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کاری از »گروه هرن پژوهی رضوان« وابسته به 

مؤسّسۀ آفرینش های هرنی آستان قدس رضوی

مدیر مسئول: علی ثابت نیا
رسدبیر: شادی غفوریان

ناظر محتوایی: مهدی سیم ریز
مشاوران علمی: علی اصغر نارصی مهر،
مهدی صحراگرد
  
صفحه آرایی و گرافیک: رضوان گرافیک
مرجـان جـاللی
طرّاحی لوگو: مسعود نجابتی
امور فنی و ناظر چاپ: نرسین جلیلیان
لیتوگرافی و چاپ: مؤّسسۀ چاپ و انتشارات

آستان قدس رضوی

با سپــاس از:

جواد آرین منش،  سید صادق مرکبی، 

سیدمحمد مجتبی حسینی.

 آستان هرن، با کامل احرتام و امتنان، 

دست همکاری هرنپژوهانی را که به یاری و همدلی 

این مجموعه می کوشند به گرمی و مهربانی می فشارد.

 نقل مطالب آستان هرن، با ذکر منبع 
و مشّخصات این دفرت بالمانع است.

 مطالب مندرج، نشان دهنده و مبیّن آرا 
و دیدگاه نویسندگان است و الزاماً بیانگر نظر 

گروه هرنپژوهی رضوان نیست.

 آستان هرن، در تلخیص و نقل مطالب آزاد است.

 رسآغاز...
شادی غفوریان / 5

 ترکیب بندی  در کتیبه های 
ثلث طوماری صحن 

عتیق حرم امام رضا)ع(
سمیرا داننده / ۸

 بررسی معامری و تزیینات 
مدارس دودر و پریزاد

علیرضا طاهری - اکرم نوری/ ۱۸
 نگاهی به فرش رسوی 

طاووسی محفوظ در گنجینۀ فرش 
آستان قدس رضوی
حسین کمندلو/ ۳۲
 اسامعیل بیگ؛ 

نقاش و هرنمند آستان قدس در دورۀ 
افشاریه

اعظم نظرکرده / ۴۶
 تجزیه و تحلیل نشانه های تصویری 

موجود در تابلو فرش شجرۀ طیبه 
در موزۀ آستان قدس رضوی

حسین عابد دوست-زیبا کاظم پور/ 5۲
 گونه شناسی و بررسی کاشی کاری 
حرم مطهر رضوی در دوران معارص

هادی خورشیدی / 5۸
 نفایس حرم رضوی در عرص قاجار

رضا نقدی/ ۶۸
 رحل های موزۀ آستان قدس رضوی 

حشمت کفیلی/ ۷۸
 تحّول تاریخ هرن اسالم و شیعه؛ 

با انتشار آثار گنجینۀ آستان قدس رضوی
گفتگو با ایرج نعیامیی عالی

شادی غفوریان/ ۹۰
 نخستین تصاویر بارگاه امام رضا 

علیه الّسالم در مطبوعات ایران
سید مهدی سید قطبی / ۹۲

 یادنام... 
ابوالفضل زارعی - 

رسول سعیدی زاده/۹۸

 حکایت کاروانیان خفته و مرد شوریده/ عبدالصمد شیرین قلم، مرقع گلشن/ شاهکارهای نگارگری ایران

  تصویر روی جلد:  آیینه کاری رواق دارالحجه حرم مطهر رضوی / عکاس: علی حسینیان نصب



رسآغاز...
 شادی غفوریان 

در واپســین روزهای خرداد، هنوز رخت بهار از تن طبیعت بیرون نشده، 

جان، رخت نو به تن می کند؛ رخت بهار!

بهار به آخر می رسد اما دوباره بهار می شود.

بهار، نوبهار می شود.

همزمان با رمضان، نوبهار دل و جان، مؤسســه آفرینش های هرنی، از این 

بهار نیز بهره ای جســته و کتاب همیشــه بهار آفرینش را بــاری دیگر به طبع 

رسانده است. این بار و در این بهار، به مدد پروردگار، چاپ قرآن بایسنغرمیرزا 

کــه یکی از ویژه ترین قرآن های موجود در گنجینه های جهان اســت، به امتام 

رسیده است.

 این مصحف که امروزه بیشرتین تعداد اوراق آن در مجموعه گنجینه های 

آستان قدس رضوی نگهداری می شود، بزرگرتین قرآن )به لحاظ اندازۀ صفحه و 

دانگ قلم( در تاریخ کتاب آرایی ایرانی به شامر می رود.

 بر اساس پژوهش های انجام گرفته و با تأمل بر شیوۀ تذهیب، فرم نقوش، 

آرایه های موجود در نسخه و جنس کاغذ، استفاده از خط زیبای محقق جلی، 

نوع مرکــب، صحافی و تجلید چنین مصحف کم نظیــری، احتامالً کتابت این 

مصحف در دوران حکومت تیمور )حدودا ۸۰۲- ۸۰۸ ه.ق.( در منطقه شامل 

خراســان بزرگ )ســمرقند و بخارا( انجام پذیرفته اســت. ابعاد این قرآن ۱۰5 

در ۱۸۷ ســانتیمرت اســت که ســاخت کاغذی با چنین ابعاد، نشانگر مهارت و 

چیره دستی هرنمندان کاغذســاز سده نهم هجری است. تعداد ۱۴۴ صفحه از 

اصل این قرآن بزرگ که به دســتور شــاهرخ تیموری و توســط بایسنغر میرزا 

نگارش شــده است، در آستان قدس رضوی موجود اســت که از این تعداد، ۸ 

سطر آن در مؤسسه کتابخانه و موزۀ ملی ملک و مابقی در ادارۀ مخطوطات 

کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضوی نگهداری می شود. 

با توجه به نامتعارف بودن قطع اصلی این قرآن و محدودیت هایی که در 

دســتگاه های چاپ و صحافی موجود اســت، بازنرش آن با ابعاد قرآن ابراهیم 

سلطان،5۰ در۷۰ سانتی مرت، صورت گرفته است. 

مؤسسۀ آفرینش های هرنی با پیش رو داشنت برنامۀ چاپ نفایس و کتب ادبی 

آستان قدس رضوی، بازنرش این مصحف رشیف را در بهار قرآن مبارک می شامرد، 

مصحفی که وجود آن در این آستان مقدس مدیون سنت حسنۀ وقف است. 



  برگی از قرآن بایسنغر 
شامره ثبت: ۹۸، خط محقق، ابعاد  x ۱۸۷ ۱۰5 سانتی مرت



مقدمه
 پس از شهادت و دفن علی بن موسی الرضا)ع( در باغ 

حمیدبن قحطبه در بیرون شهر نوغان و در نزدیکی روستای 

سناباد، شهر نوغان با تغییر نام به مشهد الرضا شناخته شده 

و به مرور زمان به ارزش و اعتبار آن افزوده گردید. قداســت 

و اهّمیّت این مکان ســبب شــد تــا در دوره های مختلف 

تاریــخ بازســازی و مرمت های زیادی در آن انجام شــود و 

به مــرور زمــان به مجموعه ای بی نظیــر از بناها و هرنهای 

مختلف مبدل شــود. صحن عتیق کــه یکی از قدیمی ترین 

قســمت های این مجموعه زیارتی است - بخشی از آن در 

دوره تیموری احداث شــده است- در چند سال اخیر به نام 

صحن انقالب معروف شــده است. قسمتی از صحن عتیق 

که تقریباً در شامل روضه مقدسه و پشت رس حرضت قرار 

دارد از بناهای امیر علیشیر نوایی وزیر سلطان حسین بایقرا 

است و نصف دیگر آن در عرص صفویه ساخته شده  است.  

) اعتامدالسلطنه، بی تا: ۱۲۶( ایوان طالی صحن عتیق از آثار 

امیر علیشــیر نوایی است که در بین سال های ۸۷5 تا ۸۸5 و 

در زمان ســلطنت شاه سلطان  حســین  بایقرا احداث شده 

اســت. ) اعتضادپور، ۱۳۴۴: ۲۲۲( ایوان شاملی صحن عتیق 

به سال ۱۰۲۱ ق، بنا گردیده اســت. ) موسوی مغانی، ۱۳۴۱: 

5۴( این ایوان که مقابل ایوان طالی صحن عتیق قرار دارد، 

دارای کاشــی کاری بسیار نفیسی اســت و به ایوان عباسی 

شــهرت دارد. ایوان رشقی این صحن نیز در دوره صفوی بنا 

شده است، بر کتیبه ای که از دوره قاجار بر پیشانی رس در 

این ایوان به طرف بست پایین خیابان نصب گردیده، دربارۀ 

روند ایوان به دستور شاه عباس مطالبی آمده است. ) مؤمتن، 

۱۳۴۸: ۱۲۸(  همچنین درباره ایوان غربی صحن عتیق گفته 

شــده که بانی این ایوان، شــاه عباس بوده اســت. ) مؤمتن، 

۱۳۴۸: ۱۲۶؛ امــام، ۱۳۴۸: ۴۸۰( صحن عتیق عالوه بر چهار 

ایوان دارای ســقاخانه اســامعیل طال، مدرسه میرزا جعفر، 

مقربه شیخ حر عاملی، ساعت، رسداب، گنبد الله وردی خان، 

کفشــداری ها، دفاتر نگهبانی و ... است. که  هریک از این 

قسمت ها در دوره های مختلف تاریخی به آن اضافه گشته 

است. از جمله هرنهایی که در این مجموعه زیارتی بسیار 

مشاهده می شــود، کتیبه نگاری است. هرن خوشنویسی که 

یکی از ارکان مهم در معامری اســالمی محسوب می گردد، 

به خدمت تزیینات آمــده و منودهای مختلف آن در قالب 

کتیبه  در این مجموعه نقش بســته اســت. یکــی از انواع 

این کتیبه ها که بیشــرتین کاربــرد را در این مجموعه دارد، 

کتیبه های طوماری اســت. این کتیبه ها که اغلب در رس در 

بنا، ازاره ها، ســاقه گنبد و دور مناره نصب است، با خطوط 

مختلفی مانند: ثلث، کوفی و نستعلیق که بیشرتین کاربرد 

را در این مکان دارد، منقوش شــده اســت، یکی از عوامل 

مهــم برصی که ســبب زیبایــی و چشــم نوازی کتیبه های 

طوماری شده اســت، ترکیب بندی موجود در آن است. در 

تحقیقات مختلفی که پیرامون کتیبه های مجموعه زیارتی 

امام رضا)ع( انجام شــده اســت، این کتیبه ها بیشرت از نظر 

محتوا و تاریخ مورد بررسی قرار گرفته است، در هیچ کدام 

از این پژوهش ها کتیبه های ثلث طوماری مجموعه زیارتی 

امام رضا)ع( از نظر ترکیب بندی، بر اســاس مبانی هرنهای 

تجسمی مورد بررسی قرار نگرفته است. 

پیشینه پژوهش
 با توجه به تحقیقات موجود می توان مطالعات پژوهش  

را به دو دســته مطالعات روشــی و موضوعی تقسیم کرد. 

در دســته مطالعــات روشــی، پژوهش هایی وجــود دارد 

که روش مطالعه آنها مشــابه با این مقاله اســت، مواردی 

نظیر: مقاله »سیر تحول کتیبه های ثلث در معامری ایران، 

صفوی تا قاجار« نوشــته مهدی مکی نــژاد )۱۳۸۸( که در 

آن، رونــد اســتفاده از خط ثلث و ســاختار آن در کتیبه ها 

مطرح شــده اســت، مقاله دیگــری از مهــدی صحراگرد و 

علی اصغر شــیرازی با عنوان »تأثیرات تحوالت خوشنویسی 

)خط ثلث( بر کتیبه نگاری ابنیه اســالمی ایران سده چهارم 

تــا نهم هجری« )۱۳۸۹( اســت که کتیبه هــای ثلث به کار  

رفتــه در ابنیه مذکور در مقالــه، از نظر مکان، تاریخ و فن 

اجرا مورد تحلیــل قرار گرفته  اســت. پایان نامه با موضوع 

بررســی نقش مایه های گرافیکی کتیبه های مســجد جامع 

یزد از دوره سلجوقیان تا تیموریان، محقق: منصور چیتی۱، 

همچنین بررســی ویژگی های برصی حروف در کتیبه های 

گچربی دوره ســلجوقی، محقــق: مصطفی اصل روســتا۲، 

بررسی عنارص گرافیک در کتیبه های معامری اسالمی ایران 

)مبانــی هرنهای تجســمی در خط بنایــی( محقق: طبیه 

مالجعفری۳، تبیین ویژگی هــای گرافیکی کتیبه های کوفی 

بنایی مســجد جامع اصفهان، نوشــته مطهر رادی۴، بررسی 

ساختار گرافیکی خطوط و نقوش مسجد جامع کبیر نی ریز، 

محقق: اعظم منزه5، عالوه بر آن محمد حسین حلیمی در 

کتاب زیبایی  شناسی  خط در مسجد جامع اصفهان )۱۳۹۰( 

کتیبه های مسجد جامع اصفهان را از نظر جنبه های برصی 

و زیبایی شناسی مورد بررسی قرار داده است، اما دسته دوم 

مواردی است  که موضوع آنها دربرگیرنده پژوهش هایی در 

رابطــه با کتیبه های مجموعه زیارتی امام رضا)ع( اســت و 

شامل مطالعاتی نظیر: پایان نامه با عنوان بررسی کتیبه های 

چکیده

کتیبه هــا دو جنبه  محتوا و صورت را با هم دارد، محتوایشــان اطالعاتی از تاریخ معامری 

ایران را بازگو می کند و صورتشــان ویژگی های برصی متفاوتی را دارد که یکی از مهمرتین 

جنبه هــای آن، نحوه ترکیب بندی خط آنهاســت که تأثیر زیــادی در جلوۀ برصی کتیبه ها 

دارد. در مجموعۀ حرم امام رضا)ع( کتیبه های متنوعی از نظر محتوا، خط، قالب و ترکیب 

وجود دارد. کتیبه های طوماری ثلث که بیشــرتین کاربرد را در این مجموعه دارد، جامعه 

آماری این تحقیق برای مطالعه ترکیب بندی انتخاب شــد. در این بررســی ســعی بر این 

بــود تا انواع ترکیب بندی های موجود در این کتیبه ها شــناخته شــده و عوامل تأثیر گذار 

در ترکیب بندی ها نظیر: نوع خط، ویژگی حروف و برخی از کیفیت های برصی مشــخص 

شــوند، نتایج نشان می دهد که ویژگی حروف شــامل: حروف افراشته ، حروف گرداندام، 

حروف کشــیده و حروف کوتاه در ایجاد کیفیت های برصی تأثیــر زیادی دارد و عواملی 

نظیر: آهنگ برصی، تعادل و تناســب در نحوه ترکیب بندی کتیبه ها نقش تعیین کننده ای 

دارد، همچنیــن حرکت های عمودی و افقی در ترکیب کتیبه ها نقش اساســی دارد و این 

مورد به دلیل کاربرد زیاد خط ثلث و ویژگی های این خط است.

واژگان کلیــدی: کتیبه طوماری، ترکیب بندی، حروف افراشــته ، حــروف گرداندام، حروف 

کشیده ، حروف کوتاه.

سواالت پژوهش:

مهمرتین عوامل تأثیرگذار در ایجاد ترکیب بندی در کتیبه های طوماری چیست؟

چه نوع ترکیب بندی هایی در کتیبه های طوماری بیشرت مشاهده می شود؟

کیفیت های برصی چه تأثیری در ایجاد ترکیب بندی های موجود در این کتیبه ها دارد؟

۱. این مقاله مســتخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد نگارنده در رشته ارتباط تصویری مؤسسه آموزش عالی 

فردوس مشهد با عنوان شناسایی قابلیت های برصی کتیبه های مجموعه زیارتی امام رضا )ع( به راهنامیی دکرت 

مهدی صحراگرد است. این پایان نامه مورد حامیت بخش هرنپژوهی مؤسسۀ آفرینش های هرنی آستان قدس 

رضوی قرار گرفته است.

samiradanandeh@yahoo.com ،فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشتۀ ارتباط تصویری .*

ترکیب بندی  در کتیبه های 
ثلث طوماری صحن 

عتیق حرم امام رضا)ع(1
سمیرا داننده *



حرم امام رضا)ع( در دورۀ قاجار محقق: )مژگان حســنی(۶ 

 که در آن مطالبی در رابطه با تاریخچه ســاخت حرم آمده 

و کتیبه های ساخته شده در دوره قاجار از هر قسمت حرم 

مطهر نام برده شده است، همچنین بررسی کتیبه های آستان 

قدس رضوی در دوره صفویه، محقق: )سیّد هاشم حسینی(۷ 

که در آن تاریخچه ای از حرم مطهر و کتیبه های موجود در 

این مجموعه زیارتی از دوره صفویه آمده اســت و مطالبی 

در رابطه با خوشنویســی و کاربرد خــط در کتیبه نگاری و 

شــیوه تهیه کتیبه ها در آن ذکر شــده است. کتاب نقش و 

رنگ در مسجد گوهرشاد نوشتۀ وحیده مصدقیان )۱۳۸۴( 

که دربارۀ نقوش به کار  رفته در مسجد گوهرشاد و کتیبه های 

آن  اســت ، مقاله ای با عنوان »بررسی تزیینات و کتیبه های 

قرآنی دو مجموعه گوهرشاد مشهد و هرات« نوشتۀ مهناز 

شایسته فر )۱۳۸۹(، که مقایسه ای تطبیقی در منت کتیبه های 

مذکور صورت گرفته است، عالوه بر آن در کتاب جلوه های 

هرنی در آستان قدس رضوی نیز مقاله ای با عنوان: »مروری 

بر احوال و آثار محمد حســین شهید املشهدی در حرم امام 

رضا)ع(« نوشــتۀ مهدی صحراگــرد )۱۳۹۰( وجود دارد که 

در آن کتیبه های ثلث این هرنمند مورد بررســی قرار گرفته 

اســت. همچنین کتاب شــاهکارهای هرنی در آستان قدس 

رضوی )کتیبه های مسجد گوهرشاد( نوشته مهدی صحراگرد 

)۱۳۹۱( که در آن به صورت جامع تر کتیبه های ثلث مسجد 

گوهرشــاد گونه شناسی و از نظر اصول خوشنویسی تحلیل 

شده  اســت. مرور بر تحقیقات انجام شده و پژوهش های 

صورت گرفته در کتیبه نگاری، گواه بر این مطلب اســت که 

به طــور معمول کتیبه ها از منظر تاریــخ معامری و محتوا 

مورد بررســی قرار گرفته، اما خطوط ثلث صحن عتیق حرم 

امام رضا)ع( از نظر ترکیب بندی موجود در مبانی هرنهای 

تجسمی، مطالعه نشده است. 

در این تحقیق با روش توصیفی - زمینه یاب، سعی شده 

اســت که ترکیب بندی موجود در کتیبه های ثلث طوماری 

این مجموعه زیارتی شناســایی شــده و عوامل ایجاد کننده 

این ترکیب بندی ها مشــخص شــوند. به این دلیــل در این 

مقاله، ابتدا کتیبه های طوماری معرفی می گردند و ســپس 

انواع ترکیب بندی و عوامل ایجاد کننده آن در این کتیبه ها 

بررسی و تحلیل می شوند. 

