شــاخص نقشــامیۀ قندیل، در فرش های عرص 
صفوی به چشــم می خــورد که بیان کنندۀ کارکــرد عبادی و 
مذهبــی آثاری اســت که این عنرص تزیینــی در آن ها به کار 
رفته اســت. با گذشــت زمان و افول حکام صفوی، این عنرص 
کاربرد مذهبی کمرتی می یابد. هر چند در بعضی از قالی های 
اواخر قاجار، به دلیل نوع کاربرد مذهبی شان این عنرص دیده 
می شود، اما بیشرت طراحان این عرص و هرنمندان بعد از آن ها از 
نقش قندیل بیشرت به عنوان یک عنرص تزیینی در طراحی قالی 
استفاده کردند. گاهی اوقات طراحی خوش ذوق با تاثیرپذیری 
از آثار گذشــتگان، دست به خلق دست بافتی زیبا می زند اما 
چون این آثار کارکرد تزیینی دارند و کاربردی)زیر انداز( نیستند، 
چندان منی تواند مورد بحث قرار گیرد. باید خاطر نشــان کرد 
امروزه در کمرت قالی ای این نقش استفاده می شود و در صورتی 
که هرنمند طراح از این نقشامیه استفاده کند توجهی به کاربرد 
معنایی و یا مذهبی آن ندارد و بیشــرت به چشــم یک عنرص 

تزیینی به آن نگاه می کند. 



پی نوشت ها:

1. امام محمد غزالی در فصل دوم رســالۀ خویش مراتب 
روحی بــرش را در پنج درجه بررســی می كند كه به رشح 

زیر است:
اول روح حســاس – كه معصومات را درك می كند كه هم 
در كــودك و هم در فرد بالغ وجود دارد. دوم روح خیالی 
– كــه آنچــه را حواس بــه ادراك مــی آورد در انبار ذهن 
نگهداری می كند. سوم روح عقلی – كه معانی مجرد را از 
حس و خیال متیز داده و ادراك می كند. چهارم روح فكری 
یا نظری اســت كه روابــط منطقی افكار را درك می كند و 
از مقدمات به نتایج می رســد. پنجــم روح قدس نبوی و 
روان پاك پیامربی كه خاص انبیاء و اولیا اســت و پرتوهای 
غیبــی در آن می افتد.ایــن ارواح پنج گانه، انواری اســت 
كه اصناف موجودات محســوس و معقول بــا آنها ظاهر 
می شــوند و به موازات اشیاء پنج گانه ای است كه در آیۀ 
نور به این وجوه آمده اســت مشكات )چراغ دان( زجاجه 
)شیشــه( مصباح )چراغ( شــجره )درخت( زیت )روغن(. 
روح حســاس در مقابل مشكات است زیرا انوارش از میان 
روزنه هــای حواس عبور می كند هم چون چراغ دان كه نور 
از آن بــه خــارج می تراود. روح خیالــی در مقابل زجاجه 
اســت؛ زیرا هــر دو از اصل، تار و غیــر لطیفند، اما قابل 
تصفیه و تهذیب. روح عقلی در مقابل مصباح است مركز 
تابش انوار عقل، زیرا چراغ نیز نور حسی می پراكند. روح 
فكری در برابر شــجره است به این معنی كه حیات فكری 
درختی ماند پر شاخ و میوه كه همه از اصل واحدی چون 
ســاقه و درخت می رویند. روح قدســی نبــوی در مقابل 
زیت اســت كه به چنان درجه ای از صفا و خلوص رسیده 
اســت كه نزدیك اســت بی متاس آتش نور دهد. ) غزالی، 

1364، صص 22 و 23(
 2. در كتاب باغ های خیال در مورد این نگاره  آمده است 
که در مكتب شیراز و به سال 881 هـ.ق/1476م. طراحی 

شده است.
 3. الزم به ذکر است در دیگر آثار سجاده ای عرص صفوی، 
چهار کتیبه معقلی طراحی وبافته شــده است اما در این  
اثر فقط دو عدد در گوشــۀ باالی حاشــیۀ اصلی طراحی 

شده است.
 4. گویا در ســال 1888م/1305 هجری متولی بقعه برای 
تامین هزینۀ مرمت طاق های فرو ریختۀ شبستان ، مصمم 
بــه فروش لنگه ای که فرســوده تر بــوده می گردد. رشکت 
انگلیســی زیگلر این قالی را می خرد و چون حاشیه هایش 
در حد مرمت ناپذیر آســیب دیده بــود، لنگۀ دیگر را هم 
خریداری و حاشــیه های به نسبت ســامل را به لنگۀ دیگر 
متصل می کند. گویا ســه ســال کار مرمت آن در استانبول 
بــه طول می انجامــد. در ســال 1891م/ 1308هجری هر 
دو تختــه را در لندن به رشکت فرش وی.جی.رابینســون 

می فروشــد.این رشکت، فــرش را 2500پوند قیمت گذاری 
می کند. موزۀ ویکتوریــا و آلربت با توصیه ویلیام موریس 
بــا جمع آوری اعانه، قالی را به ازای 2000 پوند خریداری 
می کند. سیروس پرهام معتقد است که این داستانی است 
که چند تن از فرش شناســان اروپایی ســاخته اند تا عمل 
تبدیل به احســن متولی بقعۀ شــیخ صفی به سبب تامین 
هزینۀ مرمت بقعه را توجیــه کنند، زیرا درآمد موقوفات 
بقعه کفایت می کرده است. دانیل واکردر مقاله فرش های 
دوران صفویــه که در کتاب دایرةاملعارف ایرانیکا به چاپ 
رســانده، در مورد محل نگهداری آن در ایران چنین آورده 
است»...مدت های مدید تصور می شــد برای آرامگاه جد 
صفویان در اردبیل بافته شــده اند، اما بررســی فرش ها و 
اندازه گیــری اتاق آرامــگاه به خوبی نشــان می دهد که 
فرش ها در واقع از حرم امام رضا)علیه الســالم( در مشهد 

به دست آمده اند «
  5. حــاج جلیــل از تولید کنندگان معــروف اواخر قاجار 
در شــهر مرند در نزدیکی تربیز کارگاه بافت داشته است. 
بافت قالی های او بســیار ظریف و همراه با نشان)کتیبه 
نام تولید کننده( بوده اســت. وهمین امر باعث شــهرت 
فرش هایش شــده اســت. برخی از فرش هــای محرابی او 
تحت تاثیــر ســجاده های محرابی منطقــه آناتولی بوده 

است.
 6. اســتاد ابوالقاســم اماقانی حدوداً از ســال های 1320 
الــی1362 در رشكت فرش ایران به عنوان رسنقاش فعالیت 
داشــت، او طراحی مجرب و كاردان بود. از اســاتیدی كه 
اســتاد از آن ها كســب فیض منوده بود می تــوان مرحوم 
میــرزا فیض الله و حاج رحیــم نقاش را نام برد. در دوران 
طراحی، از زیر دســت اســتاد، شــاگردانی هامنند استاد 
جعفر پاكدســت و اســكندانی و جواد هریســی، حســن 
رضایی، حاجی بلندی و .... پرورش یافته اند. او مرد فاضل 
و بســیار با نزاكتی بود و به متام سبك های طراحی ایرانی 

به طور كامل مسلط بود. 
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کاشی زرین فام؛ تاریخچه و فن اجرا 
پس از ســده ســوم هجری با روی کارآمدن سلســله های 
ایرانی همچون آل بویه، سامانیان و طاهریان، رسزمینهای 
غربــی و همچنین خراســان و ماوراءالنهــر در زیر لوای 
حکومت هــای ایرانــی بــه احیــای صنعت سفال ســازی 
پرداختنــد و در ایــن رهگذر با تولید ظــروف لعاب دار با 
رنگ و جالی طالیی، که بعدها به زرین فام شهرت یافت، 

تحولی اساسی در سفالگری اسالمی پدید آمد.
اهمیــت آرامگاه امام هشــتم شــیعیان در ایران و ارادت 
و عالقــه ایرانیان در حفظ و پاســداری از جایگاه معنوی 
ایشــان در طول تاریــخ باعث گردید تا بنــای حرم مطهر 
رضوی بــه یکی از مهم تریــن و زیبا تریــن مجموعه های 
آرامگاهــی در تاریخ هــرن معامری ایرانی-اســالمی بدل 
گردد. امــا از میان هرن های مختلفی کــه در تزئینات این 
بنا مورد استفاده قرار گرفته، کاشی کاری در فضای داخلی 
و خارجی بنا ســهم عمــده ای دارد و از میان شــیوه های 
گوناگونی همچون کاشی های هفت رنگ، معرق، معقلی و 
زرین فام، بی شک کاشی ها و محراب های زرین فام موجود 
در این مجموعه از جمله کم نظیر ترین آثار زرین فام تاریخ 

سفال سازی ایران به شامر می روند. 
از نخســتین مراکــز تولیــد ســفال زرین فــام می توان از 
شهرهای فسطاط، برصه و سامرا در قرون اولیه هجری در 
کشور عراق امروزی یاد کرد اما آغاز تولید سفال زرین فام 
در ایران را باید اواخر حکومت سالجقه در ایران دانست. 
احتــامال کشــف لعاب شــفاف و پس از آن ابداع کاشــی 
زرین فــام نتیجۀ حضــور صنعتگران و ســفالگران چینی 
در دربار عباســی بود که در اثنای پیروزی مســلامنان در 
جنگ سمرقند در سال 751 میالدی اسیر شده و به بغداد 
فرستاده شدند. اما ایرانیان با فراگیری فنون اجرایی کاشی 
زرین فام و ســاخن کوره های متناســب برای تولید آن در 
شهرهایی همچون کاشان، ســلطانیه و گرگان آثاری پدید 
آوردنــد که از نظــر رنگ و تنوع در طراحــی و نقش در 
قیاس با منونه های مشــابه تولید شــده در دیگر کشورها 
همچون عراق، سوریه، مرص و اسپانیا جایگاهی ویژه دارد. 
ســفال های زرین فــام )به ویــژه محراب ها و کاشــی ها( 
نه تنها به ســبب جالل و شکوه بلکه از لحاظ ویژگی هایی 
همچون رقم و تاریخ و شــامر فراوان آثار به جا مانده در 
مجموعه هــا و موزه های جهان امــروزه یکی از مهم  ترین 
و پیچیده  تریــن مباحث در میان هرنمنــدان و صنعتگران 
عرصه ســفال و رسامیک اســت. به رغم اینکه کاشی زرین 
فام و ســاخت بدنه های خمیر شیشــه ای ابــداع ایرانیان 
نیســت این ســفالگران ایرانی بودند که توانستند هر دو 
عامل را به ســطح جدیدی از تکامل هرنی و فنی برسانند، 
به طوری کــه بدون شــک آثار باقــی مانــده از دوره های 
مختلــف تاریخــی این رسزمین هم از لحاظ درخشــش و 
زیبایی و هم از نظر تنوع در نقوش، از منونه های منحرص 

به فرد کاشی زرین فام در جهان به شامر می رود.

براساس تحقیقات باستان شناســی، اکنون این نکته محرز 
گردیده کــه مرکز اولیه صنعت کاشی ســازی ایران شــهر 
کاشان بوده است. یاقوت حموی نویسنده کتاب معجم البلدان 
شــهر کاشان را با کاشی های زرین فام و مینایی اش معرفی 
می کنــد. )حموی، 1995: 296( امــا مهم ترین ویژگی این 
دوره، ســاخت محراب های بــزرگ و کتیبه های پیوســته 

خطی زرین فام بود. 
زرین فــام به فن رو لعابی اطــالق می گردد که حاصل آن 
تشــکیل یک الیه فلزی )طال مانند( با درخشــش قوس و 
قزحی اســت که در طیــف رنگ هــای مختلفی همچون 
قهوه ای، سبز کمرنگ، قرمز، نارنجی، زرد، آمرب و نقره ای بر 
روی لعاب از پیش پخته به وجود می آید. در این فن پس 
از پخت اولیه لعاب، الیه نازکی از ترکیبات مختلف مس و 
نقره به همراه گل اُخری بر روی لعاب از پیش پخته قرار 
داده می شــود که پس ازحرارت دهــی مجدد و در غیاب 
اکسیژن در اثر شکســت مولکولی ترکیبات فلزی یادشده 
تحت احیاء، الیه نازک فلزی روی ســطح لعاب می نشیند 
و پــس از رسد شــدن و متیز کردن قطعه کاشــی زرین فام 
با درخشــندگی فلزی قوس و قزحی ظاهر می شــود. نوع 
رنگ زرین فام حاصله براســاس ترکیب پیگمنت ها، میزان 

و مدت احیاء و طول مدت رسد شدن متغیر است.

تصویر1. بخشــی از محراب زرین فام مســجد میدان کاشان، 

اثر »حسن بن عربشاه« به تاریخ 623ق، موزه اسالمی برلین

ش هایی از محــراب زرین فام حرم مطهر رضوی، 
تصویر2. بخ

ب و نقاشی( 
سده 7ق، بدنه برجسته با قال

شکوه کاشی زرین فام 
در محراب های حرم مطهر رضوی

چکیده

در ســفال گری ایران، و از میان شــیوه ها و فنــون به کار رفته در تزئین ســفالینه ها، 
نقاشــی با لعــاب زرین فام یکــی از دشــوار ترین و در عین حــال زیبا ترین روش ها 
اســت. تنوع رنگ و منایش قوس و قزح مانند آن، که در اکرث موارد، به طور مســتقیم 
حاصــل تغییرعواملی همچــون ترکیبات پیگمنت ها و فعــل و انفعاالت داخلی کوره 
اســت، این فن را به یکی از جذاب  ترین شــیوه های تزئین در ســفالگری تبدیل کرده 
اســت. در همین راســتا، سال هاســت که در زمینه شــناخت ویژگی ها، فرمول و فن 
پخت ســفال های زرین فام، اختالف نظر فراوانی میان اهل فن و پژوهشــگران پدید 
آمده اســت. محراب های زرین فام حرم امام رضا)علیه الســالم( در اوایل ســده هفتم 
هجری همزمان با دســت یابی ســفالگران به فنون پیرشفته لعاب سازی، و استفاده از 
خمیر شیشه برای ســاخت بدنه، تولید گردید. فن ساخت و پخت لعاب زرین فام در 
سده های هفتم و هشتم هجری تقریبا منحرص به دو خاندان کاشی کار )زید و طاهر( 
از اهالی کاشــان بوده،که منونه های موجود در موزه و حرم امام هشتم)علیه السالم( 
از جمله بهرتین منونه های همکاری میان این دو خاندان ســفالگر به حســاب می آید. 
در این نوشــتار تاریخچه و چگونگی اجرای این نوع کاشــی و شکوفایی آن در قرون 
ششــم و هفتم هجری بررســی می گردد و همچنین محراب های زرین فام حرم مطهر 

رضوی توصیف می گردد.

واژگان کلیدی: کاشــی زرین فــام، محراب، ابوطاهر کاشــانی، ابوزید کاشــانی، حرم 
امام رضا)علیه السالم(، تزئینات معامری. 

کیانوش معتقدی*

* پژوهشگر هرن اسالمی



دورۀ ایلخانی
بزرگ ترین خانواده کاشی ساز کاشان در قرون هفتم و هشتم 
هجری که به صورت موروثی در این زمینه فعالیت می کردند 
خاندان ابوطاهر کاشانی بودند. همچنین دو استاد مشهور دیگر 
کاشــی گر نیز بوده اند که نام آن ها بر روی ظروف و کاشی ها 
خوانده می شود. یکی ابوزید محمد بن ابی زید نقاش مشهور 
به بطه که خود او در تهیۀ کاشــی های اتاقک بقعه و محراب 
حرم حرضت رضا)علیه الســالم( در مشهد و سنگ مزار متربک 
حرضت معصومه)علیها السالم( دســت داشت و دیگری سید 
شــمس الدین الحسنی که بهرتین کارش بشقاب بزرگ متعلق 
به مجموعه فوپولس است که مجلس اوقات خرسو شیرین را 
نشان می دهد و تاریخ آن جامدی االخر سنۀ 607 هجری است. 
با انقراض دولت ایلخانان در نیمۀ نخست قرن هشتم هجری، 
عرص طالیی تولید کاشی زرین فام پایان یافت. کاشی معرق، و 

گاه تک رنگ جانشین قاب های بزرگ زرین فام شد.
یکی از بســرتهای مهم معامری که عرصۀ اصلی کاربرد کاشی 
زرین فام نیز به شامر می رود محراب های اماکن مذهبی است.
شکل کلی محراب های زرین فام را می توان ادامۀ سنت ساخت 
محراب های گچ بری طاق منادار و سنگی دانست. این محراب ها 
را در سطحی برجسته ساخته اند و اجزای تزیینی محراب های 
سنگی و گچ بری و شــکل کلی آن ها در این آثار نیز مشاهده 
می شود. سطح این محراب ها حاشیه سازی و قاب بندی شده و 
بر حواشی کتیبه های ثلث، کوفی، نقوش اسلیمی، گل و برگ های 
تزیینی نقش گردیده و یک، دو یا سه طاق منا با ستون هایی در 
پایه دارند. همچنین در وسط طاق منای زیرین معموالً نقش یک 

قندیل آویخته وجود دارد. )تصویر4(

از طرفی در بیشــرت موارد، ســنگ قرب برخی از اشــخاص 
را در کنــار محــراب قــرار می دادند که عمومــاً همزمان 
با محراب ســاخته شــده بود. اکرث ایــن لوحه ها را همین 
خاندان های کاشی ساز کاشانی ساخته اند و از لحاظ جنس 
و طــرح و نقش با محراب های کاشــی مطابقت دارند به 
جز کتیبه هایشــان که ازنظــر من با هم اختــالف دارند. 
قدیمی  تریــن لوحه )ســنگ( قرب کاشــی زرین فام مربوط 
به لوحۀ مضجع حرضت معصومه)علیها السالم(می باشــد 
که در ســال 602ق توســط ابن ابی طاهر ســاخته شده 
اســت. این مجموعه از کاشی ها و محراب های تاریخ دار، 
را اعضــای ســه نســل از یک خانوادۀ ســفالگر کاشــانی 

ساخته اند.
از میــان منونه هــای کاشــی زرین فــام به دســت آمده از 
دوره های مختلف هرن سفالگری ایران، شاید قدیمی  ترین 
کاشی شناخته شده، کاشــی تاریخ دار موزۀ اسالمی برلین 
باشد، که برای مقربه سید علی بن احمد الحسینی در تاریخ 

529ق ساخته شده است. 

محراب های زرین فام حرم مطهر رضوی 
ابداع محراب های گسرتده با انواع خطوط به ویژه گونه های 
مختلــف کوفی، و به کار گیری انواع گره های هندســی با 
نقوش اسلیمی طوماری و گل اسلیمی ها در البه الی کتیبه 
و اسپرهای خط با برگ های پهن و نیز گودی و برجستگی 
نقــوش، موجب تحولی عظیم و خلق شــاه کارهای عظیم 
در تزئینــات محراب هــای دوره ایلخانی گردید. در همین 
راستا، در حرم مطهر امام رضا)علیه السالم( نیز سه محراب 
زرین فام وجود دارد که با نام های پیش روی مبارک، باالی 
رس و پایین پای مبارک شناخته شده اند، و طی فعالیت های 
ســاختامنی در ســال های 1340-1344ش از محــل اصلی 
خود جدا و در محل موزه آستان قدس نگهداری می شود. 
بنــای آرامگاه امام هشــتم نه تنها مرکــزی دینی، بلکه در 
متام روزگاران نهادی سیاســی با منزلتی واال بوده اســت. 
این بنا همواره در کانون شــهر مشــهد، در برگیرنده متام 

کارکردهای معنوی و مادی بوده است.
گفتنی اســت کاشی های زرین فام نیز در تزیینات داخلی 
روضــۀ منوره حــرم اســتفاده گردیده، که در شــکل ها و 
اندازه های مختلفی همچون ستاره هشت پر در اندازه های 
مختلف، ســتاره شــش پر، چلیپا )صلیبی( و چهارگوش )با 
نقوش برجســته(، همچنین شش و هشت ضلعی خشتی 
با نقاشــی زرین فام هم زمان با ساخت محراب ها تولید و 
در آنجا نصب گردیده اســت. البته گاهی نیز به مقتضای 
محــل نصب به اندازه های غیــر معمول و همراه با کتیبه 
ســاخته می شده اســت. درحقیقت هرنمندان اسالمی در 
زمان های مختلف و مکان های گوناگون، اصول هندسی را 
در طرح الگوهای عملی در پیشۀ خویش به کار می گرفتند 
و براســاس نظم و تکرار نقــش مبنایی، طرح را در رسارس 

ش قندیل 
ث و نق

تصویــر4. دو محراب زرین فام با کتیبــۀ ثل

آلربت، لندن)چراغ( در طاق منــای زیرین، دورۀ ایلخانی، مــوزۀ ویکتوریا 

بدنــه کاشــی های زرین فام همواره به دو شــکل تخت یا 
خشــتی با سطح برجسته تولید می شد )تصویر 2( از جمله 
زیبا ترین کاشی های خشتی برجسته می توان از کاشی های 
نقش برجسته تخت سلیامن و مرقد امام رضا)علیه السالم( 
و حــرضت معصومه)علیها الســالم(یاد کرد. در این شــیوه 
ابتدا قالبی منفی از سطح کاشی )شامل نقشی که برجسته 
می شد( ساخته می شد و پس از خشت زنی ابتدا بدنه کاشی 
پخته و ســپس با غرق کردن بدنه در لعاب قلع )لعاب اپک: 
که ترکیبی است از اکسید قلع و لعاب ترانس(، روی آن را 
از الیۀ سفید رنگ پوشانده و دوباره درون کوره می پختند. 
در پخــت آخر لعاب زرین فام را هرنمنــد نقاش )که غالباً 
هامن ســفالگر و سازنده کاشی بود( روی سطوح برجسته 
می کشــید و یا به صورت الیه ای بســیار نازک از لعاب در 
فضای منفی نقش می پاشــید و اشــکال گیاهی و خطوط 
را با خراش به وســیله یک جســم نوک تیــز ایجاد می کرد. 
در برخــی از منونه ها عالوه بر رنگ ســفید زمینه و رنگ 
زرین فام، از لعاب الجــوردی نیز برای قلم گیری و یا رنگ 
اندازی در برخی از قســمت ها استفاده می شد. البته این 

عمل در هنگام دومین پخت انجام می گرفت. 
گفتنی اســت، بهره گیــری از بدنه هایــی از جنس »خمیر 
شیشــه« یا »خمیر سنگ« و ســاخت قالب هایی از جنس 
چوب در کنار ساخت کوره های متناسب برای احیاء لعاب 
زرین فام در پخت ســوم، همه و همه زمینه ســاز ساخت 
منونه هایــی کم نظیــر در زمینۀ ســاخت کاشــی در ایران 
بوده اســت. کوره ها اغلب مجهز به کــوران، رو به باال با 
ســاختاری گرد یا بیضوی بود. یعنی شــامل اتاقی در زیر 
به مثابه آتشــدان. ابوالقاســم مورخ دربار مغول و عضو 
خاندان ســفالگر ابوطاهــر در کتاب عرایــس الجواهر و 
نفایس االطایب به سال 701 ق /1301 م است توضیحاتی 
دربــارۀ فن ســاخت و ترکیب مــواد زرین فام و ســاختار 

کوره های آن عرضه کرده است. 
گفتنی اســت دربــارۀ رنگ ســفالینه های زرین فام اگرچه 
بســیاری از رنگ ها از جایگاه ویژه ای متناسب با فرهنگ 
هر منطقه برخوردار اســت باید بــه خصیصه زرین بودن 
ایــن کاشــی ها و محراب ها نیــز توجه کــرد. درحقیقت 

درخشــندگی و شــفافیت طالیی سبب می شــود تا مظهر 
»روشنی و تابناکی خلوص و پاکی الوهیت« شناخته شود. 
مســئله ای که در ســاخت ســفال زرین فام اهمیتی ویژه 

دارد. 
همچون که ســید حســین نرص گوید: »زیبایی بخشیدن به 
ماده، موجب زدودن کدورت آن، و تبدیل ماده به مظهری از 
مراتب برتر وجود، هدف سنتی را به مفهوم هرن قدسی معنا 
بخشید. رشافت بخشیدن به ماده و تبدیل فلز پست به طال، 

متثیلی از جسم انسان در روز رستاخیز به شامر می رود.« 

سفال زرین فام در قرون ششم و هفتم هجری 
علی رغــم ویرانی کشــور و رکود فعالیت هــای هرنی در 
اثر حمــالت مغوالن در قرن هفتم کاشــی های موزاییکی 
با نقوش ســاده و لعاب فیــروزه ای، از مهم  ترین ابدعات 
ایرانیــان در قــرون ششــم و هفتم بود. از آثار به دســت 
آمــده چنیــن برمی آید که کاشــی هایی بــا چنین کیفیت 
قبل از قرن ششــم هجری در ایران ســاخته نشــده بود و 
منونه های قبلی با کاشــی های کارگاه کاشــان- که شاخص 
عالی  تریــن آثار را تولید می کردند- در کیفیت ســاخت و 
نقــوش کامالً متفاوت اند. گفتنی اســت، در دوره ایلخانی 
کاشــی کاری هامنند آجرکاری و گچربی با شــیوه ای جدید 
آغاز گردید و جهت تزئین و استحکام بخشی به بنا کاربرد 
ویژه ای یافــت. به همین علت باید دورۀ اوج شــکوفایی 
و پیرشفت کاشــی های زرین فام ایــران را پس از انقراض 
سلســله ســلجوقی و دهه های آغازین قرن هفتم هجری 
دانســت. با آغاز دورۀ شکوفای کاشی کاری و رواج آن در 
تزئین بناهای مذهبی همچون حرم امام رضا)علیه السالم(، 
مســجد قهرود، امامــزاده جعفر دامغــان و غیره و عالقه 
خاص شاهان مغول به تزئین کاخ ها همچون کاخ آباقاخان 
در تخت ســلیامن سنت ساخت کاشــی با لعاب زرین فام 
بیــش از پیش مورد توجه ســفالگران قــرار گرفت. لیکن 
به نظر می رســد که مرکز اصلی تولیــد لعاب زرین فام، از 
ابتــدای دورۀ ایلخانی تا نیمه قرن هشــتم هجری هامنند 

دوران قبل در کاشان بوده است. )تصویر 3( 

تصویر 3. کتیبه نقش برجسته زرین فام، به خط ثلث، ساخت کاشان، 

احتامالً برای مزار شیخ عبدالصمد نطنزی



حاشیه پایین محراب به خط ثلث برجسته با لعاب الجوردی 
بر زمینه ای از اســلیمی های در هم پیچیده زرین فام چنین 
نوشته اند: »فی ربیع االخر سنه عرش و ستامیه«. )تصویر7( 

تصویر 7. تاریخ ساخت در حاشیه پایین محراب

همچنین رقــم محمد بن ابــی زید نقاش کــه احتامالً کار 
نقاشی و خوشنویسی بخشی از محراب را بر عهده داشته 
در مرکز محراب و در حاشیه پایینی طاق منای دوم با خط 
رقاع با لعاب زرین فام نوشته شده است. تصویر8. امضای 
ابوزید روی تعدادی از کاشی های ستاره ای شکل، به تاریخ 
اولین دهه ســده هفتم هجــری )بین 600 تا 617 ه.ق( و 
نیز نقاشی هایی بر ظروف زرین فام نیز دیده شده است.

 

تصویــر 8. رقم زید بن محمد بن ابی زیــد نقاش، در محراب پیش روی 

مبارک، تاریخ 612ق، کاشان

ب. محراب باالی رس مبارک 
ایــن محراب که از نظــر ابعاد کوچک  ترین محــراب از این 
مجموعه به حســاب می آیــد، در تاریخ 640 ق در کاشــان 
و به دســت علی بن محمد ابی طاهر ساخته شده است. نام 
ســازنده این اثر را در کتیبه بزرگی در حاشــیۀ پایین محراب 
به خط برجسته ثلث جلی به رنگ الجوردی نوشته اند. این 
محراب به دلیل جداسازی نا مناسب از محل خود، آسیب های 
فراوانــی دیــده. این اثر یک حاشــیه دارد کــه درون آن دو 
طاق منــا با پایه و رس ســتون های گلدانی شــکل وجود دارد. 
بر روی محراب آیات 78 و79 ســورۀ ارساء )حاشــیۀ اصلی(، 
آیۀ 18 ســورۀ آل عمران )طاق منــای اول(، آیات 190 و 191 
سوره آل عمران )حاشیه طاق منای دوم( با خطوط ثلث و نسخ 

نوشته شده است. )تصویر 9( 
ایــن محراب از نظر طراحی حتی از محراب مســجد میدان 
کاشــان اثر محمد بن عربشاه نیز ســاده تر است. با این همه 
سازنده آن علی بن محمد سعی کرده است که در قالب گیری 
و طراحی پیرو شــیوه با صالبت و برجسته پدرش باشد. وی 
احتامالً طراحی و اجرای محراب بزرگ دیگری را نیز برعهده 
داشته، که قطعاتی از آن در کاوش های باستانی شهر قدیمی 
گرگان یافت شــده و مهدی بهرامی در کتاب ســفالینه های 
گرگان گزارش کاملی از آن عرضه کرده است. ظاهرا به سبب 
کاشــی رقم دار موجود، وی هــامن قالب محراب حرم مطهر 
رضوی، که در ســال 640ق به کار برده بود را دوباره استفاده 

کرده است.