کتیبه نگاری 
 کتیبه هــا به عنــوان یکی از اصلی ترین مشــخصه های 

معامری اسالمی همواره مورد توجه هرنمندان و پژوهشگران 

هرنهای اسالمی بوده  است و مفاهیمی از تاریخ و فرهنگ 

دوره ای خاص را نشــان می دهد. می توان گفت کتیبه ها از 

نظر ارتباط با معــامری و محل نصب دارای انواع متفاوتی 

است. درباره شــکل کتیبه ها مطالعات زیادی انجام نشده 

اســت و به صورت پراکنده افراد معدودی فقط نام هایی را 

برای کتیبه ها عنوان کرده اند. از محققین گذشته، یعقوب بن 

رساج شــیرازی درباره نــوع قلم مورد اســتفاده در کتیبه ها 

مطالبی را بیان کرده اســت، حبیب الله فضایلی نیز از دوره 

معــارص واژگانی را در رابطه با قالب و شــکل کتیبه ها نام 

برده اســت. در کتــاب تعلیم خط کلامتی چــون تک لوح، 

لوح، قطعه، ترنج، اشــکال هندسی )مربع، مستطیل، دایره 

و...( ، کتیبه های کمربندی، کتیبه های مادر و بچه، کتیبه های 

هاللی، کتیبه  درهم )بدون  تنظیم( وکتیبه محرابی به عنوان 

نام کتیبه ها آورده شــده است )فضایلی ، ۱۳۶۲  : ۱۳۱-۱۳۷( 

و گفته شــده اغلب در جهت طول و به مســاحت چندین 

مــرت برای اطراف در ورودی یا محراب، اطراف صحن، رواق 

و... کتیبه تهیه شده که  گاهی کتیبه ها به صورت تک لوحه ها 

و قطعه هایی نیز به تناســب محل به خط ثلث و... نگاشته 

شده است. همچنین درباره قلم کتیبه این نکته عنوان شده 

است که قلم  مورد استفاده در کتیبه، با نوشنت های معمولی 

فرق داشــته و تســلطی جداگانه می طلبد و عباراتی را که 

کتیبه نویس بایــد در زمینۀ چند مرتی یا در ترنج ها، لوح ها 

و به اشــکال هندســی به صورت مربع، مستطیل، دایره و ... 

بنویســد، درشــت و ریزی قلم در آن الزامی است ) هامن، 

۱۳۱( انتخاب محل قرارگیری کتیبه ، رعایت تناسب و اندازه 

آنهــا از رضوریات کتیبه نــگاری اســت، همچنین موقعیت 

و محتوای کتیبــه به کاربرد  آن بســتگی دارد. اغلب در ابنیه 

مذهبی کتیبه هــا را در اطراف محراب، داخــل ایوان و زیر 

گنبد نصب می کنند. جهت حرکت نوشــته در کتیبه ها باید 

از راســت به چپ و از باال به پایین و یا از پایین به باال باشد، 

گاهی اوقات بعضی کتیبه های مســتثنی نیز وجود دارد که 

به ســبب موقعیت مکانی و نســبت آنها با نقش و نگارها، 

دارای جهت حرکت متفاوتی هستند)مکی نژاد ، ۱۳۸۶: ۹۳(. 

به گفته مهدی صحراگرد، کتیبه ها از نظر قالب و شکل کلی 

به ســه دسته تقسیم می گردد  که شامل کتیبه های طوماری ، 

قاب بست ها ۸ و الواح کتیبه ای۹ است )صحراگرد، ۱۳۹۱: ۴۳ 

 .)۴۱ –

کتیبه های طوماری
یکی از اشــکال کتیبه ها، کتیبه های طوماری اســت که 

کاربرد آنها به طور معمول در پیشــانی ایوان ها، ورودی بنا، 

ساقه گنبد، اطراف محراب و ... است و گاه به صورت افقی، 

گاه پیرامــون ایــوان در جهات افقی و عمــودی قرار دارد. 

نســبت طول به عرض در این کتیبه ها بیشــرت است و بیشرت 

به شــکل نوار مانند  بوده، به طوری کــه طوالنی ترین منت ها 

در اینگونه کتیبه ها نگاشته می شــود. مهم ترین کتیبه های 

مســاجد که اغلب شــامل کتیبه رس در ورودی، پیشــانی و 

اطــراف ایوان، اطراف گنبد )درون و بیرون( و اطراف صحن 

است در این قالب نگاشته می شود. می توان گفت رایج ترین 

شکل کتیبه ها در بناهای اسالمی همین کتیبه های طوماری 

اســت. منونه های دیگری نیز از این دســت کتیبه ها وجود 

دارد کــه دور ایــوان و به شــکل محرابی نصــب می گردد، 

همچنین حاشــیه محــراب که دور تا دوری بــوده و مانند 

کمندی دهانۀ ایــوان و تزیینات لچکی را در بر می گیرد نیز 

در این دســته از کتیبه ها قرار  می گیــرد )صحراگرد، ۱۳۹۱: 

۴۱(. درباره قلم مورد استفاده در این گونه کتیبه ها این نکته 

عنوان شــده که باید طوری نوشته شــود که در آن طول و 

عرض حروف، اندازه محل کتیبه باشــد. به طوری که  ارتفاع 

عامرت نیز در نظر گرفته شود و مشکلی در خوانش نوشتار 

کتیبه ایجاد نگردد )رساج شیرازی، ۱۳۷۶: ۱۴5(. همچنین در 

جای دیگر آورده شده است که به طور معمول کلامت به کار 

رفتــه در اکرث کتیبه ها در دو ردیف قرار می گیرد، گاهی نیز 

به دلیــل موقعیت مــکان و جمله بندی ها به ناچار در ســه 

ردیف قرارداده می شود. البته در این صورت کار کتیبه نویس 

ســخت تر می گردد )فضایلــی، ۱۳۶۲ : ۱۳۲(. در کتیبه هایی 

که به شــکل طوماری بر ابنیه نقش می بندد نســبت اندازه 

قلم و عرض کتیبه متناســب با ارتفاع آن است. به طوری که 

به علت وابستگی زیاد شــکل این کتیبه ها با بسرت بنا، طول 

آنها بســیار  زیاد است. به همین دلیل برای هامهنگ شدن 

طول و عرض کتیبه، عرض آن را بیشــرت از اندازه معمول در 

نظر گرفته و حروف عمودی آن مانند الف ها، بسیار بلندتر 

از حالت معمولی نگاشته می شود. اما به دلیل اینکه تناسب 

ترکیب، سطر و همچنین ترکیب در کلامت رعایت می شود، 

این مورد از قواعد کتیبه نگاری محسوب می گردد )صحراگرد، 

۱۳۹۱: ۴۲(. هامن طور که بیان شد، الف های نوشته شده در 

کتیبه باید به اندازه محل کتیبه و ارتفاع آن باشــد  و تناسب 

در کتیبه نویســی امری نسبی اســت )رساج شیرازی، ۱۳۷۶: 

۴5(. به طور کلــی حروفی که در کتیبه های طوماری نوشــته 

می شــود باید طوری داخل ترکیب بندی کتیبه قرار گیرد که 

حروف کشیده برابر با عرض کتیبه در نظر گرفته شود. شاید 

این حروف نسبت به حروف دیگر متناسب نباشد اما نوعی 

طراحی در آن صورت می گیرد که علت آن ایجاد هامهنگی 

و تناســب حروف با شــکل کشیده کتیبه اســت. البته این 

مبحث، خطوطی چون ثلث و کوفی را شــامل می شود که 

نــوع خط و حروف آنها انعطاف پذیر بوده و این قابلیت را 

در خود دارد، به خصوص قلم ثلث، به علت جنبه ساختاری 

و شــکل حروف آن مانند: داشــنت حروف عمودی، افقی و 

منحنی، قابلیت متناســب شــدن با عرض کتیبه را به خوبی 

داشته و به انتخاب کتیبه نویس برخی از قسمت های حروف 

آن کوتاه و یا کشیده نگاشته می شود و با قرار دادن حروف 

عمود بلنــد، تکرار حروف مــدور و مورب ها نوعی آهنگ 

برصی، نظم و وزنی منطقی متناســب با عرض کتیبه ایجاد 

می گــردد. در اکرث کتیبه های طومــاری که در ابنیه مختلف 

از جمله در حرم مطهر امام رضا )ع( کارشــده است، از این 

خصیصۀ ثلث استفاده شده و مشهود است. اما قلمی مانند 

نســتعلیق به دلیل فرم و شکلی که در دل حروف آن نهفته 

اســت، منی تواند با فرم های  معامری به خوبی منطبق گردد 

و قابلیت ترکیب بندی با افراشــته ها و هامهنگی حروف با 

عرض کتیبه را ندارد. کتیبه های طوماری در بسیاری از اماکن 

متربکه این مجموعه زیارتی دیده می شود. از منونه های آن 

می توان کتیبه های کار شده در پیشانی صحن ها، دور ازاره 

رواق ها، دیوار صحن ها، حاشیه محراب ها و ... را عنوان کرد 

که اغلب آنها به خط ثلث است. 

عوامل موثر در ترکیب بندی کتیبه ها
 ترکیب بنــدی یکی از کیفیت های برصی اســت که در 

متامی هرنهای تجســمی وجود داشــته و به معنای جایگاه 

مناســب برای قرارگیری و چیدمان اجزای یک فرایند هرنی 

اســت و عواملــی نظیر وحدت و تناســب با ایــن مفهوم 

بــرصی ایجاد می گــردد. به اعتقاد وســیوس ونــگ، نتیجه 

برصی نهایی که از قرار گیری شــکل ها در داخل چهارچوب 

به دست می آید، ترکیب بندی است )ونگ، ۱۳۸۷: ۳۴۷(.  یک 

ترکیب بندی خــوب امکان یگانه بودن عنارص را فراهم می 

کند، با توجه به نظر داندیس، ترکیب بندی، مهم ترین گام در 

حل یک مبحث برصی است که در جلب توجه بیننده نقش 

اساســی را ایفا می کند )داندیس، ۱۳۸5: ۴5(. درباره رابطه 

عنارص و ترکیب بندی گفته شــده: » پویایی های درونی یک 

شکل، رنگ یا حرکت خاص تنها در صورتی می توانند حضور 

خود را آشــکار ســازند که با پویش عام کلیّت ترکیب بندی 

تناسب داشته باشــند.« )آرنهایم، ۱۳۹۱: 5۴۳( ترکیب بندی 

دارای چنــد اصــل مهم اســت، که شــامل: اصــل وحدت 

)تعیین  کننده رابطه ای است که بر انسجام و پیوستگی میان 

عنارص تأکید داشــته و تعادل بین عنارص تشکیل دهنده اثر 

را از لحاظ محل قرارگیری، اندازه، تناسب، کیفیت و جهت 

منایان می کند(، اصل هامهنگی )تعیین کننده رابطه ای است 

که بر کلیتّی متناسب تأکید داشته و دارای بیانی آرام، ساکن 



و روشــن اســت(، اصل تنوع )رابطه ای که بر کلیّت متنوع 

تأکید کرده و تحرک و جذابیت برصی را شــامل می شــود( 

است. )پهلوان، ۱۳۹۰: ۲۶(. ترکیب بندی در هرنهای تجسمی 

به شیوه های متفاوتی آشکار می گردد اما منونه های بنیادین 

آن شامل دوازده گونه است. در کتیبه نگاری از ترکیب بندی 

استفاده می شــود، با قرار گیری حروف خوشنویسی در کنار 

هــم و ایجاد روابط بین آنها مجموعــه ای از عوامل برصی 

ایجاد می گردد که دارای کیفیتی جدید اســت. حال اگر این 

حروف و کلامت در قاب کتیبه بنشیند و کیفیت های برصی 

ماننــد آهنگ، تعادل و ... در آن لحاظ شــود، شــبکه ای از 

روابط برصی با چیدمان حروف و کلامت شکل می گیرد که 

در واقع هامن ترکیب بندی است، عوامل مختلفی در ایجاد 

این ترکیب بندی هــا نقش دارند، در زیــر مهمرتین عوامل 

تأثیر گذار در ایجاد ترکیب بندی های طوماری آمده است. 

1 - نوع خط و ویژگی حروف
یکی از مواردی که در ایجاد ترکیب بندی در کتیبه های 

این مجموعه زیارتی نقش تعیین کننده ای دارد، استفاده از 

ویژگی حروف در این کتیبه ها است. در کتاب تعلیم خط این  

نکته عنوان شده است که در خطی مانند نستعلیق، حروف 

از جهت شــکل به سه دسته تقســیم می گردد: خرد اندام ها 

که به صورت مایل و قایم در سطری قرار می گیرد و حروف 

»ا، د، ر، و، ه، ط، م«  را شــامل می شــود، دراز اندام هــا، که 

شــامل »ب، ف، ک، س، یاء کشــیده« اســت و گرد اندام ها، 

کــه شــامل »ح، ع، ق، س، ص، ن، ل، ی« اســت )فضایلی، 

۱۳۶۲: ۸5( می توان گفت متامی حروف خوشنویسی قابلیت 

پیــروی  از ایــن قوانین را دارد، البته بــا در نظرگرفنت موارد 

استثنا، به لحاظ تأثیرات برصی و ویژگی های حروف می توان 

حروف را به چهار دسته حروف کشیده )مدات(، گرد اندام ها، 

حروف کوتاه و افراشــته ها )حروف عمودی( تقســیم کرد. 

این دســته بندی بــرای قلمی مانند نســتعلیق  به طور کامل 

صدق می کنــد. البته در قلمی مانند ثلث که حروف کوتاه 

آن دارای دور اســت، می توان این حروف را در دسته بندی 

گرد اندام هــا )دوایر( قــرار داد و این دوایــر را به دو گروه: 

دوایــر منقبض مانند: »و«، »ر«، »د« و ... و دوایر منبســط 

ساده و معکوس مانند »ن« ، »ح« و ... تقسیم کرد. مواردی 

مانند افراشــته ها شــامل الف های عمودی، رسکش »ک« و 

»الف« و رسکش هایی که به صورت  مورب نوشــته می شود 

نیز در دســته بندی افراشــته ها قرار می گیرد. مدات هم در 

قلــم ثلث می توانــد همه حروفی که به صورت کشــیده بر 

ســطح افقی کتیبه نوشته می شــود را در بر گیرد. همچنین 

این تعاریف برای خطوطی مانند کوفی نیز صدق می کند، 

البته باید توجه داشــت که در اقســام خط کوفی که بدون 

دور نوشته می شــود و فقط دارای سطح است نظیر کوفی 

بنایی،  افراشــته ها و حروف کشیده را می توان مورد بررسی 

قــرار داد،  اما گرد اندام ها دیگر در دســته بندی این خطوط 

قرار منی گیرد. در کتیبه هــای مجموعه زیارتی امام رضا )ع( 

با توجه به روند استفاده از ویژگی های حروف، برخی مبانی 

برصی مانند: آهنگ، تعادل و ... ایجاد شــده اســت که در 

ترکیب بنــدی نقش تعیین کننــده ای دارد، اکــرث کتیبه های 

طومــاری این مجموعــه به قلم ثلث اســت، دراین خط با 

توجه به مفرداتش، از خاصیت حروف افراشته استفاده شده 

و در متامی کتیبه هایی که با این خط نگاشــته شده است، 

ترکیب بندی عمودی ایجاد شــده است. عالوه برآن با توجه 

به نوع ترکیب بنــدی کتیبه و نحوه قرارگیری خط کرســی، 

ترکیب بندی های متقاطع نیز مشــاهده می شود، همچنین 

گاهــی برخی از حروف افراشــته به صورت مورب نوشــته 

می شــود و یا با توجه به نحوه قرارگیری حــروف، اِعراب و 

نقــاط، نوعی ترکیب بندی مورب در کتیبه ایجاد می شــود. 

)تصاویر ۱۲- ۱( 

عالوه بر خط و خاصیت آن، برخی از کیفیت های برصی 

نیز، در ایجاد این ترکیب بندی ها نقش تعیین کننده ای دارد، 

در زیر برخی از آنها عنوان شده است.

تصویر ۱. منونه ای کتیبه کمربندی به خط ثلث، نقاره خانه صحن عتیق، 

مجموعه زیارتی امام رضا  )ع(، مأخذ تصویر: مؤسسۀ آفرینش های هرنی 

آستان قدس رضوی.

تصویــر ۲. ترکیــب بندی عمودی با اســتفاده از 

آهنگ برصی ایجاد شده در حروف افراشته.

تصویــر ۳. ترکیــب بندی متقاطع با اســتفاده از 

حروف افراشــته و کمربند کشــیده یاء راجعه و 

نحوه قرارگیری کرسی حروف.

تصویــر ۴. ترکیــب بنــدی اریب، با اســتفاده از 

خاصیت حروف مورب.

تصویر 5. منونه ای کتیبه به خط ثلث ، ایوان ساعت 

صحــن عتیق، مجموعــه زیارتی امــام رضا  )ع(، 

اثر علیرضا عباســی، دوره صفویــه، مأخذ تصویر: 

مؤسسۀ آفرینش های هرنی آستان قدس رضوی.

تصویــر ۶. ترکیب بنــدی عمودی با اســتفاده از 

آهنگ برصی ایجاد شده در حروف افراشته.

تصویــر۷. ترکیب بنــدی متقاطع با اســتفاده از 

حروف افراشــته و کمربند کشــیده یاء راجعه و 

نحوه قرارگیری کرسی حروف.

تصویر ۸. ترکیب بندی مثلث با رابطه بین حروف 

عمودی و مورب.

تصویر ۹. منونه ای کتیبــه کمربندی به خط ثلث ، 

داخــل نقاره خانه صحن عتیــق، مجموعه زیارتی 

امام رضا  )ع(، مأخذ تصویر: مؤسسۀ آفرینش های 

هرنی آستان قدس رضوی.



2 - آهنگ برصی
آهنگ برصی تکرار با قاعدۀ یک یا چند عنرص برصی در 

قاب تصویر است. این مفهوم برصی در بسیاری ازکتیبه های 

مجموعه زیارتی امام رضا)ع( دیده می شــود. در کتیبه های 

طومــاری، با قرارگیری متوالی حــروف در کنار یکدیگر این 

مفهوم برصی ایجاد شده است، این کیفیت برصی در ایجاد 

ترکیب بندی های عمودی، متقاطــع، منحنی و مورب تأثیر 

زیــادی دارد، زیرا با توجه به اســتفاده از خاصیت حروف و 

چیدمــان پی در پــی آنها در کنار یکدیگر عــالوه بر اینکه 

آهنگ  برصی ایجاد می شود، ترکیب بندی های متفاوتی نیز با 

این مفهوم برصی شکل می گیرد، منونه هایی از کاربرد آهنگ 

 برصی در تصاویر  ۱۰، ۶، ۲ آمده است. 

3 – تعادل
در یک کتیبه هرگاه حروف و نوشــتار آن به درســتی در 

کنار یکدیگر چیدمان شود به گونه ای که میان اجزای کتیبه 

وزن، اندازه، کشش و ثبات ایجاد گردد تعادل شکل می گیرد، 

چیدمان حروف و نوشــتار در قاب کتیبه اگر نظامند باشد 

به طوری که انرژی برصی حروف و نوشتار آن به نحوی سامان 

داده شده باشد که هیچ بخشی از کتیبه انرژی برصی دیگر 

بخش هــای آن را از بیــن نربد و باعث آشــفتگی برصی در 

قاب کتیبه نگردد تعادل ایجاد می شود. می توان گفت وجود 

تعادل در کتیبه نوعی ترکیب بندی موزون را شامل می شود. 