توانایی هرنی علی بن محمد در دهه های میانی ســده هفتم 
هجری شــکوفا گردید به طوری که بزرگ ترین اثرش را، یعنی 
مجموعه کاشــی ها و محراب زرین فام امامــزاده یحیی در 
ورامیــن که امــروزه در موزه دانشــگاه فیالدلفیــا نگهداری 
می شود اجرا کرد. او همچنین محراب زرین فامی را به تاریخ 

663ق ساخت که در آرامگاه نجف نصب گردید. 

ج. محراب پایین پای مبارک 
ایــن محراب با اندازه 228 ×180 س. م ســه طاق منا و دو 
حاشــیه در اطــراف دارد. در پایۀ طاق منــای بزرگ تر، دو 
نیم ســتون با رس ستون وجود دارد که پایه این ستون ها از 
بین رفته و دوباره آن را با ســنگ مرمر بازسازی کرده اند. 
بر روی محراب آیات 55 تا 57 سورۀ مائده )حاشیه اول(، 
آیــات 78 تا 80 ســوره ارساء )حاشــیه دوم(، آیات 1 تا 7 
سوره مؤمنون )حاشیه طاق منای دوم(، آیۀ 18 و 19 سوره 
آل عمــران )طــاق منای اول(، آیه های 285 و 286 ســورۀ 
بقره )طاق منای سوم( با خطوط ثلث، کوفی و نسخ کتابت 
کرده انــد. رقم ســازنده از بیــن رفته اما بدون شــک این 
محراب نیز از ســاخته های کارگاه طاهر در کاشان است. 
در حاشــیۀ طاق منای بزرگ چنین آمده اســت: »در ســال 
1401 ق تعمیر شده شیخ حسین و دیگران« )تصویر10(.

رس مبارک،
تصویر9. محراب باالی 

ت: 640 ق، 
 اثــر علی بن محمدبن طاهرکاشــانی، تاریخ ســاخ

اندازه: 204× 124 س.م

یک سطح می گسرتد. ستارۀ هشت پر همچون شبکۀ اصلی 
الگوی پایه، بهرتین دســتگاه هندســی-عملی اندازه گیری 
بود که در جایی که محاســبات ریاضی غیرممکن به نظر 
می رســید، قابل دســت یابی به حســاب می آمــد. )عّصام 

السعید، 1363: 21( 
کتیبه هــای محراب ها و کاشــی های زرین فــام نیز که بر 
مبنای همین تقسیامت هندسی طراحی گردیده، عموماً با 
مضمون ادعیه, آیات، احادیث، اشعار عرفانی، نام سازنده 
و گاهــی نام ســفارش دهنده، و با اســتفاده از خطوطی 

همچون انواع کوفی، نســخ، رقــاع و توقیع تزیین گردیده 
اســت. )تصویر 5( به این ترتیب مشــاهده می شــود که 
صورت این کاشی ها و محراب ها متشکل از شکل کالبدی، 
طرح و نقش و رنگ به قصد دســت یابی به بر ترین مرتبه 
جاودانگــی با یکدیگر ترکیب ویــژه ای را پدید می آوردند 
کــه معانی جمع آمــده در آن، به چنان وحدتی رســیده 
کــه گویی تنها در همیــن صورت ممتــاز منحرص به فرد 

می توانسته هویدا شود.
ســنت ساسانی آراسن قلمه ســتون ها با نقش های مغایر 
با کاربرد معامری در هرن اســالمی ایران تدوام یافت. این 
تداوم به طور غیرمســتقیم در جایگاه قندیل در آثاری که 
بــه نقش محرابی در قرون بعــدی پدید آمد، همچنین از 
آغاز قرن هفتم هجری کارگذاشن قطعات کاشی، خصوصا 
در ســطح روکار، بســیار رواج یافت. نقش هــای گیاهی، 
اســلیمی و نقوش در هم تنیده هندســی و بیش از همه 
کتیبه های خوشنویســی این شــیوه با کتیبه های مستطیل 

کامالً منطبق بود و تنها نیازمند متنی مقدسی بود تا کالم 
الهــی را بر بناهای مذهبی همچون حرم مطهر رضوی در 

برابر چشم همگان متجلی سازد. )پوپ، 1389: 1551( 

الف. محراب پیش روی مبارک
از میان محراب های زرین فام دارای تاریخ ساخت، محراب 
زرین فام حرم مطهر رضوی اثر مشرتک ابو زید و محمدبن 
ابی طاهر کاشــانی به تاریــخ 612ق احتامالً قدیمی  ترین 
منونه از محراب های با شــکوه زرین فام ایرانی است. این 

محراب دارای امضاء هر دو هرنمند و نام بانی است.
ایــن اثر با ابعاد 273 ×220 ســانتی مرت، بــر دیوار جنوب 
غربــی روضۀ رضوی پیش روی مبارک نصب بوده اســت. 
این محراب را به سفارش عبدالعزیز بن آدم قمی ساخته اند 
و دارای ســه طاق منا و دو ردیف کتیبه در حاشــیه است.

کتیبه های اصلی به خط کوفی به رنگ زیر لعابی الجورد، 
آیات 114 تا 116 ســوره هود )حاشیه اول(؛ آیات 144 و 
145 ســوره بقره به خط ثلث به رنــگ زیر لعابی الجورد 
)حاشــیه دوم(؛ آیه 285 ســوره بقره به خط کوفی )طاق 
منای اول(؛ بخشــی از آیه 153 ســوره بقره کوفی تزئینی 
)حاشــیه پاییــن طاق منای دوم و ســوم(؛ وآیه 56 ســوره 
احــزاب )حدفاصــل طــاق منــای اول و دوم(؛ آیات 18 و 
19 ســوره آل عمران )حاشــیه دوم طاق منــای دوم(؛ آیه 
اول ســوره فتح )زیر طاق منای ســوم(؛ سوره توحید )روی 
طاق منای ســوم(؛ و حدیثی از امام علی)علیه الســالم( در 
حاشیه آن است. کتیبه های فرعی محراب به خط نسخ، با 
فن خراش بر لعاب در فضاهای خالی و نقاطی که احتامالً 
از قبل پیش بینی نگردیده، نوشته شده است. من این دو 
کتیبه دربردارنده نام بانی محراب یعنی عبدالعزیز بن آدم 
و دعــای خیر در حق او و همچنین نام ســازنده محراب 

یعنی محمد بن ابی طاهر است. )تصویر 6( 

تصویر6. رقم سازنده و نام بانی در دو کتیبه 

محراب زرین فام حرم مطهر رضوی. 

همچنیــن مجموعه ای از کاشــی های 
نقش برجسته زرین فام نیز در پیشانی 
رس در ورودی روضه منوره وجود دارد، که در بخش پایانی 
مــن آیــات این کتیبه، رقــم هرنمند و نام بانــی را هامنند 

محراب به صورت برجسته نوشته اند.
گفتنی اســت تاریخ ســاخت محراب در کتیبــه بزرگی در 
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در این باره پوپ در کتاب سیری در هرن ایران در گزارشی در 
خصوص تزئینات حرم امام هشتم)علیه السالم( این گونه آورده 
است: »تا این که ســلطان محمود ایلک خانی از خاندان آل 
افراســیاب حرم را بازسازی کرد و گنبدی رفیع بر فراز آن برپا 
ســاخت. دخرتش، شاهدخت ترکان زمرد )خواهرزاده سلطان 
سنجر سلجوقی( به سال 512ق حرم را با کاشی های زرین فام 
مزین ســاخت. از کاشی هایی که در گزارش پوپ آمده، منونه 
تصویری موجود نیست ولی ظاهراً نام سلطان سلجوقی، ملکه 
ترکان زمرد و شخصی به نام الحسن بن محمد و تاریخ فوق به 
وضوح خوانده شده، اما واتسون تاریخ این کاشی ها را 612ق 

می داند که منطقی می مناید.
کاشی های زرین فام ســتاره ای شکل و کتیبه دار روضه منوره 
نیز در کنار این ســه محراب از اهمیت ویژه تاریخی- هرنی 
برخوردارند چرا که نقطه اوج موفقیت و پیرشفت فنی- هرنی 
ســفالگران زرین فام کاشان به حساب می آیند، که بررسی و 

معرفی آن ها فرصتی دیگر می طلبد. )تصویر 11( 

گفتنی است، هامهنگی میان کتیبه های خوشنویسی و تزئینات 
زمینه، در کنار قالب گیری کم نظیر نقوش اسلیمی برجسته در 
محراب ها و کاشی های حرم مطهر امام هشتم)علیه السالم( که 
هنوز زنده و منظم هستند، مجموعه ای چشم نواز و منحرص 
بفرد از شــکوه هرن سفالگری ایرانی در قرون هفتم و هشتم 
هجــری را به منایش می گذارند، که بازنگری و تجزیه وتحلیل 
آن از هر منظر مفید و مورد نیاز هرنمندان و محققین امروز 

به شامر می آید.

کتاب نامه
- عّصام السعید و عایشه پارمان )1363(. نقش های هندسی 

در هرن اسالمی، ترجمۀ مسعود رجب نیا، تهران، رسوش.
- نرص، سید حسین )1370(. »هرن قدسی در فرهنگ ایران«، 
مجموعه مقاالت در جاودانگی و هرن، ترجمۀ ســید محمد 

آوینی، تهران، برگ.
واتسون، الیور )1382(. سفال زرین فام ایرانی، ترجمه شکوه 

ذاکری، تهران، رسوش. 
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1. اولیــن منونه های نســخ قرآنی بســیار ســاده و بدون 
تزئینات بود. با گذشــت زمان عنارص تزئینی بســیار ساده 
و کاربردی در کتاب آرایی نســخ قرآنی بکار گرفته شد که 
البته این موارد نیز با اعرتاض برخی محافل ســنتی روبرو 
گردید. از آنجا که این تزئینات اولیه بیشــرت جنبه کاربردی 
داشــته تا تزئینی بکارگیری آن رواج پیدا می کند و در طی 
زمــان با عنــارص مختلف و رنگ های متنوع و در گســرته 
بیشرتی نسبت به قبل بکار گرفته می شود. عنارصی چون 
نشــان های انتهای آیات، ابتدا و انتهای ســوره، ســجده، 
خمس، عرش، حزب، جزء و... معموالً با نقوش و رنگ های 
متنوع تصویر می شــود و بکارگیری جدول، کمند، تشعیر 
و ســایر عنارص تزئینی با گذشــت زمان گســرتش می یابد. 
اردشــیر مجرد تاکســتانی رشوع کار تزئینــات قرآنی را از 
قرون سوم و چهارم می داند )مجرد تاکستانی، بی تا: 23(. 
رونــد تکامل نقوش بدین صورت بود که نقوش ســاده و 
هندسی تک رنگ رفته رفته جای خود را به نقوش ترکیبی 
و متنوع، اســلیمی ها و ختایی های الوان داد و جنبه زیبا 
شناســانه به خود گرفت )نقل بــه مضمون، لینگز، 1377: 
71(. تــا این زمان تعداد صفحات تزئینی و تذهیب شــده 
معموالً شــامل صفحات آغازین، دو صفحه ابتدا و انتهای 

من اصلی، عنوان سوره ها و گاه صفحات پایانی می شد.
یکی از تحوالتی که در قرن دهم رخ داده اســت، افزایش 
تعــداد صفحات تزئینــی قرآن های نفیس بــود؛ صفحاتی 
شامل یک شمســه )یا یک جفت شمسه( پیش از صفحه 
آغازیــن که نام ســفارش دهنده یا اطالعــات دیگر را در 
بــر می گرفت، صفحــه میانه من و در بعضــی از قرآن ها 
کاتبان به انتهای دســت نوشــته های قرآنی نیز یک یا دو 
من ضمیمه می کردند. یکــی از این ضامئم »دعای ختم« 
نام داشت که شکرانه ای برای به پایان رساندن قرائت قرآن 
بود، ضمیمه دیگر »فالنامه« نام داشته که دارای خط زیبا 
و تذهیب عالی بوده است )خلیلی و جیمز, 1381: 115( 
)پوپ و آکرمن, 1387: 2259( )کنبی, 1384: 55(. در این 
نوشتار به بررسی تطبیق عنارص تزئینی و ترکیب بندی دو 
صفحه فاتحة الکتاب از عرص صفوی پرداخته خواهد شد

2. تذهیب قرآن های عرص صفوی
صفویان سلســله ای ایرانی و شیعی بودند که در سال های 
908 تا 1149 هجری خورشیدی )برابر 1736-1502 میالدی( 
بر ایران فرمانروایی کردند )اســکارچیا, 1376: 3(، و اسباب 
رونق و تولید بســیاری از هرنها را فراهم آوردند که البته 
برخــی از این هرنهــا ادامه راه تیموریان بود. عباســقلی 
غفــاری فرد نقل می کند: " هرن عرص صفوی در بســیاری 
از زمینه ها ادامه دوران طالیی هرن دربار تیموریان است" 
)غفــاری فــرد،1381: 336(. کتاب آرایی نیــز یکی از این 
هرن هاســت که خود هرنهای مختلفی چون؛ جلدســازی، 
تشــعیر، تذهیب، ترصیع، خطاطی، کاغذ سازی و غیره را 

شــامل می شود که اکرثیت این هرنها به تبع رشدی که در 
ســایر بخش ها بوده است رشد می کند. البته دیوید جیمز 
معتقد اســت: “ظهور صفویان در طلیعه قرن دهم هـ ق. 
باعث بروز تغییر و تحولی در ســبک و سیاق نسخ دست 
نویس ایرانی نشد، اما در ربع آخر هامن قرن ویژگی های 
جدیــدی همچــون طــرح طومــاری گل دار و رنگارنگ با 
برگ های درشت پدیدار شد” )خلیلی و جیمز, 1381: 11(. 
نظریــات دیامند و پوپ در ارتباط با تذهیب این دوره به 

رشح زیر است: 
دیامنــد رایج  تریــن شــاخصه های تذهیــب ایــن دوره را 
اســتقالل نســبی آن، تنوع آن در مقایســه بــا دوره های 
گذشــته و رونــق تذهیــب کاری با طال می دانــد )نقل به 
مضمــون از دیامند, 1336: 84(، پوپ نیــز این ویژگی را 
بر می شامرد: »ویژگی برجسته سبک تازه صفوی، رجحان 
یافن اســلیمی ها و اســلیمی های ابری است و قوس های 
حلزونی ظریــف با نقش گل های ختایــی رصفاً در درجه 

دوم اهمیت قرار دارد« )پوپ و آکرمن, 1387: 2259(. 
در این زمان نقوش از تنوع بیشــرتی نســبت به گذشــته 
برخوردار است؛  گل هــای  چهـــارپر و پنـــج پر، گل هــای 
تزئینــی  و ســاده،  گل پروانه ای،  گل شاه عباســی،  غنچه ها، 
برگ هــای ته غنچــه و ریــز ســاده، ابرماری، ترنــج و نیم 
ترنــج قوس های حلزونــی  و دواراســلیمی  و ختایی و.. که 
معموالً بســیار پیچیده، دقیق و ظریف تصویر شــده اند 

)قندهاریون، 1389: 43و44(.
رنگ نیز با تغییرات عمده ای روبرو شد البته این تغییرات 
در اوایل دوره چندان چشــمگیر نبــود و رنگ های فرعی 
تحــت تأثیر دوره تیمــوری کمرت به چشــم می خورد، اما 
تقریبــاً از قرن یازدهــم به بعد رنگ های کــه تا آن زمان 
رنگ های فرعی محسوب می شد، اغلب با جلوه ای پرشکوه 
به شکل وسیع تر و با کیفیتی شفاف تر مورد استفاده قرار 
گرفــت. البته رنگ غالب بکار رفتــه در تذهیب همچنان 
طالیــی و الجوردی بود و رنگ هایی نظیر؛ شــنگرف، آبی 
روشن، سبز، زرد، نارنجی، بنفش، سفید و سیاه، نسبت به 
دوره تیموری، بیشــرت بکار می رفت و کاربرد اقســام رنگ 
رسخ، صورتی، نارنجی و بنفش که طیف هایی از رنگ های 
گرم محسوب می شدند، حاکی از فاصله گرفن رنگ آمیزی 
این زمــان با رنگ هــای رسدتر هراتی بــود )قندهاریون، 
1389: 48و49(. پوپ گزینش رنگ های تذهیب این دوره 
را مســیری به ســوی زوال می داند: »ترجیــح عامدانه در 
انتخــاب رنگ های ترکیبی وجود دارد: آبی روشــن، ســبز 
روشــن، گلی، ارغوانی، حنایی. این رنگ ها قوت رنگ های 
خالص را ندارند و این روش آغازی بود بر زوال تدریجی« 

)پوپ و آکرمن, 1387: 2263(.
عالوه بــر نقش و رنگ تغییر در نوع صفحه آرایی من در 
برخــی از قرآن هــای این دوره رواج می یابد؛ اســتفاده از 
ترکیبات منحنی در کنار تقســیامت هندســی، بکارگیری 

مطالعه تطبیقی آرایه های تزئینی
و ترکیب بندی صفحات فاتحة الکتاب 

دو قرآن نفیس دوره صفوی 
)قرآن شــامره126 کتابخانه مرکزی آســتان قدس 

رضوی و قرآن شامره۳9کتابخانه و موزه ملی ملک( 

چکیده:
صفویان سلســله ای ایرانی، ملی و شــیعی بودند، مترکز و یکپارچگی این دولت، حامیت های 
برخی شــاهان از هرن و جایگاه هرن که به عنوان عالی  ترین جلوه قدرت شاه بود اسباب رونق 
و تولید بسیاری از هرنها از جمله هرنهای مرتبط با کتاب آرایی را فراهم کرد، از این رو قرآن 
و کتــاب آرایــی آن در این دوران از جایگاه خاصی برخوردار بود و از این دوره نســخ نفیس 
بســیاری در کارگاه هــای هرنی آن زمان آماده شــد که از لحاظ کتاب آرایــی، ترکیب بندی و 
صفحه آرایی، عنارص و آرایه های تزئینی، نقش و رنگ بسیار متنوع، دقیق و ظریف بودند. 

بســیاری از این آثار هم اکنون در مجموعه های داخلی و خارجی نگهداری می شوند اما کمرت 
مورد بررســی، مقایســه و مطالعه تطبیقی قــرار گرفته اند. بدین منظــور نگارنده قصد دارد 
تــا با روش توصیفی- تحلیلــی و ابزار کتابخانه ای ضمن معرفی صفحــات فاتحة الکتاب دو 
نسخه نفیس از این دوره به تحلیل و بررسی آرایه های تزئینی و ترکیب بندی آن ها بپردازد و 
شاخصه های تزئینی و صفحه آرایی آن ها را معرفی کند. بدین منظور ابتدا مقدمه کوتاهی از 
کتاب آرایی قرآن های اولیه تا عرص صفوی ذکر شده و پس از آن دو منونه قرآن مورد تحلیل و 
بررســی قرار گرفته و شاخصه های آن ارائه شده است تا از این طریق بتوان به شناختی بیش 

از پیش از این آثار نفیس دست یافت.
واژگان کلیدی: قرآن صفوی، فاتحة الکتاب1، آرایه های تزئینی، تذهیب2، ترکیب بندی.

مریم قندهاریون*

* کارشناس ارشد پژوهش هرن 
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۳-1-1. عنارص تزئینی صفحه فاتحة الکتاب قرآن ۴126
صفحــه فاتحة الکتــاب این قرآن مذهب و مرصع اســت و 
عنارص کلی آن شامل؛ کتیبه مرکزی، کمند، جدول5 و حاشیه 

است که به تفکیک به رشح آن خواهیم پرداخت.

کتیبه منت
صفحه متشــکل از یک کتیبه مســتطیل مرکزی اســت که 
دوترنــج متداخــل و لچکی ها را در بر گرفتــه؛ ترنج درونی 
همراه با دو رسترنج به رنگ طالیی؛ من سوره حمد به خط 
ثلث نازک با ســفیدآب و تحریردار و عنوان ســوره به رنگ 
صورتی، بر زمینه ای بــه رنگ طالیی و منقوش با قوس های 
حلزونی اسلیمی و ختایی )اسلیمی ها به رنگ طالیی متامیل 
به سبز و تحریردار، ساقه های ختایی به رنگ سبز با گل های 
پنج پر ترئینی، پنج پر ساده، پروانه ای و برگ های ریز ساده به 
رنگ های سفید، قرمز، آبی آسامنی، سبز، صورتی و زرد نقش 

شده اند و با رنگی تیره تر قلم گیری شده اند(.
ترنــج بیرونــی بــه رنــگ الجــوردی کــه ترنــج درونی و 
رسترنج هایــش را در برگرفته خود شــامل؛ ابرهای ماری به 
رنگ طالیی متامیل به ســبز و تحریردار، پیچک های ختایی 
با گل های شاه عباســی، چهارپر، پنج پر، غنچه ها و برگ های 
ته غنچــه به رنگ های زرد، قرمز، ســفید، صورتی و نارنجی. 
لچکی ها به رنگ طالیی چهار گوشــه کتیبه را پوشانده و با 
ابرماری طالیی متامیل به سبز و تحریردار مزین شده، عالوه 
بر این اسلیمی ها، پیچک های ختایی با انواع گل های پنج پر، 
شاه عباسی، پروانه ای و غنچه ها با رنگ هایی مشابه رنگ های 
بخش مرکزی و به صورت تحریردار ترسیم شده است. کتیبه 
مســتطیل از طریق جدول آبی گره بندی به تسمه گره بندی 
طالیی تحریردار متصل می شود و این تسمه از طریق جدول 

آبی که تکرار شده به حاشیه متصل می شود )تصویر2(. 

حاشیه: 
حاشیه شــامل دو ردیف نقش نیم  ترنج مکرر زبانه مانندی 
است که به صورت متقارن و با رنگ های متضاد الجوردی و 
طالیــی فضاهای خالی یکدیگر را پر کرده اند. ردیف داخلی 
نیم ترنج لوزی طالیی متامیل به ســبز اســت که با گل های 
قرمــز و صورتی تزئین شــده و بر زمینه الجــوردی مزین با 
گل هــا و پیچ های خطــی به رنگ های زرد، ســفید، قرمز و 
طالیی نقش بســته است. ردیف خارجی نقوشی از گل های 
ساده، پنج پر و پروانه ای قرمز، آبی آسامنی، بنفش، صورتی و 

نارنجی است که بر زمینه طالیی قرار گرفته اند.
زبانــه مثلثی )نیم ترنج( در میانه حاشــیه عمودی در ضلع 
مقابــل عطف قرارگرفته که با ســاقه های ختایی و بندهای 
اســلیمی و گل های الــوان تحریردار بر زمینه هــای طالیی، 
الجوردی و طالیی مایل به ســبز قرار گرفته است. برگرداگرد 
صفحه خطوط طالیی، الجوردی، قرمز و ســفید به چشــم 
می خــورد که به رشفه های الجورد بر زمینه زرافشــان ختم 

می شود و زمینه رشفه ها افشان است )تصویر3(.
در ارتبــاط با کادربندی و صفحــه آرایی این قرآن بکارگیری 
تقسیامت منحنی در کنار تقســیامت هندسی و بکارگیری 
فرم های نرم و دوار شاخص است، البته این شاخصه در برخی 
از نسخه های این دوره به چشم می خورد و در برخی ادامه 
روند تقســیامت هندسی دوره تیموری استفاده شده است. 
مطلب دیگر مربوط به قرارگیری من بر زمینه ای ترکیبی از 
اسلیمی و ختایی های پیچان با گل های پراکنده با کادر ترنجی 
و همچنین عدم بکارگیری کتیبه رسسوره و عالئم فواصل ایات 
است. هرنمند با قرار دادن ترنج و رسترنج در قسمت مرکزی 
اولین توجه بیننده را به این قسمت جلب کرده است پس از 
آن با چرخشی که در زمینه من سوره و نقوش حاشیه ها اجرا 
کرده است حرکت چشم را از طریق مثلث های میان حاشیه 
به بیرون هدایت می کند. بر اســاس این تدابیر و استفاده از 
رنگ های طالیی و الجوردی به عنوان رنگ های غالبی که در 
رستارس من چرخیده اند و با پراکنده ساخن رنگ هایی دیگر 
در نقــش گل ها به صورت پراکنده و هامهنگی در برقراری 
تضاد میان تیرگی ها و روشنی در برقراری تعادل و توازن به 
اثر کمک شایانی کرده است. رنگ غالب ترکیب بندی طالیی 

است )شکل1(.

2.۳ قرآن شامره ۳9 
قرآن شامره 39 کتابخانه ملک به کتابت عالء الدین تربیزی 
)مــال عال بیــک( از اســتادان خطوط ششــگانه به ویژه در 
خطوط ثلث، نســخ و رقاع در نیمه دوم قرن دهم و نیمه 
اول قرن یازدهم بوده است )یساولی، 1360: 80( )تصویر4(. 

تصویر2. 

کتیبه من صفحه فاتحة الکتاب قرآن 

ب شیرازی، 911ه. ق. 
کات

تصویر3.

حاشیه صفحه فاتحة الکتاب 

ب شیرازی، 911ه. ق.
قرآن کات

شکل 1. 

تحلیل خطی کتیبه من 

ب شیرازی، 
ماخذ: نگارنده.صفحه فاتحة الکتاب قرآن کات

ترنج های بــزرگ، برهم زدن نظم و تکرار نقوش حاشــیه 
روبــروی عطف و عــدم کاربرد کتیبه رسســوره در برخی 
منونه ها. به منظور بهرت مشخص شــدن این شاخصه ها در 
این بخش از نوشــتار به بررســی دو منونــه موردی نفیس 

پرداخته خواهد شد.

۳. منونه های موردی
دو صفحــه فاتحــة الکتاب قرآن نفیس کــه در این مقاله 
مورد بررســی و مطالعه تطبیقی قــرار می گیرد مربوط به 
دو مجموعــه داخلی اســت؛ قرآن شــامره 126 از گنجینه 
نفایس قرآنی کتابخانه آستان قدس رضوی و قرآن شامره39 
موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک ااست که تا کنون مورد 
بررسی قرار نگرفته است. مشخصات شناسنامه ای3 این آثار 
در جداول شامره 1 و2 به تفکیک ذکر شده است و در پی 
آن عنــارص تزئینی صفحات فاتحــة الکتاب هر قرآن مورد 

بررسی و مقایسه قرار خواهد گرفت.

۳-1. قرآن شامره 126 
این قرآن به کتابت شــمس الدین علی کاتب شــیرازی از 
هرنمنــدان گمنام نیمه نخســت قرن دهم اســت که تنها 
منونــه برجای مانده از اوســت، قرآنی نفیس که در بخش 
مخطوطات کتابخانه آستان قدس است نگهداری می شود 

)تصویر1(.
این اثر از جمله قرآن هایی است که که در سال 911هـ ق. 
به فرمان شاه اســامعیل کتابت شده است. شاه اسامعیل 
بنیانگذار سلسله صفوی بود که با انتقال هرنمندان کارگاه 
بایســنقر میرزا از هرات به پایتخــت خود تربیز کارگاهی 
را در کتابخانه ســلطنتی خود تأســیس کرد و باشکوه ترین 
آثــار تاریخ هرن نگارگــری و کتاب آرائی ایران را از خود به 
یادگار گذاشت. او معروف  ترین استادان خط نسخ و ثلث 
و برجســته  ترین نقاشــان و تذهیب کاران را جهت تزئین 

نصــوص قرآن گردهــم آورد و تربیز را به عنــوان پایتخت 
جدیــد آن زمان، به صورت مرکزی جهــت تهیه قرآن های 

دست نوشته مجلل و فاخر به شهرت جهانی رساند.
جدول 1.شناسنامه قرآن 126 کتابخانه آستان قدس رضوی 
)تنظیم کننده: صداقت، آرشــیو شناســنامه های کتابخانه 

آستان قدس؛ گلچین معانی، 1377: 240- 243(.

126شامره ثبت موزه

واقف
مرتضی قلی طباطبائی الحسنی 
الحسینی النائینی، تاریخ وقف: 

سال  1337، قرن  14  هجری قمری.