در بســیاری از  کتیبه های موجود در مجموعه زیارتی امام 

رضا)ع( با چیدمان منظم و مناســب حروف و نوشــتار در 

کنار یکدیگر تعادل برصی شکل گرفته است، این تعادل در 

بسیاری از موارد با چیدمان افراشته ها و حروف عمودی در 

کنار یکدیگر، چیدمان مناســب کلامت در کنار هم، حروف 

گرد و کوتاه و فضای مثبت و منفی در کتیبه شکل گرفته و 

به ایجاد ترکیب بندی مناسب در کتیبه کمک شایانی کرده 

است. )تصویر ۱۳ و ۱۴(

۴ - تناسب
کتیبه نویــس گاه برای رســیدن به هامهنگــی و یا تنوع 

در کتیبــه با برقراری رابطه ای نســبی بین حروف و کلامت 

مورد استفاده درآن، نوعی تناسب و مقیاس را ایجاد می کند 

که  شــامل مجموعه ای از نســبت ها است. گاه کتیبه نویس 

به صورت شــهودی و گاه بر طبق قوانین ریاضی و عقالنی 

این تناســبات را در کار خود رعایت می کند. اما در بسیاری 

از موارد درک شهودی، دید برصی و  تجربه یک کتیبه نویس 

به او در ایجاد مقیاس مناســب در خلــق یک کتیبه کمک 

می کند. رعایت تناسبات در کتیبه های مجموعه زیارتی امام 

رضا )ع( نیزگواه بر این مدعاست که هرنمندان کتیبه نویس 

با در نظر داشنت اصول و قوانین و برقراری رابطه ای مناسب 

در بین نوشــتار مقیاس های مناســبی را در کتیبه های خود 

رعایت کرده اند، شــاید بخشــی از کتیبه های این مجموعه 

زیارتی مشــکالت خوشنویسی نظیر: رعایت نکردن قوانین 

نــگارش اصول خط، مفــردات و اِعــراب گذاری های بدون 

منطق را داشــته باشد، به طوری که این موارد در بسیاری از 

کتیبه های خوشنویسی پس از صفویه تا دوران معارص دیده 

می شــود، اما همواره در بســیاری از آ نها تناسبات و اصول 

مبانی برصی رعایت شــده اســت. گاه با تقسیم قاب کتیبه 

به چند بخش و رعایت تناســبات، به ایجاد ترکیب بندی نیز 

کمک شایانی می شــود. در برخی کتیبه هایی که به صورت 

مادر و بچه۱۰ نوشته شده است، با استفاده از خط جلی در 

کنار خطی خفی۱۱ در بــاال و پایین قاب کتیبه، فضای قاب 

به دو قسمت تقسیم می شود و با قرارگیری آهنگ برصی از 

افراشته ها، نسبت های مختلفی از سطوح ایجاد شده توسط 

این افراشــته ها در کنار یکدیگر مشاهده می شود. )تصویر 

)۱5 – ۱۷

تصویــر۱۱. ترکیب بندی متقاطع با اســتفاده از 

حروف افراشــته و کمربند کشــیده یاء راجعه و 

نحوه قرارگیری کرسی حروف.

تصویــر۱۲. ترکیب بنــدی مثلــث با اســتفاده از 

خاصیت حروف افراشته و کمربند یاء راجعه. 

تصویــر ۱۳. منونــه ای کتیبه طومــاری کمربندی به خط 

ثلث، رسدر ایــوان طالی صحن عتیــق، رقم محمد رضا 

مؤسســۀ  مأخذ تصویــر:  ۱۰۸5ق،  امامی اصفهانــی، 

آفرینش های هرنی آستان قدس رضوی.

تصویــر ۱۴. ایجاد تعــادل برصی با اســتفاده از آهنگ 

متناوب در افراشــته ها وکمربند حرف »یاء« که سبب 

تقسیم فضای کتیبه شده است و ترکیب بندی عمودی 

و متقاطع را در این کتیبه ایجاد کرده است. 

تصویــر ۱5. منونه ای کتیبه مادر وبچــه به خط ثلث و 

کوفی، داخــل نقاره خانه صحن عتیق، مجموعه زیارتی 

امام رضا  )ع(، مأخذ تصویر: آفرینش های هرنی آســتان 

قدس رضوی.

تصویر ۱۶. تقســیم قاب کتیبه  به سه قسمت، با توجه 

به قرارگیری خط جلی و خفی در باال و پایین کتیبه.

تصویر ۱۷. تقســیم قاب کتیبه با رابطه نســبی حروف 

افراشته در کنار یکدیگر.

نتیجه 
خوشنویسی یکی از ارکان مهم در هرن اسالمی محسوب 

می گــردد، جایگاه خاصی در معامری بنــا دارد و منودهای 

مختلف آن در کتیبه نگاری مشــهود است. کتیبه های به کار 

رفتــه در مجموعــه زیارتی امــام رضا )ع( با در بر داشــنت 

خطــوط مختلــف خوشنویســی و بهــره بــردن از تنوع و 

زیبایی، قابلیت های برصی زیادی را دارا اســت. مامرست از 

ترکیب بندی مناســب حروف و کلامت در کنار یکدیگر در 

ایجاد این قابلیت ها نقش تعیین کننده ای دارد. برخورداری 

از خطوط مختلف خوشنویســی و تتمع از ویژگی حروف 

آنهــا مانند: خاصیت حروف افراشــته، حــروف گرداندام و 

ایجاد آهنگ برصی در قرارگیری این حروف در کنار یکدیگر 

به ایجــاد ترکیب بندی های متنوع در ایــن مجموعه کمک 

زیادی کرده اســت. در کتیبه های طوماری این مجموعه، با 

قرارگیری متوالی حروف در کنار یکدیگر، ترکیب بندی های 

عمودی، متقاطع، مثلث و مورب ایجاد شده است که عالوه 

بر آهنگ برصی دارای تعادل و تناسب نیز است، با چیدمان 

نظام مند حروف و نوشــتار در کنــار یکدیگر تعادل برصی 

ایجاد شــده اســت و عالوه بر آن با رعایــت هامهنگی و 

برقراری رابطه ای نسبی بین حروف و کلامت، تناسب شکل 

گرفته اســت که مرتبط با کیفیت ترکیب بندی ها اســت. از 

مــوارد دیگری که در ایجاد ترکیب بندی کتیبه های طوماری 

تصویــر ۱۰. ترکیب بندی عمودی با اســتفاده از 

آهنگ برصی ایجاد شده در حروف افراشته.



این مجموعه نقش تعیین کننده ای دارد می توان، قرارگیری 

خــط جلی و خفی در کنــار یکدیگر ، فضای مثبت و منفی 

کلــامت در قاب کتیبه، بهره گیری از خاصیت برخی حروف 

مانند یاء در  خط ثلث، و کرسی بندی  درکتیبه ها، را یاد کرد. 

به طور کلی بیشــرتین ترکیب بندی هایی کــه در کتیبه های 

طوماری این مجموعه زیارتی مشــاهده می شــود، ترکیب 

عمودی و متقاطع است که با بهره گیری از خاصیت حروف 

در قلم هــای ثلث و کوفی که بیشــرتین کاربــرد را در این 

مجموعه دارد ایجاد شــده اســت، عالوه بر آن ترکیب بندی 

مــورب با بهره گیــری از حروف اریب ماننــد رسکش کاف ، 

ترکیب مثلث با قرارگیری نقاط و توالی حروف ایجاد شــده 

و در نهایــت می توان چنین گفت کــه از مهمرتین عوامل 

زیبایــی و اســتحکام کتیبه هــای طوماری ایــن مجموعه، 

ترکیب بندی های مناسب با بهره گیری از کیفیت های برصی 

و خاصیت حروف است. 

پی نوشت
۱. این پایان نامه از دانشــکده تربیت مدرّس به راهنامیی  محمد خزایی، 

در سال ۱۳۷۹ است.
۲. ایــن پایان نامــه از دانشــکده هرنهــای  تجســمی دانشــگاه تهران 

به راهنامیی  مصطفی اوجی پور، در سال ۱۳۸۰  است.
۳. این پایان نامه از دانشکده الزهرا به راهنامیی مهرانگیز مظاهری، در 

سال ۱۳۸۰ است.
۴. این پایان نامه از دانشــگاه شــاهد به راهنامیی عبدالرضا چارئی، در 

سال ۱۳۸۹ است.
5. این پایان نامه از دانشکده تربیت مدرّس به راهنامیی مهناز شایسته فر، 

در سال ۱۳۹۱ است.
۶. این پایان نامه از دانشکده تربیت مدرس به راهنامیی محمود طاوسی، 

در سال ۱۳۷۹ است.
۷. این پایان نامه از دانشکدۀ تربیت مدرّس به راهنامیی محمود طاوسی، 

در سال ۱۳۸۰ است.
۸.  قاب بست ها: این دسته از کتیبه ها ، متون کوتاهی است که در یک 
قاب کوچک به صورت مســتطیل یا مربع نوشته می شود و مانند نقشی 
تزیینــی به صورت مکرر بر روی ابنیه نصــب می گردد. این کتیبه ها در 
معامری اغلب جنبه تزیینی داشــته، در حالی که موضوع آن ها شــامل 
اســامء الله و یا عباراتی مذهبی مانند شــهادتین اســت و هرگاه در بنا 
تکرار شــود یادآور سنت ذکر در فرهنگ اسالمی بوده و تأکید بر القای 
برصی  آن در یک مــکان مقدس می تواند با الهام از عقاید اهل تصوف 
باشد.  به طور کلی در تزیینات معامری  اسالمی، رایج ترین نوع قاب بندی 
به وســیله خط  کوفی بنایی اســت )صحراگرد،۱۳۹۱: ۴۳( این دست از 
کتیبه ها در قســمت های زیادی از حرم مطهر دیده می شــود که بیشرت 
با خطوطی چون ثلث، کوفی و نســتعلیق نوشــته شــده است. مانند 
بخش هایی از ایوان رشقی و غربی مسجد گوهرشــاد، قســمت هایی از 

صحن عتیق، صحن جمهوری اسالمی، صحن هدایت و ...
۹. الواح کتیبه ای: در این گونه از کتیبه ها قاب و چارچوبی  که منت، داخل 
 آ نها نوشــته شده است، شکلی منطبق با کرسی بندی رایج خوشنویسی 
نداشته و در آن کرسی خط براساس قاب کتیبه تغیر داده می شود. این 
کتیبه هــا انواع مختلفی نظیر: ترنج، دایره و نقوش هندســی را شــامل 

می شــود و فقط جنبه تزیینی دارد، به طوری که خوانایی خط در اغلب 
کتیبه های ثلــث در درجه دوم اهّمیّت قرار می گیرد )صحراگرد، ۱۳۹۱: 

.)۴۳
۱۰. در این گونه از کتیبه ها منت اصلی با خطی درشت تر نوشته شده و 
متنــی با خط و رنگ دیگر در بــاالی خط اصلی قرار می گیرد، اصطالح 
مادر و بچه را حبیب الله فضایلی در کتاب تعلیم خط عنوان کرده است 
و دربــاره آن چنین گفته: » اگر الزم شــود که خــط کوفی همراه ثلث 
بنویســند چنان که در کتیبه های متقدمان دیده می شــود  خط کوفی را 
به  قلم ریزتر باالی ثلث می نگارند، به طوری که از البه الی۱ فراشــته های 
ثلث بگــذرد و این گونه کتیبه به اصطالح کاشــی کاران )مادر و بچه( نام 

دارد.« )فضایلی، ۱۳۶۲: ۱۳۲(
۱۱. قلم خفی مقابل خط جلی )آشــکار و درشــت( اســت و قلم جلی 

مقابل خفی )ریز( است )قلیچ خانی، ۱۳۸۸: ۱۷۴ و ۱۱5(.

کتابنامه
آرنهایم، رودلف )۱۳۹۱(. هرن و ادراک برصی )روان شناسی چشم خالق(، 

ترجمه مجید اخگر، تهران: سمت. 
اعتضادپــور، علــی )۱۳۴۴(. »ابنیه آســتان قدس )ایــوان طالی صحن 
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حلیمی، محمد حســین )۱۳۹۰(. زیبایی شناســی خط در مسجد جامع 
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صحراگرد، مهدی )۱۳۹۱(. شــاهکارهای هرنی در آســتان قدس رضوی 
)کتیبه های مســجد گوهرشــاد(، به کوشــش گروه هرن پژوهی رضوان، 

مشهد: آفرینش های هرنی آستان قدس رضوی.
فضایلی، حبیب الله ) ۱۳۶۲(. تعلیم خط ، تهران: صدا و سیامی جمهوری 

اسالمی ایران.
قلیچ خانــی، حمیدرضــا )۱۳۸۸(. فرهنگ اصطالحات خوشنویســی و 

هرنهای وابسته، تهران: روزنه.
محمد  حســن خان صنیع الدوله  اعتامدالسلطنه، )بی تا(. مطلع الشمس، 
به اهتامم محمد  مقدم، مصطفــی انصاری، مجید رهنام، تهران: آموزش 

انقالب اسالمی. 
مصدقیان، وحیده )۱۳۸۴(. نقش و رنگ در مســجد گوهرشــاد، تهران: 
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مکی نــژاد، مهــدی )۱۳۸۶(. »طبقه بنــدی کتیبه ها در معــامری دوره 
صفوی« در: مجموعه مقاالت خوشنویســی گردهامیی مکتب اصفهان، 

به اهتامم مهدی صحراگرد، تهران: فرهنگستان هرن، ص ۸۶ – ۹5.
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افشار و کرامت رعنا حسینی، تهران: نقطه.



مقّدمه: 
معــامری تیمــوری با بهره گیــری از معــامری ایلخانی 

و ســلجوقی و به  کارگیری معــامران و هرنمندان ایرانی به 

ســاختار و اصول محکم و کاملی دست پیدا کرد که بناهای 

به جای مانده از این دوره به خوبی این ویژگی ها را نشــان 

می دهنــد؛ مانند عظمت گرایی، پیرشفت در انواع تزیینات، 

رشد و تعالی در فنون طاق زنی و طاق های متقاطع. مدرسه 

یکی از انواع بناهایی است که در طول تاریخ معامری ایران 

همــواره مــورد توّجه و اهّمیت بــوده و در دورۀ  تیموری 

نیز مورد اســتقبال بســیاری از معــامران و هرنمندان قرار 

گرفته است. در آن دوره منونه هایی ساخته شد که به عنوان 

الگویی کامل برای معامران دوره های بعد قرار گرفت. 

مدارس دودر و پریزاد به صورت چهار ایوانی و گنبددار 

و با مرکزیت حیاط ســاخته شده اند که با ترکیبی از آجر و 

انواع کاشــی کاری و نقوش معقلی، اسلیمی و ختایی تزیین 

گردیده اند.

مــدارس مذکــور از ســاختاری کلّی و مشــّخص پیروی 

می کنند و نوع تزیینات و نقوش آنها به یکدیگر شــباهت 

دارند ولی در مواردی چون تعداد تاالر و حجره و ابعاد کلّی 

بنا و وسعت و اجرای تزیینات تفاوت هایی دارند.

معرّفی مخترصی از معامری و تزیینات دورۀ  تیموری:
در ابتدا آنچه در بناهــای تیموری جلب توّجه می کند 

عظمــت بناســت، یعنی بنا بــه گونه ای طراحی شــده که 

شاهدان را از قدرت و توان تیمور بهت زده می کند. 

از دیگر معیارهای مهم معامری تیموری، هامهنگی هندسی 

در طرح و تزیین است. عاملی که نیروی وحدت بخش معامری 

تیمــوری را فراهم می مناید. هندســه در معامری تیموری 

تنها یک وســیله برای رســیدن به هدف نیست، بلکه منود 

هدف اســت که یک اصل اساســی و بنیادی در معیارهای 

زیباشناسی معامری است. بنا نباید تنها یک استخوان بندی 

هندسی داشته باشد، بلکه در تحلیل نهایی باید »هندسی« 

به نظر آید. هندسه بیشرت برای معامری یک موضوع اصلی 

است)گلمبگ و ویلرب، ۱۳۷۲: ۲۸۹(.                                         

تیمــوری،  معــامری  بــارز  خصوصیــات  دیگــر  از 

درهم آمیختگــی برصی دیوارها با قســمت های فوقانی بنا 

یعنی عنارص باربر و طاق های ساختامن است. اغلب بناهای 

تیموری دارای ســقف آجری هســتند که الزمــۀ  ایجاد آن 

ساخت طاق است. تعداد زیاد طاق های آجری در معامری 

ایرانی همواره توّجهات زیادی را برانگیخته است)شکل۱(.           

    در بناهای دورۀ  تیموری به اشکال هندسی و جاهای 

خالی به سبب طاقچه های گودی که اتاق های چهارگوشی را 

به اشکال صلیبی تغییر شکل می  دهند، توّجه خاصی شده 

است؛ دیوارها به حداقل رسیده و متایز بین فضای درونی و 

بیرونی محو شده اند )اوکین، ۱۳۸۶: ۲۲۲ (.

دکرت محمدکریم پیرنیا در کتاب خود، ســبک شناســی 

معــامری ایرانی، معامری دورۀ  تیموری را با عنوان ســبک 

آذری معرّفــی می کنــد و ویژگی هــای آن را ایــن چنیــن 

برمی شمرد:  

بهره گیــری از هندســه در طراحــی معــامری به طور 

گسرتده، که گوناگونی طرح ها در این شیوه از دیگر سبک ها 

بیشرت است.                                                                                                         

در این شــیوه ساختامن هایی با اندازه های بسیار بزرگ 

ساخته شد که در شیوه های پیشین مانند آن وجود نداشت, 

همچون گنبد سلطانیه و مسجد علیشاه در تربیز. همچنین 

انواع نقشــه با میانرسای چهــار ایوانی برای مســجدها و 

مدرسه ها به کار رفت. 

در شــیوۀ  رازی، آجرکاری در منا همراه با ســفت کاری 

انجام می شــد و ساختامن پایدارتر و منا سازی آن ماندگارتر 

درمی آمد، اّما در شیوۀ  آذری نخست ساختامن با خشت یا 

آجر و سنگ الشه یا کلنگی، با شتاب و بدون منا، سفت کاری 

می شد، ســپس مناســازی به آن افزوده می شد که مناسازی 

عمدتاً ترکیبی بود از کاشــی کاری، آجــرکاری و گچ) پیرنیا، 

   .)۲۲۶ :۱۳۸۶

ویژگی های تزیینات در معامری عرص تیموری:
در معــامری دورۀ  تیموری متایل زیادی وجود داشــته 

که قســمت های اصلی بنا را در پشــت یک غشای تزیینی 

پنهان ســازند. متام غشــاهای تزیینی از قسمت های گچی 

پیش ســاخته، درست می شــد و در داخل فضاهای منحنی 

ســوار می گردید، بنابراین منای داخلی بناهای تیموری بیش 

از پیــش از لحاظ دید، پیچیده تر به نظر می آمد.)شــکل۲( 

هرچــه اهّمیت طرح های هندســی در فضاهــای داخلی 

افزایش می یافت کاربندی های آجری یا گچی نیز به صورت 

کاربردی یا تزیینی توسعه پیدا می کرد. 

در ســبک تیموری، تزیین عالوه بر اینکــه به بنا وحدت 

می بخشد، به عنوان یک واحد کل نیز عمل می کند. تزیین سبب 

می شود که منای خارجی بنا تقریباً به خودی خود به صورت یک 

پدیدۀ  مستقل درآید )گلمبک و ویلرب، ۱۳۷۴: ۱۷۲(. 

گچ کاری: معامری اسالمی ایران سه نوع تزیین سطحی 

را نشــان می دهد: آجرکاری، گچ کاری و کاشی کاری. در هر 

زمان کاربرد هریک از این ســه نــوع، با دو نوع دیگر توأم 

بود، لیکن گچ کاری نســبت به آجرکاری زمان بیشرتی را به 

خود اختصاص داده اســت. تزیین گچی در دورۀ  سلجوقی 

بررسی معامری و تزیینات 
مدارس دودر و پریزاد 
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چكیده

دورۀ  تیمــوری از مهم ترین دوره های تاریخی معــامری و هرن ایران بوده که 

دارای ویژگی ها و مشّخصه های خاص خود است. معامری و تزیینات وابسته 

به آن در این دوره به اوج تکامل و زیبایی رسید به طوری که معامری تیموری 

در دوره های بعد مورد تقلید و پیروی بسیاری از معامران و هرنمندان ایرانی 

قرار گرفت.

بیشرت مدارس به جای مانده از این دوره در افغانستان قرار دارد و تنها تعدادی 

از این بناها در ایران وجود دارد که منونه هایی بی بدیلی از معامری و تزیینات 

تیموری اســت. در این میان بررسی معامری و تزیینات مدارس دودر و پریزاد 

که مربوط به این دوره هستند، مسألۀ  اصلی این پژوهش است.

برای بررســی این مســأله و فرضیه هــای مبتنی برآن، مهم ترین گزارشــات و 

اطاّلعاتــی که پژوهشــگران در رابطــه با این بناهــا جمــع آوری کرده اند با 

مشاهدات و اطاّلعات به دست آورده شده از طریق تحقیقات میدانی، مورد 

مطالعه و تحلیل قرار می گیرد.

در تحقیق انجام گرفته مشّخص می گردد که مدارس مورد بررسی، متام بخش ها 

و ویژگی های یک مدرسه مانند صحن، ایوان، مدرس و حجره را با تزیینات رایج 

دورۀ  تیموری مثل نقاشی، کاشی کاری، گچ بری و آجرکاری را در خود دارند و 

در عین حال تفاوت هایی نیز در ساختار و تزیینات آنها به چشم می خورد .

كلامت كلیدی : تزیینات معامری، مدرسۀ  دودر، مدرسۀ  پریزاد، دورۀ  تیموری.

علیرضا طاهری* - اکرم نوری**

 شکل ۱- وحدت برصی، گنبدخانۀ  رشقی مدرسۀ  غیاثیه 

) نگارنده( 

شکل۲- تزیین به عنوان واحدی کل، ایوان 

شامل غربی مدرسۀ  دودر) نگارنده(



متداول بود و در دورۀ  ایلخانی به اوج خود رســید اّما پس 

از آن، همین که در اواخر دوره تیموری تزیین کاشی پیشی 

گرفت، از اهّمیت آن کاســته شــد )گلمبک و ویلرب، ۱۳۷۴: 

۱۸۲(. در دورۀ  تیمــوری دو نوع تزیین با اندود گچ به کار 

می رفت: یکی ادامۀ  مســتقیم ســبک گچ کاری مغولی به 

صورت نقش برجستۀ  بلند و نوع دیگر برخاسته از عادات 

فزاینده به اســتفاده از روکش گچی در بخش هایی وســیع 

با ســطح صاف بود. در این دوره گرایشــی به پوشش کامل 

ســطوح داخلی با گچ به چشــم می خورد و نیز سکنج ها و 

مقرنس هایی که قبالً برای ساختامن سازی به کار می رفتند 

به صورت پوشه های گچی درآمده اند، در حالی که مستقیامً 

از گچ برای پوشــش خشت اســتفاده می کردند، معمول آن 

بود که روکاری هایی از گچ ســفید با ضخامت ســه  تا شش 

میلی مرت هم بر روی روکش تیره تر گچ یا کاه گل به ضخامت 

تقریباً سه سانتی مرت اجرا می کردند)اوکین، ۱۳۸۶: ۱۳۱(.

کاشی کاری: در معامری دورۀ  تیموری شاهد به کارگیری 

انواع کاشــی کاری هستیم: کاشــی زیر لعابی، کاشی هفت 

رنگ، کاشــی تک رنگ، کاشی معرق، کاشی معقلی. توضیح 

هریــک از انواع کاشــی کاری ها در حوصلــۀ  این پژوهش 

منی گنجد. کتب و منابع زیادی در این مطلب ارایۀ  اطاّلعات 

کرده اند که برای آشنایی با هریک از این نوع کاشی کاری ها 

می توان به آنها مراجعه کرد.

آجر کاری: تلفیق کاشــی معرق با آجر نیز از روش های 

دیگر اســت کــه در تزیینات دورۀ  تیمــوری مخصوصاً در 

مســجد کبود و مسجد گوهرشاد مشــهد و مقربۀ  خواجه 

عبدالله انصاری به کار رفته اســت. در این روش تضادی که 

بین رنگ و بافت آجر با ســطح صیقلی و رنگارنگ کاشــی 

معرق به وجود می آید بسیار جّذاب و چشم نواز است. 

    از میــان متــام تزیینات این دوره، اســتفاده از کتیبه 

رایج تر از بقیه است و با روش های تزیینی گوناگون به چشم 

می خورد. با اســتفاده از کاشی، گچ، آجر، سنگ و حتّی در 

مواقعی که هیــچ مضمون تزیینی وجود نــدارد، کتیبه به 

تنهایی منایان می شود. »در دورۀ  تیموری خط ثلث جایگزین 

خطوط تزیینی کوفی و خطوط تزیینی گچ بری دورۀ  ایلخانی 

شد« )اوکین،۱۳۸۶: ۱5۳(. در بسیاری از آثار تیموری خطوط 

ثلث که معمــوالً در اطراف محراب ها، ایوان ها و در داخل 

گنبدها و دور تا دور شبســتان ها بــه کار رفته اند به خوبی 

دیده می شوند. منت این خطوط معموالً اسامی مبارک مانند 

محّمد، علی، اسامء الله مانند الله و سبحان الله است. تکرار 

در این نوع کتیبه ها به وفور دیده می شود. »گاهی کلامت، 

طرح های مکّرری را در فن هزار باف تشکیل می دهند که 

مقصود از آن ایجاد محیط و دنیای آغشــته در کلمه و کار 

خداوند است. منظور از آنها این نبوده که هر بیانی منفرداً 

خوانده شود، تکرار اسامی در این طرح ها با تکرار شفاهی 

اسامی که بخشی از مراسم صوفیه بوده و »ذکر« نام دارد، 

قابل مقایسه است« )گلمبک و ویلرب، ۱۳۷۴: ۲۸5(.

متداول ترین رنگ کتیبه ای به خط ثلث، در صورتی که 

در کاشی استفاده می شد، رنگ سفید با زمینۀ  آبی تیره بود 

که در پشــت آن مارپیچ آبی روشــن و در باالی آن عبارات 

قصار کهربایی رنگی به خط کوفی به چشم می خورد)اوکین، 

 .)۱5۳ :۱۳۸۶

رنــگ: در معــامری تیموری، رنگ اســت که وحدت را 

برقرار می سازد. رنگ بر تزیین تیموری تسلّط یافته و به اوج 

تعالی فنی و طرح های متناســب می رسد و تا دورۀ  صفوی 

ادامــه می یابد، هر چند در دورۀ  اخیــر انحطاطی در این 

مهارت ها محسوس اســت. غلبه و تسلّط رنگ بر تزیینات 

تیمــوری آثار ایــن دوره بــه اوج تعالی نزدیک می شــود. 

خلوص، تأللو و کیفیت باالی رنگ ها از امتیازات تزیینی این 

دوران به حساب می آید.       

»در دورۀ  تیموری، رنگ، از اشکال تجربی دورۀ  ایلخانی 

حاصل شده بود که اصوالً سازشی از دو رنگ آبی بود. باید 

در نظر داشت که رنگ عمدۀ  قالی هایی که در مینیاتورهای 

دورۀ  تیموری نشــان داده شده، رنگ قرمز است که همراه 

رنگ سفید و آبی دیده می شود. رنگ آبی در تزیین ظروف 

چینی و کاشی به خاطر فراوانی نسبی مواد خام معدنی آن 

متداول بود. آبی روشــن و آبی متامیل به سبز برای آرایش 

پیرامون تزیینات متفاوت به کار می رفت. رنگ های ســبز و 

زرد به عنوان مکمل رنگ آبی وارد لعاب کاشــی می شــد. 

هامهنگی فراگیر دو رنگ آبــی در زیبایی کلّی بناها مؤثّر 

بود«)گلمبک و ویلرب،۱۳۷۴ :۱۷5 (. )شکل۳( 

مدرســه: مدرســه از ابنیۀ  مهم تاریخی است. مدارس 

صاحب نام هر دورۀ  اسالمی معموالً در مجاورت راسته های 

بازار  یا مســاجد اصلی شهر تأسیس می شد. سابقۀ  مدارس 

به قبل از اســالم برمی گردد و شــاید بتوان گفت با پیدایش 

خــط و به وجود آمــدن دیوان خانه های دولتــی و تجاری، 

رضورت ایجاد مکانی برای تدریس آکادمیک علوم پیدا شد.

 مدرســه را به طــور خالصه می توان مؤّسســه ای برای 

آموزش عالی علوم تعریف کرد که در آن علوم سّنتی اسالم 

مانند: حدیث، تفسیر، فقه و قرآن آموزش داده می شود. این 

نوع مؤّسسات آموزشــی به طور مرسوم مسکونی هستند. 

مدرســه برخالف عمده بناهای اسالمی که حاصل دست و 

پنجه نرم کردن فرهنگ نوپای اسالمی با متّدن های همجوار 

در آن قرن) قرن اّول هجری( بودند، نیست بلکه پاسخی به 

نیازهای معینی از جامعۀ  اسالمی بود؛ مدرسه طراحی شده 

بود تا در خدمت نهادی اســالمی قــرار گیرد و در حقیقت 

پاســخ به یک نیــاز کالبدی جهت به وجــود آوردن مکانی 

اختصاصی و مستقل برای تعلیم علوم اسالمی بود. 

عنارص اصلی در معامری مدرسه: هر بنا خواه مسجد، 

مدرســه، کاخ و یا حامم از یک یا چنــد جزو اصلی ترکیب 

یافته اســت، این اجزا اگر شامل فضاهای مهم تر و بزرگ تر 

بنا باشند خاصیت فضاســازی دارند و اجزای دیگر ،کاربرد 

ویژه ای داشــتند و به عنوان ملحقات فضاهای اصلی عمل 

می کنند. اجــزای اصلی فضاســاز درمعامری یک مدرســه 

عبارتند از: حیاط، ایــوان، رواق، گنبدخانه )مدرس(، حجره 

یا غرفه.                                              

حیاط:حیــاط جزوی ناگسســتنی از معــامری ایران به 

شــامر می رود و بسته به رشایط فرهنگی، اقلیمی، سّنتی و 

مذهبی، در انواع گوناگون معامری کاربرد دارد و به عنوان 

تنظیم کنندۀ  هوا، راه باد را سد می کند، سایه پدید می آورد 

و در ضمــن، زندگی کوچــک و خلوت درونــی را در برابر 

فضای باز و ناامن بیرون پاس می دارد. صحن یا حیاط یکی 

از خصوصیات اساسی نقشۀ  متداول مسجد و مدرسه بود. 

حجره: حجره ها عموماً برای یک تا ســه تن از طلبه ها 

در نظر گرفته می شــد و هیــچ کدام از آنهــا رو به بیرون 

مدرســه باز منی شد. یک حجرۀ  کامل، دارای یک پیش اتاق 

یا ایوانچه بود که به میانرسا )رواق ها( یا فضای آزاد )حیاط( 

باز می شد. 

بــدون تردیــد دورۀ  تیمــوری را می تــوان عرصطالیی 

مــدارس ایران دانســت و مهد تحــّوالت جدید معامری در 

خراســان و ماوراءالنهــر، که نوع چهارایوانــی، طرح غالب 

آن بوده و در مقیاس وســیع تر از شکل معمولی قبل جهان 

اسالم، اجرا می شد.

مدرسۀ دودر: 
مدرســۀ  دو در از زیباتریــن و اصیل تریــن منونه های 

معامری عهد شاهرخ تیموری است. در آن هنگام که طرح 

اّولیۀ  آن را پایه ریزی کردند از جنوب رشق به حاشیۀ  بازار 

زنجیر )که از ضلع مسجد گوهرشاد نیز می گذشته و به حرم 

مطهر و صحن عتیق راه داشــته(، از شــامل به کاروانرسای 

وزیــر نظام و از جنــوب به کاروانرسای نارصی راه داشــته 

همچنین این مدرســه در مقابل مدرسه پریزاد واقع است، 

مدرســۀ  مذکور به دلیل داشنت دو دِر ورودی وخروجی که 

یکــی به بازار و دیگری به محاّلت مســکونی باز می شــده 

به »دو در« شــهرت یافته است)اوکین، ۱۳۸۶: ۳۳۶(. اکنون 

این مدرســه در مجموعۀ  اماکن مترّبکــه در جنوب غربی 

حرم مطهر، انتهای بست شیخ بهایی و رشق صحن جمهوری 

اسالمی قرار دارد که از آن به عنوان دارالقرآن الکریم، محل 

برگزاری جلسات قرآنی استفاده می شود.)شکل۴(

 مدرسه دستخوش مرمت و تغییرات زیادی قرار گرفته 

است؛ اّما هنوز هم چهرۀ  معامری تیموری را در خود حفظ 

کرده است. این مدرســه از نوع مدارس چهار ایوانی است 

که چهار اتاق گنبددار گوشه ای دارد. این بنا به صورت یک 

مدرســۀ  آرامگاهی ساخته شد تا محلی برای دفن بانی آن، 

امیر یوسف خواجه ، یکی از فرماندهان تیموری در دوران 

ســلطنت شــاهرخ و متوفّی در ســال ۸۴۶ ه. ق. باشد، قرب 

وی در زیر گنبد جنوبی مدرســه قرار دارد)گلمبک و ویلرب، 

.)۶۴5 :۱۳۷۴

   در پــی کاوش ها و مرّمت هایی که در طی ســال های 

۱۳5۲ تــا ۱۳۶۰ ه.ش. در مدرســۀ  دو در انجــام شــد آثار 

تزیینات گچ بری مربوط بــه دوره های قدیمی تر نیز از زیر 

تزیینات کاشــی ایوان شامل غربی به دست آمد. بنا به نظر 

کارشناسان ادارۀ  میراث فرهنگی، قدمت این گچ بری ها به 

اواخر دورۀ  ســلجوقی تا اوایل ایلخانی می رســد. بنابراین 

چنین به نظر می آید که بنای مدرســه از دورۀ  ســلجوقی 

یا ایلخانی اســت که در اثر گذشــت زمان و حوادثی مانند 

زلزله آســیب دیده ولی از بنیاد تخریب نشــده است و در 

دورۀ  تیمــوری ضمن مرّمت این بنا مطابق ســلیقۀ  زمان، 

تزییناتی در آن انجام شــد. در ایوان هــای جنوب رشقی و 

جنوب غربی دو کتیبه موجود اســت کــه یکی روی ایوان 

شکل۳- تنّوع رنگ در کاشی کاری ایوان 

مسجد گوهرشاد مشهد

)سبز، آبی، الجوردی، سفید و زرد(، 

)گلمبک و ویلرب، ۱۳۷۴: ۷۲۰(



جنوب رشقی متعلّق به عرص شاهرخ تیموری مورخ ۸۴۳ ه. 

ق. بوده و دیگری روی سنگ مزار گنبدخانۀ  جنوبی وجود 

دارد و متعلّق به ۸۴۶ ه. ق. اســت)حاجی قاسمی، ۱۳۷۹: 

۲۲۸(. در زمان شــاه ســلیامن صفوی به دستور مادر شاه، 

مدرســه بار دیگر مورد مرّمت قرارگرفت که کتیبه ای در آن 

به تعمیرات اشاره می کند و متعلّق به عرص سلیامن صفوی 

است و درسال ۱۰۸۸ ه. ق. نصب گردیده است. سیر تحّول 

شکل گیری این بنا، مستلزم جستجوها و تحقیقات بیشرتی 

است)خزائی، ۱۳۸۸: ۹۷(.

      نــام قدیم تر این مدرســه یوســفیه بــوده که وجه 

تســمیۀ  آن، نام امیر یوسف خواجه است که طی سال های 

بعــد به دلیل داشــنت دو ورودی بــه »دو در« تغییر یافته 

است. ورودی اصلی، ایوان جنوب رشقی است که در گذشته 

به بازار زنجیر راه داشــته است. امروزه این ایوان همچنان 

کاربــری ورودی- خروجی خود را حفظ کرده و جنب رواق 

دارالســیادۀ  حرم مطهر قرار دارد، ورودی دیگر این مدرسه 

در گذشته ایوان شامل رشقی آن بوده که امروزه این ورودی 

مسدود شده و محل مدیریت درالقرآن خواهران است ولی 

در عین حال مدرســه همچنــان دو درب ورودی- خروجی 

دارد که پس از مســدود شــدن ورودی ایوان شامل رشقی، 

از ایوان شامل غربی دربی به سوی صحن جمهوی اسالمی 

باز شد.

- بخش هــای متفــاوت بنا: طــرح کلّی مدرســه دارای 

صحن اصلی به ابعاد ۲۰×۲۰ مرت و به شــکل مربع اســت 

کــه ۳۲ حجــره در دو طبقه در اطراف صحن قــرار دارند. 

ایــن بنا هامنند دیگر مدارس تیموری چهار ایوان دارد و در 

چهار گوشــۀ  بنا، چهار فضای گنبددار وجود داشته است. 

)شــکل5( دو گنبد شــاملی و رشقی کم ارتفاع و کم اهمیت 

بودنــد ولی دو گنبد جنوبی و غربی بزرگ و بلند هســتند 

که همچنان پابرجا مانده اند. نقشۀ  مدرسه از نظر تقارن و 

تکمیل زوایای آن از نوع مدارس تیموری اســت )گلمبک و 

ویلرب،۱۳۷۴: ۴۶5(. در اینجا به بخش های متفاوت مدرســه 

به طور جداگانه پرداخته می شود:

- صحــن: مناهایی که از صحن دیده می شــود تزیینات 

بیرونی ایوان ها و رسدر حجره هاســت که شامل آجرکاری، 

گچ بری، کاشی کاری و کتیبه هاست.

   تزیینــات در رسدر ایوان هــا و رسدر اتاق هــا کامــالً 

مشــهود اســت که با کاشــی و آجر لعابی تزیین شده اند. 

پوشش کاشی کاری فعلی صحن مدرسه احتامالً یادگار هامن 

تعمیرات و بازســازی دورۀ  صفوی بوده که ممکن اســت 

جانشین تزیینات مشابه تیموری شده باشد.

   هشــتی ورودی و ایوان هــای حیــاط متامــاً با تزیین 

گچ بری که شــامل طرح هــای هزار باف، اســپرهای نقوش 

هندسی، خطوط کوفی و نوارهای کتیبه ای هستند، مستور 

گردیده است. در این بنا تزیینات فراوانی به کار رفته است، 

مانند کاشــی معرق که بــرای اســپرها در کتیبه های روی 

رسدر ورودی و پوشش خارجی گنبدها استفاده شده است. 

همچنین باالی نوار کتیبه ای روی گنبد دو حاشیه مرکب از 

کاشــی های هفت رنگ با طرح های گیاهی سادۀ  متناوب 

قــرار دارد. هر دو گنبــد با آجر لعابی فیروزه ای پوشــیده 

شــده اند)گلمبک و ویلــرب، ۱۳۷۴: ۴۶۶(. گچ بری، آجرکاری، 

کاشــی کاری و نقاشــی از تزیینات بنا هســتند. در این بنا 

بیش از دیگر بناهای تیموری گچ کاری تزیینی به کار رفته و 

مشــاهدۀ  رنگ هایی چون سبز، رسخ و سیاه، حاکی از آن 

است که گچ بری ها در اصل نقاشی شده بودند.