سفارش دهنده
شاه اسامعیل صفوی اول، شاه ایران 

تولد: قرن  9 هجری قمری

کاتب
شمس الدین علی، کاتب شیرازی، 

تولد: قرن  9 هجری قمری

سال  911  هجریتاریخ کتابت

کاملوضعیت نسخه

سوره حمدآغاز

سوره ناسانجام

نسخ خوش و جلی با درجه ممتازخط من

12 سطرتعداد سطرها

12 × 22 سانتی مرت اندازه من

227 ورق 25 × 22/5 سانتی مرتاوراق

دفرتیصفحه پردازی

خانبالغ چینینوع کاغذ

حناییرنگ کاغذ

روغنی دورونوع جلد

22 × 25اندازه کتاب

قرن دهم هجری قمریتاریخ ساخت

از حیث خط و تذهیب و امتیاز نسخه
صفحه آرایی و تاریخ کتابت و جلد 

روغنی نفیس است.

نفیسارزش نسخه

جدول 1.شناســنامه قرآن 126 کتابخانه آســتان قدس رضوی )تنظیم 

کننده: صداقت، آرشیو شناســنامه های کتابخانه آستان قدس؛ گلچین 

معانی، 1377: 240- 243(.
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قرآن شامره 39قرآن شامره 126بخ

ن
 م

به
کتی

فرم ترنجی و نگاشته شده 

با خط ثلث سفید و صورتی 

)عنوان سوره( بر زمینه 

منقوش و طال اندازی و 

مزین با قوس های  حلزونی  

و دوار اسلیمی و ختایی 

ترنجی، نشان فواصل آیات 

ندارد.

فرم مستطیل، من سوره 

با خط ثلث بر زمینه طال 

اندازی ساده، عنوان سوره 

به رنگ سفید، همراه 

با کتیبه های عمودی 

دوجانب، نشان فواصل 

آیات به شکل گوی زرین 

شش پر.

یه
اش

ح

یک حاشیه بیرونی، ترنج های 

متداخل با مثلث زبانه 

مانند میانه حاشیه روبروی 

عطف، همراه با رشفه بعد 

از حاشیه. 

یک حاشیه بیرونی، 

ترنج های لوزی 

فاصله دار، طراحی خاص 

میانه حاشیه روبروی 

عطف، همراه با رشفه 

بعد از حاشیه.

گ
رن

رنگ غالب: طالیی، بکارگیری 

رنگ های ترکیبی؛ طالیی، 

الجوردی، صورتی، آبی کم 

رنگ، قرمز، سبز، سفید و 

سیاه

رنگ غالب: الجوردی، 

بکارگیری رنگ های 

خالص؛ طالیی، 

الجوردی،سفید، نارنجی 

و سیاه

ش
نق

گل های  چهارپر و پنج پر 

ترئینی  و پنج پرساده،  

گل پروانه ای،  گل شاه عباسی،  

غنچه ها، برگ های ته غنچه 

و ریز ساده، ابرماری، ترنج و 

نیم ترنج قوس های حلزونی  و 

دوار اسلیمی  و ختایی.

گل های چندپر و تزئینی، 

اسلیمی، ختایی، برگ ها، 

غنچه ها، گل شاه عباسی، 

ترنج و نیم ترنج.
ط

ثلث به رنگ سفید و خ

تحریردار
ثلث به رنگ طالیی

ی
رای

ه آ
فح

ص
و 

ی 
ند

ب ب
رکی

ت

کادربندی و تقسیامت 

منحنی و هندسی، مثلث 

بیرون زده از کادر )روی 

حاشیه روبروی عطف( 

بکارگیری ترنج ها در ابعاد 

بزرگ، عدم بکارگیری 

کتیبه رسسوره و شامر 

آیات،چرخش زیاد در ترکیب 

عنارص، متوازن، متقارن و 

متعادل. 

کادربندی و تقسیامت 

هندسی، کتیبه عنوان 

و شامرش آیات و من 

مستطیل، کتیبه های 

عمود دو جانب من، 

بکارگیری طرح خاص 

میانه حاشیه روبروی 

عطف، متوازن، متقارن و 

متعادل.

جمع بندی و نتیجه گیری 
این نوشــتار که گامی ابتدایی در جهت شناخت و ارزیابی 
دو منونه از قرآن های صفوی و شاخصه های آنهاست، حاکی 
از تنوع و تغییراتی است که در ارتباط با عنارص تزئینی در 
صفحات فاتحة الکتاب قرآن یک دوره رخ می دهد. در این 
بررسی ها چنین حاصل می شود که برخی عنارص به صورت 
ثابت باقی می ماند و در دوره های مختلف تکرار می شود و 
برخی عنارص دچار تغییر و تحوالتی می شود چون؛ تغییرات 
در کادربنــدی و صفحــه آرایی، بکارگیری کتیبه رسســوره، 

مثلث زبانه مانند حاشیه، بکارگیری رنگ ها و نقوش.
خالصــه شــاخصه های این عــرص کــه در دوره قبلی کمرت 
به چشــم می خورد؛ نقوش بســیار متنوع، دقیق و ظریف 
)گل پروانــه ای،  گل شاه عباســی، ابرمــاری و...(، بــا رنــگ 
آمیزی های متنوع و گرم تر از گذشــته اســت که در ترکیب 
بندی هــای هندســی و منحنی و گاه بســیار متفــاوت از 
کذشته تصویر شــده اند. آگاهی از این ویژگی ها می تواند 
راهگشایی باشــد جهت شناسایی شــاخصه های هر دوره 
هرنی و تشــخیص روند تکامل یــا زوال آن ها. البته الزم به 
ذکر است که تنها شاخصه های دو منونه موردی از قرآن های 
ایــن عرص منی تواند به کل قرآن هــای این دوره تعمیم پیدا 
کند بلکه فقط به عنوان بخشــی از شــاخصه های این عرص 
ارائه شــده اســت و نتایج نهایی نیازمند تحقیقات بیشــرت 

است.

جدول3. 

رص تزئینی صفحات فاتحة الکتاب
عنا

رص صفوی 
 دو قرآن ع

)ماخذ: نگارنده(

39شامره ثبت قرآن موزه

عالءالدین تربیزیکاتب

سال 980ه. قتاریخ کتابت

13سطرتعداد سطرها

431 ورقاوراق

دولت آبادینوع کاغذ

ساغری رضبینوع جلد

38.25 سانتی مرتاندازه کتاب

۳-2-1. عنارص تزئینی صفحه فاتحة الکتاب قرآن ۳9
صفحه فاتحة الکتاب این قرآن مذهب و مرصع است و عنارص 
کلی آن شامل؛ کتیبه مرکزی، رسسوره، کمند، جدول و حاشیه 

است که به تفکیک به رشح آن خواهیم پرداخت. 
کتیبه من: به خط ثلث، طالیی، اعراب گذاری مشکی نگاشته 
شــده و فواصل آیات با گوی های زرین شش پر مشخص شده 
اســت ایــن کتیبه در بخش بــاال و پایین به رسســوره با کادر 
مســتطیل ختم شده است. رسســوره با دو ترنج متداخل به 

رنگ های آبی و طالیی، اسلیمی های نارنجی بسیار ظریف و 

گل های ختایی پنج پر سفید مزین شده و اطراف آن با جدول 
طالیی رنگ منقوش با گره های هندســی محصور شده است، 
عنوان ســوره و تعداد آیات با ســفیداب به خط ثلث نگاشته 
شده است. دو جانب کتیبه من دو کتیبه عمودی با ترنج های 
لوزی طالیی منقوش و ختایی های چرخشی بر زمینه الجوردی 
به صورت قرینه قرار گرفته است، اطراف هریک از بخش های 

مذکور با رنگ نارنجی جدول کشی شده است )تصویر5(.
حاشیه: صفحه شامل یک حاشیه است که با ترنج های لوزی 
طالیی در ابعاد مختلف و به صورت قرینه بر زمینه الجوردی 
قرار گرفته اند و با گل ها و غنچه های ظریف و اســلیمی های 
پیچان تزئین شده اند، رنگ های بکار رفته در این بخش همچون 
سایر بخش ها طالیی، الجوردی، نارنجی و سفید است، در بخش 
میانی حاشیه روبروی عطف طرحی به چشم می خورد که در 
منونه های بعدی قرآن های این عرص به صورت مثلثی زبانه مانند 
از این بخش کادر بیرون می زند. در بخش بیرونی حاشیه ای 

ظریف از تشعیر طالیی رنگ کار شده است )تصویر6(.
عمــده تقســیامت و کادربندی هــا در این صفحه براســاس 
تقســیامت هندسی است این مشخصه و بکارگیری دو کتیبه 
مشــابه برای رسسوره و شامره آیات در باال و پایین کتیبه من 
مشابه شاخصه های عرص تیموری6 است. عنارص و آرایه ها به 
صورت متعادل و متقارن کار شده است رنگ غالب در ترکیب 

بندی الجوردی است )شکل2(.

۳-۳. بررســی تطبیقی دو صفحــه فاتحة الکتاب 
قرآن عرص صفوی )جدول۳( 

در ایــن بخــش دو منونه صفحه فاتحة الکتــاب قرآن صفوی 
مورد مقایســه و تطبیق قرار می گیــرد؛ هامنطور که پیش تر 
اشــاره شــد منونه اول )قرآن 126( مربوط به 911ه.ق است و 
از شاخصه های آن می توان به کادربندی و تقسیامت منحنی و 
هندسی، مثلث بیرون زده از کادر )روی حاشیه روبروی عطف( 
بکارگیری ترنج ها در ابعاد بزرگ، عدم بکارگیری رسســوره، 
تنوع نقش گل ها و غنچه ها، حرکات دوار و چرخشــی در 
گســرته وسیع تری در مقایسه با منونه دوم )قرآن 39( مربوط 
ـ ق. اشــاره کرد، در حالیکه قرآن شــامره39 بیشرت از  به 980ه
تقســیامت و کادربندی های هندسی استفاده کرده است این 
مشــخصه و بکارگیری دو کتیبه مشابه برای رسسوره و شامره 
آیــات در باال و پایین کتیبه من مشــابه شــاخصه های عرص 
تیموری است. ازنظر ترکیبات رنگی نیز دو قرآن تقریباً مشابه 

است و تفاوت های جزئی به چشم می خورد: 
قرآن126دارای تنوع رنگی بیشرتی است و رنگ های آن شامل؛ 
طالیی، الجوردی، صورتی، آبی کم رنگ، قرمز، ســبز، سفید و 
سیاه است، در حالیکه رنگ های بکار گرفته شده در قرآن39؛ 
طالیی، الجوردی،ســفید، نارنجی و سیاه است. عالوه بر رنگ 
نحوه اجرا نیز تا حدودی در دو اثر متفاوت است؛ در منونه اول 
رنگ ها با تنالیته های مختلف و همراه با سایه روشن اجرا شده 

است درحالیکه در منونه دوم رنگ ها خالص تر است.
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پی نوشت
1. فاتحة الکتاب دو صفحه در برابر هم با ترکیب و تزئینات 
مشــابه اســت، در ابتدای قرآن و معمــوالً پس از صفحات 
رسلوح قرار دارد. با ســوره حمد آغاز می شود و جامع ترین 
تزئینات قرآن را در بر می گیرد. این صفحه فاقد نشــان های 
مربوط به حزب، جزء، خمس، عرش و سجده می باشد )مایل 

هروی،1372: 98(.
2. تذهیــب در لغت زراندود کردن اســت و طالکاری و در 
عرف نســخه آرایی به نقوشی گفته می شــود منظم، که با 
خطوط مشکی و آب طال کشیده و تزئین شده باشد و رنگ 

دیگری در آن بکار نرفته باشد )مایل هروی، 1372: 594(.
3. ماخذ شناسنامه ها: آرشیو شناسنامه های کتابخانه آستان 
قدس رضوی و کتاب گلچین معانی، آرشــیو شناسنامه های 

کتابخانه و موزه ملی ملک.
4.جهت کسب اطالعات بیشرت در ارتباط با مشخصات این 
نسخه در مقایسه با منونه های مشابه این عرص رجوع شود 
به: قندهاریــون، مریم )1389( بررســی و تحلیل تصویری 

نقش و رنگ در سه نسخه قرآن کریم،ص73تا80.
5. جــدول از جنبه هــای آرایشــی هرن کتاب آرایی اســت؛ 
خطوطی موازی است که گرداگرد نوشته یا در فواصل سطور 
نوشته می شود و غالباً چهار سوی صفحه را در بر می گیرد، 
بر خالف کمند که سه جانب آن را می پوشانده است. جدول 
و کمند ممکن است ساده و با یک خط و یا تزئینی با چند 

خط باشد )مایل هروی، 1372: 60(.
6. برخــی از شــاخصه های تزئینــی صفحــات فاتحه قرآن 
دوره تیمــوری در مقاله"عنــارص تزئینی نقــش و رنگ در 
فاتحة الکتــاب قرآن به کتابت عبدالله طباخ هروی"، مریم 

قندهاریون، ص2 تا 4 ذکر شده است.

منابع و ماخذ

کتاب ها
اســکارچیا، جان روبرتو )1376(. هرن صفــوی، زند، قاجار. 

)مرتجم: آژند(، تهران: مولی.
پــوپ، آرتور اپهام )1387(. ســیری در هرنایران، جلد دوم و 
پنجم )مرتجم: پرهام، ودریابندری(، تهران: وزارت فرهنگ و 

آموزش عالی علمی و فرهنگی.
خلیلی، نارص و جیمز، دیویــد )1381(. پس از تیمور: قرآن 
نویسی تا قرن دهم هجری. )مرتجم: بهتاش( تهران: کارنگ.

دیامند، موریس اســون )1326(. راهنامی صنایع اســالمی. 
)مرتجم: فریار( تهران: بی تا.

غفــاری فــرد، عباســقلی )1381( تاریخ تحوالت سیاســی، 
اجتامعــی، اقتصــادی و فرهنگی ایــران در دوران صفویه، 

تهران: سمت.
کنبی، شیال. )1383(. عرص طالیی هرنایران، )مرتجم: افشار( 

تهران: نرش مرکز.
گلچین معانی، احمد )1377(. راهنامی گنجینه قرآن، مشهد: 

آستان قدس رضوی.
لینگــز، مارتین )1377(. هرن خط و تذهیب قرآنی. )مرتجم: 

قیومی بیدهندی( تهران: گروس.
مایل هروی، نجیب )1372( کتاب آرایی در متدن اســالمی، 

مشهد: آستان قدس رضوی.
یســاولی، جواد )1360( پیدایش و ســیر تحــول هرن خط، 

تهران: یساولی.
مقاالت

مجرد تاکستانی، اردشیر )بی تا(. "تحقیق در تذهیب ایرانی 
هنوز راه ناپیموده ای ست". گلستان قرآن )23(، 23-21.

قندهاریــون، مریم )1390( "عنارص تزئینی نقش و رنگ در 
فاتحة الکتاب قرآن به کتابــت عبدالله طباخ هروی"، ارائه 

شده در دوساالته تذهیب های قرآنی، مشهد.

آرشیوها
آرشیو تصویری و شناسنامه های قرآنی، موسسه کتابخانه و 

موزه ملی ملک، قرآن شامره39.
آرشیوتصویری و شناسنامه های قرآنی، بخش نفایس خطی 

کتابخانه آستان قدس رضوی مشهد، قرآن شامره126.

پایان نامه 
قندهاریون، مریم )1389( بررســی و تحلیل تصویری نقش 
و رنگ در سه نسخه قرآن کریم، پایان نامه کارشناسی ارشد 
پژوهش هرن، اســتاد راهنام: دکرت یعقوب آژند، دانشــکده 

هرنهای زیبا، دانشگاه تهران.



مقدمه
تاریــخ پیدایش و چگونگی اوقاف و نذورات در میان ملل و 
اقوام قدیم به طور دقیق روشن نیست ولی از قرائن و شواهد 
تاریخی چنین بر می آید که در قبل از اســالم وقف به معنای 
امروزی در میان نبوده است اما در آن زمان هم بودند کسانی 
کــه از اموال و امالک خــود به معابد، امــور خیریه یا افراد 
نیازمند انفاق می کردند. با پیدایش ادیان آسامنی و بعثت انبیا 
و ظهور کاهنان و ساخته شدن معبدها و آتشکده ها، صدقات 
و نذوراتــی ماننــد »اوقاف« بوجود آمد کــه این صدقات و 
نذورات رصف عمران و آبادی معابد و امور خیریه می شــده 
اســت. و همچنین کاهنان، موبدان، هیربدان، کشیشــان و 
کاتبــان نیز از همیــن راه امرار معــاش می کرده اند. این امر 
خود شباهت هایی با وقف در دوره اسالمی دارد. حرم مطهر 
حرضت ثامن الحجج)علیه السالم( نیز از این قاعده مستثنی 
نیست. مسلامنان و شیفتگان آن حرضت، از هنگام شهادت 
ایشان برای هزینه نگهداری از مضجع رشیف، اموال و رقباتی 

را وقف کرده اند.
وقف عملی اســت صالح و باقی و مصداق روشنی است از 
تعادل و تعاضد، و انفاقی اســت عاری از منت و احســانی 
اســت خالی از اذیت و به دور از تحقیر شــخصیت دیگران، 
و تصّدقی اســت دایمی و مستمر و بدون ریا، و وامی است 
بدون اضطراب و تکاثر )سوره تکاثر- آیات 1و2( و برگ سبزی 
اســت که برای انسان ذخیره می شود )سوره مزمل- آیه 20(.

 و رسانجام عاملی است که نام واقف را نیز جاودان می سازد 
و او را بــه نوعــی به خلود و بقا می رســاند. وقف در لغت 
به معنای ایســتادن یا به حالت ایســتاده ماندن و آرام گرفن 
است. )ابن منظور مرصی، 1300: 395( و در اصطالح فقهی، 
عقدی است که مثره آن حبس کردن اصل، و رها کردن منفعت 

آن است. )نوری، 1408، ج 14: 47( 
به عبارت دیگر »حبس کردن چیزی از طرف مالکش به وجهی 
از وجوه، به نحوی که فروش آن ممنوع باشد، به ارث منتقل 
نگردد قابل هبه نباشــد، فروخته نشود و به رهن و اجاره و 
عاریــت و از این قبیل داده نشــود. و رصف کردن آن مال در 

جهتی که واقف تعیین کرده است« )مغنیه، 1402: 585( 

وقف در آستان قدس رضوی
وقف در ایران ســنتی بســیار کهن است که به رغم تحوالت 
مختلف تا به امروز تداوم یافته است. طبق اسناد تاریخی در 
ایــران دیوان اوقاف در نیمه دوم قرن چهارم هجری به وجود 
آمد و براساس همین اسناد و سیاحت نامه ها و نوشته هایی 
کــه از دوره حکومت صفویه بر جای مانده اســت، می توان 
گفت در هیچ دوره ای از تاریخ شــاهد موقوفاتی به وسعت 
موقوفات این مقطع از تاریــخ نبوده ایم. به طوری که حتی 
خود شــاهان صفویــه در رأس واقفانی بودنــد که امالک و 
دارایی هــای خویش را وقف مقاصــد خیریه و به ویژه وقف 
بقــاع متربکــه شــیعه و در رأس همه، وقف آســتان مبارک 

امام رضا)علیه السالم( و حرضت فاطمه معصومه)س( کردند. 
)معراجی، 1385: 133( 

 »مجموعه موقوفات آستان قدس رضوی به دو بخش اموال 
منقول و غیرمنقول تقسیم می شــود. اموال منقول قرآن ها، 
کتــب خطــی، جواهرات، اشــیای نفیــس، ظــروف، پارچه، 
تخته هــای قالــی و قالیچه و تابلوها و امثــال آن ها را در بر 
می گیردکه بیشــرت در موزه ها و خزانه آســتان قدس رضوی 
نگهداری می شــوند و اموال غیرمنقول شامل امالک، اراضی، 
کشتزارها، باغات، نهرها و ابنیه و عامرات است که هر کدام 
طبق مقرراتی ویژه اداره می شود. اسناد متامی این موقوفات 
در مخزن اســناد کتب خطی آســتان قدس رضوی به شــیوه 

علمی شایسته ای نگهداری می شود.
 »متأســفانه تعیین تاریخی دقیق از وقف در آستانه و اولین 
موقوفه میرس نیســت چراکه بسیاری از مستندات و مدارک 

ف نامه قرآن ابن کثیربه تاریخ393ق
تصویر 1. صفحۀ وق

معرفی توصیفی 
چند قالی وقفی عهد صفویه 

از موزه فرش آستان قدس رضوی

 »زمانی که فرزند آدم مبیرد، پرونده عمل او بســته می شود، مگر از سه چیز: صدقه 
جاریه، علم مفید و فرزند عاملی که برای او دعا کند.« پیامرب اکرم)ص( 

چکیده :
با ظهور اسالم و توجه به تجمل گرایی خلفا، هرن قالی بافی جان تازه ای گرفت. و در 
دوره تیموریان به اوج رســید. اما با توجه بــه منونه های عالی باقی مانده از دوران 
صفویه باید گفت که قالی بافی در این زمان شــکوفا بوده است. در این دوره است 
که نرصالدین محمد هامیون پادشــاه هند که چندی به دربار شاه تهامسب پناهنده 
شــده بود، تحت تأثیر قالی های ایرانی در بازگشت عده ای از هرنمندان و بافندگان 
را نیز با خود به هندوستان، برد که بخشی از نتیجه کار ایشان در هندوستان امروزه 
در موزه آســتان قدس رضوی نگهداری می شــود. افزون بر این آثار درخشان دیگری 
نیز در موزه آســتان قدس رضوی از بافته های دوره صفوی هست که منایش دهندۀ 
پیرشفت های قالی بافی در طرح و اجرا در این زمان اســت. در این مقاله ســعی بر 
آن اســت که به معرفی توصیفی چند تخته از قالی های وقف شده در دوره شاهان 

صفوی پرداخته شود. 

واژگان کلیدی : 
وقف، قالی بافی، هرن عهد صفویه، موزه فرش آستان قدس رضوی

مریم حسینی*

* کارشناس فرش



بزرگ آن به رنگ ســورمه ای با نقش گل های بســیار بزرگی 
تزیین شــده که جلوه ای خاص به آن بخشیده است. حاشیه 
باریک بیرونی آن به رنگ کرم با نقش گل های ریزتر و حاشیه 

باریک درونی آن گلیم باف همراه با گل های برجسته است.
- اروین گانز رودن در کتاب قالی ایران_ شاهکار هرن در مورد 

محل بافت این قالی چنین می نویسد: 
 »نظر به فهرســت قدیمی موزه برای حرم و به دســتور شاه 
عباس کبیر بافته شــده اســت. و این منونه بارزی اســت بر 
وجود کارگاه های فرش بافی در شهر مشهد از سال های 2059 
شاهنشاهی. در ضمن فرضیه بستگی قالی های زیبا به مراکز 
دیگــر قالی بافی ایــران را مورد تجدید نظر قــرار می دهد«. 

)اروین گانزرودن، 2537: 82( 
- سیسیل ادواردز نیز با بررسی دقیق تر و گفت وگو با خادمان 
آســتان قدس رضوی در کتاب قالی ایــران در مورد این فرش 

چنین می نویسد: 
 »یک تخته قالی نفیس قرن شانزدهم متعلق به آستان قدس 
رضوی که گفته می شود در شهر مشهد بافته شده است پس 
از تحقیق از خزانه دار آســتانه دربــاره صحت این مطلب و 
اینکه آیا مدارک مســتندی که موید این فرضیه باشد وجود 
دارد یا نه؟ وی اظهار داشــت فهرستی در اختیار آستان قدس 
رضوی است که در حدود بیست و پنج سال قبل تهیه گردیده 
و در آن ذکر شده است که قالی مزبور به دستور شاه عباس 
در شهر مشهد برای آستانه تهیه گردیده است. وی افزود این 
اظهارات متکی به روایات و احادیث اســت و کارشناسان نیز 
آن را تأیید کرده اند«. )سیسیل ادواردز، 1368: 182 و 183( 

منونه2: سجاده محرابی – باغی
تاریخ بافت: اوایل قرن 10ق 

واقف: نامشخص
اندازه: 140× 111 س. م 

نوع رنگ: طبیعی
مشخصات کلی: رجشــامر 60 گره در 6/5 سانتی مرت با گره 

فارسی )نامتقارن(؛ تار از ابریشم، پود از پنبه، پرز از ابریشم
مشخصات توصیفی: این اثر به سبب طراحی خالقانه اش از 
آثار منحرص به فرد موزه فرش آستان قدس رضوی است. این 
دست بافته در شهر کرمان و به صورت رسارسی ترکیبی از باغ 
و محراب طراحی شــده است. من به وسیله دو نهر آب ]4[ 
به چهار قســمت تقسیم شده و هر قسمت آن به انواعی از 
درخت ها، درختچه ها و بوته ها با گل های رنگارنگ و پرندگان 
گوناگون مزین شــده که این نقوش منادی از باغ های بهشتی 
است. محل تقاطع نهرها در مرکز فرش، حوض آبی به شکل 
ستاره هشت پر به وجود آورده است که در واقع، ترنج فرش 
محســوب می شــود. حوض و اســتخر در باغ ها و خانه های 
ایرانی از اهمیت بســیاری برخوردار است. صحن مساجد با 
حوض مرکزی اش تصویری از باغ بهشــت اســت و حوض در 
باغ حکم آیینه را دارد. )ژان شــوالیه و آلن گربران، 1382:ص 

44 و 42( 

در طول و عرض نهرها مجموعا 13 ماهی در اندازه های بزرگ 
به همراه 2 مرغابی دیده می شوند. ماهی مناد حاصلخیزی و 
باروری است. )جیمز هال، 1380: 100( مناد تکوین، تجدید، 
حفــظ حیات و تداعی گر همه مفاهیم ایــزد بانوی مادر در 
نقش زاینده و همه ایزدان قمری است. همچنین مناد پارسایان 
و مریدانی است که در آب های حیات شنا می کنند. ماهی ها 
در کنار پرندگان با ایزدان در جهان زیرین و آیین تدفین پیوند 
دارد و مظهر امید به رســتاخیز هســتند. )جی. ســی. کوپر، 

 )342 :1382
 در طــاق محــراب در داخل کتیبه ای عبارت »ســبحان ربی 
االعلی و بحمده« نوشــته اند همۀ رنگ های مورد اســتفاده 
در این ســجاده گیاهی اســت و بیشرت آن ها عبارت است از: 
ســبز زرد، ســبز آبی تیره، نارنجی، زرد، قهوه ای، سورمه ای، 
آبی تیره، الکی، ســفید، زرد است که به قالی های پلونزی که 

تصویر3. ســجاده محرابی – باغی، دوره صفــوی، موزه فرش 

آستان قدس رضوی.

وقفی در طی قرون متامدی و در جریان شورش ها، تجارت ها 
و حــوادث مختلــف از بین رفته اســت. قدیمی ترین ســند 
تاریخــی که می توان در بارۀی موقوفــات نام برد مربوط به 
قرآن »ابوالقاســم محمد بن کثیر« است )تصویر 1(. این قرآن 
در ربیع االول ســال 393ق وقف آستان قدس رضوی شده و 
در حال حارض در گنجینه قرآن آستانه نگهداری می شود. آنچه 
مشخص است اینکه پس از شهادت امام رضا)علیه السالم( در 
ابتدای قرن سوم هجری و احداث بارگاه ایشان موضوع نذر و 
وقف و به تدریج رونق گرفته است و مردمانی از رسارس دنیای 
اسالم هر کدام در حد توان خود هدایا و تحفه های نفیسی را 

تقدیم کرده اند تا ارادت خویش را به آن حرضت ابراز کنند.
 به طــور کلی تاریخچه موقوفات آســتان قدس رضوی به دو 

دوره تقسیم می شود: 

1. موقوفات قبل از تشکیل سلســله صفویه که از این دوره 
هیچ ســند و مدرکی از وقف اموال و امالک بر آستان قدس 
باقی منانده است. هر چند در موزه، اشیای عتیقه و قرآن های 
خطی وجــود دارد که قدمــت آن ها به هزار ســال پیش بر 

می گردد. 
2. موقوفات بعد از تشــکیل سلســله صفوی که کلیه وقف 
نامه ها و مدارک موجود در مرکز اســناد آســتانه مربوط به 
ایــن دوره و دوره های بعد از آن اســت. اولین وقف نامه و 
قدیمی ترین موقوفه ای که مربوط به این دوره است، موقوفه 
معروف به »عتیقی« اســت که مرحــوم عتیق علی بن احمد 
طوســی که از بازماندگان خواجه نصیرالدین طوسی است به 
بارگاه ملکوتی حرضت تقدیم داشته است وی یکی از منشیان 

دربار شاه اسامعیل صفوی بود.
کلیه موقوفات دوره صفوی در دو فقره طومار نوشته شده که 
یکی از آن ها موسوم به »طومار علیشاهی« است که در سال 
1160 ق و طومار دوم معروف به عضدامللکی اســت که در 

سال 1274ق با مشخصات کامل به ثبت رسیده است.
در میان آثار وقفی در آستان قدس می توان از اقسام قالی ها، 
قالیچه های پشمی و ابریشمی قدیم و جدید همچنین گلیم و 
پالس و زیلو نام برد که در حاشیه بسیاری از این فرش ها نام و 
نشان اهداکننده دیده می شود. ولی اکرث آن ها را افراد بی نام 
و نشان اهدا کرده اند تا حرم مطهر امام رضا)علیه السالم( رنگی 
از غربت در رسزمین ایران نداشته باشد و به زیباترین یادگارها 

آراسته گردد.«]1[ 

معرفی چند تخته از قالی های دوره صفویه در موزه 
فرش آستان قدس رضوی ]2[

منونه 1: قالی افشان شاه عباسی گالبتون دار
تاریخ بافت: اواخر قرن 10 ق
واقف: شاه عباس اول صفوی

اندازه: 555 × 355 س.م 
رنگ بندی: طبیعی

مشخصات کلی: رجشــامر40 در 6/5 سانتیمرت با گره فارسی 
)نامتقارن( - تار از ابریشم، پود از پنبه و گالبتون، پرز از پشم

مشخصات توصیفی: قالی افشان شاه عباسی گالبتون دار که 
که شــاه عباس اول صفوی به حرم مطهر اهدا کرده است از 
قدیمی ترین قالی های موزه آســتان قدس رضوی است. من 
/1 طراحی و در مشهد بافته شده است. بافت 

2
قالی به صورت 

این قالی به صورت برجسته است که به مرور زمان، پرزهای آن 
ساییده و هم سطح قسمت های گلیم بافت گالبتون دار ]3[ 
آن شده است. رنگ من آن قرمز تیره و کامالً طبیعی است. 

 گل های شــاه عباســی برگ کنگری بســیار بزرگ به همراه 
اسلیمی های ابری و همچنین الیاف فلزی به کار رفته در بافت 
آن از شاخصه های این قالی است. استفاده از نخ گالبتون برای 
بافت قسمت هایی از این قالی بر نفاست و زیبایی این قالی 
افزوده اســت. قالی دارای سه حاشیه تزیینی است و حاشیه 
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الهور پاکســتان بافته شــده اســت که بعداً به ســالطین 
صفویه اهدا گردیده است و پس از آن از سوی شاه عباس 
یا شاه طهامسب به آستان قدس رضوی اهدا شده است. 

من این قالی به رنگ قرمز و دارای طرح افشــان است که 
با گردش های ختایی حلزونی شــکل، گل های شاه عباسی 
کنگره ای درشــت و زیبا به همراه گل هایی شــبیه به گل 
فرنــگ و گل های گرد پنبه ای و برگ های کنگره ای شــکل 
کوچک تزیین شده است. متام من با برگ های لوتوس نیمه 
که با گل های ریز گرد به هم متصل هستند قاب بندی شده 
است. حاشــیه بزرگ این قالی به رنگ سورمه ای است که 
در رسارس آن بــا طرح قاب هایی به رنگ زرد نقش شــده 
و درون هر قاب با گل های درشــت و زیبا همراه با شــاخ 
و برگ هایی تزیین شــده و حاشــیه کوچــک آن به رنگ 
کرم روشــن و مزین به گل ها و برگ هایی زیبا اســت. پرز 
این قالی از پشــم مرغوب و مخصوصی بنام »بز تبتی« و 
رنگ های مرصفی آن گیاهی و رنگ قرمز آن از حرشه قرمز 
دانه تهیه شده اســت. به احتامل زیاد بافندگان این قالی 
ایرانی بودند که به دعوت هامیون پادشــان هندوستان از 
شــهرهای تربیز، کاشان، اصفهان و خراسان به آنجا دعوت 
شده بودند. متاسفانه این قالی در برهه ای از زمان قطعه 
قطعه شــده و بعدا بصورت ناجور و ناهامهنگ کنار هم 

دوخته شده است.

منونه ۴: قالی بندی گلدانی )مشبک( 
تاریخ بافت: اوایل 10ق 

واقف: نامشخص
اندازه: 575×800 س.م 

نوع رنگ: طبیعی
مشــخصات کلی: رجشامر قالی 45 گره در 6/5 س.م با گره 
فارسی )نامتقارن( - تار از ابریشم، پود از پنبه، پرز از پشم 
مشخصات توصیفی: این قالی با مساحت 46 مرتمربع در 
حــال حارض بزرگ ترین فرش ایــن مجموعه و از زیباترین 
قالی هــای موجود محســوب می شــود. طــرح آن دارای 
بندهای اســلیمی شــکل منظم و زیبایی به رنگ رسمه ای 
است که بر روی زمینه قرمز جلوه ای خاص دارد. داخل هر 
قاب با گلدانــی از گل فرنگی به همراه گل ها و برگ های 
زیبا به رنگ های قرمز، ســبز، ســورمه ای، کرم و... تزیین 
شــده است. حاشــیه بزرگ آن به رنگ آبی تیره است که 
طــرح قاب قابی دارد و درون قاب های آن با گل های گرد، 
شاه عباســی و گل هایی از جنس گل های من مزین شده 
که اکنون کامالً دچار ســاییدگی و فرســایش شــده است. 
ایــن قالی زیبا در کرمان بافته شــده و رنگ های آن همه 

گیاهی است. 

ک(، موزه فرش آستان قدس رضوی
تصویر5. قالی بندی گلدانی )مشب

در عرص صفوی بافته شده شباهت دارد. در قسمت هایی از 
فرش صدماتی نظیر ساییدگی، پوسیدگی و پاره شدن مشاهده 

می شود و نیاز به مرمت دارد. 
همچنین دارای لور، حاشــیه اصلی و زنجیره اســت. حاشیه 
اصلی آن با طرحی مداخل ]5[ با دو رنگ سورمه ای و رناسی 
از هم متامیز شده است. در گوشۀ سمت راست باالی حاشیۀ 
اصلی در دو قاب بزرگ در سمت راست عبارت »عمل کمرتین 
بافنده« و در سمت چپ نام بافنده »محمد امین کرمانی« را 
بافته اند بعد از زنجیرۀ متصل به حاشیۀ اصلی که به دو رنگ 
کرم و آبی است در قسمت باالی سجاده دو لچک وجود دارد 
که با بندهای اسلیمی قطوری به رنگ سورمه ای و به صورت 
مرضس )دندانه دار( از من جدا شده است و داخل لچکی ها 

با نقوش گل شــاه عباسی، گل ها، برگ ها و شاخه های ختایی 
تزیین شده است.. 

منونه۳: قالی افشان بندی )هندی مغولی( 
تاریخ بافت: قرن 11ق 
واقف: پادشاهان صفوی
اندازه: 396×546 س.م 

نوع رنگ: طبیعی
مشــخصات کلی: رجشامر این قالی45 گره در 6/5 س.م با گره 
فارســی )نامتقارن(؛ تار و پود این قالی از ابریشــم، پرز 

آن از پشم.
مالحظــات: قالی هنــدی مغولــی در زمــان جهانگیر از 
سالطین سلسله مغولی هند در کارگاهی وابسته به دربار 
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منونه6: سجاده محرابی کتیبه ای - قندیل دار
تاریخ بافت: قرن 9 ق 

واقف: نامشخص
اندازه: 118×157 س.م 

نوع رنگ: طبیعی
مشــخصات کلی: رج شــامر 40 گره در 6/5 سانتی مرت با گره 

فارسی )نامتقارن(؛ تار و پود از پنبه، پرز از پشم
مشخصات توصیفی: من ســجاده محرابی کتیبه ای به رنگ 
قرمز و دارای سه حاشیه تزیینی و کتیبه هایی با مضمونی از 
آیات قرآن اســت. در حاشیه کوچک تزیینی دور سجاده در 
بــاالی فرش بر روی زمینه ای به رنگ ســبز تیره آیات 286 و 
285سورۀ »بقره« به رنگ قرمز بافته شده و در قسمت پایین 
حاشــیه به رنگ قرمز تیره است که با گل های گرد و کوچک 
همراه با ساقه های ختایی تزیین شده است. حاشیه بزرگ آن 
در باالی فرش به رنگ کرم اســت و آیــات 255، 256 و 257 
سوره »بقره« به خط ثلث و با رنگ مشکی بافته شده است و 
قسمت پایین آن با رنگ سبز تیره با گل های گرد پنبه ای همراه 
با بندهای اسلیمی و اسلیمی دهان اژدری مزین شده است. 
حاشــیه کوچک داخل فرش کــه آن هم به رنگ قرمز در باال 
همراه با آیات 19 و18 سوره »آل عمران« و رنگ کرم در پایین 
است مطابق با حاشیه کوچک دور سجاده نقش شده است. 
محراب این سجاده با نوار پهن آبی کمرنگی شکل گرفته است 

کــه بر روی آن آیات 41 و 40 ســورۀ »ابراهیم« بافته شــده 
است و در پشت محراب روی زمینه سبز تیره با نقش اسلیمی 
دهان اژدر و بندهای اســلیمی به همراه گل های ریز تزیین 
شده است. در پیشــانی محراب درون کتیبه ای نام »الله« و 
»الله اکرب« نقش شده است که محل قرارگیری پیشانی منازگزار 
اســت. در مرکز قالی قندیل ]5[ بزرگی دیده می شــود که از 
آن شــاخه های ختایی خارج شده است و در دو سمت باال و 
پایین آن به دو گل بزرگ شاه عباسی ختم می شود. در اطراف 
قندیل در قســمت پایین ســجاده دو درخت زیبا طرح شده 
اســت. درخت سمت راست به رنگ ســبز است که بر روی 
آن برگ های ختایی و میوه انار ]6[ دیده می شــود. و درخت 
ســمت چپ که به رنگ صورتی اســت و با گل های ریز گرد 
تزیین شده است. من سجاده با گل های شاه عباسی اناری و 
برگ کنگره ای به همراه گل های گرد پنبه ای و درختچه هایی 
تزیین شــده است. رنگ های بکار رفته در این سجاده نفیس 
که در تربیز بافته شــده اســت الکی، آبی تیره، نارنجی، کرم 
سبز تیره، زرد، زرد سبز، قرمز روشن، آبی روشن، سبز زیتونی، 

سیاه، قهوه ای و غیره می باشد.

 منونه5: قالی افشان شاه عباسی
تاریخ بافت: اوایل قرن 11ق 

واقف: نا مشخص
اندازه: 925 × 427 س.م 

نوع رنگ: طبیعی
مشخصات کلی: رج شــامر45 گره در 6/5 س.م با گره فارسی 

)نامتقارن(؛ تار از ابریشم، پود از پنبه، پرز از پشم
مشخصات توصیفی: قالی افشان شاه عباسی سالیـان متامدی 
پذیرای گام های زائران حرضت علی بن موسی الرضا)علیه السالم( 
بوده اســت. این قالی در شهر کرمان بافته شده و طرح من 
قالی تکرار یک واگیره از نقوش ختـایی، گل های هشت پر و 

شاه عباسی ریز نقش است که از ترکیب آن ها به صورت دسته 
گلی هایی بر روی زمینه ای رسمه رنگ در رسارس من به صورت 
افشان تکرار شده است. قالی دارای یک حاشیه بزرگ به رنگ 
قرمز تیره با گل های شاه عباسی ریز و گل های هشت پر، پنج 
پر و گرد ریز همراه با برگ ها و ســاقه های ریز هامنند طرح 
من قالی است. دو حاشیۀ باریک این قالی با گل های کوچک 
بر روی زمینه کرم رنگ توســط چهار زنجیره با حاشیۀ اصلی 
قالی متصل شده اند. پرزهای این قالی به دلیل قدمت آن کامالً 

از بین رفته و در چند جای آن ساییدگی مشاهده می شود.

تصویر 6، قالی افشان شاه عباسی، موزه فرش 

آستان قدس رضوی.



 خامته
هرن قالی بافی یکی از کهن ترین و ارزشمتدترین هرنهای سنتی 
و دســتی اســت که از قبل از اســالم به وجود آمده و در پس 
از اســالم به اوج شکوفایی خود رسید. اوج و شکوه این هرن را 
بیشرت از همه در دوره صفویه می توان مشاهده کرد. از عواملی 
که در این دوره موجب جالل و شــکوه این هرن اصیل شــده، 
حامیت پادشاهان دوره صفوی خصوصاً شاه عباس است. او به 
تشویق و دلگرم کردن مردم به متاس و مبادله با اروپا پرداخت 
و با سیاست های اقتصادی ویژه قالی بافی را که هرنی روستایی 
بود به یک هرن ملی تبدیل کرد. او هرنمندان تذهیب کار را برای 
طراحی نقش ها، چه برای قالــی و چه برای تزیینات معامری 
مانند کاشیکاری، و گچربی تشویق می کرد. کارهای این هرنمندان 
و همچنین هرنمندان خاتم کار مورد بهره برداری طراحان قالی 
قرار گرفت و طرح های قالی نیز در نقش های تذهیب بازتاب 
یافت و فرش هایی در خور کاخ های ســلطنتی و از ابریشم و 
رشته های زر و سیم بافته با نقوش زیبا و اسلیمی و شاخه ها و 
باغ ها و شکارگاه ها بافته شد و رشکت های انگلیسی، پرتغالی و 
هلندی خریداران این فرش ها بوده اند و به این ترتیب فرش های 
اصیل ایرانــی زینت بخش خانه ها و موزه هــای رسارس جهان 

گردید.

پی نوشت ها
www.aqrazavi.org/index.php?func=viewpub& .1

21=tid&204=module=pagesetter&pid
2. موزه آستان قدس رضوی با داشن چهارده گنجینۀ متنوع، یکی 
از غنی ترین و پرمخاطب ترین موزه های کشور است. اولین موزه 
آســتان قدس رضوی در سال 1324ش در مجاورت مقربۀ شیخ 
بهایی گشایش یافت که در آن عالوه بر سایر اشیا تاریخی، سه 
تخته قالی متعلق به دوره صفوی در معرض منایش بودند. در 
سال 1356ش، با ساخت و راه اندازی موزۀ مرکزی آستان قدس 
رضوی، تعداد بیشرتی از قالی های موجود به منایش درآمدند. 
افزایش روز افزون نذورات و اهداء قالی به آستان قدس رضوی 
که موجب غنای مخازن شده بود، مسئوالن را بر آن داشت تا در 
سال1377 ش اولین گنجینه تخصصی فرش و منسوجات را در 
محل ساختامن گنجینه قرآن و نفایس راه اندازی کنند. با توجه 
بــه افزایش فرش های موقوفه به گنجینه فرش حرم مطهر طی 
ســال های گذشته، در سال 1383 ش احداث ساختامن بزرگ تر 
و مناسب تری برای موزۀ تخصصی فرش، درجنب موزۀ مرکزی 
آغاز و به یاری پروردگار متعال، در آبان ماه 1390 ش و هم زمان 

با عید سعید غدیر خم، راه اندازی گردید.
موزه فرش یکی از این گنجینه های تخصصی است که با داشن 
سه طبقه فضای منایشی و یک طبقه فضای کارگاهی در زیربنایی 
به مســاحت 6647 مرت مربــع یکی از بزرگ تریــن موزه های 
تخصصــی فرش جهان به شــامر می رود. این گنجینه شــامل 
مجموعه ای غنی از قالی های نفیســی است که طی دوره های 
مختلف توسط دوستداران و عاشقان امام رضا)علیه السالم( وقف 

یا اهدا شده یا از سوی آستان قدس رضوی برای استفاده در حرم 
مطهر و بیوتات خریداری شــده است. بسیاری از آن ها عالوه 
بر ارزش تاریخــی و هرنی، دارای ارزش هــای کاربردی بوده و 
به عنوان کف پوش، سجاده، رضیح پوش، پرده و... مورد استفاده 
قــرار می گرفتند. قالی ها و قالیچه هایی که در مکان نگهداری 
می شوند از نفیس ترین شاهکارهای هرنی به شامر می روند و 
قدمتشان از دوره صفویه تا دوره معارص می باشد که در معرض 

دید عالقه مندان قرار گرفته است.
3. گالبتون نخی اســت که در زری بافــی و نقره کوبی به کار 
می رود، مغز آن ابریشــم است و اطراف آن رشته های نازکی از 
نقره همراه با طال می پیچند معموالً مقدار طالی این رشته دو تا 
سه درصد است اما در بعضی از زری های عرص صفویه تا پنجاه 

درصد طال نیز به کار رفته است.
4. رود یا نهر رسچشمه مقدس حاصلخیزی است که پروراننده 
هستی است. بنابراین خدایان رودها غالبا مونث هستند. )هال 

جیمز، 1380: 207(
5.لفظ مداخل را فرشــبافان با فتح میــم تلفظ می کنند و در 
فرهنگ های فارسی نیز یکی از معانی مداخل »در هم بافن« و 
»به هم دوخن« است و مداخل به ضم میم نیامده، ولی آقای 
ماهر النقش در طراحی و اجرای نقش در کاشیکاری ایران همه 
جا و به تاکید ُمداخل – به ضم- نوشــته اند که ممکن است از 
غلط های مشهور بنایی باشد و شاید هم نتیجه این استنباط که 
ریشــه لغوی ُمدخل به مفهوم داخل کننده یا داخل شده بوده 

است. )پرهام، 1371: ج2 51( 
6. قندیل مناد نور است.

7 . منــاد بی مرگــی، کــرثت در وحــدت، بــاروری دراز مدت، 
حاصلخیزی، وفور. )جی. سی. کوپر، 1379: 40( 

کتابنامه
- ابن منظور مرصی، محمد بن مکرم؛ لســان العــرب، بیروت، 
دارصادر، چــاپ اول 1300 ق حرف فــاء، ص 395نوری، میرزا 
حسین، مستدرک الوسائل؛ قم مؤسسه آل البیت الحیاء الرتاث، 

ج 14، چاپ اول 1408
- ادواردز، سیســل، 1368، قالی ایران، مرتجم مهین دخت صبا، 

فرهنگرسا، تهران
- پرهام،  ســیروس،  دستبافته های عشــایری و روستایی فارس 

)جلد دوم(، تهران، امیر کبیر، 1371
- سعید، معراجی، وقف سنت ماندگار، تهران، صائن، 1385 

- شوالیه، ژان و گربران، آلن، فرهنگ منادها )جلد سوم(، مرتجم 
ارشف میرشمسی، جیحون، 1382

- کوپر، جی. سی، فرهنگ مصور منادهای سنتی، مرتجم ملیحه 
کرباسیان، تهران، فرشاد، 1379

- گانزرودن، اروین، 2537، قالی ایران_شاهکار هرن، اتکا، بی جا
- مغنیه، محمد جواد؛ الفقه علی املذاهب الخمســه، بیروت، 

1402 قمری
- هــال، جیمز، فرهنگ نگاره ای منادهــا در هرن رشق و غرب، 

ترجمۀ تهران، معارص1380

تصویر 7. سجاده محرابی کتیبه ای - قندیل دار، 

موزه فرش آستان قدس رضوی.



نُســخ علمی و مذهبی ای که به ســال 1607 میالدی بر حرم 
امام رضا)علیه السالم( در مشهد وقف شد، به جایگاه حرم در 
مقام یک نهاد برتر شــیعی مربوط است. آثار وقفی ]مقربه 
شــیخ صفی[ اردبیل و مشهد عالوه بر ماهیت در چگونگی 
وقف نیز متفاوت است. در حالی که »حکاک« یا جواهرسازی 
که کتیبه وقف را بر ظروف چینی ]حرم امام رضا)علیه السالم([ 
حک کرده، شــناخته شده است، هویت شخصی که کتاب ها 
را برای هدیه به مقربه شیخ صفی انتخاب کرد نامعلوم است. 
در مقابل، همه کتاب های وقفی شــاه عباس به حرم امام رضا 
)علیه الســالم( در بردارنده وقف نامه ای است به خط عالمه 

روحانی، شیخ بهایی. )تصویر 1( 

با توجه به موضوع علمی و مذهبی نســخه ها گویا شیخ 
بهایی نقــش پررنگی در انتخاب نســخه هایی که باید به 
مشهد فرستاده می شــد، داشته است. با این حال انتخاب 
حرم امام رضا)علیه السالم( برای وقف این آثار و همچنین 
توجه شــاه عباس به بنیان و مدیریــت آن هردو به اوایل 
دوره اســالمی ایران و رویدادهای خراســان قبل و بعد از 

سلطنت شاه عباس بر می گردد. 
 

حرم امام رضا)علیه السالم( پیش از سلطنت شاه عباس
در ســال 818م، علی بن موسی الرضا)علیه الســالم(، امــام 
هشــتم شیعیان، در روســتایی نزدیک مشهد امروزی، در 
اســتان خراســان واقع در شــامل رشقی ایران، به شهادت 
رسید. شیعیان معتقدند که خلیفه عباسی، مامون، دستور 
مسمومیت امام رضا)علیه السالم( را صادر کرد. از آنجا که 
امام رضا)علیه الســالم(، تنهــا امام مدفون در ایران اســت 
جایــگاه و مقام ویژه ای دارد. گرداگرد مقربه ]آن حرضت[، 
حرم و شهری بزرگ توسعه یافت. موقعیت جغرافیایی آن که 
بر مرز آســیای مرکزی، و دور از حرم دیگر امامان شیعی 
عراق و شهرهای مقدس مکه و مدینه است، دایامً زائرانی 

را از افغانســتان و جنوب آســیا به ایــران جذب می کند. 
مســلامنان شــیعه و ســنی جهت ادای احرتام به مشــهد 
ســفر می کردند زیرا که او را از تبار محمد)ص( رسول خدا 
می دانند. تا زمان ظهور صفویان در قرن شانزدهم میالدی 
حــرم متعلق به گروه مذهبی خاصی نبود؛ زائرانش از هر 
گروهی بودنــد. )فرهت، 2002: 76( دســت کم از اوایل 
قرن یازدهم میالدی واقفانی ســخاومتند حامی حرم بودند 
ازجمله آنان گوهرشــاد همرس شــاهرخ تیموری است که 
یک مســجد جامع به منظور گســرتش فضای حرم ساخت. 
در اواخر قرن 15میالدی مشهورترین وزیر تیموریان، امیر 
علی شــیر نوایی، یک دارالحفاظ، یک داراملساکین، و یک 
صحن جدید ســاخت که ادامه حامیــت درباری مقامات 

سنی مذهب در حرم است.
در1506م با فروپاشــی سلســله تیموری، بخت از شــهر 
مشهد برگشت. تا ســال 1510م ازبکان، خراسان و مشهد 
را در دست داشــتند. صفویان با شکست ازبکان حاکامِن 
جدیِد مهم ترین مرکز شــیعی ایران شــدند. بــا این حال 
مشــهد همچنان هدفــی برای یورش ازبــکان باقی ماند و 
همچنین اداره شهر و به تبع آن حرم امام رضا)علیه السالم( 
در طی قرن شــانزدهم میالدی بیــن قدرت های آن زمان 
به تناوب دست به دســت می شد. زمانی که حرم در اختیار 
صفویان بود در مقام یک مرکز مذهبی شــیعی شــناخته 
می شــد. )تصویر 2( برخالف تصوف و اهمیت سلسله در 

آرامگاه اردبیل، روحانیان برجســته شــیعی دوازده امامی 
جذب حرم امام رضا)علیه السالم( شدند. عالوه بر این یکی 
از علــل ثبــات حرم، تولیت دو خانواده ســید بود که این 
مقام را نســل به نسل حفظ می کردند. در قرن چهاردهم 
و پانزدهم میالدی تولیت حرم از افراط کاری های سیاســی 
اجتنــاب کرد و از یورش های ویرانگر رهایی جســت و بر 
تکریم خاندان پیغمرب همت گامشــت.2 با ظهور صفویان 
در قرن شانزدهم و استقرار شیعه به منزله مذهب رسمی 
ایــران ازبکان حــرم را همچون پایگاه صفویان، دشــمنان 

شیعی خویش، می نگریستند. 

تصویر 1. مقربه شیخ بهاء الدین عاملی، 

تاریخ وفات 1621 م، حرم امام رضا)علیه السالم(، مشهد.

تصویر 2. منایی کلی 

از حرم امام رضا)علیه السالم(، مشهد.

چگونگی وقف آثار هرنی 
و بازســـازی حرم 

ــا)علیه السالم( در  امام رضـ
دورۀ شاه عباس اول )1( 

برگرفته از کتاب شاه عباس و بازسازی ایران1

کتاب شــاه عبــاس و بازســازی ایران کتابی اســت که به مناســبت برگزاری 
منایشگاهی در موزه بریتانیا در سال 2009م و با همکاری موزه ملی ایران به 
چاپ رســید. نویسنده این کتاب شیال. ر. کنبی از محققان مشهور هرن دوره 
صفوی است که تا کنون چند تألیف از او به زبان فارسی ترجمه شده است. 
بــه طور کلــی کتاب موردبحــث در بردارنده پنج فصــل اصلی و بخش های 
فرعــی، تصاویر کم نظیری از آثار هرن اســالمی ایران در 273 صفحه اســت. 
محور اصلی کتاب شــخصیت و اقدامات شــاه عباس اول صفوی در گسرتش 
و توســعه چند شــهر مهــم ایــران ازجمله اصفهان، مشــهد، قــم، و اردبیل 
اســت. در این بررسی ها نویســنده به چگونگی ســاخت، تعمیر و بهسازی 
مجموعه هــای معــامری پرداخته و در ضمن آن چگونگــی وقف آثار هرنی 
هر یک را نیز بررســی کرده اســت. یکی از بخش های ایــن کتاب مجموعه 
حرم امام رضا)علیه الســالم( در مشــهد اســت که نویســنده با اســتفاده از 
منابع تاریخی ضمن بررســی جایگاه شــاه عباس در بازســازی مجموعه حرم 
امام رضا)علیه الســالم( پس از حمله ازبکان از آثار هرنی وقف شــده بر حرم 
در حکم شــواهد تاریخی این بازســازی ها یاد می کند. نوشتار حارض ترجمه 
بخشــی از فصل مربوط به حرم امام رضا)علیه الســالم( است که با برشمردن 
تفاوت آثار وقفی شاه عباس بر حرم امام رضا)علیه السالم( و مقربه شیخ صفی 
در اردبیل آغاز می شــود و سپس مخترصاً تاریخ حرم در دوره صفوی و نقش 
شــاه عباس در بازســازی حرم مورد بررسی قرار می گیرد. بخش دوم آن که به 
معرفی و بررســی آثار هرنی این مجموعه می پردازد در شــامرۀ آینده عرضه 

خواهد شد. )مرتجم(

شیال.ر. کنبی/ ترجمه نرگس سیبویه*

* کارشناس صنایع دستی



شاه عباس در سال 1587م، سال به قدرت رسیدنش، چندان 
با مشــهد بیگانه نبود. او از هفت ســالگی حدود نُه سال 
در خراســان زندگی کرده بود و آخرین ســال از این دوره 
را در مشــهد گذراند. در این ســال کــه همراه محافظش 
مریدقلی خان روانه قزوین شــد تا سلطان محمدخدابنده 
را عزل منایــد، ازبکان در حال توطئه برای محارصه هرات 
بودند. اگرچه اشــغال خراســان از ســوی ازبک ها دوامی 
نداشــت، میل به غارت و چپاول برای آنان عادتی ماندگار 
بود. غارت حرم امام رضا)علیه الســالم( به ســال 1590 در 
قیاس با دیگر غارت ها بسیار مخرب تر بود. بنابر گزارش ها 
آنــان عالوه بر رسقــت گنجینه حرم و قتل عــام مردم، به 
آرامگاه شاه تهامســب که در محوطه حرم بود بی حرمتی 
کردنــد. این عمل که اوج بی احرتامــی به تبار صفویه بود 
جایگاه شاه عباس را در مقام حامی اجدادش تضعیف کرد. 
اما رسکرده ای که ازبکان او را جهت انتقال اســتخوان های 

شاه تهامسب به آسیای مرکزی گامشته بودند، استخوان ها 
را بــه طبس برد. شــاه عباس هم که مطمــن بود آن ها را 
بــه اصفهــان می آورند منایشــی بــرای اســتقبال از آن ها 

برپاساخت. )اسکندربیک، 1978: 704( 
عالوه بر رضورت اقتصادی-سیاســی بازســازی خراسان و 
مشــهد، احتامالً شــاه عباس برای اداره حکومت رضورت 
اعــاده حیثیــت خاندانش در حــرم را نیز احســاس کرد. 
رسانجام شــاه عباس در حدود ســال 1590م آماده نربد با 
ازبکان شــد. اگرچــه بزرگ ترین دشــمنان ازبکش هر دو 
درگذشــته بودند، ازبکان آماده دفاع از خراســان در برابر 
صفویان بودند. شاه عباس حیله ای اندیشید که براساس آن 
ازبکانی که در هرات بودند به نربد با فرهادخان کشــیده 

شــوند.5 نیرنگ شــاه گرفت، و ازبکان شکســت ســختی 
خوردنــد. در 29 جــوالی 1598م شــاه عباس زیارت حرم 
امام رضا )علیه الســالم( را به جا آورد. هنگامی که شاه گنبد 
حرم را رؤیت کرد رس ســجده بر خاک نهاد و از رس شوق 
گریســت. ســپس با پای پیاده و بدون کاله به سمت حرم 
رهسپار شــد. پس از امتام مراسم زیارت، دارایی های حرم 
را بررســی کرد و آن را در وضعیت بدی یافت؛ زیارتگاهی 
عــاری از چلچراغ هــای طــال و نقره. هیچ یک از اشــیای 
وقفی حرم باقی منانده بود جز نردۀ طال گرداگرد آرامگاه. 