-ایوان ها: هر چهار ایوان مدرســه مشابه هم هستند که 

در هر کدام تزیینات گچ بری در وســعت زیاد دیده می شود 

و در اطــراف هــر کدام کتیبــه ای به ارتفاع ســه مرت و ده 

ســانتی مرت وجود دارد. ایوان ورودی اصلی به یک هشــتی 

مربع شــکل کوچک و سپس به ایوان کم عمق رو به بیرون 

)بــازار( راه می یابد. کاوش ها نشــان می دهند که دو ایوان 

ورودی کوچک تــر در دو طرف منای بیرونی این ایوان قرار 

داشته اند. ناحیۀ  بین این ایوان ها هم اکنون به منزلۀ  یک 

رشته طاق منا احیا شــده اند و احتامالً طرح اصلی به نوعی 

دکان هــای بازار بودنــد که درآمد حاصلــه از این مغازه ها 

وقف مدرسه بوده اســت)هامن: ۳۳۶(. اّما امروزه از طاق 

مناهایی که روزگاری طاق دکان ها بوده اند هیچ اثری منانده 

و رستارس صاف و گچ شــده است و تنها ایوان ورودی قرار 

دارد. هر دو کتیبۀ  تاریخی مدرسه در این ایوان قرار دارند 

که یکــی مربوط بــه دورۀ  تیموری و دیگــری مربوط به 

تعمیرات دورۀ  صفوی است.

-ایوان جنوب رشقی: در سمت راست درگاه ایوان )منای 

رو به بیرون( قاب بند تزیینی مستطیل شکلی وجود دارد که 

در آن ترنج های معرق کاشــی با حروف سفید رنگ به خط 

ثلث و برزمینۀ  سیاه عبارت» الحکم لله« نقش بسته است 

و بقیۀ  آن را نقش های اســلیمی و ختایی پوشــانده اند. در 

کنار آن، قاب محرابی شکل بزرگ دیگری وجود دارد که در 

تزیین آن از گره کشی هندسی استفاده شده است.)شکل۶(

  در میانۀ  ایوان کتیبه ای به خط کوفی و کهربایی رنگ 

به خط ثلث ســفید در زمینۀ  آبی سیر دیده می شود که از 

ســمت راست بدنه رشوع و بعد از گذر از باالی در ورودی 

به ســمت چپ خامته می یابــد. این کتیبــه زمینۀ  تزیینی 

ندارد و بیانگر ساخت بنا در دوران سلطنت شاهرخ تیموری 

اســت. در دو طرف در ورودی، دو مربع از کاشــی معرق 

وجود دارد. در میان یکی از آنها به خط ثلث زرد این عبارت 

نوشته شده است: »طوبی لک العامره بالعز و العلی« و در 

دیگری نیز مرقوم اســت: »یا احسن املنازل یا خیر ملتجا«. 

در اطراف این دو قاب چند بیت شــعر نوشــته شده است 

)پسندیده، ۱۳۸۶: ۱۱۹(.

   بر پیشــانی در مدرســه زیر کتیبۀ  تیموری، کتیبه ای 

ســنگی قرار دارد که در آن به نســتعلیق منبــت کرده اند 

و بیان کنندۀ  تعمیرات و بازســازی مدرســه در دوران شاه 

سلیامن صفوی است. )شکل۷( 

   در باالی کتیبه هــا، زیر نیم گنبد ایوان کاربندی هایی 

قرار دارند که با رنگ قرمز آراســته شــده اســت. در میانۀ  

نیم گنبد، پنجره ای وجود دارد که این پنجره را ترنجی تزیینی 

دربرگرفته است. پس از ایوان ورودی، وارد هشتی می شویم 

که نقشــۀ  کف آن در اصل مربع اســت. برروی دیوارهای 

جانبی هشــتی کلامت مبارکۀ  الله، علــی و محّمد با خط 

کوفــی در قالبی چهارگــوش گچ کاری شــده اند و بارها در 

پهنای دیوار تکرار می شــوند. بــه همین ترتیب چهار قوس 

اصلی لبه دار و سقف هشتی نیز تزیین شده اند که دریافت 

مشــابه به قطعات آجری در چهار ایوان نیز دیده می شود 

)خزائی، ۱۳۸۸: ۹۸(. در مرکز ســقف هشــتی، یک هشت 

ضلعی قرار دارد که رنگ زمینۀ  آن آبی اســت و با اشــکال 

کوچک تزیینی پرشــده است. سقف این قسمت از مدرسه 

با گچ بری های بســیار ظریف و زیبا تزیین گردیده اســت.

)شــکل۸( از هشــتی که بگذریم به منای داخلی این ایوان 

می رســیم که رو به صحن قــرار دارد. در کمرگاه این ایوان 

کتیبه ای وجود دارد که شامل آیاتی از سورۀ  مبارکۀ  »فتح« 

به خط ثلث گچ بری شده است. باال و پایین کتیبه آجرکاری 

و گچ بری زیبا و موزونی کل ایوان را پوشــانده که قاب های 

مربع – لوزی شکلی هستند که در میانۀ  آنها عبارات الله، 

محّمد و علی به شیوۀ  معقلی و در قالبی چلیپاشکل نوشته 

شده اند. )شکل۹(

- ایوان جنوب غربی: تزیینات غالب ایوان جنوب غربی 

هامنند دیگر ایوان های مدرسه، گچ بری است. به عالوۀ  این 

نکته که در قسمت انتها و داخلی ایوان نیم گنبدی کوچک 

با مقرنس های گچی نقاشی شده دیده می شود. )شکل۱۰( 

در کمرگاه این ایوان کتیبه ای گچ بری شــده و برجسته، 

حاوی آیات ۲۸ و ۲۹ سورۀ  »فتح«، به خط ثلث در زمینه ای 

فیــروزه ای رنگ و مارپیچی گل کاری شــده قرار دارد که به 

تاریخ نگارش آن مربوط است: »تحریر فی محرم سنه ثالث 

و اربعین و مثانائه. محرم ۸۴۳ ه. ق«. باال و پایین این کتیبه 

از کف زمین تا نوک طاق، آجرکاری زیبا و ظریفی کل ایوان 

شکل5- برش افقی مدرسه دودر 

)حاجی قاسمی، ۱۳۷۹: ۱۱۷(

شکل۶- منای ورودی، ایوان جنوب رشقی، مدرسۀ  دودر

) آستان قدس رضوی، آرشیو مرکز حرم شناسی(

شکل۷- کتیبه های تیموری و صفوی بر رس در ایوان ورودی، مدرسۀ  دودر )نگارنده (

شکل۸- سقف هشتی، پشت ایوان ورودی، 

مدرسۀ  دودر) نگارنده(

شکل۹- منای داخلی ایوان ورودی، مدرسۀ  دودر

)حاجی قاسمی، ۱۳۷۹: ۲۳۱(



را پوشــانده اســت که قاب های بزرگ مربع- لوزی هستند 

که وســط آنها به خط معقلی عبارات »اللــه« و »محّمد« 

در انــدازۀ  بزرگ و به رنگ قهوه ای دیده می شــود. در لبۀ  

خارجی طــاق، یک نوار کتیبــه ای پهن وجــود دارد که به 

طور عمــودی و به خط کوفی بنایی برجســته و زرد رنگ 

در زمینــه ای فیروزه ای اجرا شــده و مــنت آن »ال اله اال الله 

محّمد رســول الله« است. این عبارت در قالبی چهارگوش و 

در داخل یکدیگر شانزده بار تکرار شده اند.

در ابتــدا و انتهــای این کتیبــه ترنجی هندســی و به 

رنگ هــای زرد و آبی قرار دارد. حاشــیۀ  ایــن کتیبه نیز با 

دو نوار باریک گچ بری احاطه شده است. در نوک نیم گنبد 

طاق، نیم ترنجی نقاشی شــده که متاماً نقش اسلیمی بوده 

و با رنگ های ســفید، الجوردی و نخودی رنگ آمیزی شده 

اســت. در پایین نیم گنبد، محرابی گچ بری شده وجود دارد 

که نشــان می دهد این ایوان محل برپایی مناز بوده است. 

ازارۀ  این ایوان با سنگ سیاه پوشیده شده است. لچکی های 

منــای بیرونی رو به صحن هم چون دیگر ایوان ها با آجر و 

کاشی تزیین شده اند.

- ایوان شامل غربی: ایوان شامل غربی نیز در متام بدنه 

و طاق، دارای تزیینات آجرکاری وگچ بری و شامل لوزی های 

مکّرری اســت که به طور شطرنجی کنار هم قرار دارند. در 

مرکز این لوزی ها قاب های چلیپاشکلی وجود دارد که حاوی 

عبــارات » الله، محّمد و علی « به خــط کوفی بنایی و به 

رنگ قهوه ای تیره هستند.)شکل۱۱( 

در کمــرگاه ایوان یک کتیبۀ  رستارسی به خط ثلث زرد 

رنگ در زمینــه ای فیروزه ای اجرا شــده و حاوی آیات ۱۶ 

تــا ۱۹ و آیۀ  ۲۶ ســورۀ  مبارکۀ  »آل عمران« اســت که با 

عبارت»صدق املعظم« متام می شود. در انتهای ایوان هامنند 

ایوان جنوب غربی نیم گنبدی وجود دارد که با مقرنس های 

گچی نقاشی شــده تزیین گردیده که بسیار شبیه به ایوان 

جنــوب غربی بوده و در منای بیرونی ایوان نیز لچکی ها با 

تلفیق آجر و کاشی پرشــده اند. در میان این کاشی کاری ها 

قطعه ای گچ بری شــده قــرار دارد که بــا حفاظی از جنس 

شیشه پوشیده شــده اســت. این گچ بری از تزیینات دورۀ  

تیموری یا حتّی قدیمی تر باقی مانده است.

- ایوان شــامل رشقــی: منای رو به صحــن، متاماً آجری 

اســت و با نقوش ریز گچ کاری شده که شکل هایی خاص و 

منحرص به فرد هستند، تزیین شده است. کتیبه ای برجسته 

نیز در کمرگاه ایوان و به خط ثلث حاوی آیات ۲55 و ۲5۶ 

سورۀ  مبارکۀ  بقره )آیه الکرسی( برزمینۀ  مارپیچی گل کاری 

شــده ای نقش بسته است. )شکل۱۲( در لبۀ  جلو طاق نیز 

کتیبــه ای عمودی رسارس ایوان را فراگرفته اســت که در آن 

کلامت »علی و محّمد« به خط کوفی و در قالب چهارگوش 

در آن به طور نواری بارها تکرار شده است. 

- گنبــد: در ضلع جنوب غربی مدرســه، در دو گوشــۀ  

غربی و جنوبی، دو گنبد رفیع قرار دارند که تزیینات بیرونی 

آنها بســیار شبیه به هم هســتند؛ طاق های مربع شکلی با 

طاق مناهای کم عمق که برفــراز آنها یک فضای انتقالی قرار 

گرفته است که برروی آن از طرف بیرون یک گریو استوانه ای 

و گنبد بلند خارجی واقع شده است. این ارتفاع گریو گنبد از 

ویژگی های بارز معامری تیموری است )هامن: ۴۶۶(.

بدنۀ  گنبدها الجــوردی بوده و در پایۀ  گنبد در چهار 

ردیــف، تزیینات اســلیمی گیاهی به رنگ آبی ســیر و زرد 

کم رنــگ به کار رفته اســت و در ردیف دوم کتیبه ای قرآنی 

آمده اســت که از شیوۀ  معامری بناهای چهار ایوانی دورۀ  

تیموری پیروی می کند. از ویژگی های معامری این بنا، نوع 

طراحی و آرایش دو گنبد زیبای مدرســه اســت که به رنگ 

آبی آســامنی و در دو گوشۀ  جنوبی و غربی است)خزائی، 

۱۳۸۸: ۱۰۰(. ســاقۀ  گنبــد مزیّن به کاشــی کاری لعابی، با 

حلقه ای دارای سی و دو قاب بند تزیینی در طاق مناها آغاز 

می شــود. گنبد بیرونی قوس دار اســت و نیم رخ تیزی دارد 

که قســمت باالیی آن تنها اندکی به طرف رأس انحنا دارد. 

گنبدخانه ها دارای منای همســانی هســتند، ساقۀ  گنبد با 

هشــت پنجره که یک در میــان دارای قاب بندهای تزیینی 

طاق منا شــکل هستند، پر شــده است.)اشکال۱۳ و ۱۴( در 

گنبدخانــۀ  جنوبی، بنای یاد بود مقربه ای از ســنگ آهک 

وجود دارد. کتیبۀ  تاریخی در پایۀ  این ســنگ قرب را صنیع 

الدوله در صفحۀ  ۲5۶ از جلد دوم کتاب خود منترش کرده 

اســت. در آن، عناوین یوســف خواجــه و عناوین پدرش، 

امیرعلی بهادر، تاریخ ۲۳ شعبان ۸۴۶ و امضای صنعتگری به 

نام عطاء الله بن اصالن به چشــم می خورد. سنگ قرب خود 

یکی از بهرتین منونه هاســت که دارای ابعاد ۲×۰/۶۱×۰/5 

مرت اســت. انواع دستخط ها بیشــرت فضا را پر می کنند ولی 

قاب بندهای تزیینی انتهایی احتامالً برجستگی خاصی دارند 

و هر کدام دارای دو قاب بند تزیینی اسلیمی هستند. 

- حجره: پاکسازی چندین الیۀ  گچی در دوره های اخیر 

آشکار ساختند که متام اتاق های مسکونی دارای ورودی های 

مزیّن به گچ بری بوده اســت. این گچ بری ها امروزه از بین 

رفته اند و تنها در دو نقطه از مدرسه بر روی منای دو حجره 

دیده می شود که در زیر حفاظ شیشه ای پوشانده شده اند. 

ورودی حجره ها امروزه باکاشی کاری تزیین شده اند.    

 از موارد حایز اهمیت در مدرسۀ  دو در کتیبه های آن 

اســت که رایج ترین آنها آیه های ۲55 و ۲5۶ سورۀ  مبارکۀ  

بقره)آیه الکرسی( و آیات ۱۶تا۲۶ سورۀ  آل عمران و آیاتی 

از سورۀ  فتح  است.

    برنــارد اوکین در رابطه با کتیبه های مدرســۀ  دودر 

چنین می نویســد: » مفّصل ترین سلسله کتیبه ها را بر هر 

بنــای دورۀ  تیموری در مدرســۀ  دو در یافته ام. مصالح و 

کارهای ارزشــمند و گران قیمت برای آنها قایل شــده اند« 

)اوکین، ۱۳۸۶: ۳۴5(.

مدرسۀ  پریزاد: 
مدرسۀ  پریزاد از بناهای قرن نهم دورۀ  تیموری است. 

این بنا همزمان با امتام مســجد گوهرشاد و در سال ۸۲۳ ه. 

ق. ســاخته شد. بانی مدرسه، بانو پریزاد، ندیمۀ  گوهرشاد 

شکل۱۰- ایوان جنوب غربی مدرسۀ  دودر 

)حاجی قاسمی، ۱۳۷۹: ۲۳۴(

شکل۱۱- ایوان شامل غربی، مدرسۀ  دودر)نگارنده(

شکل ۱۴- گنبد غربی مدرسه دو در)نگارنده(شکل۱۲- ایوان شامل رشقی مدرسۀ  دودر) نگارنده( شکل۱۳- گنبد جنوبی مدرسه دودر 

)http:∕∕www.mashhadmtm.com(



همرس شاهرخ تیموری بوده و آنچنان که از وقف نامۀ  مدرسه 

برمی آید از نوادگان خواجه ربیع ابن هیثم )از عرفای ســدۀ  

اّول هجری و مدفون در مشــهد( است )شایسته فر، ۱۳۸۸: 

۸۳(. بانو پریزاد هم زمان که خانم او مســجد گوهرشاد را 

می ساخت او نیز این مدرســه را بنا کرد )پسندیده، ۱۳۸۶: 

.)۳۱۶

از تاریخ دقیق ســاخت بنا اطاّلعاتی در دســت نیست 

و کتیبــه ای از دورۀ  تیمــوری در بنــا باقی منانده اســت. 

قدیمی تریــن کتیبه مربوط به ســال ۱۰۱۱ه. ق. اســت که 

نشــان می دهد این مدرســه در عرص شــاه سلیامن صفوی 

توّســط یکی از امرای معروف، به نام نجف قلی خان بیگلر 

تعمیــر و مرّمت شــده اســت، این کتیبه اکنــون در رسدر 

ورودی مدرسه نصب است. 

ایــن بنا اکنــون در ضلع غربــی بیوتات بــاال رس حرم 

مطهر امام رضــا)ع( روبه روی مدرســۀ  دو در )دارالقرآن( 

و جنب رواق بزرگ دارالوالیه واقع شــده اســت. در حالی 

که به هنگام تأســیس در حاشیۀ  یکی از بازارهای اصلی و 

بزرگ مشــهد به نام بازار زنجیر قرار داشت که از شامل به 

مدرســۀ  باالرس، از جنوب به مســجد گوهرشاد، از رشق به 

دارالوالیه و از غرب به بازار زنجیر محدود بود)پســندیده، 

۱۳۸۶: ۱۰۳(. آخرین باری که مدرسۀ  پریزاد مورد بازسازی 

و مرّمــت قرار گرفت در ســال ۱۳۶۸ش. بــود که با رعایت 

هامن ســاختار قدیمی صورت گرفت. هم اکنون از این بنا 

به عنوان مرکز پاسخ گویی به سؤاالت رشعی و اطاّلع رسانی 

استفاده می شود. )شکل۱5(

بخش هــای متفاوت بنا: این مدرســه نیز هامنند دیگر 

مــدارس دورۀ  تیموری بنایی چهــار ایوانی در دو طبقه به 

ابعاد ۱5×۱۰ شامل ۲۲ حجره و چهار ایوان در چهار سمت 

حیاط است که در طرفین ایوان ها، اتاق ها و راه پله ها قرار 

دارند.)شــکل۱۶( به علّت مرّمت های متعّدد بنا، آثار هرنی 

و تاریخــی اصیــل دورۀ  تیموری در آن برجا منانده اســت 

اّما در بازســازی های انجام شده شکل و طرح اصلی مدرسه 

همچنان حفظ شده است)پسندیده، ۱۳۸۶: ۱۰5(.

ایوان ها با گچ بری، کاشی، کاشی معرق و آجرکاری تزیین 

شده اند که زیباترین و پرتزیین ترین آنها ایوان رشقی و منای 

خارجی ایوان ورودی )غربی( اســت. در گوشــه های حیاط 

راه پله های طبقۀ  دوم وجود دارند که به طور پخ شــده ای 

دارای طاق و پیشانی هســتند. تزیینات پیشانی ایوان ها و 

ورودی راه پله ها دارای تزیینات زیبای کاشی کاری و کاشی 

معرق هســتند که مورد مشابهی از آنها در مدرسه های آن 

دوره مشــاهده منی شــود. برنارد اوکیــن در رابطه با ابعاد 

کوچک مدرســۀ  پریزاد چنین می نویســد: »صحن کوچک 

مدرســه همراه با ســاختامن های بلند اطراف آن، احساس 

ناخوشایندی ناشی از مکان های بسته را در فرد برمی انگیزد« 

)اوکین، ۱۳۸۶: ۲۸۳(.

- صحــن: در منای حیاط مدرســۀ  پریــزاد، طاقچه های 

تزیینی و قوس داری وجود دارد. در لچک های طاقچه های 

پاییــن، نقوش اســلیمی گیاهــی به رنگ آبــی و زرد دیده 

می شــوند و در لچک های طاقچه های باال، نقوش اسلیمی 

گیاهی، کاشی معقلی حصیر باف راسته » متداخل« با رنگ 

آبی و زرد کار شده و شیوۀ  آجرچینی تزیینی بنا به صورت 

چهار لوزی اســت. امروزه حیاط مدرســه را با داربســت و 

چادر هامنند مدرســه دو درب مسقف کرده اند، ایوان ها 

و حجره ها تبدیل به اتاق های اداری شــدند که در آنها به 

سؤاالت و پرسش های زایرین پاسخ می گویند.