)اسکندربیک، 1978: 704( 
شــاه عباس پس از ســه روز مشــهد را ترک کرد اما به نظر 
می رسد که شامری از مالزمان غیر نظامی اش تا ماه محرم 
در مشــهد باقی ماندند. رضاعباســی در یک نگاره مورخ 
دهــم محرم یــک زائر را ترســیم کرده اســت. )تصویر6( 
بــرای هرنمندی کــه در کتابخانه شــاه عباس کارکرده بود 

خلوص و معنویت حرم امام رضا)علیه الســالم( و تعداد و 
تنوع زایران می توانست تأثیرگذار باشد. نقاشی های او از 
زایران چیــزی بیش از یک روز تابســتانی گرم و غبارآلود 
خراســان را بیــان می کند، او در آثارش یک شــور و تفکر 
عمیقی را بیان می کند که زوار امام رضا )علیه الســالم( در 
آن روزهــای مقــدس تجربه کرده بودنــد. همچنان که در 
توصیف زیارت شــاه عباس از حرم امام رضا )علیه الســالم( 
در سال 1590 یاد شد مراسم زیارت فقط بخشی از انجام 
وظایفش بود. او در این زمان خسارت ها و صدمات ناشی 
از ترصف ازبــکان را برآورد کرد و جلســاتی را با کارکنان 
حــرم برگزار کــرد. او چلچراغ ها، شــمعدان ها، فرش ها و 
وسایل رسقت شده در زمان ازبکان را جایگزین کرد. یکی 

رضیحی که 
تصویر 5. 

قرب امام رضا )علیه السالم( 

ت. 
را در برگرفته اس

حرم امام رضا )علیه السالم(، مشهد

مروری بر اوقاف حرم در دورۀ صفوی
حــرم  اردبیــل  در  صفــی[  ]شــیخ  مقــربۀ  هامننــد 
امام رضا)علیه الســالم( به طور منظم در اطراف اتاق مقربه 
امــام توســعه یافت. حتــی در قرن چهاردهــم یک رضیح 
چوبــی نقره کــوب از آرامــگاه حفاظت می کــرد که باالی 
آن قندیل هــای نقره آویخته بودند. )فرهــت، 2002: 68( 3 
امام رضا)علیه الســالم( را در کنار قرب هارون الرشــید خلیفه 
عباســی به خاک سپردند. شــهرت امروزه هارون از داستان 
هزارو یکشب است.4 هارون در سال 809م در حین رسکوب 
یک شــورش در خراســان از دنیا رفت. پــس از ویرانی های 
تیمور در اواخر قرن چهاردهم میالدی/هشــتم و اوایل نهم 
هجری حــرم با درآمدهای حاصل از اوقاف، چند مدرســه، 
گنبد و شبســتان و صحن گسرتش یافت. )تصویر 3(، ثروت 
انباشــته شده در حرم و شهر، توجه ازبکان غارتگر را جلب 
کرد به طوری که آنان در طی سال های 1548تا 1570ق چهار 
بار به مشــهد یورش بردند. )تصویر 4( در این زمان مشهد 

تحت کنرتل صفویان بود و شاه تهامســب و خانواده اش این 
اقبال را یافتند که بازســازی کالبدی حرم را با جایگاه منادین 
آن به منزله پایگاه سلسله صفوی همراه کنند؛ سلسله ای که 
با رســمی کردن مذهب شــیعه دوازده امامی استقرار یافته 

بود.
شاه تهامسب در سال1534م توبه کرد و در طی آن استقالل 
خویــش را از طوایــف قزلباش اعالم کرد. آنــان از زمان به 
قدرت رســیدن شاه تهامسب جنگ هایی برانگیخته بودند. 
او هزینه پوشش گنبد طالی بارگاه امام رضا)علیه السالم( را 
پرداخت و همچنین منارهای با روکش طال بنا کرد. پس از 
اینکه صفویان عراق را به عثامنی ها واگذار کردند جایگاه 
مشــهد به منزله مقر اصلی زیارت شــیعی بــرای ایرانیان 
تثبیت شــد. زوار حرم امام رضا)علیه السالم( متایل دارند تا 
حد امکان به قرب امام نزدیک شوند و رضیح را ملس کنند و 
در آغوش کشند با توجه به تعداد فراوان این زائران رضیح 
چوبــی نقره و طالکوب فرســوده می شــد و مرتباً نیازمند 
تعمیــر و تعویض بود. این امر فرصتی بود برای شــاهان 
صفوی که با فرمان ســاخت رضیح بــرای آرامگاه جایگاه 
مذهبی خویش را بیشــرت تثبیت کنند. در سال 1550-51 
شــاه تهامسب گروهی را جهت ســاخت 166 لوحه طالی 
حکاکی شــده با سوره »االنســان« جهت پوشاندن مقربه 
امام به کار گامشــت. )کنبــی، 2007: 65( همچنین مهین 
بانو خواهر شاه تهامســب زندگی اش را وقف امور خیریه 
کرد. او که با نام »ســلطانم« نیز شــناخته می شود، پنجره 
فوالد طالیی و طاق های  مرصع با سنگ های قیمتی را برای 
یکی از گنبدهای حرم سفارش داد. )اسزوپر، 1995: 251( 
او همچنیــن مکرراً جواهرات، ســالح و ظــروف چینی را 
وقف بر حرم کرد. گامن می رود یکی از این ظروف چینی 
به جا مانده باشــد. از آن جواهرات چیزی به جا منانده و 
ظــروف چینی محفوظ در حرم پس از قرن شــانزدهم به 
حرم راه یافته اســت. یک ظرف چینی آبی و ســفید که با 
خوشــه ای انگور تزیین شــده منونه کاملی است از اوایل 
قــرن پانزدهم که بر آن چنین نوشــته اند: »مهین بانو این 
ظرف را بر حرم رضوی وقف کرد«. نوشــته دیگری بر پایه 
ظرف نام شاه جهان امپراطور مغول و تارخ 1053/1644ق 

را در بر دارد.
ابوالعأل سودآور که نخستین بار تصویر این ظرف را منترش 
کرد این سؤال را پیش می کشد که چگونه این ظرف چینی 
که بر حرم امام رضا)علیه الســالم( وقف شــده بود هشتاد 
ســال پس از مرگ مهین بانو از مجموعه سلطنتی مغوالن 
گورکانی هند رس در آورده اســت؟ )سودآور، 1998: 128( 
در ســال 1590م مشــهد از حمله یکی از شــاهان ازبک 
آســیب جدی دید. او مدافعان شهر را تا حرم تعقیب کرد، 
ملتزمین حرم را کشــت، و گنجینه حــرم را غارت کرد. به 
گامن فراوان این بشــقاب در میان غنایــم ازبکان بود که 

یک زمانی بین 1590 تا 1644م به دربار مغوالن رسید.
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که شامر قابل توجهی از کاالها و آثار هرنی نیز از هند به 
ایران رســیده است. به عالوه هنگامی که سفیران امپراطور 
گورکانی هند و پادشاهان دکن هدایای سخاومتندانه ای را 
برای شاه عباس پیش کش می کردند، اشیاء کاربردی از آثار 

فلزی تا منسوجات در مشهد معامله می شد.
علیرضاعباســی عالوه بــر کتیبه های بیرونــی گنبد مرقد 
امام رضا)علیه الســالم( کتیبه ای را به صورت الواحی از طال 
برای رضیح نوشــت که هجده عدد از آن ها هم اکنون در 
موزه آســتان قدس نگهداری می شود. بر خالف الواح دورۀ 
شاه تهامسب، آثار علیرضاعباسی ورقه های طالست که با 
آن متنی به خط نســتعلیق بر زمینه ای از کاشی به صورت 
نقش برجسته اجراکرده اند؛ سبک ظریف و گل داری که با 
شــیوه زمان شــاه عباس مطابقت دارد. علی رضاعباسی که 
از خانوادهــای تربیــزی بود ابتدا در قزویــن خط ثلث را 
آموخت. پیش از پیوســن به کتابخانه شــاه عباس از سال 
1591 تــا 1593م بــرای فرهادخان قرامانلــو در خراســان 
و مازنــدران کار می کــرد. اخیــراً کتیبــه ای در خراســان 
یافت شده است که کاتب نام خویش را »علیرضا« رقم زده 
است. او پس از پیوسن به دربار شاه عباس لقب »عباسی« 
را برگزید.7 او ندیم و مالزم شــاه عباس بود و در ســفر و 
حرض شاه را همراهی می کرد. علیرضاعباسی برای مهارت 
هــرنی و وفاداریش به شــاه و در مقام رییــس کتابخانه 
ســلطنتی مزد می گرفت. عالوه بر این کتیبه های مســجد 
شــیخ لطف الله، مســجد شــاه اصفهان را به دستور شاه 
نوشــت. او همچنین یک نســخه قرآن و قطعات اشعاری 
را نیز کتابت کرد. نسخه قرآنی که به قلم زر نوشته است 
در کتابخانه حرم امام رضا)علیه السالم( نگهداری می شود.

شاه عباس در طول اقامت اش در مشهد )2-1601( جدولی 
منطبق با درآمدها دایر کرد که براســاس آن از مردمی که 
آرزو داشــتند در نزدیکی حرم امام رضا )علیه السالم( دفن 

شــوند، بسته به محل دفن شــان ]نزدیکی یا دوری از قرب 
امــام[ هزینه ای دریافت می کردنــد. البته اعضای خاندان 
صفوی از پرداخت آن معــاف بودند. درآمد این کار برای 
بازســازی بنا و هزینه روشــنایی حرم اســتفاده می شــد. 
دو تــن از بلندپایه ترین شــخصیت های دوره شــاه عباس، 
الله وردی خان و حاتم بیگ اردوبادی آرامگاه هایی نزدیک 
مقــربه امام ســاختند. حاتم بیــگ در ســال 11-1610 از 
دنیا رفــت و الله وردی خان تا ســال 1673م هامن ســالی 
که ســاخت آرامگاهــش خامته یافت در قیــد حیات بود. 
براســاس گفتــه فرهت کتیبه هــای مقــربه الله وردی خان 
احادیثی اســت کــه بر اهمیت زیارت آرامــگاه  امام رضا 
)علیه الســالم( تأکید می کند. ظاهراً شاه عباس این عقیده 
دورۀ تیموری را احیا کرد که می گفتند: »زیارت مشهد در 
عید قربان ثواب سفر حج را دارد« . )فرهت، 2002: 198( 
درحالی که عموماً این عقیده را پذیرفته اند که شــاه عباس 
متام کتاب های عربی اش ]مذهبی[ را در ســال 8-1607 بر 
حرم امام رضا)علیه الســالم( وقف کرد؛ وقف نامه هایی که 
شــیخ بهایی برای این موقوفات نوشــته جریان دیگری را 
فــاش می کند. این وقف نامه به جای اینکه تاریخ 1607-8 
داشــته باشد، تاریخ 1599م/1008ق و 1600م/1009ق را 
در بر دارد. شیخ بهایی در زمرۀ افرادی بود که شاه عباس را 
در سفرش به مشهد در سال 1598م همراهی کرد. به نظر 
می رســد او از تابستان 1598م چند ماهی در مشهد ماند، 
چراکه علام و سادات برای حضور در مکتب خانه ای که در 

حرم دایر کرد عالقه نشان می دادند.
 ]شیخ بهایی[ افزون بر نوشن وقف نامه های سال 1598م، 
ظاهراً پیش از ترک اصفهان در انتخاب کتاب هایی که باید 
به حرم امام رضا )علیه الســالم( وقف می شد، دست داشت. 
مهــم این اســت همه نُســخ وقفی از ســوی شــاه عباس 
از رس عشــق و ارادت او بــه چهارده معصــوم بــه حــرم 

تصویر 8. هرنمندی در حال تعمیر 

کتیبه طالیی گنبد حرم امام رضا )علیه السالم(، مشهد، در 

اینجا هرنمند ورقه های طالی کتیبه را بر

ب میکند.
صفحات میناکاری شده بر دیوار گنبد نص

از نفایس این دوره فرش زمینۀ الکی اصفهان است که اکنون در 
حرم نگهداری می شــود و به نظر می رســد هدیه شاه عباس بوده 
اســت یا از فرش های مربوط به زمان مرمت حرم در سال 1598 
است. شاه تا ســال 1601به تعمیر و بنای حرم پرداخت. در این 
ســال او همچون یک زائر با پای پیاده به حرم ســفرکرد، سفری 
درحدود 965 کیلومرت از اصفهان تا مشهد. به گفته اسکندربیگ 
منشی شاه و گروه کوچکی از درباریان در طی 28روز به مشهد 
رســیدند که با پای پیاده حدود 32کیلومرت در روز اســت. چارلز 
ملویل این سفررا 66روز تخمین زده است. )ملویل، 1996: 208( 
اسکندربیک منشــی سختی ها و مشقت های سفر شاه عباس را با 
هراکلیوس یکی از امپراطوران بیزانس که قســطنطنیه تا ارشلیم 
را با پای پیاده اما روی فرش هایی که از پیش گســرتده مقایســه 

کرده است. 
شــاه عباس از دسامرب1601 تا مارس 1602م را در مشهد گذراند. 
او در ایــن مــدت کمبودهای تزیینی و معامری حرم را بررســی 
کــرد و وظایف دون مآبانه ای را از رس صدق و محبت انجام داد. 
افــزون بــر اهداء یک جفت دِر جواهرنشــان بــرای اتاق بقعه، 
گنبــد آرامــگاه را نیز زراندود کرد و به ســاخت یــک کتیبه به 
ارتفاع 106 ســانتی مرت به عنوان یادبود زیارتش فرمود. این اثر را 
کامل الدین محمــود یزدی در ســال 7 -1606/ 1015 از روی خط 
علیرضا عباســی ســاخت. گنبد را با طال و الــواح آجری زراندود 
مزیــن کردند در حالی که کتیبه هــا ترکیبی از قطعات میناکاری 
شــده با اســلیمی های ســفید اســت. اگرچه به نظر می رسد که 
کتیبه هــای ثلث بر لوحه هــای میناکاری شــده آب کاری ]طال[ 
شــده، عکس های بازســازی گنبد در اواخر قرن بیســتم نشــان 
می دهد که این کتیبه ها درواقع، ورقه های طال اســت که حروف 
را به صورت مشــبک بریده و بر زمینه مینا کاری شده آن الصاق 
کرده اند. )تصویر 8( این فن بدیع زمانی تأثیرگذار است که کتیبه 
بر زمینه رنگی از روی زمین متام و کامل دیده شــود. استفاده از 
مینا در این دوره غیرمعمول اســت؛6 درواقع، محققان جواهرات 
هندی معتقدند که در این دوره در ایران لعاب مینایی اســتفاده 
منی شد و جواهرســازان اروپایی در اواخر قرن شانزدهم و اوایل 
هفدهم آن را به هندیان شناســاندند و پس از این زمان اســت 
که این فن به مناطق دیگر گســرتش یافــت. )کینی، 2001: 62( 
استفاده وسیع از لعاب مینا در این بنا چنین می مناید که احتامالً 
یــا صنعتگران هندی یا هرنمندان ایرانی آشــنا بــا این فن برای 
این امر به کار گرفته شــده بودند. یک شــمعدان ساخت الهور، 
که بر طبق کتیبه اش به ســال 1539بر حرم وقف شــده اســت، 
شــاهد دیگری اســت از تبادل کاال بــا هند. در ایــن دوره یک 
ابریق رسامیــک منقوش با کتیبه در بردارنــده نام محمدمعامر 
یــزدی و یک ابریق فلزی ایرانی، هر دو شــکلی دارند که گویی 
از منونه های نخســتین آثار مســلامنان هندی مشــتق شده اند. 
مهاجرت شــاعران، هرنمندان و صاحب منصبــان ایرانی به هند 
در قرن شــانزدهم میالدی این فرض را پیش می کشد که تفکر و 
فرهنگ، غالباً از غرب به رشق ]از ایران به هند[ رفته است؛ این 
آثار هرنی و ســابقه روابط تجــاری بین دو منطقه ثابت می کند 
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شــامر زیادی از نقاشی های این سبکی از هرنمندان ناشناس 
به جا مانده است که تأثیر سبک رضا عباسی و صادقی بیک 

افشار را نشان می دهد.
زیارت امام رضا)علیه الســالم( نزد ایرانیان متوقف منی شــد. 
اگرچه حمله ازبکان در ســال های 1589 تــا 1598م گاه این 
اشتیاق را کم می کرد، آن را متوقف نکرد. پیکره های خمیدۀ 
تنها در رسزمینی بایر افراد خلوت گزیده را که مشــقت های 
ســفر با پای پیاده تا حرم امام رضا )علیه السالم( را مشتاقانه 
تحمل می کنند نشان می دهد. به رغم عالئم نشان دهنده سن 
پیکره طرز ایستادن، ریش بلند و پیشانی چروکیده و چشامنی 
که بر نقطه ای فراتر از تصویر متمرکز شده است در دهه دوم 

قرن هفدهم میالدی/ یازدهم هجری دستخوش تغییر شد. 
در چهره نگاری درباریان جوان ســبک صورت نگاری، طیف 
رنگــی، پارچه ها همگی بازتابندۀ ســبکی نــو در قوس های 
تند و فرم های ســنگین تر و نیم تنه ها و شلوارهای زربفت و 
ســیمین است. در طراحی های شــیخ های پیر و دراویش، از 
خطوط ضخیم تر و قوســدار مانند آنچه زیر ران پیکره است 
و ضخیم به نظر می رسد استفاده کرده است. در طراحی این 
دوره عالقــه به فرم های بیضوی و وزین منایش یافته اســت. 
احتامالً این طراحی را برای تقدیم به کســی در شــب نوروز 
در نظر گرفته اند. از ســه قلم و دوات و کتابی که کنار پیکره 
اســت می توان حدس زد که او کاتب است.8 صورتش به اثر 
دیگری از رضا به تاریخ 1622م شــباهت دارد و به طور کلی 
چنیــن می مناید از ســال 1620م او گروه زیــادی از تصاویر 
مردان ریش دار را چنین شکل داده است. علیرغم ویژگی های 
متامیزکننده آثار به گامن فراوان بینی عقابی شکل، ابروهای 
نامرتب، و ریش هایش منونه ای است از یک پیکره آرمانی که 
بــه عرفا و اهل ذوق مرتبط می شــود. نفوذ نگاه و محکمی 
انگشتان خمیده اش در دستی که به سمت رسش آورده نشان 
دهندۀ بینش و هوشــیاری ویژه ای اســت که از ویژگی های 
معمول چهره نگاری افراد سالخورده در آثار رضا عباسی است.
در سال 1626م شاه عباس شش ماه در عراق بود و از بغداد 
در مقابل عثامنیان دفاع می کرد. اگرچه ممکن اســت او در 
این سفر نقاشانش را نیز با خود برده باشد، بعید می مناید رضا 
عباسی که در این زمان چهلمین سال فعالیتش است همراه 
شاه در منطقه جنگی بوده باشد. بلکه به نظر می رسد او در 
اصفهان مانده و طیف وسیعی از مردم، از جوان ها و مرفهین 

تا دراویش و عرفا را به تصویر می کشید است.

)تصویر10(. 

زائر سالخورده

اصفهان، اواخر قرن دهم و یازدهم هجری / شانزدهم و هفدهم میالدی

مرکب روی کاغذ؛ ابعاد: 5× 9/7 س.م

)1920.0917.0.279 ME( موزه بریتانیا

امام رضا)علیه الســالم( تقدیم گردیــد. هامن طور که مک 
کینسنی پیشنهادکرده اســت احتامالً اسکندر بیک منشی 
در ذکر وقفیات سال 8-1607م دو یا سه وقف جداگانه را 

یکی کرده است. )مک کینسنی، 1981: 3-182( 
شاه عباس در سال 1612 م برای دهمین بار حرم را زیارت 
کــرده و در طــی آن فرصت کافی برای تحلیل و بررســی 
نیازهای معامری مجموعه را داشــت. او در این سال بود 

که تغییراتی را جهت توسعه فضای حرم آغاز کرد.
او یکــی از صحن ها ]صحن عتیق[ را طوری تغییر داد که 
ایوان امیر علی شیر نوایی مستقیامً مقابل ایوان دیگر قرار 
گیــرد. او همچنین صحن دیگری به ایــن مجموعه افزود 
کــه از طریق یک خیابان و جویباری که از مرکز آن جاری 
می شد به شــهر متصل گردید. همچنین سقاخانه ای برای 
نزدیک ترین صحن به آرامگاه امام رضا)علیه السالم( ترتیب 

داد که هنوز هم برقرار است. )تصویر9( 

گســرتش صحن ها و تدارک آب هامن چیزی است که زائر 
بدان نیازمند بود و همین امر حرم را مهیای پذیرش شامر 
زیادی از زائران کــرد. هامنطور که چارلز ملویل می گوید 
حامیت ســلطنتی از حرم امام رضا)علیه الســالم( به گامن 
فــراوان یک جنبه اقتصــادی نیز داشــت. )ملویل، 1996: 
17 - 216( تشــویق زوار برای مسافرت به مشهد به جای 
مکــه، مزیت منع خروج طال از ایران را به همراه داشــت، 
همچنین رسمایه گذاری در بازســازی حرم به احیاء اقتصاد 
منطقــه کمک کرد. منطقــه ای که از یورش هــای ازبکان 
آسیب فراوان دیده بود. مشهد محلی تجاری ملی بر مسیر 
جاده رشق وغرب از هندوســتان بود. پس متام طرح های 
زیربنایــی ماننــد کاروان رساها، بازرگانــان را نیز بهره مند 
ســاخت. برخالف اردبیل، مشهد در جذب میلیون ها زوار 
موفق بوده اســت. حرم امام رضا )علیه الســالم( وســیع تر 
و شــهر آبادتر شده است. اگرچه شــاه عباس از مرمت و 
آبادانی حــرم در جهت اهداف سیاســی اش بهره گرفت. 
موقوفــات و برنامه ریــزی اش برای شــهر زمینــه ای برای 
جلب ســخاومتندان و واقفان و بــه تبع آن تداوم حامیت 
از آبادانــی حرم فراهم کرد. پایان تســلط صفویان چیزی 
از اهمیت حرم نکاست زیرا جایگاه امام رضا)علیه السالم( 
نزد مردم بسیار واالتر از حقانیت سیاسی شاهانی بود که 
می کوشــیدند با انتساب خاندان خویش به امئه جایگاهی 
برای خویش دست و پا کنند. هآمن قدر که جریان عمومی 
ایران به ســوی شــیعه گری پیش رفت زیارتگاه های عمده 
جهت ارضای نیازهای مذهبــی مردم در تأیید رشیعت و 
در پــس آن تأیید ادعای تبار مذهبی شــاهان به خدمت 

گرفته شد. 

منونه 1
 پیش از آنکه شاه عباس مشهد را از تسلط ازبک ها در سال 
1598 دربیاورد، هرنمندان دربارش، زوار، شیخ ها و دراویش را 
برای گنجاندن در مجموعه های نقاشی و خط ]مرقع[ نقاشی 

می کردند.
تهیــه این آثار بر خالف نســخ مصور به همــکاری نقاش و 
خطــاط و صحاف و کتابدار نیازمند نبود بلکه این طرح های 
خطی ارزان، رسیع، و آسان بود و برای فروش عرضه می شد.

در دهه آخر قرن شانزدهم میالدی/ دهه نخست قرن یازدهم 
هجری سبکی در نگارگری ایران گسرتش یافت که به برخورد 
خوشنویســانه با خط تأکید داشت. در این تصویر کوچک از 
زائر ناشــناس با تغییر ضخامت خطوط نقاش کوشیده است 
حجم و حرکت ردا را به ببیننده القا کند. ســایه ها با خطوط 
هاشوری و گاه نقطه گذاری و چین های عاممه و انتهای شال 
با حرکت رسیع قلم منایانده شده است. علیرغم اندازه کوچک 
تصویر نقاش طیف وســیعی از رنگ ها را ترکیب کرده است. 
از صخره های قرمز در پس زمینه تا دو درجه قهوه ای مایل به 
زرد برای شــالگردن و ردا و تیره روشنی های سفیدی عاممه. 
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منونه 3
شــانزده سطر خط کوفی نوشته شــده بر این برگ قرآن از 
اواسط سوره ششم، آیه 100 تا آخر آیه 108 را در برمی گیرد 
که در انتها به رقم حسین بن علی)علیه السالم( ختم می گردد. 
من را با چهار جدول حاشیه ای به رنگ آبی و قرمز که بعداً 
به نسخه افزوده شــده، قاب بندی کرده اند. چپ، راست و 
پاییــن جدول جای پنج مهر و چهار یادداشــت کتاب داران 
به چشــم می خورد. دو یادداشــت به طــرز خوانایی تاریخ 
1052ق/3 - 1642م و 1213ق/9 - 1798م دارد و یکــی از 
نوشته های کتاب داران نشانه عددی 191 را دارد که احتامالً 
به 1091ق/1- 1680م یا 1191ق/ 8-1777م بر می گردد. در 
یک صفحه از قرآنی منسوب به امام رضا)علیه السالم( در مشهد، 
مهرها بر ارزش و اهمیت نسخه دست نوشته های مرقوم امامان 
شیعه گواهی می دهد. )گلچین معانی، 1347: 21-17( با این 
حال مشــکالت مربوط به تاریخ گذاری دربارۀ نســخه های 
مربــوط به قرون هفتم تا نهم میالدی/ اول تا ســوم هجری 

احتامل ارتباط این نسخه ها با امئه را رد می کند.
بررســی دقیق نســخه ها نشــان می دهد آخریــن خط که 
دربردارندۀ ســیزده واژۀ نخســت آیه 108 از ســوره شش 

است کلامت »کتبه حســین بن علی« به پیکر اصلی نسخه 
افزوده شــده اســت. به عالوه در نسخۀ محفوظ در مشهد 
رقــم »امام علی بن موســی الرضــا« پنج رضب مهــر و دو 
توضیح به خط نســخ در نوار باریــک پایین صفحه پس از 
آیات با خطوط حاشــیه ای دیده می شــود. از بررســی من 
هر دو قرآن مشــهد و این نســخه این سؤال همچنان باقی 
می ماند که امام این نســخه را چه زمانی رقم زده و مهرها 
کی به آن افزوده شــده اســت؟ در حالی که جزوهای قرآن 
مشهد که دربردارنده نام »علی بن ابی طالب)علیه السالم(« 
یا »امام حسین)علیه الســالم(« است در سال60-1599م / از 
سوی شاه عباس وقف شده، جزو قرآن امام رضا)علیه السالم( 
در20 - 1919م از سوی محمدرضا شاه پهلوی وقف شده است. 
خصوصیات و تنظیم برگه قرآن مرقوم امام رضا)علیه الســالم( 
بسیار به نسخه منسوب به امام حسین)علیه السالم( شبیه تر 
است تا نســخه وقف شده شاه عباس به حرم. بدون بررسی 
و تحقیــق دقیق و کامل از هردو صفحه تنها می توان حدس 
زد که رقــم امامان همراه با مهرها زمانی بین قرن هفدهم/ 
یازدهم هجری و بیستم / سیزدهم هجری به نسخه ها افزوده 

شده است.9

)تصویر12( 

ک جزو قرآن 
صفحه ای از ی

ده برگ و شانزده سطر در هر صفحه

عراق، قرن نهم میالدی/ سوم هجری

مجموعه خصوصی.