- ایوان ها:  ایوان های مدرسه از نظر پهنا تقریباً یکسان 

و از نظر عمق متفاوت هســتند، ایوان شــاملی نسبت به 

ســه ایوان دیگر عمق بیشــرتی دارد. ایوان جنوبی از ایوان 

شــاملی کم عمق تر اســت اّما از نظر تزیینات با آن مشابه 

است. ایوان رشقی نسبتاً کم عمق است اّما از غنای تزییناتی 

بیشــرتی برخوردار است و تزیینات آن از بهرتین منونه های 

تزیینات دورۀ  تیموری در این مدرسه است. ایوان غربی که 

ورودی اصلی مدرســه از طریق آن اســت از بقیۀ  ایوان ها 

عمق کمرتی دارد. در این مدرســه یک مدرس هم قرار دارد 

که به رواق دارالسیاده ارتباط داشته و محل تدریس اصلی 

مدرســه بوده که فضای گنبددار پشــت ایوان رشقی است. 

پوشش گنبدی و اصلی این فضا از بین رفته است اّما در طی 

سال های گذشته مرّمت و بازسازی شد و امروزه این مکان، 

کتابخانۀ  نگهداری قرآن و کتب دینی  است.

- ایوان رشقی: ایوان رشقی در مدرسۀ  پریزاد در حقیقت 

ایوان مدرس بوده یعنی محل اصلی تدریس و مدرســه، که 

به رواق دارالســیاده نیز راه داشته است و فضایی گنبددار 

بــوده که امروزه پوشــش اصلی و گنبــدی آن از بین رفته 

است. دیوارها و سقف داخل به صورت مجلّل و با شکوهی 

آینه کاری گردیده و ازاره های آن با سنگ مرمر پوشیده شده 

است )خزایی، ۱۳۸۸: ۱۰۳(.

       این ایوان نسبتاً کم عمق است و از غنای تزییناتی 

بیشرتی نسبت به دیگر ایوان ها برخوردار است. منای داخل 

ایوان تلفیقی است از آجر و کاشی معرق. دور پنجرۀ  ایوان 

کتیبــه ای زیبا با کاشــی معرق نصب شــده که در فضیلت 

علــم و عامل به خط ثلث برزمینه ای الجوردی نقش بســته 

اســت. زیبایی و ظرافت این کتیبه توّجــه هر بیننده ای را 

جلب می کند. این کتیبه، بازســازی و مرّمت شــده و در آن 

احادیثــی از پیامرب)ص( و حرضت علی)ع( نگاشــته شــده 

است.)شــکل۱۷( از نکات مهم این ایــوان، ارتباط معنایی 

کتیبه با محل و مکانی اســت که در آن نوشــته شده است 

)ورودی مدرس(.

- ایــوان غربــی: ایوان غربــی، ورودی اصلی مدرســه 

اســت. که نســبت به بقیۀ  ایوان ها عمق کمرتی دارد. در 

حقیقــت بیشــرتین تزییــن را در ایوان های مدرســه دارد. 

پیشــانی ایوان ســاده اســت و آن را با گچ پوشانده اند. در 

لبۀ  جلویی طاق، نواری پهن رستارس ایوان را پوشانده است 

که در آن ترنج ســتاره ای شکل با هشت پره به طور نواری 

تکرار شده است. بعد از این ترنج ها نیم گنبدی ایوان رشوع 

می شــود که با مقرنس های نقاشی شــده پرگردیده است. 

ظرافت نقاشــی های کار شــده روی مقرنس ها بسیار حایز 

اهمیت اســت. در نوک این نیم گنبد، نیم ترنجی ظریف با 

نقوش اسلیمی به رنگ زرد را می بینیم که برزمینۀ  نیم ترنج 

الجوردی نقش بسته است.)شکل۱۸( 

در میانۀ  ایوان پاییــن مقرنس ها، پنجره ای چوبی قرار 

دارد کــه دقیقاً از روی کتیبۀ  میانی ایوان رشوع می گردد و 

نوک آن در میان مقرنس ها با قالب های مقرنسی هم شکل 

شــده اســت. در کمرگاه ایوان کتیبه ای وجــود دارد که به 

مرّمت و تعمیرات مدرســه در دوران شــاه سلیامن صفوی 

اشــاره می کند و به خط ثلث و با رنگ زرد برزمینۀ  کاشی 

معرق الجوردی نوشته شده است.

- منــای رو به صحن ایوان غربی: بدنه و دیوار ایوان از 

باال تا پایین، با تلفیق آجر و کاشــی با رنگ های الجوردی و 

فیروزه ای تزیین شده است. طرح های توری شکل با نقوش 

هندسی این ایوان قابل مقایسه با منونه های مدرسه خرگرد 

است. )شکل۱۹(

- ایوان جنوبی : ایوان جنوبی مدرسه در حقیقت مسجد 

مدرسه بوده است. منای داخلی ایوان به شکلی زیبا گچ بری 

شده است که شبیه به تزیینات ایوان جنوب غربی مدرسۀ  

دو در اســت. قالب های لوزی شــکل و مربع شکلی که نام 

  شکل۱5- صحن مدرسۀ  پریزاد )آستان قدس 

رضوی، آرشیو مرکز حرم شناسی(

شکل۱۶- نقشه کف، مدرسه پریزاد )اوکین، ۱۳۸۶: ۶۹۷(
شکل۱۷- کتیبۀ  ایوان رشقی،مدرسۀ  پریزاد ) نگارنده(

شکل۱۸- ایوان غربی)ورودی(، مدرسۀ  پریزاد

)آستان قدس رضوی، آرشیو مرکز حرم شناسی(

شکل۱۹- منای رو به صحن، ایوان غربی 

مدرسۀ  پریزاد) نگارنده(



مبارک »الله« و »محّمد« در آنها به شیوۀ  معقلی کار شده ، 

متام بدنۀ  ایوان را بجز لبۀ  ورودی ایوان که با کاشــی کاری 

و آجرکاری تزیین شــده، پوشانده است. در قسمت انتهایی 

ایوان، کتیبه ای به خط ثلث با گچ بری حک شــده که حاوی 

ســورۀ  رشیفۀ  »فجر« است. همچنین در زیر طاق، سورۀ  

مبارکۀ  »تین« با خط ثلث گچ بری شده است.)شکل۲۰( 

- ایوان شــاملی: ایــن ایوان نیز هامننــد ایوان جنوبی 

عقب رفتگی دارد و تزیینات آن مشابه تزیینات ایوان جنوبی 

است با این تفاوت که در ورودی ایوان جنوبی شاهد تلفیق 

آجر و کاشی هستیم؛ اّما در ایوان شاملی این ورودی و لبۀ  

داخلی عاری از تزیینات بوده، با گچ ســاده پوشــش یافته 

است.)شکل۲۱(

- حجــره: آن گونه کــه از طرح زمینۀ  حجره ها آشــکار 

است، دارای ابعاد گوناگونند. بی نظمی ها در آنها تا حدودی 

تجدید بنای بعدی آنهاســت. هرچند برخی گوناگونی های 

آنها با قایل بودن به وجود ســاختامن های اّولیه در پیرامون 

آن قابل توجیه اســت. حجره ها دارای ایوانچه های کوچک 

هســتند که به کاشــی های زیبایی آراســته  و منای پیشانی 

حجره ها با کاشی و کاشــی معرق تزیین شده اند. تزیینات 

این کاشــی کاری اغلب نقوش اســلیمی، گیاهی و هندسی 

است که با رنگ های سفید، آبی فیروزه ای، الجوردی، زرد و 

قهوه ای کار شده اند.)شکل۲۲(

تجزیه و تحلیل:

   با استفاده از اطاّلعات ارایه شده در رابطه با جزییات 

بخش ها و تزیینات هر بنا، به تحلیل و مقایســۀ  هر کدام 

از مــدارس در جدول هــا و توضیحات مربــوط به هرکدام، 

پرداخته خواهد شــد. این مــدارس از بناهای مهم تیموری 

در ایران هســتند، بنابراین مقایسه و تحلیل این دو مدرسه 

اطاّلعات زیادی راجع به شناخت جامع و کامل از معامری 

مدارس دورۀ  تیموری، در اختیار قرار می دهد. در این بخش 

به موقعیت هر مدرســه در فضای شهری پرداخته می شود. 

بنای مدرســه از بناهای حایز اهمیت در معامری شهری و 

موقعیت ساخت مدرسه در شهر و در جوار مکان های مهم 

شهری از نکات قابل توّجه در ساخت مدارس بوده است. در 

جدول )5-۱( این موضوع بررسی می شود.

با توّجه بــه جدول )5-۱( می توان موقعیت شــهری و 

مکان های نزدیک و اطراف هر مدرســه را مشاهده کرد. از 

این تحلیل بدین رشح می توان برداشــت و نتیجه گیری کرد 

که:

- مدرســۀ  دودر از ابتدای نقشه کشــی در مرکز شــهر 

مشهد و در جوار حرم امام رضا)ع( قرار داشته است؛ یعنی 

بانی مدرسه و معامر این بنا، به گونه ای آن را ساخته اند که 

از ابتدا نسبت به موقعیت آن اطاّلع داشته اند. نزدیکی به 

بازار بزرگ شهر، حرم امام رضا)ع( و مسجد بزرگ گوهرشاد 

اهّمیت این نکته که مدرســه در مرکز شــهر قرار داشته را 

به خوبی نشان می دهد.

- مدرســۀ  پریزاد نیز از ابتدای ســاخت در مرکز شــهر 

مشهد قرار داشته است و متولیان این مدرسه از ابتدا قصد 

بنا کردن مدرسه ای در مرکز شهر و نزدیک بناهای مهم شهر 

را داشــته اند. نزدیکی به بازار، حرم امام رضا)ع( و مســجد 

گوهرشــاد و البته نزدیک بودن این بنا به مدرسۀ  دودر بر 

اهمیت موقعیت مکانی این مدرسه می افزاید.

مقایسۀ  تعداد و نوع هر کدام از بخش های اصلی مدرسه: 
در جــدول )5-۲- الف( به این موضوع پرداخته خواهد 

شــد که در هر کدام از مدارس مذکور، بخش های اصلی به 

چه نوع و به چه تعدادی ساخته شده اند.

در این جدول به تعداد و نوع بخش های اصلی مدارس 

مذکور پرداخته شده که بیان کنندۀ  این نکات است:

- ایوان به کار رفته در هر چهار بنا از نوع طاق آهنگی 

بوده است و تعداد آنها مرضبی از عدد ۲ است.

- تعــداد حجره ها نیز مرضبی از عدد ۴ اســت که در 

چهار گوشۀ  مدرسه و بین دو ایوان قرار دارند.

- فضای تاالرهــا در مــدارس دارای کاربری هایی چون 

مدرس، مسجد، سالن اجتامع و مقربه است.

- گنبدها نیز در دو نوع ســاخته می شــدند که هر دو 

شکل در عین داشــنت تفاوت با یکدیگر، دارای ویژگی های 

معــامری تیموری هســتند، یکی گنبدهای ســادۀ  کوتاه و 

آجــری که به وفــور در معامری تیموری افغانســتان دیده 

می شــود و دیگــری گنبدهای بلنــد و دارای تزیینات که با 

گریو بلند نشــان دهندۀ  میل به عظمت گرایی در معامری 

تیموری است.

مقایسۀ  انواع تزیینات مدارس:
در جدول )5-۳( به بررسی وجود انواع تزیینات معامری 

در هر مدرسه پرداخته می شود. 

بررســی تزیینات ایــن مــدارس به عنــوان دو منونه از 

معامری مدرســۀ  تیموری بیان کنندۀ  این نکته اســت که 

مدارس تیموری دارای بیشرتین تزیینات هستند. این بناها پا 

به پای مساجد و دیگر بناهای مهم معامری این دوره پیش 

رفته اند و مجموعه ای کامل از تزیینات هستند.

مقایسۀ  کاشی کاری ها، گچ بری ها، نقاشی ها و کتیبه ها:
در این بخش به مقایســۀ  انواع کاشــی کاری، رنگ های 

کاشــی کاری و نقــوش کاشــی کاری ها در مــدارس مذکور 

پرداخته خواهد شد. 

- در مقایســۀ  درجــه بندی های انواع رنــگ، می توان 

مشــاهده کرد کــه رنگ های الجــوردی و آبی روشــن در 

درجــۀ  اّول و دوم قــرار دارند، یعنی بیشــرتین رنگ های 

مورد استفاده در کاشیکاری های این مدارس بوده اند. این 

رنگ ها، از رنگ های مورد عالقۀ  هرنمندان تیموری بوده اند 

و مدارس مذکور به خوبی منایانگر این هستند. 

مقایسۀ  کتیبه ها: در اینجا به مقایسۀ  نوع خط، انواع 

تزیینات و رنگ های مورد اســتفاده در کتیبه ها و موضوع 

کتیبه های مدارس مذکور در جــداول )5-۳-۴- الف( و )5-

۳-۴- ب( و )5-۳-5- ج( و )5-۳-۴- د( پرداخته می شود:

با توّجــه به جدول های )5-۳-۴- الــف(، )5-۳-۴- ب(، 

)5-۳-۴- ج( و )5-۳-۴- د( می توان نتایج زیر را بیان کرد: 

- در مــدارس مذکور خط ثلــث و خط بنایی یا معقلی 

بیشرتین کاربرد و استفاده را داشته است.

- تزیینات کتیبه نویســی در مدرسۀ  دودر بیشرت است. 

کاشی کاری و آجرکاری از پرکاربردترین تزیینات کتیبه نویسی 

در این مدارس هستند.

- رنــگ خــط و زمینۀ  کتیبه ها، در این مدارس شــامل 

سفید، آبی روشن و الجوردی است.

- موضوعات مذهبی و تاریخی بیشــرتین منت کتیبه ها 

را در ایــن مدارس به خــود اختصاص داده انــد و در میان 

این مدارس تنها مدرســۀ  دودر در کتیبه هــای خود دارای 

موضوعی ادبی نیز اســت. اشرتاک موضوعی در کتیبه های 

هر دو مدرسه موضوعات مذهبی و تاریخی است.

نتیجه گیری:
     با بررسی های انجام گرفته، می توان بررسی معامری 

و تزیینات مدارس دودر و پریزاد را بدین رشح ارایه داد:

    در هر مدرسه برای جدا کردن فضای داخل از فضای 

خارج، از ســاختار چهــار ایوانی به همــراه صحن و حیاط 

مرکزی محصور در آن اســتفاده شده است. از آن جایی که 

عظمت گرایی و ســاختامن های رفیــع از ویژگی های بارز و 

برجســتۀ  هرن دورۀ  تیموری به شــامر می رود، این حیاط 

مرکــزی به همراه چهار ایوان بلند و پر تزیین خود به طور 

محسوسی از فضای خارج جدا می شود.

    آب و هــوای گرم و بیابانی ایران که موجب پیدایش 

روزهای گرم و شــب های رسد می شــود، معامران مدارس 

مذکور را برآن داشــته است که ایوان را به عنوان یک بخش 

جدا نشــدنی از معامری فضای مدرسه و به تعداد رایج آن، 

یعنــی چهار عدد بنــا کنند تا فضای زیر ایوان ســایه دار و 

خنک باشد و در شب نیز بتوان از بیشرتین تعداد حجره در 

گرداگرد حیاط مرکزی و در دل ایوان ها بهره برد.

    هر یک از مدارس دارای یک یا چند تاالر هستند که 

گاهاً با فضای زیر گنبد ادغام شده است، کاربری این تاالرها 

شامل مدرس، مسجد، مقربه و ... است.

     تعداد مدارس در گذشته آنقدر زیاد نبوده که هر شهر 

دارای یک مدرســه باشد لذا طالبان علم به ناچار از شهرهای 

خود به شهری سفر می کردند که دارای مدرسه بود، بنابراین 

درنظر گرفنت فضای اقامتی و مسکونی در مدارس امری مهم 

و رضوری در ساخت یک مدرسه بوده است.

    در ساخت این مدارس عالوه بر متناسب بودن فضای 

ســاختامن با کاربری اصلی آن یعنی مدرسه به تزیینات آنها 

نیز اهمیت زیادی داده شده است که این امر بعنوان بخش 

مهمی از معامری دورۀ  تیموری قلمداد می شود، مانند غلبۀ  

رنگ های آبی روشــن و الجــوردی، کتیبه های ثلث و میل به 

عظمت گرایی در ســاخت بنا که در زیر پوشــش تزیینات پر 

کار از ابهت آن کاســته می شــود. مدارس مذکــور به خوبی 

منایانگر این تزیینات هستند از جمله: کاشی کاری های متنّوع 

و گســرتده در مدرسۀ  پریزاد، تزیینات گچ در مدرسۀ  دودر، 

تسلّط رنگ آبی الجوردی در هر دو مدرسه، گنبدهای مرتفع 

و فیروزه ای رنگ مدرســۀ  دودر، نقاشی ها و رنگ بندی های 

موجود در ورودی مدرســۀ  پریزاد و مشاهدۀ  کتیبه هایی به 

خط ثلث سفید برزمینۀ  الجوردی در هر دو مدرسه.

    الزم به ذکر اســت که اســتفادۀ  گسرتده و وسیع از 

نقاشی های ظریف با نقوش اسلیمی، ختایی و هندسی در 

تزیین مدرســۀ  پریزاد از موارد نــادر و از ویژگی های هرن 

دورۀ  تیموری است.

    تزیینــات در ایــن مدارس عنارصی مهم و برجســته 

هســتند و تنها یک الیۀ  پوششی به حساب منی آیند بلکه 

بــه گونه ای اجرا شــده اند که تفکیــک آن از اصل معامری 

بنا، امکان پذیر نیســت، فرم ساخت بناها، طراحی و اجرای 

تزیینات، به گونه ای است که بنا را در اوج شکوه و عظمت، 

در حالــت ســاده و مردم وار حفظ کرده اســت. البته باید 

ایــن نکته را هم در نظــر گرفت که این مــدارس با وجود 

شباهت های بســیار به یکدیگر، دارای تفاوت های آشکاری 

نیز در زمینۀ  معامری و تزیینات هستند از جمله:

   تفاوت هایــی چون تعداد حجره هــا، تعداد تاالرها و 

یــا تفاوت در منت بعضی از کتیبه هــا، کوچک بودن صحن 

مدرسۀ  پریزاد در مقایسه با مدرسۀ  دودر و تزیینات گچی 

شکل۲۰- کاشی های معقلی ایوان جنوبی مدرسۀ  

پریزاد)نگارنده( 

      شکل۲۱- ایوان شاملی، مدرسۀ  پریزاد

)آستان قدس رضوی، آرشیو مرکز حرم شناسی(

  شکل۲۲- تزیینات منای یک حجره،

 مدرسه پریزاد )ماهرالنقش، ۱۳۶۲: 5۳(



وسیع و منحرص به فرد در مدرسۀ  دودر و همچنین وجود 

کتیبه هایی در مدرســه دودر که حاوی متون ادبی و شــعر 

هستند که در مدرسۀ  پریزاد دیده منی شود.

در نهایت می توان گفت مدارس دودر و پریزاد، واقع در 

حرم مقّدس رضوی از بناهایی هســتند که با حفظ ساختار 

اصلی یک مدرسه، منایانگر خوبی از هرن معامری و تزیینات 

در عرص تیموری هستند.