منونه2
این قرآن در قرن نهم، پیش از پیدایش کاغذ در خاورمیانه 
بر پوســت نوشــته شــده اســت. گفته اند دست نوشته از 
مجموعۀ شــاه عبــاس دوم – بزرگ ترین نوۀ شــاه عباس 
اول- بیــرون آمــده اســت. ممکن اســت او ایــن قرآن را 
از دارایــی خانــدان صفوی از ده ها ســال پیــش به ارث 
بــرده باشــد. هامن طور کــه قرآن های محفــوظ در حرم 
امام رضا)علیه الســالم( شــهادت می دهند خاندان صفوی 
در جمــع آوری و مجموعــه داری قرآن هــا بــه انــدازه 
ظــروف چینی فعال بودند. بــا این حال انگیزۀ آن ها برای 
جمــع آوری قرآن های اولیه متفاوت بود از عالقه شــان به 
جمع آوری ظروف چینی. در حالی که ظروف آبی و سفید 
زیبا و جذاب دانســته می شدند و تاریخ شان به ندرت به 
پیــش از قرن پانزدهم میالدی می رســید، برخی از قرآن ها 
کــه به امئه اطهار منســوب بودند نه تنهــا کمیاب بودند 
کــه ادعای صفویان مبنی بر حقانیت امئه بر والیت پیامرب 

صحه می گذاشت. )بلر، 2006: 102( 
وقف شاه عباس بر حرم امام رضا )علیه السالم( در سال 8 -1606 
شامر زیادی از قرآن های اولیه را در بر می گرفت. احتامالً 
شــیخ بهایی، باالترین مقام مذهبی کشــور شاه عباس را 
برای وقــف این آثار راهنامیی کــرد. در حالی که در من 
وقف نامه ها شــاه را در اینکه متام آثارش را به حرم تقدیم 
کرده اســت ســتایش کرده اند درواقع، این موقوفات تنها 
گزینشــی از همه مجموعه آثار شــاه بوده است و ظاهراً 
شاه برخی را برای خودش نگه داشت، شاهد آن نسخه ای 

است که در کتابخانه سلطنتی نگهداری می شود. 
خط این نسخه کوفی است و مشخصه اش شکل زاویه دار 
حــروف، کشــیدگی، و حداقل اســتفاده از عالیم صدادار  

و اســتفاده ناقص از نقطه اســت. حــروف خط کوفی در 
قــرن هفتم میــالدی/ اول هجری همراه بــا خط مدوری 
که برای اســتفاده های عادی و اداری بود توســعه یافت. 
اگرچه نامش برگرفته از نام شــهر کوفه، شــهر بنا شده به 
دســت مسلامنان در ســال 638م در عراق است، به گامن 
فــراوان مأخــذ اصلی آن هامن جایی اســت کــه اول بار 
قرآن برای تازه مســلامنان نســخه برداری شده بود. قرآن 
کامل این چنینی دربردارنده ســی بخش است که این یکی 
از آنهاســت. اواخر قرن شــانزدهم میالدی/ دهم هجری 
قرآن های منســوب به امام علی)علیه الســالم( به تعدادی 
بود که قاضی احمد قمی نویســنده کتاب تاریخ خطاطان 

و نقاشان گوید:
»بعــد از آن خطی که دیدۀ اولواالبصار را رسمه وار به وحی 
الهــی و اوامر و نواهی حرضت رســالت پناهی صلی الله 
علیه واله و ســلم روشنایی می بخشــید خط کوفی بود و 
ارقام معجز نظام حرضت شــاه والیت پناه سالم الله علیه 
در میان اســت که چشــم جــان را ضیاء و لــوح ضمیر را 
جال کرامت می فرماید و خوشــرت از آن حرضت کس دیگر 

ننوشته« . )قاضی احمد، / مینورسکی، 1959و4 - 53( 
اگرچــه قاضی احمــد اظهار نکرده اســت کــه قرآن های 
منســوب به آن حرضت را که از آن ها یاد کرده متعلق به 
شاه عباس اســت، ولی ممکن است یکی از آن ها همینی 
باشــد که شــاه عباس به حرم رضوی اهدا کرده است. او 
همچنین از نســخه ای متعلق به شــاه طهامسب یاد کرده 
که به دســت امام حسن)علیه السالم( نسخه برداری شده 
اســت. ممکن است این هامن نســخه محفوظ در مشهد 
باشــد که رقــم امــام حسن)علیه الســالم( دارد. )گلچین 

معانی، 1347: 8 - 7( 
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مقدمه
گروهی از آثار معامری ایران در دورۀ اسالمی زیارتگاه هاست 
که گرد مزار امئه و صوفیان و اشــخاص منســوب به خانواده 
پیامرب ساخته شده است. ساختار معامری زیارتگاه ها ویژگی 
منحرص به فرد خویش را دارد که موضوع این بحث نیســت. 
اما برخی از آرامگاه ها بسته به اهمیت شخص مدفون در آن 
عنارص مختلفی چون گنبد، مناره، شبســتان، ایوان و... دارد. 
یکی از باشکوه ترین آرامگاه های ایران از حیث معامری حرم 
امام رضا )علیه السالم( است که مجموعه ابنیه جامعی از روضه 
منوره، چند مدرسه و مسجد و صحن است. ساختار اکرث این 
بنا ها چهارایوانی اســت. هندسه طاق یا ایوان به صورت یک 
مســتطیل کشــیده که در باالی آن قوس هایی به شکل های 
متنــوع قــرار دارد. ایــن ایوان هــا هامنند دیگر مســاجد و 
بنا های اسالمی ایران تزییناتی همچون مقرنس کاری، کاشی 
کاری، آجرکاری، و گاه گچربی دارد. در این میان ســه ایوان از 
ایوان های حرم مطهر امام رضا )علیه السالم( با خشت های طال 
پوشیده شده اســت. در این مقاله می کوشیم ضمن بررسی 
ســاختار و اجزای این ایوان ها تزیینات و نقوش و هرنمندان 

پدید آورنده آن ها را معرفی کنیم. 

ایوان
 ایرانیان در بنا های مذهبی، فضایــی با طاق قوس دار ایجاد 
کردند که به یک حیاط بزرگ مرکزی گشوده می شد. این فضا 
که به ایوان معروف است درواقع، صفه یا طاقی است محرابی 
یا هاللی شــکل. )گرابر، 1388: 31( ایوان ریشــه در معامری 
ایران عهد اشکانی دارد و بسیاری از کارشناسان عقیده دارند 

که رشق ایران به ویژه خراسان مبدأ اصلی ایوان است.

ایوان در مساجد و زیارتگاه های ایران
ایوان های ایرانی اغلب بلند ســاخته شــده اند و سقف آن ها 
که غالباً نیم کره یا نیم گنبد اســت بــا عنارص تزیینی مانند 
مقرنس، آجــرکاری، گچ بری، آیینه کاری، نقاشــی، و به ویژه 
کاشــی کاری، مزین شــده اســت. ایوان های ورودی مسجد 
جامع یزد، مســجد شیخ لطف الله و مسجد و مدرسه چهار 
باغ اصفهان از شــاهکار های هرنی معامری ایران محســوب 
می شــوند. ایــوان صحــن امیر علی شــیر نوایــی در صحن 
عتیق حــرم امام رضا )علیه الســالم( و ایوان های حرم حرضت 
عبدالعظیم و حرضت معصومه)س( از ایوان های باشــکوه و 

مشهور آرامگاه های ایران است. )شاطریان، 1390: 251( 
حــرم مطهر رضــوی نیــز دارای ایوان های متعددی اســت. 
ایوان هایی زیبا و باشکوه همچون ایوان های مسجد گوهرشاد، 
نــادری و عباســی در صحن عتیق، ایوان هــای صحن نو آثار 
شایان توجهی از این گونه است. در میان ایوان های حرم مطهر 
سه ایوان را با خشت های طال تزیین کرده اند. طالکاری اولیه 
ایوان طالی صحن عتیق یا ایوان نادری در دوره افشــاریه به 
دستور نادر شاه انجام شده است. اثر دیگر، ایوان طالی صحن 

آزادی اســت که آن را در دورۀ قاجار به دســتورنارصالدین شاه 
طالکاری کرده اند. ایوان طالی صحن جمهوری آخرین اثر از این 
زمره است که پس از پیروزی انقالب اسالمی ساخته شده است. 

ایــوان طالی صحن عتیق )ایوان امیرعلی شــیر یا 
ایوان طالی نادری( 

ایوان طالی صحن عتیق تقریباً در شامل غربی حرم و در ضلع 
جنوبی صحن عتیق )انقالب( واقع شــده و منونه زیبای هرن 
فلزکاری اســت که در ســال های 875-885 ق از ساخته های 
امیر علی شــیرنوایی وزیر شاه سلطان حســین بایقرا است. 
به همین ســبب به ایوان امیرعلی شیر نیز مشهور است. در 
منابع ابعاد این ایوان را به اختالف بیان کرده اند. برخی طول 
این ایوان را ده مرت و عرض آن هشــت مرت و ارتفاعش 26/25 
مرت دانســته اند. )مشــهدی زاده، 1383: 107( و برخی طول 
آن را14/70مــرت وعــرض آن را7/80 مــرت و ارتفاعش را 21/4 

نوشته اند. )مومتن، 1340: 47( 
گفته شده طالکاری این ایوان در ابتدا به دستور شاه طهامسب 
صفوی صورت گرفته است. اما این خشت ها در حمالت مکرر 
ازبکان آسیب دید و به یغام رفت و سپس در دوره شاه عباس 
صفوی تجدید شــد. اما به علت آســیب های مجدد به دستور 
نادرشاه به سال 1146 ق طالکاری شد که تاکنون برقرار مانده 
است. به همین سبب آن را ایوان نادری نیز می خوانند. )مشهدی 
زاده، 1383: 107(، )مومتن، 1354: 121( که البته به نظر می رسد 
این قول درست نباشد. زمان های مشخص شده برای طالکاری 
ایوان در اصل به گنبد و مناره نزدیک به آن مربوط است اما 

به اشتباه آن را به ایوان نادری نیز نسبت داده اند. 
 بــاالی ازاره تا زیرســقف این ایوان را با آجر های مســی که 
پوششــی از طال دارند پوشــانده اند. نقوشی که بر ایوان طال 
نقش بســته، عبارت از نقوش هندســی مانند شمسه، لوزی 
و... اســت. باالی ایوان یا هامن قسمت نیم گنبدی که سقف 
ایوان است طرح نیمه شمس های با نقوش و گره های هندسی 
شــامل ستاره پنج پر و لوزی و... به صورت مقرنس کاری اجرا 
شــده است. یک غرفه در وســط ایوان و در طرفین دوغرفه، 

جمعا پنج غرفه مقرنس کاری شده دارد.
پایین غرفه ها کتیبه ای را به صورت برجسته طالکاری کرده اند. 
من کتیبــه به خط ثلث بر زمین های آبی با حاشــیه نقوش 
اسلیمی سبز است. من کتیبه چنین است: »بسم الله الرّحمِن 
لــوة َعلی َخیرَخلقه  الرّحیــم َو الَحمُدلِله رّب العالَمین َوالصَّ
ُمَحَمدوَآلَه الطاِهرین َو َســلَّم تَســلیامً کثیراً کثیراً. َرَوی عن 
الصادق جعفربن محمدعن آبائه)علیه السالم( عن امیراملومنین 
علی)علیه السالم( قال رسول الله صلی الله علیه و آله ستدفن 
بضعه منی بارض خراســان الیرزور ها مؤمــن اال اوجب الله 
عزوجل له الجنه و حرم النار علی جســده قال علی بن موسی 
الرضــا علیه التحیه و الثناء من زارنی علی بعدداری اتیته یوم 
القیمه فی ثالث مواطن حتی اخلصه من اهوال ها اذا تطایرت 
الکتب یمینا و شامال و عندالرصاط و عند املیزان و قال النبی 

ایــــوان های طالی 
حـــرم مطهر

امام رضـا)علیه السالم( 

چکیده
یکی از عنارص بکار رفته در مساجد و زیارتگاه ها ایوان است. مساجد 
ایران اغلب ایوان های با شــکوهی دارند کــه ازجمله آن ها می توان 
از ایوان های حرم مطهر امام رضا )علیه الســالم( یاد کرد. برخی از این 
ایوان ها را در طی تاریخ با خشــت های طال پوشانده اند. از آن جمله 
ایوان طالی صحن عتیق اســت که به ایوان نادری مشــهور است و 
از ســاخته های امیر علی شــیر نوایی وزیر شاه سلطان حسین بایقرا 
در دوره تیموری اســت که به دستور نادر شــاه طالکاری شد. ایوان 
طالی صحن نو متعلق به دوره قاجار است که به دستور نارصالدین 
شــاه ساخته شــد و ایوان طالی صحن جمهوری نیز متعلق به دوره 
معارص که پس از پیروزی انقالب بنا شده است.  تزیینات این ایوان ها 
عبــارت اســت از کتیبه نگاری، مقرنــس کاری، مینــاکاری و نقوش 
به کار رفته در آن ها نقوش هندســی، گیاهی و اســلیمی است. من 
کتیبه ها عبارت اســت از آیات و احادیث و اشعاری متناسب با حرم 

امام رضا )علیه السالم(. 
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صلی الله علیه وآله لعلی)علیه السالم( یا اباالحسن 
جعل الله قربک و قربامن ولدک بقاعا و بقاع الجنه 
عرصه من عرصات ها یا علی من عمر قبورکم. کتبه 

محمدعلی بن سلیامن الرضوی فی1145.« 
 )اعتضادپور، 1344: 228(، )مشهدی زاده، 1383: 

108(، )مومتن، 1354: 122( 
در وســط ایوان و بــاالی ازارۀ روبــه رو در ضلع 
جنوبی ایوان طاقی محراب مانند ســاخته اند. در 
قســمت طالکاری بر زمینه آبی و نقوش اسلیمی 
ختایی متنی به زبان عربی که عبارت از دو حدیث 
اســت چنین نوشــته اند: »امّنا یُرید الله ِلیُذهب 

عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیراً« 
در پایین این قسمت حاشیه ای از نقوش هندسی 
شــامل شمسه هشــت پر کار کرده اند. دورن آن 
بر زمین های ســورمه ای نقوش ظریف اسلیمی را 

طالکاری کرده اند.
در پایین این قسمت نیز اشعاری در مدح نادرشاه 
که ترمیم و تذهیب ایوان از او اســت نوشته اند. 
این من بیســت و سه بیت دارد و برجسته کنده 
کاری شــده است. گویا نادرشــاه از مال شخصی 
خود برای طالکاری این ایوان رصف کرده اســت. 

مطلع و بیت آخر این قصیده چنین است: 
 حبذا زین منظر عالی که فردوس برین 

بر در صحنش چو زائر از صداقت جبهه ساست
 از زبان کعبه گفتم بهر تاریخش )ندیم( 

دمبدم زان صفه و ایوان هویدا صد صفاست
و در آخر قصیده نوشته اند: 

»کتبه محمدعلی بن سلیامن الرضوی غفر ذنوب ها 
فی شهور سنه خمس و اربعین و مائه و الف« و 
زیر آن به خط نســتعلیق خفی نوشته اند »کتیبه 
ثلث و نستعلیق که در این ایوان زرنشان عالی به 
خط این بنده عاصی محمد علی الرضوی اســت 
قطاعــی آن بید اهتامم محمد طاهر ولد اســتاد 
مسیح شیرازی بامتام رســید1146«. )اعتضادپور، 
1344: 226(،. )هامن، 1342: 29(، )مومتن، 1354: 

 )122
ایــن ایوان چهــار دِر طــالکاری دارد بــه طوری 
کــه روبروی قبله قرار بگیریم از راســت به چپ 

عبارت اند از: 
در ورودی اســرتاحتگاه فراشــان و خادمــان؛ در 
ورودی بــه رواق دارالــرشف؛ در ورودی به رواق 
دارالشــکر؛ در ورودی بــه توحیدخانــه. در هــا 
چنان که بیان شد از جنس طال است و روی آن ها 
نقوش گیاهی نقش بسته است. همچنین اشعار 
و احادیث و آیاتــی از قرآن را به صورت کتیبه بر 

آن ها نوشته اند.





ایوان طالی صحن آزادی 
)ایوان نارصی، ایوان غربی( 

ایــن ایوان در غرب صحن نــو )آزادی( قرار دارد و متصل 
به روضه اســت. این ایوان در زمان فتحعلی شــاه قاجار 
در ســال 1262ق در زمان آصف الدوله ســاخته شــده و 
به جهت آنکه در زمان حســام الســلطنه والی خراسان و 
عضدامللک تولیت آستان قدس به سال1278 ق به دستور 
نارصالدین شــاه قاجار طالکاری گردید بدان ایوان نارصی 
نیز می گویند. این ایوان درگذشــته به ایوان طالی خاقانی 
نیز معروف بوده اســت. طول این ایوان 15/30و عرض آن 
7/25 و ارتفاعش 20/10مرت می باشد. از باالی ازاره تا سقف 

متاماً طالکاری شده است. )مشهدی زاده، 1383: 118( 
در باالی ایــوان که به منزله دیوار صحن اســت کتیبه ای 
به خط ثلث با رنگ زرد به خط محمد حســین »شــهید« 
مشــهدی که به سال 1262 ق ســاخته شده است. در آن 
زمــان آصف الدوله والی خراســان بود مــن کتیبه به این 
رشح اســت: »العظمه و القدرة و الجالل و الکامل لخالق 
االعالم الشــامخه و الجبال الراســیه و هذا الطاق الرفیع و 
البنیان املنیع شــاهد علی قدرة الصانع املبدع البدیع و قد 
ترشف بعــامره هذه الرواق و االیوان بانــی مبانی العدل 
و االحســان والی مملکت خراســان آصــف الدوله العلیه 
الغالیه و زین ملطلق املوقوفات کتبه محمد حسین الشهید 
املشــهدی فی سنه1262«1 : همچنین ســوره نبا را نیز در 
کتیبه ای با خط نســتعلیق ســفید بر زمینــۀ الجوردی در 
حاشیه ایوان نوشــته اند. )عطاردی، 1371: 240(، )مومتن، 

1340: 90(،. )عطاردی، 1375: 28( 
 ایــوان غربی صحن یــا ایوان طال تزیینــات خاصی دارد. 
داخــل ایــوان از ازاره به باال متاما با ورقه های مســی آب 
طال پوشیده شده اســت. دور تا دور ایوان حاشیۀ زیبایی 
از گره های هندسی شامل نقوش شمسه هشت پر، ترنج، پنج 
ضلعی و... است. در سقف هامن قسمت نیم گنبدی ایوان نیمه 
شمسه و مقرنس کاری و نقوش اسلیمی برجسته کاری و متاماً 
طالکاری شده است. نقوش منظم و زاویه دار هندسی در 

کنار نقوش منحنی اسلیمی هامهنگی چشم نوازی دارد.
یک غرفه مقرنس کاری شــده در وســط قراردارد. در زیر 
ایــن غرفه بــر کمربند داخل ایوان کتیبه ای اســت حاوی

 اشــعاری به خط نســتعلیق به زبان فارســی که از تاریخ 
مرمت و تذهیب و نام متصدیان و بانیان حکایت می کند. 

1. خالصه ترجمه کتیبه به این رشح اســت: عظمت و بزرگی و جالل 

و شکوه و کامل مخصوص خداوندی است که کوه های بلند و آسامن 

رفیع را آفرید، آفریدن اینها دلیل بر قدرت و صنعت خداوندی اســت 

کــه همه چیز را از عدم بوجود آورده و این همه آثار بدیع را آفریده 

اســت، این عامرت در زمان آصف الدوله از محــل موقوفات مطلقه 

آستان قدس ساخته شــده و محمدحسین مشهدی در سال1262 این 

کتیبه را نوشته است.

این مطالب بر زمینه آبی با حاشــیه ای سبز رنگ که نقوش 
اســلیمی طال دارد نوشته شده اســت. این اشعار 28 بیت 

است که مطلع و مقطع شعر بدین رشح است: 

این بارگاه کیست که از خاک پاک طوس 
انوار او فکنده بعرش برین عکوس

رسخوش بدیهه از پی تاریخ سال گفت 
یابد ز شمس شعشعه ایوان شاه طوس

 در طرف راســت ایوان در زیر و ابتدای کتیبه یادشــده با 
خط ثلث طالیی نوشته اند: »سالم علیکم طبتم فادخلو ها 
خالدیــن«؛ و در طــرف چپ نوشــته اند: »ســالم علیکم 

مباصربتم فنعم عقبی الدار« )عطاردی، 1371: 241( 
در ایــن ایوان چهارغرفه مقرنس کاری هــم قرار دارد که 
بدنه آن ها نیز خشت های مطال است و کتیبه های زیبایی 
زیر آن بر صفحات طال نقش بســته اســت. زیر هر غرفه 

یک بیت شعر نوشته اند. اشعارکتیبه بدین رشح است: 
 بدور راد شهنشاه زاده اعظم 

جالل دولت سلطان حسین جم دربان
 به فضل ایزد و عون امام و حکم ملک
 چو بازگشت زری صدر پاسبان کیوان
 ابوالسخا عضدامللک یم نوال حسین 

قیام کرد در امتام این بلند ایوان
چو شد متام بتاریخ سال مینا گفت 
هال بشوکت ایوان فزود صدر جهان

و در پایان نوشــته اند: بــه خط العبد الفقیر حســینعلی 
مازندرانــی و مــاده تاریخ آن 1283ق را نشــان می دهد. 
در این ســال مرمت و تعمیــر ایوان انجام گرفته اســت. 

)عطاردی، 1371: 242(، )مومتن، 1354: 135( 
در وســط ایوان محرابی اســت که باالی آن را آیینه کاری 
کرده انــد و در پاییــن آن در بزرگ طال قــرار دارد. باالی 
دِر ورودی روی ورقه طــال برترنجی آبی رنگ که گل های 
ظریف شاه عباسی بر آن نقش بسته نوشته اند: »السلطان 
نارصالدین شــاه قاجار« و در کنار حاشیه ایوان نوشته اند: 
»خیرالحاج سیدابوالحســن خان امین آستانه بسعی رسکار 
خیرالحاج حاج رجبعلی کرباســی بامتام رسید«. بر حاشیه 
دیوار کنار در بزرگ نیز ترنجی آبی نصب شــده که بر آن 

نوشته اند: »عمل محمدصالح مسگر« 
چهــار دِر کوچک دو طرف دِر بزرگ قراردارد؛ بر در بزرگ 
به صورت طالکوب نوشــته اند: »به رأی قاطع و آگاه امام 
خمینــی انجام شــد1358« بر در ها نقــوش گل و بوته و 

احادیثی در میان ترنج ها نقش بسته است.





ایوان طالی صحن جمهوری )ایوان رشقی( 
صحن جمهوری از بنا های ساخته شده پس از پیروزی انقالب 
اســالمی است که درسال 1369ش ساخته شده است. در این 
صحن ایوانی طال نیز قرار دارد. این ایوان نیز پوششی از طال 
دارد که درواقع، الیۀ نازکی از طال بر ورقه های مســی است. 
نقــوش و کتیبه هایی بر زمینه طالکاری به شــیوه میناکاری 
نقش بسته اســت. دور تا دور ایوان اسامی خداوند در چند 
ضلعی هــای منظم شمســه ای بر زمینه طــالکاری و فضای 
دایر ه ای شــکل مینــاکاری کرده انــد. در حاشــیه بعدی در 
ســتاره های هشت پر نام جالله »الله« را در وسط و نام های 
پنــج تن آل عبا به خط کوفی بنایی هر کدام در ســتاره های 

هشت پر نوشته اند.
درون ایوان در باال طرحی متشــکل از نقوش هندسی مانند 
نقــش گلدانی، شــش طبل و... اســت که بــر آن نیز نقوش 
گیاهی شامل ختایی بر زمین های آبی رنگ میناکاری کرده اند. 
قســمتی از ایوان مقرنس کاری شده اســت و بر ستاره های 
پنج پر اسامی پنج تن و بر ستاره های چهارپر کلمه »الله« را 
نوشته اند. در باال و وسط ایوان نقش ترنج که نقوش اسلیمی 
در میان آن نقش بسته و زمینه نیز از ختایی ها پر شده است 
قــرار دارد و دو نیمه ترنج در طرفین ایوان نیز نقش بســته 
اســت. در میان ایوان طال آیه 169و170سوره آل عمران را با 
ورقه طال بر زمینه ای آبی که با حرکت های چرخشی اسلیمی 
پر شــده به این رشح نوشته اند: »بسم الله الرحمن الرحیم و 
ال تحسنب الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم 
یرزقون، فرحین مبا ءاتیهم الله من فضله و یستبرشون بالذین 

مل یلحقوا بهم من خلفه االخوف علیهم و ال هم یحزنون.« 
 بــر رس در ورودی ایــوان نیــز حدیــث سلســلة الذهب را 
نوشته اند. من حدیث چنین است: »کلمه ال اله اال الله حصنی 
فمن دخل حصنی امن من عذابی« در میان نوشته ها نقوش 
اســلیمی و گل های شاه عباسی دیده می شود. بر بدنه دیوار 

ســمت پایین کلمه الله به خط نسخ و کلمه محمد در میان 
شمســه هایی نوشته شده اســت. بر بدنه ایوان طالی صحن 
جمهوری بر باالی ایوان بر زمینه کاشیکاری ها و نقوش ختایی، 
نقوش اســلیمی از جنس طال کار شــده و به صورت برجسته 
بررســی می شــود. در اطراف این ایوان نیز اسامءالحسنی از 
جنس طال بر بدنه ایوان نقش بسته است. فلزکاری و طالکاری 
ایوان را هرنمند معارص محمدپاکدل و میناکاری آن را مرحوم 

غفاریان اصفهانی انجام داده اند. 
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مقدمه
مجموعــه حــرم حرضت رضــا )علیه الســالم( در مشــهد 
مقــدس یکــی از مجموعه های معــروف و مهم معامری 
اســالمی اســت که گنجینه ای از هرنهای وابسته معامری 
در آن جای دارد. پس از تدفین پیشــوای هشــتم شیعیان 
حــرضت علی بن موسی الرضا)علیه الســالم( در باغ یا کاخ 
حمید بن قحطبه والی خراسان در عرص مأمون عباسی، این 
مکان مورد توجه شــیعیان واقع شــد. هرنمندان و بزرگان 
این مرز و بوم در طول هزار و دویســت سال ذوق و هرن 
و بضاعت مالی و علمی و استعداد هرنی خویش را از رس 
ارادت برای عظمت، شکوه و جالل و آراسن این مجموعه 

رصف کردند. 
آنچــه در ایــن مجموعه اســت از دو رشافــت برخوردار 
اســت: یکی رشافت حضور و وابســتگی مکان به حرضت 
رضا)علیه الســالم( که گفته انــد »رَشَُف املَــکاُن ِبااملَکِین« 
و دیگــری رشافت و ارزشــی که ازنظر هــرنی در این آثار 
نهفته است. در این میان کاشی کاری که یکی از مهم  ترین 
روش هــای ایرانیان در آراســن فضاهای معامری اســت. 
جلوه گری می کند. کاشــی کاری از در قرن پنجم هجری در 
تزئینات معامری ایران کم و بیش جایگاه یافت و اهمیت 

آن به مرور افزایش یافت. 
بــه نظر می رســد دورۀ تیموری را بایــد دورۀ اوج اعتالی 
کاشی کاری معرق به حســاب آورد. خوشبختانه مجموعۀ 
حرم حرضت رضا)علیه الســالم( ســه بنــای فاخر از عرص 
تیموری را در خود دارد. در این نوشتار سابقه کاشی کاری 
در دوره تیموری بررسی و سپس به معرفی، توصیف و در 
صورت نیاز تحلیل آثار کاشــی کاری بناهای عرص تیموری 

در حرم حرضت امام رضا)علیه السالم( خواهیم پرداخت. 
الف. مروری بر تاریخ کاشی کاری در دوران اسالمی 
با اینکه نخســتین کاشی های اســالمی در هامن قرن اول 
هجری در خارج از مرزهای ایران در عراق )سامرا( و مرص 
و در تزئین محراب ها به کار گرفته شده سابقۀ آن در ایران 

به قرن پنجم می رسد. 
اولیــن بار کاشــی معــرق در بناهای قرن ششــم هجری 
به صــورت نگین هــای فیــروزه ای و الجــوردی در بیــن 
آجرکاری ها به کار گرفته شد. برخی از کهن  ترین منونه های 
آن تزئینات مســجد ملــک زوزن خواف و مســجد جامع 
فرومــد و بــرج هــای خرقان قزوین اســت. امــا در عهد 
ایلخانــی بود که نقــوش گیاهی و گــردان هم به صورت 
کاشی معرق اجرا شد. در این عهد رنگ ها محدود بود به 
فیروزه ای، الجوردی، ســفید، سیاه، عسلی و زرد. منونه ای 
از این کاشــی ها را در مقــربه اولجاتیــو در زنجان )گنبد 
ســلطانیه(، رسدر خانقاه شیخ عبدالصمد نطنزی و مسجد 
جامع ورامیــن می بینیــم. )فریــه، 1374: ص137( دوره 
تیموری همزمان اســت با گســرتش عالقــه ای به عمران و 
ساختامن ســازی در رشق ایران به ویژه در شــهرهای مهم 