نسبت به مرکز نسبت به بازار

شهر

نسبت به اماکن 

زیارتی
نسبت به مسجد

نسبت به 

محدودۀ  شهری 

در گذشته

نسبت به محدودۀ  

شهری در امروزه
کاربری امروزی

مرکز شهرمرکز شهردر مجاورت آندر مجاورت آندر مجاورت آندر مجاورت آندودر
درالقرآن حرم امام 

رضا )ع(

مرکز شهرمرکز شهردر مجاورت آندر مجاورت آندر مجاورت آندر مجاورت آنپریزاد
مرکز پاسخگویی 

حرم امام رضا)ع(

مدرسه

موقعیت

جدول )5-۱- الف( مقایسۀ  موقعیت هر مدرسه نسبت به فضای شهر

          ویژگی هر بخش

مدرسه
کاربری تاالرهاتعداد تاالرتعداد حجرهشکل گنبدتعداد گنبدنوع ایوانتعداد ایوان

۲طاق آهنگی۴دودر
هردو با گریو بلند و 

دارای تزیینات
۳۲۴

مدرس، مقربه و 

سالن اجتامع

۳طاق آهنگی۴پریزاد
هر ۳ ساده و آجری 

و کوتاه
مدرس۱۶۱

         تزئین

مدرسه
کتیبهحجارینقاشیآجرکاریکاربندیمقرنس کاریگچ بریکاشی کاری

********دودر

*-**-***پریزاد

جدول )5-۲- الف( مقایسۀ  تعداد و ویژگی هر کدام از بخش های اصلی مدرسه 

جدول )5-۳( بررسی انواع تزیینات مدارس 

             نوع
هفت رنگساده  معرقمدرسه

***دودر

-**پریزاد

جدول )5-۳-۱- الف( مقایسۀ  انواع کاشی کاری 

               نقش

مدرسه
هندسیختاییاسلیمی

***دودر

***پریزاد

جدول )5-۳-۱-ب( مقایسۀ  انواع نقوش تزیینی در کاشی کاری ها
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            رنگ

مدرسه
زردقهوه ایسبزسفیدسیاهالجوردیآبی روشن

۲۱5۲۴۳5دودر
۲۱5۴5۳۳پریزاد

جدول )5-۳-۱- ج( مقایسۀ  درجه بندی انواع رنگ ها از بیشرتین تا کم کاربردترین رنگ در کاشی کاری

              خط

مدرسه
نستعلیقثلثنسخبناییکوفی

**-*-دودر

-*-*-پریزاد

جدول )5-۳-۴- الف( مقایسۀ  انواع خطوط در کتیبه ها

          تزیین

مدرسه
حجاریگچ برینقاشیآجرکاریکاشی کاری

*****دودر

---**پریزاد

جدول )5-۳-۴- ب( مقایسۀ  انواع تزیینات به کار رفته در کتیبه ها

            رنگ

مدرسه
قهوه ایزردسیاهالجوردیآبی روشنسفید

******دودر

**-***پریزاد

جدول )5-۳-۴- ج( مقایسۀ  انواع رنگ های به کار رفته در تزیینات کتیبه ها

            موضوع

مدرسه
ادبیتاریخیمذهبی

***دودر

-**پریزاد

جدول )5-۳-۴- د( مقایسۀ انواع موضوعات  کتیبه ها
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مقّدمه:
فرش های موجود در گنجینۀ فرش آســتان قدس رضوی 

آثار شــاخصی هســتند که از دوران صفویان تا حال حارض 

در مهم ترین مناطق فرش بافی ایران از جمله تربیز، مشهد، 

کرمان، کاشــان، اصفهان و... بافته شده اند، در میان مناطق 

فوق الذکر فرش های کرمان به سبب تنّوع طرح از مهم ترین 

آثار مجموعۀ رضوی هســتند، هرنمندان کرمانی فرش هایی 

با ابعاد و کاربردهای متفاوت همچون کف پوش، سجاده و 

یــا پرده بافته و به حرم مطّهر رضوی اهدا کرده اند. قالیچۀ 

رسوی طاووسی به جهت تنّوع طرح و رنگ از مهم ترین آثار 

گنجینۀ فرش آستان قدس رضوی است که در این نوشتار به 

آن پرداخته می شود. 

معرّفی قالیچۀ رسوی طاووسی
قالیچۀ رسوی طاووسی به شــامرۀ شناسایی ۰۴۱ ردیف 

۴۶ و شامره اموال ۲۱۰۲ در گنجینۀ فرش آستان قدس رضوی 

نگهداری می شــود. وجود چهار لچک در منت قالی می تواند 

تا اندازه ای گمراه کننده باشــد، اّما اجرای استادانه و پرقدرت 

دو لچکــی که در بــاالی قالیچه قــرار گرفته اند و همچنین 

جهت دار بودن نقوش جانوری و گیاهی )به سمت باال( فرش 

را در ردۀ قالی های محرابی یا ســّجاده ای قرار می دهد. طرح 

/۱ و با تقارن طولی 
۲
به کاررفته در این دســتبافت به صورت 

اجرا شده است، ابعاد قالی ۱۲5×۲۴۳ سانتی مرت و با توّجه به 

نوع نقوش و رنگ بندی می توان گفت این قالیچه در اواسط 

قــرن ۱۴ق. / ۲۰ م. در شــهر کرمان )به احتــامل راور( بافته 

شده است. جنس تار و پودهای آن پنبه و پرز از پشم است. 

شیوۀ بافت آن متام لول و نوع گره به کاررفته در آن نامتقارن 

یا فارســی است. در هر ۶/5 ســانتی مرت آن ۴5 گره نامتقارن 

زده شده است. طول ساق گره در حدود ۲ الی ۲/5 میلی مرت 

اســت. همچــون اکرث فرش های کرمانی ســه پــود )ضخیم، 

نازک و ضخیم( پس از هر رج قالی عبور داده شــده اســت. 

رنگ های آن ترکیبی از رنگ های گیاهی و شــیمیایی است و 

عمده رنگ های به کاررفته در آن عبارتند از: اُکر، ســورمه ای، 

سبز روشن، سبز تیره، قرمز روشن، آبی روشن، آبی تیره، کرم، 

قهوه ای روشن، قهوه ای تیره، بنفش روشن، سبز زیتونی روشن 

و... . شــیرازه در دو طرف قالی به صورت متّصل بافته شده 

اســت. قالیچه با توّجه به ابعاد و طرح داخل آن ســجاده یا 

پردۀ تزیینی بوده اســت. از دیگر خصوصیات فرش عالوه بر 

ســامل بودن آن، می توان به ریشه های بلند آن در پایین فرش 

اشاره کرد. مهم ترین قسمت هایی که در طرّاحی این قالیچه 

مشاهده می شود عبارتند از: الف. حاشیه ب. لچک ها ج. منت 

که در ادامه هر کدام از آنها معرّفی خواهندشد. )تصویر۱(

الف( حاشیه

حاشــیۀ قالی دارای چهار نوار تزیینی است که عبارتند 

از: لور یا ســاده بافی، زنجیرۀ اّول، حاشیۀ اصلی )بزرگ( و 

زنجیــرۀ دوم. طرّاح برخالف شــیوۀ اصیل فرش های ایرانی، 

حاشــیه های فرعی را حذف منوده است. او همچنین رنگ 

قرمــز الکی را بــرای لور انتخاب منوده که بــا منت قالی در 

تضاد اســت. نقش های ختایی به کاررفتــه در زنجیرۀ اّول و 

دوم مشــابه هم و بر زمینه ای به رنگ قهوه ای روشن بافته 

شده اســت. با این حال یکی از جّذاب ترین طرح های فرش 

در حاشیۀ اصلی یا بزرگ اجرا شده است. اکرث طرّاحان فرش 

برای سهولت کار و زیبایی از نقش واگیره ای یا تکراری برای 

تزیین حاشیه اســتفاده می کنند، در صورتی که حاشیۀ این 

/۱ اجرا شــده اســت، به این صورت که 
۴
قالیچه به صورت 

عنارص تزیینی تا نیمۀ طولــی و عرضی قالی فاقد قرینگی 

یا تکرار هســتند. طرّاح فرش با قــرار دادن بُته ای بزرگ در 

گوشۀ حاشیۀ اصلی و خارج منودن بند یا شاخۀ ختایی از آن، 

رستارس حاشــیه را تزیین منوده است. از دیگر جّذابیت های 

نگاهی به فرش رسوی 
طاووسی محفوظ در گنجینۀ 

فرش آستان قدس رضوی

*  کارشناس ارشد پژوهش هرن. 
Hossin_kamandlo@yahoo.com

حسین کمندلو* 

چکیده:

در مطالعه و بررســی نقــوش به کاررفته بر روی برخی آثار هرنهــای صناعی، متوّجه 

شباهت هایی می شویم. این شباهت ها بیشرت در کارهای شاخصی به چشم می خورد که 

در طول زمان توّسط اقوامی که در مکان های متفاوتی ساکن بوده اند ساخته شده اند. 

هرنمندان ایرانی با توّجه به رشایط ایجاد شــده در هر دوره، توانسته اند کهن الگوهای 

به کاررفتــه در هرن ایرانی را احیا کرده، در تزیین آثارشــان بــه کار برند. با مطالعۀ آثار 

ایرانــی می توان گفت این امــر با تغییراتی گاه کوچک در به کارگیری نقوش اصلی و یا 

فرعی قابل رؤیت است. طرّاحان فرش نیز از این قاعده مستثنی نبوده اند. با توّجه به 

آثار باقی مانده از عرص صفویان تا زمان حارض می توان گفت آنها در به کارگیری و زنده 

منودن کهن الگوها نقش بسزایی داشته اند. قالیچۀ رسوی طاووسی محفوظ در گنجینۀ 

فرش آســتان قدس رضوی یکی از این منونه هاست که در اواسط قرن ۱۴ ق./ ۲۰م. در 

کرمان بافته شده است. 

طرّاحــان فرش کرمان کــه در دو زمان صفوی و قاجار پرچم دار هرن طرّاحی فرش ایران 

بودند توانســتند با بهره گیری از نقوش فرنگی و تلفیــق آن با ترکیب بندی های ایرانی 

و اســالمی این فرش زیبا را پدید آورند. درخت زندگی و پرندگان اطراف آن ریشــه در 

متّدن های ایرانی دارد، به کارگیری طاق محراب ریشه در اندیشۀ اسالمی و عنارص فرنگی 

و نحوۀ رنگ بندی ریشه در فرهنگ غرب دارد. طرّاح کرمانی، با کنار هم نهادن عنارصی 

با رسچشمه های متفاوت توانسته یکی از زیباترین آثار هرن اسالمی را پدید آورد. در این 

مقاله سعی شده به شیوۀ میدانی و کتابخانه ای یکی از شاخص ترین فرش های موجود 

در گنجینۀ فرش آستان قدس رضوی و برخی منونه های مشابه آن معرّفی گردد. 

واژگان کلیدی:

قالیچه، درخت رسو، طاووس، طوطی، کرمان، گنجینۀ فرش آستان قدس رضوی. 

تصویر ۱: منای کلّی از قالیچۀ رسوی طاووسی 

محفوظ در گنجینۀ فرش آستان قدس رضوی. 



این حاشیه به کاربردن بُته های خمیده با تزیینات ظریف بر 

روی شــاخۀ اصلی است، شاخه ای که به صورت آزاد و رها 

هامنند ریسامنی که در جریان باد تکان می خورد، اجرا شده 

است. فضای بین بُته های اصلی و بزرگ با غنچه و برگ های 

ختایی به زیبایی تزیین شــده، به طوری که رنگ سورمه ای 

حاشیه به سختی خودمنایی می کند. )تصویر ۲(

ب( لچک ها
هامن طــور که اشــاره گردیــد، دو لچک در بــاال و دو 

لچک در پایین قالیچه قرار گرفته اســت؛ ســّنتی که ریشه 

در سجاده های عرص صفوی به خصوص سجاده های بافت 

شــامل غرب ایران دارد. در مشاهدۀ آثار باقی مانده از این 

دوران، دو قالی سجاده ای به این شیوه تزیین یافته اند که به 

احتامل، طرّاح کرمانی این ترکیب بندی را از آنها اقتباس منوده 

است. از جمله می توان به سجاده ای اشاره منود که سابق بر 

این در مجموعۀ دولتی ترکیه۱ نگهداری می شده است. این 

دستبافت در ابعاد ۱۰۷×۱۶۱ سانتی مرت و در اوایل قرن ۱۷ 

م./ ۱۱ ق. در شامل غرب ایران )به احتامل تربیز( بافته شده 

است. الزم به ذکر است که طاق های اصلی در این سجاده 

مرضّس و به شیوۀ هندی ترسیم و عالوه بر آن دو لچک در 

قســمت پایین سجاده بافته شده است. در کتاب سیری در 

هرن ایران در مورد ترکیب بندی عنارص تزیینی به کاررفته در 

این قالی چنین آمده است:

یک قطعه فرش دیگر، ســجاده ای در اســتانبول گرچه 

با سجاده های به دســت آمده از این منطقه مرتبط است، 

پیداست که شاخۀ متفاوتی از سّنت عمومی است. قندیلی 

کــه در میان طاق محراب آویخته اســت بســیار مشــابه 

قندیل هایی اســت که در دو فرش دیگر در هامن مجموعه 

وجود دارد. کتیبه ها به نواری در باالی زمینۀ ســجاده و دو 

لچکی کنار آن محدود شده است. متام نقش ها، اسلیمی ها، 

ســاقه ها، گل های شــاه عباســی و نگاره های ابری با دقّت 

کامل از کار درآمده اســت، دقّــت مکانیکی که از جالل و 

جربوت صوری ترکیبــات انتزاعی بــزرگ و انعطاف پذیری 

حّساس طرح های آزادتر به هامن نسبت دور است... )پوپ، 

آکرمن، ۱۳۸۷)جلد ۶(: ۲۶۸۱(.

شاید جّذاب ترین سجاده ای که چهار لچک بر آن بافته 

شــده ، قالی سجاده صف۲ محفوظ در موزۀ تورک و اسالم 

شــهر استانبول اســت. این قالی در قرن ۱۶م./ ۱۰ق. بافته 

شــده و در حــدود ۴۳۰ × ۲۷۰ســانتی مرت آن باقی مانــده 

اســت. طرّاح قالی برای هر ردیــف طولی طرحی جداگانه 

ترسیم منوده اســت. او با جابه جایی و تغییر در رنگ بندی 

توانســته تنّوعی چشمگیر از نقش سجاده را بر سطح فرش 

ایجاد مناید. با توّجه به نوع اســلیمی ابری در حاشیۀ اصلی 

و همچنیــن ظرافت نقشــامیه های به کاررفته در منت قالی 

می توان گفت قالی در شــامل غرب ایران و به احتامل تربیز 

بافته شده است. )تصویر ۳(

 با نگاهی به تاریــخ فرش بافی کرمان تا حدودی تاریخ 

الگوبرداری این فرش مشــّخص می گردد. سیسل ادواردز در 

کتاب قالی ایران می نویســد رشوع الگوبرداری از فرش های 

صفــوی بعد از پایــان یافنت جنگ جهانــی اّول )۱۹۱۴ الی 

۱۹۱۸م./۱۳۳۲ الی ۱۳۳۶ق.( از بازار آمریکا آغاز می شود: 

...در انــدک مّدتی طرّاحان کرمانی رسگرم ترســیم طرح 

قالی های مشــهور شاهان صفوی شدند، منتهی به سبک و 

روش خــود. ولی ترســیم مجّدد این طرح هــا آنان را راضی 

منی کــرد. بنابراین با اقتباس از بهرتین طرح های کالســیک 

ترکیبــات جدید و مهیّــج ابداع کردنــد: طرح های رسارسی 

مکــّرر و برتــر از همه نقش های لــوزی و چهارگوش با گل 

و بوتــه درون هریک، که در رسارس جهان شــهرت یافت... 

)ادواردز، ۱۳۶۸: ۲۳۷(.

 این دوران مقارن با ســلطنت آخرین شاه قاجار )۱۳۲۷ 

الی ۱۳۴۴/ ۱۹۰۹ الی ۱۹۲5م.( بر ایران بوده است. مشاهدۀ 

برخی از نقشامیه ها و نوع رنگ بندی گواهی می دهد که این 

فرش در زمان دیگری بافته شــده اســت که در ادامه بحث 

خواهد شــد. هامن طور که اشــاره شد دو لچک پایینی جزو 

لچک های فرعی هستند که طرّاح همچون منونه های صفوی، 

/۱ اجرا کرده است، حرکت یک بند اسلیمی 
۱
آنها را به صورت 

بسیار ضعیف و بدون تزیین، فضای آبی لچک را از منت قالیچه 

جدا کرده اســت. منت داخل لچک نیز بــا گل ها و برگ های 

ختایی تزیین شده است. در مقایسه با آثار صفویان مشاهده 

می شود که این جداسازی بسیار ضعیف تر از منونه های اصلی 

انجام یافته است )نک تصویر شامرۀ ۲(.

با مشــاهدۀ دو لچک باالیی عالوه بر ظرافت و مهارت 

طرّاح می توان تأثیرات نقشــامیه های غربی یا فرنگی را بر 

هرن ایرانی نیز مشــاهده منود. الزم به ذکر است که نقوش 

فرنگــی در اواخــر عهد صفویــان وارد هرن ایرانی شــدند 

و هرنمنــدان دوران زنــد و قاجار آن را بــه بهرتین وجه در 

کارهایشــان به کار بردند. طرّاحان فرش کرمــان نیز از این 

قاعــده مســتثنی نبوده اند، به طوری که می تــوان عالوه بر 

طرح ها شــیوۀ رنگ بندی هــای اروپایی را نیــز در کارهای 

شــاخص اواخــر دوران قاجار مشــاهده منود. طــرّاح قالی 

لچک های باالیی را با تأثیر از ســبک فرنگی طرّاحی منوده 

است. او بند اسلیمی قطوری را با تزیینات ظریف اجرا کرده 

اســت. چرخش های حساب شدۀ طرّاح فرش در اجرای این 

لچک ها، سبب پیدایش نقش اصیل بُتۀ ایرانی در فضاهای 

مثبت و منفی طاق محراب شــده است. )تصویر ۴( فضای 

داخل لچک ها با ۹ بُتۀ بزرگ که در دسته های سه تایی قرار 

گرفته اند و همچنین شاخه های ظریف ختایی تزیین یافته 

است. شــاید بتوان گفت عدم تناســب بین عنارص ظریف 

ختایــی و بته ها از نقاط ضعف این لچک ها اســت. نکتۀ 

قابل توّجه در این قسمت از قالیچه این است که فرش دارای 

دو ترکیب ایرانی و فرنگی است که هرکدام متعلّق به دوران 

خاصی از شــیوۀ طرّاحی فرش کرمان اســت و با وجود آنها 

می توان تاریخ دقیق بافت این فرش را مشــّخص منود: نوع 

اّول استفاده از نگاره های کوچک و ظریفی است که دقیقاً 

پس از به کارگیری طرح های صفوی متداول می شود. سیسیل 

ادواردز علل پیدایش این ســبک را طبقۀ متمّکن آمریکایی 

می داند که خواهان نگاره های کوچک بودند و میل داشتند 

مــنت قالی آنها پوشــیده از نقش با متام جزییات آن باشــد 

و این ســبک تــا ۱۹۳۷م./ ۱۳5۶ق. ادامه یافــت )ادورادز، 

۱۳۶۸: ۲۳۸ و ۲۳۷(. بــا مشــاهدۀ به کارگیــری نگاره ها و 

ترکیب بندی های غربی، تاریــخ دیگری می توان برای بافت 

فرش رسوی طاووســی متصّور شد، در شکل گیری این سبک 

از فرش در کرمان تأثیر بازارهای امریکایی منایان بوده است، 

به طوری که سیسیل ادواردز در مورد آن می نویسد:

...ابداع کنندگان رســم های نویــن در امریکا رسگرم کار 

بودند. این بار از فرانسه الهام گرفتند و واردکنندگان نیویورکی 

خواســتار طرح های گل به ســبک فرانسه شــدند و جز آن 

چیزی منی خواســتند. در سال ۱۹۴۶ که از کرمان دیدن کردم 

۷۰۰ تختــه قالی در بازار شــمردم کــه دارای این طرح بود. 