خراسان همچون سمرقند، هرات، بخارا، و مشهد. 
تیمور در سمرقند، شاهرخ و همرسش گوهرشاد در هرات 
و مشــهد و الغ بیک در سمرقند و شــهر سبز آثار زیادی 
از خــود به جا گذاشــتند. )ویلــرب وگلمبــک، 1374: 15( 
در این آثار بیشــرت ســطوح خارجی بنا را با کاشی معرق 
پوشــانده اند. قاب های کاشی معرق در بین ردیف آجرها 
نشانده می شــود. رنگ ها با اینکه تنوع زیادی نداشت و 
به شــش یا هفت رنگ محدود بود ازنظر اجرایی بسیار با 

کیفیت است.
رنــگ کاشــی های معرق عــرص تیموری عبارت اســت از 
الجوردی، ســبز یشمی، فیروزه ای، ســفید، سیاه، قطعات 
سفالی بدون لعاب و زرد، گل ماشی و حنایی. کاشی ازنظر 
مواد تشکیل دهنده آن به گلی و جسمی تقسیم می شود. 
کاشــی معرق دوره تیموری از نوع کاشــی جسمی است. 
کاشــی گلی از خاک رس و رســوبات رودخانه ای ســاخته 
می شــود ولی کاشی جسمی از ترکیب پودر شیشه، سنگ 
چخــامق )در کوهی( و گل رسشــور )بنتونیت( تشــکیل 
شده است. کاشی جســمی را برای پخت یک بار به کوره 
می برنــد و لعاب و بدنــه در یک مرحلــه همزمان پخته 
می شــود و این به سبب نزدیکی جنســیت لعاب و بدنه 
است و دلیل پیوستگی لعاب و بدنه در کاشی جسمی نیز 

همین عامل است. 
در مشــهد برای ساخت کاشی معرق به هامن شیوۀ قدیم 
از کاشــی جسمی اســتفاده می شــود و این امتداد سنت 
کاشی ســازی تیموریان است اما در اصفهان از کاشی گلی 

برای تولید معرق کاشی استفاده می شود.
ب. بناهای عهد تیموری در حرم حرضت رضا)علیه السالم( 
در دورۀ تیموری مصادف با ســدۀ نهم هجری قمری حرم 
مطهر رضوی مــورد توجه خاندان و امــرای تیموری قرار 
گرفت و بناهای متعددی در جوار حرم مطهر ســاخته شد 
که مهم ترین آن ها مســجد جامع گوهرشاد است. این بنا 
به دستور گوهرشاد خانم همرس نیکوکار شاهرخ در سال 
821 ق و به دست اســتاد قوام الدین بن زین الدین شیرازی 
در ســمت جنوبی روضه منوره ساخته شد. مسجد دارای 
تزئینات مفصل کاشــی کاری، سنگ کاری، مقرنس گچی و 
نقاشــی دیواری است. این بنا به سبک چهار ایوانی کامل 
ســاخته شــده و دارای هشت شبســتان بزرگ و کوچک 
اســت. مســجد دارای چهار ایوان به نام های مقصوره در 
ســمت قبله، ایوان دارالسیاده در شــامل و وصل به حرم 
مطهر و ایوان رشقی و غربی )معروف به ایوان آب( است. 
فضای گنبد در ایوان مقصوره به هم متصل است و این از 
ابتکارات عالی معامر آن قوام الدین شیرازی است. مسجد 
دو منــاره به ارتفاع 43 مرت و گنبدی بــزرگ به ارتفاع 42 
مرت دارد. مسجد گوهرشــاد را در سال های متعدد مرمت 
و بازســازی جزئی و کلی کرده اند و همین امر تشــخیص 
تزئینات کاشی اصیل تیموری را از منونه های بازسازی شده 

مروری بر کاشی سازی 
دوره تیموری در 

حــرم حضـرت رضــا )علیه السالم( 

چکیده: 
کاشــی کاری یکی از تزئینات مهم و شاخص در حرم مطهر حرضت رضا)علیه السالم(   
است. این هرن در عرص تیموریان با اجرای کاشی های معرق ازنظر فنی به اوج خود 
ســید. مسجد گوهرشــاد یکی از بناهای مهم عرص تیموری است که مجموعه شایان 
توجهــی از فنــون مختلف کاشــی کاری را در آن اجرا کرده اند. برخی از ســنت های 
کاشی کاری این عرص همچون سنتی پایدار در دوره های بعد نیز برقرار ماند. استفاده 
از نقوش گره،  ترکیب آجر و کاشــی به صورت معقلی و همنشــینی قاب های کاشی 
معــرق در میان آجــر، رنگ پردازی درخشــان و طرح های ظریف و پــرکار برخی از 

ویژگی های این آثار است. 

واژگان کلیدی:  
کاشی کاری، کاشی معرق، کاشی زیر رنگی، هرن عهد تیموری، مسجد گوهرشاد مشهد
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دورۀ تیمــوری نیز از این گونه قاب هــا کارکرده اند مانند 
ایــوان آرامگاه موالنا زین الدین ابوبکر تایبادی، دو طرف 
رسدر ورودی مسجد شاه )هفتاد و دوتن( مشهد، دو طرف 
ایوان ورودی مسجد کبود تربیز، دو طرف آرامگاه خواجه 
عبداللــه انصاری در هرات، دو طرف آرامگاه تومان آغا در 
گورســتان شاه زنده سمرقند و دو طرف ایوان های مدرسه 
غیاثیــه خرگرد خواف. جالب این اســت کــه نوع ترکیب 
بندی این قاب ها هم مشــابه یکدیگر اســت. مشابه این 
طــرح در دو قــاب بر ایوان مقصــوره و در قاب دیگر بر 
ایوان دارالسیاده هم مشاهده می شود. با مقایسۀ این دو 
قاب و چهار قاب دیگری که یاد کردیم می توان به اصالت 

قاب های یادشده پی برد. 
در قاب هــای دیگر ضخامت طرح ها و بندهای اســلیمی 
و ختایی به نســبت قاب اصلی بســیار زیاد است. ضمن 
اینکه در رنگها نیز تغییر محسوســی مشــاهده می شود. 
در قاب اصیل رنگ اســلیمی ها عســلی )تقاری یا حنایی( 
اســت اما در قاب هــای دیگر اســلیمی ها را به رنگ زرد 
اجرا کرده اند. گفتنی اســت در کاشی های معرق رنگ زرد 
به کار نرفته و از رنگ عســلی، تقاری، حنایی، به جای آن 
اســتفاده کرده اند. رنگ های رایج در کاشــی کاری معرق 
دورۀ تیموری عبارت است از الجوردی، فیروزه ای، سفید و 
سیاه، سبز یشمی و حنایی )عسلی( که گاهی از منونه های 
بــدون لعــاب به رنــگ نخودی هم اســتفاده می شــود. 
همچنین نکتۀ گفتنی در بارۀ رنگ حنایی یا عســلی اینکه 
ایــن رنگ در بین کاشــی کاران امروز مشــهد بــه تقاری 
معروف اســت و در کنــار رنگ نخودی بــدون لعاب دو 
رنگ مایۀ گرم در کاشی کاری محسوب می شوند. در متون 
کهن از آن به نام »صندلی« یاد کرده اند. صندلی منسوب 
به رنگ چوب درخت صندل است. نظامی در هفت پیکر 
این رنگ را با همین نام یاد کرده اســت. آنجا که می گوید 
بهرام در روز پنج شــنبه بر گنبد صندلی می نشست یعنی 
بــر گنبدی کــه به رنگ صندلی اســت می رفت. این رنگ 
تابناک در کاشی های عرص تیموری با فام های مختلفی از 

تیره تا روشن مایل به زرد کار شده است. 
همین ترکیب رنگ در کاشــی های معرق مدرســه غیاثیه 
خرگرد که دســت نخورده باقی مانده نیز دیده می شــود. 
بنابراین یک دلیل برای اثبات اصالت این دو قاب کاشــی 
معــرق ترکیــب محدود رنگ آن اســت. به طــوری که در 
منونه های تجدید شــده رنگ های ســبز روشن و زرد هم 
مشــاهده می شــود. در این دو قاب از قطعات ســفالین 
بــدون لعاب هم برای تخمک های گلها و برگها اســتفاده 
شــده اســت که خود دلیل دیگــر برای اصالــت تاریخی 
آنهاســت. در آثار معــرق تجدید شــده از قطعات بدون 

لعاب کمرت استفاده کرده اند. 
نکتــه قابل تأمــل دیگر در این ترکیب وجــود چهار نرده 
محافــظ در چهار جانب گلدان اســت کــه هرنمند طراح 

کاشــی آن را به صورت دو تایی اجرا کرده و شکلی شبیه 
به تزئینات خط کوفی به انتهای آن الحاق کرده است. 

همۀ پشــت بغل ها در منای حیاط مسجد با کاشی معرق 
پوشــیده شده است. شیوه طراحی نقوش کاشی در پشت 
بغل ها از سبک خاص دوره تیموری پیروی می کند. نقوش 
ختایی و اســلیمی در میان فرم لچکی پشــت بغل شکلی 
دایــره ای بزرگ تشــکیل داده که حــاوی کتیبه ای به خط 

ثلث با هشت بار تکرار نام »الله« است. 
این شمسۀ درشت در یکی دیگر از قاب ها کاشی به شکل 
گل عباســی درشتی درآمده است. همین شیوه را در طرح 

کاشی مدرسه غیاثیه و مسجد کبود تربیز نیز می بینیم. 
دور طاق ایــوان مقصوره یک کتیبه ثلث بســیار عالی با 
کاشــی معرق اجرا کرده اند که به خط بایسنغر میرزا پرس 
شاهرخ تیموری است. او که پرس شاهرخ و بانو گوهرشاد 
اســت از خوشنویســان و هرنپروران عرص خویش است. 
مصحفــی بزرگ انــدازه را که در کتابخانه مرکزی آســتان 
قدس رضوی نگهداری می شود بدو منسوب کرده اند اما از 
شواهد بر می آید چنین انتسابی درست نیست. همچنین 
یک نســخه شــاهنامه فردوســی معــروف به شــاهنامه 
بایســنغری در کتابخانه کاخ گلســتان نگهداری می شــود 
که به حامیت و ســفارش او تهیه شــده است. من کتیبۀ 
ا یَعِمُر َمســاِجَد الله«  مورد بحث پــس از آیۀ رشیفۀ »امنَّ
و حدیثی از پیامرب )ص( در بارۀ اهمیت ســاخت مســجد 
به رشح ســاخت آن در زمان شــاهرخ به همت گوهرشاد 
صحــه می گــذارد و رقــم کاتــب در پایان کتیبــه چنین 
اســت. »کتبه راجیاً الی الله بایسنغر بن شــاهرخ بن تیمور 
گورکان فی ســنه 821 «. ظاهراً بخشــی از میان کتیبه در 
تعمیرات عرصصفوی به دست محمدرضا امامی بازنویسی 
شــده اســت. )مؤمتن،1348: 220( کتیبه هــای دیگری از 
خوشنویســان بزرگ چون محمدرضا امامی )خوشــنویس 
دوره صفوی و معارص شــاه عبــاس اول(، محمد رشیف و 
محمدحســین شهید مشهدی خوشــنویس دوره قاجار در 
منای حیاط به چشــم می خورد. کتیبه هــای ثلث و کوفی 
تقریبــاً در همه جا به چشــم می خورد. کتیبۀ نســتعلیق 
در پایــۀ مناره ها نیــز متعلق به تعمیــرات دوره نارصی 
اســت. کاشــی های دیگر این مجموعه کاشی های معقلی 
اســت که در واقع تلفیق آجرکاری با نوعی کاشــی به نام 
کاشی نره اســت. نقوش کاشی های معقلی یا گره معقلی 
هســتند یا خطوط بنایی. کاشی معقلی از نوع کاشی نره 
است که برای پوشش گنبد هم از این نوع کاشی استفاده 
می شــود. این کاشــی ها که رواج آن در معامری اســالمی 
از دوره ایلخانــی آغاز شــد در دوره تیموری برای مناهای 
کم اهمیت تر مانند مناهای بیرون و سطوح بزرگ دیوارها 

استفاده شده است. 
سطوح داخلی ایوان های رشقی و غربی و ایوان دارالسیاره 
را با چنین کاشــی هایی زینــت داده انــد. همچنین منای 

مشــکل می ســازد. بنای دیگر عهد تیموری مدرسۀ دو در 
اســت که در ســمت غربی روضه منوره با فاصله ای از آن 
قرار گرفته اســت. این مدرسه به همراه، مدارس پریزاد و 
باالرس ســه مدرســه عهد تیموری هســتند که از این میان 
مدرسه باالرس در طرح توسعه حرم مطهر تخریب و بجای 
آن رواق دارالوالیه ســاخته شد. مدرسه دو در یک مدرسه 
آرامگاهی اســت که در مقابل مدرســه پریزاد واقع شده 
و اکنــون دارالقرآن آســتان قــدس را در آن دایر کرده اند. 
بانی این مدرســه امیر غیاث الدین یوســف خواجه بهادر 
در گنبدخانه جنوب رشقی آن مدفون اســت. نام بانی آن 
و تاریــخ ســاختش در کتیبــه رسدر ورودی آن که به فن 
کاشــی معرق آمده است. براســاس این کتیبه مدرسه در 
زمان ســلطنت شاهرخ و به امر امیر یوسف خواجه بهادر 
امیر خراســان در محــرم ســال 843 ه ق/1439م به امتام 

رسیده است. 
کتیبه ای سنگی در پشــتیبانی در ورودی گواه این است که 
مدرسه در سال 1088 )دوران حکومت شاه سلیامن صفوی( 
بــه امر مادرشــاه، به یــاری محمد علیخان قورچی باشــی 
امیر مشــهد، و به دست محمد شــفیع تعمیر شده است. 
نام دیگر مدرســه که در گذشــته بین مــردم معروف بود 
مدرســه چهارگنبد اســت که بخاطر وجود چهارگنبد خانه 

در چهارگوشه بدین نام مشهور شده است. 
اما اثــر دیگر این عهد در حرم حرضت رضا)علیه الســالم( 
مدرســه پریزاد اســت. این بنا را بانویی نیکوکار از خدمه 
گوهرشــاد در سال 819ق ساخته می شود. بانی مدرسه آن 
را بر اوالد ذکور خود وقف کرده اســت. )ویلرب و گلمبک، 
1374: ( عــالوه بر مدارس مذکور ســه رواق دارالســیاده، 
دارالحفاظ و دارالسالم که ما بین روضۀ و مسجد گوهرشاد 
واقع است از آثار گوهرشاد آغا بانی مسجد است که کمی 
پس از مســجد ساخته شده است. از این میان فقط رواق 
درالســیاده تزئینات کاشــی معرق گره شش و شمسه در 
ازاره اش دارد. در منابــع تاریخــی از تزئیــن و طالکاری و 
نقاشــی این رواق ها به ویژه رواق دارالســیاده یاد شــده 
اســت. )قاضی احمد، 1359: 141( این نقاشی ها در عهد 
قاجار همزمان با آینه کاری سقف و دیوارها پوشانده شد.

ج. کاشی کاری های مسجد گوهرشاد
تزئینات کاشــی کاری در مســجد جامع گوهرشاد منونه ای 
شــایان توجه از کاشی معرق اســت. آرتور پوپ بر این گامن 
اســت که حیاط مســجد گوهرشــاد زیبا ترین منونه رنگ در 
معامری است که تاکنون پدید آمده است. )پوپ، 1373: 198( 
انواع کاشــی هایی که در مسجد گوهرشــاد به کار رفته اند 

عبارت است از: 
1( کاشی معرق 
2( کاشی معقلی

3( کاشی زیررنگی
4( کاشی هفت رنگ

5( کاشی طالچسبان
بیش ترین ســطح در منای صحن مســجد را با کاشــی های 
معرق پوشــانده اند. ســطوح داخلی شبســتان ها ســفید 
یک دســت و عاری از هرگونه تزئین اســت اما منای حیاط 
و ایوان هــا و منای داخلی ایوان ها و رسدر ورودی آن ها را 
با کاشــی پوشانده اند. منای اســپرهای حیاط با آجر طوری 
طراحی شده که قاب های ترنجی و مربع و مستطیل برای 
جاگذاری کاشــی های معرق در بین آجرها خالی مباند. در 
هر اســپر میان غرفه های کوچک )ایوانچه ها( یک حاشیه 
کاشــی معرق با نقــوش ختایی دور می زند و در ســطوح 
اســپر قاب های کاشی معرق در بین ردیف های آجر کاری 
قرار گرفته اســت. در پایین اســپرها یک قاب معرق بافرم 
تیزه دار ســاخته اند که طرح آن در اسپرها متفاوت است. 
در یکــی از آن ها به خط کوفــی و به رنگ خیامی عبارت 
»فســیکفیکهم اللــه و هو الســمیع العلیــم« را بر زمینه 
الجورد اجرا کرده اند. برای منونه دو قاب کاشــی معرق از 

میان آثار مسجد توصیف می گردد.
آثار مورد بحث دو قاب کاشی معرق است که در دو طرف 
ایوان مقصوره )سمت قبله( و بر روی پایه های ایوان قرار 
گرفته است و از باالی ازاره سنگی آغاز می شود و در پایین 
و انتهای کتیبه معروف بایســنغرمیرزا قرار دارد. باالی این 
دو قاب دو کتیبۀ ثلث ســفید بر زمینه الجورد وجود دارد 
که من آن گویای اطالعات بانی، تاریخ ساخت و نام معامر 
اســت. من کتیبۀ فوقانی قاب ســمت چپ عبارت اســت 
از: »عمل العبــد الضعیف الفقیر املحتــاج بعنایت املَلِک 
الرّحمــن قوام الدین بن زین الدین شــیرازی الطیان«. قوام 
الدین شــیرازی معامر بزرگ عرص تیموری است که او را با 

فیلیپو برونلسکی ایتالیایی مقایسه کرده اند. 
قــاب کاشــی معرق عبارت اســت از یک حاشــیه ســاده 
مداخل به رنگ عســلی و الجــوردی و من آن یک گلدان 
بــا حفاظ هایی چهارگانه در اطراف اســت که از میان آن 
نقوش اســلیمی همراه با دو ترنج رس به رس با زمینه سبز 
یشــمی خورشنگ رسبرآورده است. در میان ترنج نخست 
گُلــی گرد به رنگ ســفید قرار دارد کــه ضخامت بندهای 
آن گاه بــه دو میلی مرت می رســد. این بخــش اوج ظرافت 
کار کاشــی کاران این عهد را می مناید. اســلیمی ها به رنگ 
عســلی )حنایی( است و شاخه های ظریف ختایی به رنگ 
فیروزه ای در بین اســلیمی ها در حرکت است و همچنین 
گل های ریز ظریف ســفید رنگ و برگ های آن فضا میانی 
را پر کرده اســت. طاق منای ایــن قاب از نوع دالربی و در 
2 نقش شــش دالرب دارد. لچکی آن به رنگ زمینه ســبز 

1

یشمی و طرح آن ادامه هامن طرح های زمینه است. 
ســبک طراحــی این قاب همچون ســنتی پایــدار در هرن 
کاشی کاری عهد تیموری تثبیت شد و به دوره های صفوی 
و قاجار رســید. منونه ای از این شــیوۀ طراحی که همگی 
بر ایوان زیر کتیبۀ ثلث واقع شــده است. در بناهای دیگر 



خامته
کاشی کاری عرص تیموری در حرم حرضت رضا)علیه السالم( 
به خصوص در مسجد جامع گوهرشاد جلوه گر شده است. 
این کاشــی ها ازنظر نفاســت و درخشــندگی رنگ، کامل 
طرح، ظرافــت اجرا و هامهنگــی در کل بنا مجموعه ای 
کم نظیر را پدید آورده که فقط با دو بنای دیگر هم عرص 
خود یعنی مدرسه غیاثیه خرگرد و مسجد کبود تربیز قابل 
مقایســه است. مسجد گوهرشاد مشــهد با تاریخ ششصد 
و ده ســاله اش منونه ارزشــمندی از معامری و تزئین عهد 
تیموری اســت زیرا تقریبا همه آثار معامری این عهد رو 
به ویرانی نهاده و چیز زیادی از آن ها باقی منانده اســت. 
این آثار که حاصل تالش و ذوق و اندیشه هرنمندان بزرگ 
ما طی قرون و اعصار گذشته است بخشی از هویت ملی 
و مذهبی ما بوده و بر ماســت که در حفظ و پاس داشت 
این آثار برای نســل های آینده و معرفی آن به نسل امروز 

از هیچ کوششی دریغ نورزیم. 
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بیرونی مســجد در بست شیخ بهایی نیز با کاشی های نره 
با گره شمســه هشت و بازوبندی و اســامی مقدس اجرا 
شده اســت. کاشــی نره رصفاً به رنگ الجوردی – فیروزه 
ای ساخته می شــود و بدنه آن ها در گذشته از کاشی های 
گلی ساخته می شد اما امروزه از کاشی های جسمی ساخته 
می شود. نوعی کاشی نره با دو رنگ فیروزه ای و الجوردی 
و قطعه ای نخودی بدون لعاب از ابداعات این عرص است 
که در مســجد گوهرشــاد و در مدارس دودر و پریزاد به 
وفور از آن اســتفاده شــده اســت. این نوع کاشی به نام 

»معقلی نگین دار« شناخته می شود. 
گنبد بزرگ مســجد با کاشــی فیروزه ای پوشــیده شده و 
عبارت »الاله اال الله و محمد رسول الله و علی ولی الله« 

با کوفی بنایی بر آن اجرا کرده اند. 
کاشــی های گنبد از آثار اصیل عرص تیموریان نیست. زیرا 
گنبــد را کــه در اثر زلزلــه و حمله قزاقهای روس بســیار 
آسیب دیده بود در سال های 1339-46 برداشتند و دوباره 
با بن بازســازی کردند.1 کاشــی های زیر رنگی نوع دیگر 
کاشی های مسجد گوهرشــاد است. این کاشی ها رصفاً در 
غرفه های طبقه دوم مســجد در ترکیب با کاشی معرق و 
در ســاخت آالت خاصی از گره بکار رفته اســت. مثالً در 
زیر ایوان غربی یک قاب کاشی معرق با نقش گره کند دو 
پنج ساخته شده که فقط آلت ترنجی آن از نوع زیررنگی 
سفید با نقوش آبی است. همچنین برای حمیل کشی آالت 
در نقوش گره از کاشی زیررنگی استفاده شده است. منونۀ 
آن یک قاب کاشی معرق با گره زیبای هشت و زهره است 
که حمیل کشــی آن با کاشــی الجــوردی و نقش گل های 
ســفید به صورت برجسته اجرا شده است. این قاب کاشی 

بر ورودی شامل غربی مسجد واقع شده است. 
منونه هایــی محــدود از کاشــی هفت رنــگ هــم در این 
مجموعه دیده می شــود. کاشی هفت رنگ دوره تیموری 
هنــوز در مرحلــه ابداع و تجربه اولیه اســت و رواج عام 
آن در عرص صفوی اســت که جایگزین کاشی گران قیمت 
معرق شد. کاشی های هفت رنگ تیموری غالباً نه به شکل 
مربع بلکه به اشــکال خاص متناســب با طرح است. مثالً 
در مســجد گوهرشاد نیم ســتون هایی که طاق غرفه های 
پیرامونــی حیاط در مســجد را دور می زند از نوع هفت 
رنگی است که برخی از قسمت های آن را در مرمت ادوار 
بعد با کاشــی معرق با هامن طرح جایگزین کرده اند. نیم 
ســتون ها پهلودار و بصورت نیمی از یک منشــور هشت 
ضلعی اســت. منونه نادری از کاشی طالچسبان در مسجد 

دیده می شود. 
ایــن فن ویــژه و خاص که فقــط در عرص تیمــوری اجرا 
می شــد در مدرســه غیاثیه خرگرد و کاخ آق رسای شــهر

1 . اصالت طرح کاشی  های گنبد بحثی مفصل دارد که در کتاب مسجد 

و موقوفات گوهرشاد بدان پرداخته شده است. نک: سیدی، 1386. 

 سبز و مجسد بی بی خانم سمرقند هم مشاهده می شود. 
)پورتر، 1381: 66( در قســمت های خاصی از طرح کاشی 
هفت رنگ که ســطوح کوچکی را تشــکیل می دهد ورق 
طال می چســبانند و پس از پخت در کوره تثبیت می شود. 
منونه اندکی از این کاشــی ها در چند غرفه سمت رشق در 
هامن نیم ستون های هفت رنگی مشاهده می شود. شاید 
با تجسس بیشــرت به خصوص در غرفه های طبقه دوم باز 

هم بتوان از این کاشی ها یافت. 
در مدرســه پریزاد تزئینات کاشــی معــرق و به خصوص 
کاشی معقلی دیده می شود. رس در این مدرسه کتیبه هایی 
به خط ثلث و از نوع معرق دارد. به خصوص کتیبه باالی 
طاق ورودی مدرســه دودر حاوی نام شــاهرخ و سازندۀ 
بنا، امیر یوســف خواجه بهادر است که تا حدودی دست 
نخــورده باقی مانده اســت. کاشــی های هفــت رنگ در 
گریــو گنبد مدرســۀ دو در هم دیده می شــود که حاوی 
اشــعاری به زبان فارســی در وصف بی وفایی دنیا است. 
کاشــی های هفت رنگ مسجد گوهرشــاد و مدرسه دودر 
اولین منونه های کاربرد کاشــی هفت رنگ در بناهای ایران 
هســتند. این کاشــی ها ازنظر طرح بسیار شبیه معرق اند. 
دو گنبد کوچک ولی زیبای مدرســه دودر با کاشی از نوع 
نره و فیروزه ای تیره پوشــیده شــده است و بخش اعظم 
کاشــی های ســاقه گنبد ریخته است. کاشــی های معرق 
مدرسه پریزاد غالباً تجدید شده اند و حتی طرح آن ها هم 
بــا طرح های تیموری انطباق ندارد و فقط یک کتیبه خط 

ثلث در ایوان رشقی آن به نظر اصیل می مناید. 
در طی مرمت های مختلف بناها کاشی ها تجدید و مرمت 
شده اند. در مرمت سنتی کاشی های کهنه را کامالً برداشته 
و بــا کاشــی جدید و با هامن طرح بازســازی می کنند. به 
همین علت تعیین اصالت کاشــی ها کار ساده ای نیست. 
گاهــی حتی کاشــی کار در رنگها دخل و تــرصف کرده و 
رنگ هــا تغییر یافته اســت. منونــه آن کاشــی های ایوان 
دارالســیاره در غرفه های شــامل غربی مســجد گوهرشاد 
اســت که غلبۀ رنگ زرد در آن ها دیده می شود و با دیگر 
بخش ها تناسب ندارد. در تعمیرات پس از سال 1338 ش 
قسمت میلۀ باالی مناره را که شکاف برداشته بود و نقش 
کاشــی های پیشــین آن گره بندی بود برداشتند به جای آن 
نقوش اســلیمی و ختایی معرق اجرا کردند. منونه تصاویر 
قبل از سال 1338ش کاشی های معرق قدیمی با نقش گره 

را نشان می دهد. 
امروزه که قدر اصالت کاشــی های قدیمی شــناخته شده 
دیگر چنین روشــی قابل قبول نیســت. در شــیوه مرمت 
علمی تجدید کاشــی های قدیمی با منونه های جدید فقط 
در موارد معدودی قابل قبول اســت. زیــرا حفظ اصالت 

تاریخی اثر از دغدغه های اصلی مرمتگران است. 



بی تردیــد معــامران و هرنمنــدان، در ســاخت و پرداخت 
مجموعۀ معامری حرم مطهر امام رضا)علیه الســالم(، هدف 
مهم قداست و زیبایی را در نظر داشته، فضاها را به گونه ای 

آراسته اند که زائر بتواند با بصیرت، حّظ جان برد.
مجموعۀ حارض، تحفۀ در هم تنیده ای از ماده و معناست 
که حاصل آن تلفیق، قداســت و مــردم واری آن را موجب 
شده اســت. تأمل در جزء جزء عنارص تشکیل دهندۀ حرم 
مطهر، این واقعیت را نشان خواهد داد که معامر و هرنمند 
نیات و پیام های خود را در همه جا با ســازه ها یا عالیم و 

نشانه ها به بینندگان رسانده است. 
در طول صدها و هزاران سال، جامعۀ برشی در پی تجربیات 
و تداعــی مفاهیم، حجم ها،  خط هــا،  رنگ ها و نقش ها را 
نشــانه و ســمبل هایی فرض می کرد که هرنمندان ایرانی با 
بکارگیری آن نشانه ها به خوبی توانسته اند کارکرد و منظری 
عبادی و قدســی و در عین حال هرنمندانه و زیبا برای حرم 

مطهر فراهم منایند.
حرم مطهر مجموعه ای از فضاهای رسپوشــیده، صحن ها، 
رواق ها، ایوان ها و مناره ها اســت که با رعایت اندازه های 
مطلوب و متناســب ساخته شده اند و نقش ها و کتیبه ها و 

نشانه ها نیز معنویت آن فضاها را فراهم آورده اند.
»روضۀ منوره« هســتۀ مرکزی و کهن  ترین بخش مجموعۀ 
معامری حرم مطهر اســت. این فضا به شیوۀ معامری کهن 
ایرانی با نقشــۀ مربع اســت که بر روی آن نقشــه، بنایی 
چهارطاقی با گنبدی رفیع ســاخته شده است. گنبد بر فراز 
چهار جرز که در واقع چهارگوشــه را تشــکیل داده، استوار 
شــده اســت. این امر در این فضا و دیگر فضاهای مشابه 
عــادی به نظر می رســد امــا آن ترکیب از دیــدگاه عرفانی 

مفهوم دیگری هم دارد: 
فضای محاط شــده در چهارســتون به مثابه دنیا اســت و 
گنبدی که بر فراز آن قرار گرفته، مناد آسامن است. در باور 
چینیان قدیم هم، زمین مربع و آسامن گرد بود. پس درون 
روضه، خود مناد یک جهان است که شمسه و کاربندی ها و 
آئینه کاری ها و کاشی کاری ستاره ای شکل که آسامن )سقف( 
و دیوارها را زینت داده اند نیز مناد رسچشــمه های نور در 
آن دنیای کوچک می باشند و به تعبیر قرآن کریم »خداوند 
نور آســامن ها و زمین است«. شاید هرنمندان با عنایت به 
هامن تعبیر کوشیده اند خداوند را با تجسم نور در فضاهای 
گنبد دار به شمسه ختم می شود و این شکل بر تیزه سقف 
نیم گنبد ایوان ها نیز مشاهده می شود. زیبا ترین شمسه ها 
بر آســامنۀ گنبد الله وردی خان و پوشش بیشرت انتهای ایوان 
مقصورۀ مسجد گوهرشاد نقش بسته و انتهای پوشش بیشرت 
ایوان ها هم به شمســه مزین شــده که زیبا ترین آن ها بر 
انتهای پوشش ایوان عباسی در صحن انقالب و ایوان نادری 
در صحن آزادی واقع است. پرتوهای آن شمسه ها در اغلب 
کاربندی در همه جا بر پاکار گنبد نشســته و در برخورد با 
یکدیگر در مسیر حرکتشان ستاره هایی را نیز شکل داده اند. 

عالوه بر شمسه ها و ستاره ها، منادهای دیگری هم هستند 
که نشانۀ خورشــید و نور می باشند؛ مثل نقشۀ شیر که بر 
فراز ایوان رشقی صحن انقالب )ایوان نقاره خانه( نشســته 
اســت. در فرهنگ منادشناسی،  شیر که ســلطان حیوانات 
محســوب می شود،  مناد خورشــید درخشان و مظهر قدرت 
و عقل و درایت و عدالت اســت. شــاید به هامن دالیل به 
موالی متقیان علی)علیه السالم( »اسدالله « )شیرخدا( لقب 

داده اند.
طاق ها نیز مانند گنبدها عالوه بر این که یک سازۀ معامری 
جهت اتصال پایه ها و تســهیل احداث ســقف محســوب 
می شــود، پیامی عرفانی نیز در خود دارد. طاقی که بر فراز 
دو ســتون برافراشته شــده،  مناد پیروزی روح تعالی جو، بر 
ثقل مادی جسم اســت؛ زیرا بازوی هر طاق از بسرت افقی 
برخاســته، به باال متامیل شــده و تا آن جا اوج می گیرد که 
در باال تریــن نقطه به بازوی دیگر ملحق می شــود و تواماً 
بــه کامل میل می کنند. طاق برای ایــوان و درگاهی، نقطۀ 
رشوع و ارتباط عاملی به عامل دیگر اســت. بی جهت نیست 
کــه بر گرد متامی طاق هــا و ورودی حرم مطهر، نگاره ها و 
کتیبه هایــی در ارتباط با کارکرد فضای درونی نقش بســته 

است.
پایه هــای هر طــاق و لچکی ها معموالً با اســلیمی زینت 
یافته اند. از منظر عرفانی، اســلیمی مناد رویش مکرر است 
که نه آغاز دارد و نه پایان، رسشار از سبزی و طراوت که به 
سوی نامحدود و کامل پیش می رود و نگاه بیننده را با خود 
به باال می کشــاند. انتهای ایوان ها را مقرنس ها پر کرده اند. 
مقرنس ها سطوح ناهمگون با فضاهای پر و خالی هستند 
که معموالً زاویه ها و خط های اتصال سقف به دیوار را در 
منــای داخلی پر می کنند و منظری چشــم نواز و مطلوب را 
موجب می شوند؛ اما عالوه بر این کارکرد، جنبۀ منادین نیز 
دارند. سطوح برجسته و فرو رفتۀ مقرنس ها بیش از هر چیز 
آویزه های حاصل از رســوب امالح محلول در آب بر دیواره 
و سقف غارها را تداعی می کند و چنین به نظر می رسد که 
هرنمند با اندیشــۀ عارفانۀ خود، در نظر داشته تجسمی از 
غــار ارایه دهد زیرا که غار جایگاه بســیار واالیی در تاریخ 
ادیــان و فرهنگ برشی دارد. در باور پیروان آئین مهر،  غار، 
زادگاه ایزدمهر است و به عقیدۀ پیروان عیسی)علیه السالم( 
نیــز آن پیامرب در غار، پا به عرصۀ وجود گذاشــته و پیامرب 
اسالم نیز در غار به پیامربی مبعوث شده است. بنابراین اگر 
مقرنس ها مناد غار باشند، تکرار آن ها در بسیاری از ایوان ها 
و فضاهای معامری مجموعۀ حرم مطهر، از قداست خاصی 
برخوردار است و فلسفۀ وجودی آن ها بعد از جنبۀ تزئینی، 

یادآور غار حرا و واقعۀ بزرگ بعثت است. 
نقوش انسانی و جانوری در مجموعۀ حرم مطهر قابل توجه 
و تأمل اســت. بی شــک مراد هرنمند از تصویر آن ها رصفاً 
جنبۀ تزئینی نبوده و جایگاه اسطوره ای و عرفانی آن ها نیز 
مورد توجه بوده اســت. عالوه بر نقش شــیر، نقش اژدها، 

آن کــس اســت اهــل بشــارت کــه اشــارت دانــد

نکتــه هــا هســت بســی محــرم ارسار کجاســــت 

»حافظ«

نشانه هـا و اشـاره هـا
رجبعلی لباف خانیکی



مار، طاوس، حواصیل و پرندگان دیگر در برخی نقاط ترسیم 
شــده اند. نقوش انســانی منحرص به فرشــتگانی است که 
علی رغم پرهیز هرنمندان مسلامن از تصویر صورت انسان،  
بر دیوار نقش بســته اند و مسلامً رسالت آن ها یادآوری بار 

فرهنگی – عرفانی آن هاست. 
فرشــتگان از گذشــته های دور در باور انســان ها به عنوان 
واسطۀ خداوند و جهان هستی قلمداد می شدند و در قالب 
پیام آوران، نگهبانان، ناظم ســتارگان،  مجری قوانین الهی و 
حامی برگزیدگان و مقربــان، ایفای نقش می کردند، برخی 

هم فرشتگان را مناد ارتباط خداوند با مخلوقات می دانند.
از جملــه نقش های جانــوری در تزئینات حرم مطهر، نقش 
دو اژدهاست که در حاصل بلعیدن دو اژدهای دیگر ترسیم 
شــده اند. اژدها در فرهنگ مرشق زمین مفاهیم گسرتده ای 
داشته است. آن حیوان افسانه ای در باور پیشینیان، نگهبانان 
گنج هــای پنهان و آن گنج ها جاودانگی بوده اســت. نقش 
دو اژدها در مقابل یکدیگر، مفهوم خنثی کردن گرایش های 
متضــاد را به ذهن متبادر می کرده اســت. از دیدگاه دیگر، 
اژدها مناد آســامن و ابر بوده و بــاران را به زمینیان ارزانی 
می داشته اســت. در باور چینی ها، اژدها جاودانگی تدارک 
می بیند و در نهایت، اژدها قدرت آسامنی،  خالق، ناظم امور 

و مناد امپراطوری است.
نقش مار، مناد دیگر در میان تزئینات حرم مطهر است. این 
جانور به دلیل شکل ظاهری و خصوصیاتی که دارد از قدیم 
منشــاء افسانه ها و اسطوره های فراوان بوده است. در باور 
پیشنیان، مار موجودی مافوق انسان و طبیعت بوده که از 
ارواح و جان هــای نیاکان مدد می گرفته و توانایی پوســت 
انداخــن مار این پندار را قوت می بخشــیده که آن حیوان 
می تواند دامئاً تجدید حیات کند و به همین دلیل ســمبل و 
مناد جاودانگی و نامیرایی پنداشته می شد. شاید با توجه به 
ایــن باور در عربی به مار »حیّه« می گویند که به »حیات« 
به معنی »زندگی« نزدیک اســت. در باور ایرانیان، مار مایۀ 
باروری زمین و نگهبــان گنج های پنهان بوده و زهرمار نیز 

خاصیّت درمانی داشته است.
در نزد اســطوره شناســان طــاوس مناد خورشــید و کیهان 
پنداشــته شــده و در یک روایت صوفیانــه: »خداوند ذات 
را به شــکل طاوس فرستاد و در آیینۀ ماهیت الهِی صورت 
خود را به او نشان داد«.این پرنده در برخی فرهنگ ها مناد 
زیبایی و قدرت و دگردیســی نیز پنداشــته شده اســت. در 
رسزمین های اسالمی خاورمیانه، طاوس در دو طرف درخت 
زندگی تصویر می شــود که مناد روح فســاد انگیز و دوگانه 
بودن روان آدمی اســت. بر دو ســوی ورودی صحن آزادی 

نقش دو طاوس مشاهده می شود.
نقــش قرقاول نیــز در چند مورد تکرار شده اســت. قرقاول 
به لحــاظ آواز و حرکات موزونش مناد هامهنگی کیهانی و 
ناظم جهان اســت. در میان نقش پرندگان، تصویر حواصیل 
نیز دیده می شــود. حواصیل کنایــه از کنجکاوی بوده و در 

علوم خفیه به عنوان علوم باطنی قلمداد می شده است. در 
حرم مطهر دو حواصیل بر دو ســوی یک اســلیمی گلدار و 
با طراوت ترســیم شده که یادآور نقش طاوس در دو سوی 

درخت زندگی است. 
عالوه بــر این مــوارد،  ده ها و صدها عالمت و نشــانه در 
معامری و تزئینات حرم مطهر موجود است که حتی اشاره 

به آن ها موجب اطالۀ مقال می شود.
این رشح بی نهایت کز زلف یار گفتند
حرفیست از هزاران کاندر عبارت آمد

»حافظ«



• آنچ��ه از كلمه خزانه به ذهن متبادر می ش��ود، محلی 
اســت كه برای نگهــداری وجوهات نقدی و اشــیایی كه 
جنبه مالی دارند، اســتفاده می شود. اما به نظر می رسد 
خزانه آستان قدس رضوی چیزی فراتر از اینهاست و بیش 
از آنچه جنبه مالی داشــته باشــد، گنجینه ای از فرهنگ، 
هرن و متدن اسالمی است. می خواهیم از زبان شام با این 

گنجینه فرهنگی آشنا شویم.

با عرض ادب و ســالم به پیشگاه مقدس حرضت رضا علیه 
آالف التحیــه و الثناء  هامن گونه كه اشــاره كردید كلمه 
»خزانه« بیشــرت  تداعی كننده پول و اسكناس و وجوهات 
نقد وامثال این موارد اســت . اما در آســتان قدس رضوی 
این امر با ســایر ســازمان هــا متفاوت می باشــد. خزانه 
آســتان قدس رضــوی محل نگهداری اشــیائی اســت كه  
جنبه فرهنگی داشــته و عمدتا مربوط به نگهداری اشیاء 
فرهنگی و تاریخی اســت  که در گذشــته در حرم مطهر 
رضوی مورد استفاده قرار گرفته است مانند ابزار و ادوات 
روشنایی و همچنین اشــیاء فرهنگی كه زائرین محرتم به 
حرم مطهر اهداء می كنند  این  اشــیاء متنوع  بسیاری از 
تزئینات وابســته به معامری را نیز شــامل می شود مانند 
ســازه های زراندود گنبد و گلدســته هــا و قطعات درب 
هــا ی طال و پنجره هــای نقره ای كه در حــرم مطهر به 
كار می روند ، كاشــی های نفیس و بســیاری از اشــیائی  
كه زینت بخش گنجینه های معظم  آســتان قدس رضوی  
اســت و هم اکنون در معرض بازدید خیل عظیم مشتاقان 
و ارادمتنــدان  اهــل البیــت عصمت و طهــارت از اقصی 
نقاط ایران و جهان قرار گرفته  و یا برای شناسایی و تهیه 
شناسنامه دراختیار اداره پژوهش و معرفی  معاونت امور 

موزه ها  قرار داده شده است. 

• اش��یاء موجود در خزانه چگونه جمع آوری ش��ده و به 
عبارت دیگر این خزانه چگونه تشكیل شده است؟

خزانه آستان قدس رضوی ، با در نظر گرفن  فضای فعلی 
آن، ســابقه ای چندان طوالنی ندارد.به طور كلی می توان 
گفــت كه تحت تاثیر تحــوالت و پیرشفتهایی كه به مرور 
زمان در صنایع پدید آمده اشــیاء قدیمی جای خود را به 
اشــیاء جدید داده و با توجه به وسعت اماكن حرم مطهر  
حجم عظیمی از اشیاء در انبارها جمع شده لذا  مسئوالن 
وقت را به فكر ســاماندهی اینگونه اشیاء كه جنبه تزئینی 
وزیبایی هم داشــته اســت  انداخته  هامنند چلچراغ ها، 
فرشــها و .. بعدها این محل نگهداری به گوشــه ی صحن 
آزادی منتقل شــد و خزانه آستان قدس رضوی كه پیش از 
آن محل مشخصی نداشت به طور رسمی در همین مكان 
بــه عنوان اولین جا به اســم خزانه معرفی شــد.  پیش از 
انقالب شــكوهمند اســالمی  تصمیم گرفته شد كه جایی 

بــرای اســتفاده كتابخانه، مــوزه و خزانــه اختصاص پیدا 
كنــد كه طبقه منهای دو آن محل نگهداری اشــیاء نفیس 
باشــد و به آن مخزن گفته می شود و هامن ساختامن سه 
گوشــی است كه در كنار صحن »امام خمینی )ره(« رواق 
امام خمینی فعلی تاســیس شد. از جمله چیزهایی كه در 
آنجا نگهداری می شــد قرآن های خطی بود كه بعدها به 
كتابخانه منتقل شــد. اما طبقه منهای دو این ساختامن از 

هامن ابتدا مورد استفاده خزانه بود.

• در بی��ن اش��یاء موجود در این گنجین��ه فرهنگی كه از 
گذشــته تا امروز، جمع آوری شــده اند، مسلامً بسیاری 
از آنها عالوه بر جنبه معنوی كه ریشــه در نّیات واقفان 
این آثار دارد، دارای ارزش هرنی ویژه ای نیز می باشــند. 
در خصــوص این گونه آثار موجــود در خزانه توضیحاتی 

بفرمایید؟

از قرن ها پیش که خراســان میزبان پیکر پاک هشــتمین آفتاب شیعیان 
گشــت، عالقمندان به ســالله پیامــرب )ص( و اهل بیت )علیهم اســالم( 
حضور مرقد مطهر ایشــان را مغتنم شمرده و زیارت این بارگاه نورانی را 
فرصتــی برای عرض ارادت به این امام هامم قــرار دادند. از این رهگذر 
زائــران و مجاوران آن حــرضت، هر یک به زبان خویش این اشــتیاق را 
جلوه بخشــیدند و جهت ادای نذرهای خویش و عرض احرتام به ایشان، 
هدایایــی را در طبــق اخالص به این آســتان مالئک پاســبان تقدیم می 
داشــتند و یا در ساخت و توســعه این مجموعه تالش می منودند.از این 
رو بــه مرور زمان، حرم مطهر رضــوی در کنار دارا بودن جایگاه معنوی، 
به مجموعه ای تبدیل گشــت که تبلور نیات عاشــقانه و خالصانه زائران 
و ارادمتنــدان آن حرضت به وضوح درآن منایان اســت کــه از جمله آنها 
هرنهایی اســت که درساخت حرم به کار رفته و یا اشیاء هرنی که وقف 

این مکان مقدس شده است.
اما پاسبانی و صیانت از این میراث ارزشمند وظیفه ای است که همواره 
مــورد توجه بوده و از این رو بخشــی با عنوان خزانه داری کل آســتان 
قدس رضوی عهده دار این مســئولیت شــده اســت. برای آشنایی بیشرت 
بــا این میراث معنوی و فرهنگی کــه جنبه های هرنی ویژه ای را نیز در 
خود دارد، پای صحبت های سید رضا شالفروشان، رئیس خزانه داری کل 
آستان قدس رضوی، نشستیم. آنچه در پی می آید حاصل این گفتگوست.

بهروز کریم پور

گنـجیـنه ای از فـرهنـگ، 
هنــر و متدن اســالمی

آشنایی با نفایس هرنی خزانه آستان قدس رضوی

از زبان سیدرضا شالفروشان؛



خورد. به عنوان مثال در ارتباط با زیارت نامه ها،  از زمانی 
كــه این خطوط بــر روی فلز حك شــده  و یا روی چوب 
نوشــته می شــده تا زمانی كه روی پارچه و كاغذ نوشته 
شده اســت ، آثاری وجود دارد. در  خصوص روشنایی نیز 
،   می توان به  تحوالتی كه در شــكل ظاهری كه در زمینه 
ابزار و ادوات آن از جمله پیه ســوز های و شمعدان ها و 
گلگیرهای شمع حرم مطهر  بوجود آمده است  اشاره كرد.

• آیا غیر از نگهداری سامل و حفظ امنیت این آثار ، خزانه 
اقدامات یا برنامه های دیگری در ارتباط با اشیاء موجود 

داشته است؟

در گذشــته، شــیوه كار بدین گونه بوده است كه آنچه به 
خزانه تحویل داده می شده، از هر نوعی كه بوده اند، در 
كنار یكدیگر قرار می گرفته اند. یكی از ایرادات این روش 
ایــن بود كه هنگامی كه كارشناســان مــوزه برای انتخاب 
اشــیائی با هدف منایــش در موزه به خزانــه می آمدند، 
چنانچه به دنبال نوعی خاص از آثار بودند. باید هر كدام 
از آنها را از یك گوشه خزانه و البه الی اشیاء دیگر جستجو 
می كردند و این مشــكل باعث می شــد كه برخی اشــیاء 
ارزشمند ســالها از چشم پنهان مباند و مغفول واقع شود. 
مدتی قبل تصمیم گرفتیم این اشیاء را دسته بندی كنیم و 
هر دسته را در قسمتی جداگانه قرار دهیم كه این امر به 
كوشــش بسیار محقق شد و به این ترتیب هزاران شیء از  

آثاری كه در خزانه وجود دارد دسته بندی شد.
یكی از مزایای تفكیك اشیاء، سهولت دستیابی كارشناسان 
مــوزه جهــت انتخاب آثار برای منایش در موزه اســت كه 
باعث شــده مراجعــان و مخاطبــان، آثار متنــوع تری را 
مشــاهده منایند؛ بــه طوری كه در مدت چندســال اخیر، 
حدود ده هزار شــیء، برای منایش عمومــی، از خزانه به 
موزه منتقل شــده كه تعدادی از آن ها  به خزانه بازگشته 
اســت و تعدادی دیگر به صورت ثابت در آنجا نگهداری 

می شود.

• از آنچه فرمودید می توان دریافت ارتباط نزدیكی بین خزانه 
و موزه حرم مطهر وجود دارد. به طوركلی خزانة آستان قدس 

رضوی با چه نهادهای فرهنگی و هرنی تعامل دارد؟

ارتباط خزانه عمدتاً با مراكز فرهنگی و هرنی درون آستان 
قدس رضوی اســت كه از آن جمله می توان به كتابخانه، 
بنیاد پژوهش های اسالمی و موسسه آفرینش های هرنی 
اشــاره كرد اما بیش از همه، این مجموعه با موزه آســتان 
قــدس رضوی كه در حرم مطهر رضوی واقع شــده اســت 
ارتبــاط دارد و همــكاری هایــی در زمینه ارایه اشــیاء و 

نفایس برای منایش عمومی در آنجا انجام می گیرد.

• در زمین��ه ی صیان��ت از آث��ار ه��ری و نفایس موجود 
در خزانه كه عمدتاً اشــیاء وقف شــده هستند و نیز ارج 
نهادن به سنت حسنه وقف و ادای دین به این سنت دیرین، 
عالوه بر حفاظت و نگهداری سامل این آثار، به نظر می رسد 
بازشناســی و معرفــی آنها نیز از جمله اموری اســت كه 
جای خالی آن احســاس می شــود و این امر نیز از طریق 
انجــام طرح های پژوهشــی، تدوین و چــاپ كتب و ... 
میرس است . آیا در این زمینه فعالیت هایی توسط خزانه 

انجام می گیرد؟

خوشــبختانه در این خصوص نیز اهتاممی وجود داشــته 
و مقدمــات آن فراهم شــده اســت. از جمله این كه طی 
تعامالتی كه با مــوزه به وجود آمده، زمینه معرفی برخی 
از آثار موجود در خزانه، در قالب بروشــورهایی كه موزه 
منترش می كند به وجود آمده اســت. اما از جمله كارهای 
خــوب و  بزرگی كــه اخیراً صــورت گرفته اســت، انجام 
مقدمات چاپ کتابی نفیس در زمینه  منســوجات موجود 
در خزانه اســت  كه از جمله شــاخص ترین نفایس خزانه 
هســتند، و با همکاری موسسه آفرینش های هرنی آستان 
قــدس رضــوی انجام می شــود. در همین راســتا تصاویر 
خوبی از این آثار تهیه گشته و شناسنامه آنها نیز گردآوری 
شــده و در اختیار این موسسه هرنی قرار گرفته و اكنون 
مراحــل آماده ســازی آن در حال پیگیری اســت. پیش از 
این نیز کتاب شــاهکارهای هرنی در آســتان قدس رضوی 
در زمینه مرقعات نســتعلیق توسط موسسه آفرینش های 
هرنی آســتان قدس رضوی به چاپ رســیده اســت. دسته 
بندی آثــار موجود در خزانــه نیز در معرفی بیشــرت آنها 
توســط موزه موثر بوده اســت. اما باید اذعان داشت كه 
اصلی ترین رســالت خزانه، جمع آوری و حفاظت از این 

آثار می باشد كه تا كنون به خوبی انجام گرفته است.

• از آنجا كه خزانه آس��تان قدس رضوی كمرت شناخته شده 
اســت، آیا زوایای دیگری از كار ایــن بخش در زمینه آثار 
هرنی موجود در حــرم مطهر رضوی وجود دارد كه به آن 

اشاره نشده باشد؟

فعالیــت های خزانه رصفــاً محدود به اشــیاء موجود در 
مخزن نیســت بلكه حفاظت، نگهداری و مرمت بســیاری 
از قســمت های داخل حرم مطهــر از جمله رضیح، گنبد، 
گلدسته، كاشــی ها، درب های طال و نقره و هر آنچه كه 
ویژگــی نفیس بودن را دارا باشــد، بر عهده خزانه اســت 
كه البته در این راســتا بخش های دیگری از آســتان قدس 

رضوی نیز دخیل هستند.

• از رشكت شام در این گفتگو سپاسگزارم.

از جملــه كارهای خوب و  بزرگی كــه اخیراً  صورت 

س در 
ت، انجام مقدمات چــاپ کتابی نفی

گرفته اســ

ت  كه از جمله 
زمینه  منسوجات موجود در خزانه اس

س خزانه هســتند، و با همکاری 
ص ترین نفایــ

شــاخ

ش های هرنی آستان قدس رضوی انجام 
می شود.موسسه آفرین

می دانیم كه پس از شــهادت امام رضا )علیه الســالم(، هر كس برای 
زیارت به این حرم قدســی می آمد، ســعی داشته است بهرتین چیزی 
كه در زندگی دارد و یا ارزشــمندترین كاری كه از دســتش بر می آید 
را به پیشگاه امام هامم تقدیم مناید. به همین دلیل است كه هرآنچه 
به این محل وارد می شده، جزو بهرتین ها بوده است. به عنوان مثال 
اگر هرنمندی دیواری را تزئین می كرد یا فرشی را می بافت سعی می 
كــرد بهرتین كار خود را ارائه دهد و این عقیــده از ابتدا بوده و هم 
اكنون نیز وجود دارد .  از جمله آثار هرنی كه بارزتر هستند می توان 
به فرش ها، دســتبافت ها، روپوش ها، پرده ها و نیز اشــیاء منتسب 
به رضیح مطهر و یا دیوارها اشــاره كرد، چرا كه به هر گوشــه از حرم 
مطهر كه بنگرید نقشــی از هرن را در آن مــی بینید، از كف گرفته تا 
سقف و دیوارها كه هر یك هرنهای مربوط به خود را دارد كه به دلیل 
فرســایش آنها در طول زمان، در خزانه جمع آوری شده اند. از جمله 
بهرتین آنها دســتبافت ها هستند كه شامل حدود چهارصد روپوش و 
انواع پرده است و شاید بتوان گفت نظیر آنها در كمرت موزه ای یافت 

می شود.

• در همی��ن ارتباط در میان تعداد زیاد آثار هری موجود در خزانه، 
آیا منونه های خاص یا شاخصی وجود دارد كه بتوان به آن اشاره كرد؟

از آنجــا كه حرم مطهر رضوی یكی از كانون های مهم فرهنگی جهان 
اسالم است و مناد فرهنگ و هرن شیعی نیز محسوب می گردد، بهرتین 
نفایــس و عالی ترین آثار هرنی و فرهنگی كه در جهان شــیعه خلق 
می شــده، رو به ســوی حرم مطهر حرضت رضا )علیه السالم( داشته 
اســت. حال اگــر بخواهیم منونه های خاصی را در بین آنها جســتجو 
كنیم،  این بررســی از دیدگاه های مختلف تاریخی ، هرنی و ... امكان 
پذیــر اســت. برخی منونه های كاشــی های زرین فــام  ، كنده كاری 
درهــای  چوبی  و قلمزنی و میناكاری فلزات بخصوص دربهای طال  و 
مشبك سازی وملقمه فوالد نیز از آثار هرنی خاصی هستند كه در حرم 
مورد اســتفاده قرار می گرفته است. شــعمدان ها و ادوات روشنایی 
نیز از دیگر انواع هســتند. رضیح پوش ها، روپوش ها، دورپوش ها و 
صندوق پوش ها از جمله شــاهكارهای هرنی در زمینه دســتبافت ها 
محســوب می شــوند كه از نظر نوع تاروپود و تكنیك بافت منحرص 
به فرد هســتند. در بخش تابلوهای نقاشــی نیز، بــه عنوان مثال آثار 
ارزشــمندی از قــرن چهاردهم میــالدی، اثر هانــس هولباین ) نقاش 
آملانی( و نیز تابلوهایی از هرنمندان ایرانی از جمله كامل امللك وجود 
دارد. همچنین زیارت نامه های بســیار نفیســی از آثار خوشنویسانی 
چون احمد نیریزی،  از بهرتین نســخ نویسان هرن ایران، وجود دارد كه 

در گذشته در حرم مطهر نصب بوده است. 
از دیگر آثار بســیار نفیس موجود، جعبه آئینه ای است كه از هشت 
قسمت تشكیل شده، تصاویر آن به معراج پیامرب اشاره دارد و از عالی 
ترین تكنیك های منبت كاری و مشــبک کاری در ساخت آن استفاده 
شده است. همچنین ظروف و سفالینه ها نیز از جمله آثاری است كه 
ارزش تاریخی و هرنی ویژه ای دارند. نكته دیگری كه قابل توجه است 
سیر تاریخی این هرنهاست كه در آثار موجود در خزانه به چشم می 