در ســال های ۱۹۴۷ و ۱۹۴۸ گرایش به طرح های فرانســوی 

طرفــداران بیش تری پیدا کرد و جنبۀ عمومی یافت. طرّاحان 

کرمان که از این تغییر خوش دل نبودند رسگرم تهیۀ اشــکال 

گیج و نامأنوســی شــدند که از دوران قالی های فرانســوی 

ابوسون و ساونری اقتباس شده بود )ادواردز، ۱۳۶۸: ۲۳۸(.

تصویر ۲: قسمتی از حاشیۀ عرضی 

و طولی قالیچۀ رسوی طاووسی/ 

حاشیۀ اصلی به صورت رسارسی و 

فاقد واگیره اجرا شده است.

تصویر ۳: قالی با طرح سجاده صف که در هر قسمت آن چهار لچک 

مشــاهده می گردد، نوع طرح اجرا شــده برای هــر ردیف متفاوت با 

ردیف بعدی اســت/ بافت شــامل غرب ایران )به احتامل تربیز(/ قرن 

 Berinstain,:۱۶م/ ۱۰ق. موزۀ تورک و اسالم استانبول. )مأخذ تصویر

)۱۴۱ :۱۹۹۶ ,day

تصویر ۴: طاق محراب در قالی رسوی طاووسی 

با استفاده از الگوهای اروپایی اجرا شده است. 



تاریخ های مورد اشــارۀ سیســیل ادواردز با ســال های 

۱۳۲۶و ۱۳۲۷ش./ ۱۳۶۶و ۱۳۶۷ق. مطابقت دارد، زمانی که 

جنگ جهانی دوم به پایان رســیده و پهلــوی دوم در ایران 

قدرت را در دست گرفته است. با توّجه به منونه ای مشابه از 

این قالی در مجموعۀ نخست وزیری می توان گفت که این 

اثر در اواسط قرن ۱۴ق./ ۲۰م. بافته شده است. 

ج( منت قالی
برخــالف لچک هــای باالیی که طــرح آن اقتباســی از 

نقشــامیه های فرنگی اســت، می توان گفــت ترکیب بندی 

اصلــی منت قالی ریشــه در هرن ایران پیش از اســالم دارد. 

در گذشــته طرّاحان نقوش سّنتی بر اساس الگوی کهن، در 

اطــراف درخت زندگــی۳ نقوش جانوری یا انســانی را قرار 

می دادند، منت قالیچۀ رسوی طاووســی گنجینۀ فرش آستان 

قدس رضوی نیز بر اســاس این قاعده ترســیم شــده است. 

طرّاح فرش، درخت رسو تنومندی را بر روی پایۀ ستونی قرار 

داده است، این درخت بدون آنکه شاخه هایش به سمت یا 

طرفی مایل شده باشد راست و استوار در مرکز فرش تجّسم 

یافته اســت. در اطراف آن دو طــاووس و طوطی به پرواز 

درآمده اند. )تصویر 5( منونه های فروانی از این سّنت تزیینی 

در آثار پیش از اســالم و متدن هــای بین النهرینی به کاررفته 

اســت. به طوری کــه هرنمندان ایــن دوران هــا دو جانور یا 

انســان را در طرفین درخت یا گیاهی ساده یا پیچیده قرار 

داده اند. خوشبختانه منونه هایی متعّدد از این تزیین در طی 

حفریات باستان شناسی کشف و در حال حارض در موزه ها 

و یــا مجموعه های خصوصی نگهداری می شــود. از جمله 

این آثار مهر اســتوانه ای مربوط به دوران نوآشــوری است 

که در آن دو انســان همراه با شیر دال- دیوهای بال دار در 

دو ســمت درخت زندگی ترسیم شده اند. قرار گیری شمش 

خدای خورشــید۴ در باالی درخت بر مقّدس بودن آن تأکید 

می کند. )تصویر۶( 

درخت رسو نیز از مهم ترین نقش مایه های گیاهی و از 

شــاخص ترین عنارص تزیینی به خصوص پس از ورود اسالم 

به ایران بوده اســت و با کمی دقّت می توان انواع آن را در 

هرنهای صناعی نواحی مختلف ایران مشاهده منود. در جلد 

اّول دانشنامۀ ادب فارسی در مورد درخت رسو آمده است:

 عرب هــا این درخــت را شــجره الحیه خوانده اند چون 

می گویند هر جا رسو باشد، مار هم هست. انواع آن عبارتند 

از: رسو آزاد که شــاخه هایی راست دارد چون از قید کجی و 

ناراستی فارغ است و یا چون میوه منی دهد آزاد است. برخی 

عقیــده دارند که هر درختی کامل و زوال دارد اّما رسو همه 

وقت ســبز و تازه اســت و چون آزادگان در کامل و بی زوال 

است5. رسو سهی که دو شــاخش راست رسته باشد. رسوناز 

مخروطی یا کله قندی شــکل و موزون اســت و شاخه هایش 

متامیلند. رسو خمره ای یا رسو پیاده کوتاه تر از اقســام دیگر 

اســت و رسو ســیاه )درخت ناژ( یا کاج کــه در عربی به آن 

صنوبر الصغار می گویند )انوشه، ۱۳۷5: ۴۸۱ و ۴۸۰(.

نقــش رسو در هرن تزیینی ایران نیــز از جایگاه خاصی 

برخــوردار بوده اســت. قدیمی ترین نقــش رسو متعلّق به 

دوران آشوری – عیالمی است. حّجاران این دوران نقش رسو 

را بر روی مذبح یا گلدانی قرار داده اند. در سمت چپ رسو 

انسان یا خدایی بر تخت نشسته و در طرف دیگر شخصی 

به احرتام ایســتاده اســت. این اثر با عنوان "شاه نوشیدنی 
مقــّدس به خــدای ماه تقدیــم می کند"۶ در مــوزۀ بغداد۷ 

نگهداری می شود. )تصویر ۷(

با گذر زمان هرنمندان ایرانی توانســتند به بهرتین وجه 

این درخت زیبا و استوار را در کارهایشان به کار برند. در این 

میان شــاید بتوان گفت زیباترین رسوها در هرن هخامنشی 

و در نقش برجسته های تخت جمشید به کاررفته است، در 

این بنای عظیم نقش رسو به صورت گسرتده در فواصل بیِن 

آورندگان هدیه قرار گرفته است. )تصویر ۸( رومن گیرشمن 

در مورد علّت اســتفاده از نقش درخــت رسو در تزیینات 

دیوارۀ کاخ آپادانا چنین می نویسد:

شــاه و همراهانش از جایگاه مخصوص شــاهی، عبور 

رسبازان و منایندگان ملل را متاشا می کردند و این جایگاه در 

قسمت جلو آمدۀ سکوی آپادانا و مقابل دروازۀ غربی تاالر 

قرار دارد... هر دســته ای از دســتۀ دیگر به وسیلۀ درختی 

مجزّا می شود که مانند درختان دیگری که روی حاشیۀ کنار 

پلّه ها نقش شــده درخت رسو اند. احتــامالً این ها منایندۀ 

درختانی هستند که بنا به دستور داریوش در اطراف حیاط 

وســیعی کاشته شده بودند و از ظاهر آنها این طور به نظر 

می رســد که تقریباً ده ســاله یا پانزده ساله باشند. متام این 

نقوش رنگ شده بودند... )گیرشمن، ۱۳۹۰: ۱5۸و ۱5۷(.

اینکه هرنمندان هخامنشــی با الگوبــرداری از طبیعت 

پیرامــون خود نقش رسو را به کار برده اند اندکی جای تأّمل 

دارد. بــه احتامل باورهای محلّی و یا مذهبی۸ســبب ورود 

این نقش به هرن تزیینی ایرانیان شده است، به طوری که بر 

روی یادمان هــای مربوط به میرتا یا مهر، هفت رسو داللت 

بر هفت سیاره دارد که روح، در سفر خود به سوی آسامن، 

از آنها می گذرد )هال، ۱۳۸۳: ۲۹۳(. همچنین در شــاهنامۀ 

فردوسی آمده که بر در آتشکده )به احتامل آذربرزین مهر( 

درخت رسو کاشــته و گرداگرد ایــن رسو تاالر عظیمی برپا 

کــرده بودند، بر هر برگ این درخت، نام گشتاســپ نقش 

بســته بوده اســت )یاحقی، ۱۳۸۶: ۴۶۷ و ۴۶۶(. واژۀ رسو 

در فرهنــگ وندیداد به صورت رسو و در بندهشــن رسب، 

در طربی ســور و در رسیانی رشبینا آمده اســت )دهخدا، 

۱۳۷۲: مدخل رسو(. بنا بر روایات ایرانی، زردشــت درخت 

رسو را از بهشــت آورده۹و در پیش آتشــکده کاشــته بود 

)یاحقی، ۱۳۸۶: ۴۶۰(. در فرهنگ اساطیر و داستان واره ها 

در ادبیّات فارسی آمده است:

 در ســّنت َمزدیَسنان هست که زردشت دو شاخه رسو 

از بهشــت آورد و با دســت خویش یکی را در قریۀ کشمر 

)کاشــمر( و دیگری را در قریۀ فَریُومد۱۰کاشــت. حمدالله 

مستوفی کاشــنت رسو کاشــمر را به جاماسپ نسبت داده 

است. این نهال بهشتی که رسشتی مینوی دارد، تا آنجا تناور 

شد که بنا بر روایات، در سایۀ آن بیش از ده هزار گوسفند 

آرام می یافتند و وقتی گوســفند و آدمی نبودند، حیوانات 

وحشــی و درنده در سایۀ آن می آسودند. مرغان بی شامری 

نیز بر شاخه های آن مأوا داشتند... )یاحقی، ۱۳۸۶: ۴۶۶(.

با ورود اســالم به ایران طرح هــا و ترکیب های پیش از 

اســالم همچنان مورد استفادۀ هرنمندان ایرانی بوده است، 

نقش رسو نیز بنا بر این سّنت در برخی از هرنهای صناعی 

قرون اّولیۀ اسالمی به کاررفته است. شاید جالب ترین نقش 

رسو را بتــوان در کاشــی های زّرین فــام اطــراف در طالی 

پیش روی حرضت )دارالحّفاظ( مشــاهده منود. به کارگیری 

نقش رسو در این کاشــی ها، سّنت تزیینی هخامنشیان در 

جدا ســازی افراد با درخت رسو را به یاد می آورد. ســازندۀ 

کاشــی برای این منظور رسوهای ظریفی به کار برده است. 
این کاشــی ها که تاریــخ ۶۱۲ ق./ ۱۲۱۶م. بر خود دارند۱۱ 

بنا بر نظر اولیور واتســون با توّجه به کیفیت بســیار باالی 

ســاخت آن به احتامل زیاد توّســط محّمد بــن ابی طاهر 

ساخته شده است)واتسون، ۱۳۸۲: ۱۶۹(.

اّمــا ترکیــب رسو و محــراب در هرن ایرانی داســتانی 

جداگانــه دارد. بــر اســاس مطالعاتی که ســیروس پرهام 

در مــورد به کارگیــری این ترکیب بندی انجام داده اســت۱۲ 

قدیمی تریــن نوع این ترکیب بــر روی یک رحل چوبی که 

توّســط هرنمندان اصفهانی به تاریخ ۷۶۱ق./ ۱۴۶۰ساخته 

شده مشاهده می شود، موریس اسون دیامند در مورد شیوۀ 

ساخت و تزیینات به کاررفته در آن می نویسد:

در مــوزۀ مرتوپلینت یک رحل قرآن چوبی موجود اســت 

که می توان آن را از شــاهکارهای چوب بری دورۀ مغول ایران 

محســوب داشت. )تصویر۹( تزیینات زیبای آن عبارت است 

از اشکال توریقی و نقوش خطی و اشکال نباتی و گل و گیاه 

که از آنها شکوفه و اشکال برگ نخلی منشعب می شود و از 

صنایع چینی اقتباس شده است. کتیبۀ آن عالوه بر نام دوازده 

امام)ع( اســم سازندۀ آن یعنی حسن بن سلیامن اصفهانی را 

نشان می دهد و تاریخ ساخت آن ذی الحجۀ سال ۷۶۱ هجری 

)نوامرب۱۴۶۰م.( ذکر شــده اســت. نام سازندۀ این رحل قرآن 

حاکی از آن اســت که این قطعه در ایران ســاخته شده ولی 

اسلوب و طرز کار آن که با چوب بری قرن چهاردم در مغرب 

ترکستان شــباهت دارد دلیل بر آن اســت که این قطعه در 

تصویر 5: نقش رسو که به صورت قائم و استوار 

در مرکز قالیچه خودمنایی می کند، داخل درخت 

رسو با بُته های فراونی تزیین شده است. 

تصویر ۶: تصویر شاهان آشوری به صورت متقارن 

در مقابل درخت زندگی یا مقّدس )مأخذ تصویر: 

بلک، گرین، ۱۳۸۳: ۲۸۳(

تصویر ۷: نقش رسو و گلدان در هرن آشوری و عیالمی )مأخذ تصویر: 

پرهام، ۱۳۷۰: ۱۸۲(

تصویــر ۸: درخت رسو در میــان آورندگان هدایا قرار گرفته اســت. 

هرنمندان هخامنشی با این عنرص تزیینی ملّت ها و اقوام را از یکدیگر 

جدا منوده اند. )مأخذ تصویر: گیرشمن، ۱۳۹۰: ۱۸۲(

تصویر ۹: رحل قرآن با نقش رسو، گلدان و طاق 

محراب، سال ساخت ۷۶۱ق./۱۴۶۰م. )مأخذ 

تصویر: براند، ۱۳۸۳: ۱۲۴(



ترکستان ساخته شده است. سازنده و حّکاک از همۀ عنارص 

تزیینی مکتب مغول استفاده کرده و آنها را با تأثیر کامل در 

گوشــه ها و منطقه های مختلف قرار داده و گاهی اشــکال 

مشبّک و توخالی و گاهی چند طرح مختلف را بر روی هم 

قرار داده است )دیامند، ۱۳۸۳: ۱۲۳(.

 از دیگر خصوصیات بارز این رحل، عالوه بر نقش رسو 

و طاق محراب می توان به قرار گرفنت درخت رسو در داخل 

گلدان اشــاره منود. ســّنتی که ریشــه در هرن پیش از اسالم 

داشته و در آثار پس از آن نیز قابل رؤیت است. از جمله در 

قالیچۀ رسوی طاووســی موزۀ فرش آستان قدس رضوی نیز 

نقش گلدان تبدیل به نیم ســتون یا پاستون شده که رسو بر 

روی آن قرار گرفته است.

 هامن طور که اشــاره شد طرّاح کرمانی با مهارت کامل 

توانسته درخت رسو را با نواری پهن از منت جدا کند و داخل 

آن را با بُته هایی زیبا تزیین مناید. این زیبایی هنگام مقایسه 

با بُته های به کاررفته در حاشــیه و لچک های باالی قالیچه 

بیش تر به چشــم می خــورد. نقش بته تغییر شــکل یافتۀ 

درخت رسو است که طرّاحان ایرانی با ظرافت متام انواع آن 

را در هرنهای سّنتی پدید آورده اند. در مورد پیشینۀ تاریخی 

بُتــه در هرن مردم ایران نوشــته اند از زمان خلفای عباســی 

این نقش به خصوص در طرح های قالی مورد استفاده قرار 

گرفته اســت )دانشگر، ۱۳۷۲: ۳۲۰( در کتاب قالی ایران در 

مورد نقشامیۀ بُته چنین آمده است:

این نقش تحت عنوان رسو مینوســپنت اســت و طبق 

ســنن موجود مناد فناناپذیری است. باور دارند که این رسو 

مربوط به نور ایزد اورمزدا اســت، حتّی مربوط به شــخص 

زرتشت است. زرتشت را پس از مرگ به قلّۀ کوهی انتقال 

دادند و به صورت رسو در آمد )هانگلدین، ۱۳۷5: ۳۳(.

سیســل ادواردز تعابیری همچون آتش مقّدس زرتشت، 

کاج، نخل، بادام، گالبی، کیســۀ چرمی و شــکل باســمه ای 

مشــت بر روی یک ســطح گلی یا گچی و حتّی شــیارهای 

رودخانۀ جومنا در مســیر خود از درۀ کشمیر را که ایرانیان 

برای این عنــرص تزیینی به کار می برند قبول ندارد و آنها را 

بعید می داند و معنی آن را در تعبیر لغوی آن به معنی یک 

دسته برگ می داند )ادواردز، ۱۳۶۸: ۴۶ و ۴۷( بُته ای که مّد 

نظر سیســیل ادورادز بوده در لغت نامۀ دهخدا این گونه 

تعریف شــده است: »... رســتنی و درخت پر شاخ و برگی 

را گوید که بســیار بلند و به زمین نزدیک است. رستنی که 

بســیار بلند نشــود و به زمین نزدیک باشد، چنانکه خار را 

بوتــه خار می گویند و گل ها و ریاحیــن نزدیک به زمین را 

نیز گفته اند. رســتنی کوچک تر از درخت را بته می گویند.« 

)دهخدا،۱۳۷۲: مدخل بوته(. این تعریف بســیار متفاوت 

با نقش بُته در هرن تزیینی ایرانیان اســت. نقش بته شــبیه 

درخت رسوی اســت که با وزش باد به سمتی خمیده شده 

اســت و در فرهنگ ها به رسوناز مشــهور است. رسوی که 

برخالف رسو آزاد شــاخه هایش به هر طرف مایل شده اند 

)دهخــدا: ۱۳۷۲: مدخل رسوناز(. محّمدعلــی قره باغی از 

طرّاحــان بنام فرش تربیــز و ایران۱۳معتقد بود که نقش بُته 

عنرص اصلی تشکیل دهندۀ عنارص ختایی و اسلیمی در هرن 

تزیینی ایران است. او در هنگام تجزیۀ یک گل شاه عباسی 

به راحتی تعداد بی شــامری از انواع بُته های ریز و درشــت 

را در میان فضاهای مثبت و منفی یک گل ســاده به منایش 

درمی آورد، ایشان در نهایت هوشمندی جایگاه و سیر تحّول 

نقش رسو را در طول تاریخ ایران عیان می ســاخت. نقشی 

با جایگاه اســاطیری و تاریخی در هرن ایــران که از روزگار 

هخامنشیان تا دوران اسالمی امتداد یافته است و هرنمندان 

فرش انواع متفاوتی از جمله بادامی، مادر و بّچه ترمه، جقه، 

خرقه و بُته میر و... را خلق و بر روی بافته های خود به کار 

برده اند.

از دیگر عنارص گیاهی جالب توّجه در این قالی، حرکت 

و گردش شــاخه های ختایی در منت قالی است. این شاخه از 

طرفین درخت رسو رشوع شــده و پس از حرکت به ســمت 

باالی فــرش در زیر پای طوطی ها پایان می یابد. بر روی این 

شاخه ها گل های ختایی، برگ ها، غنچه های کوچک و... دیده 

می شــود. نکتۀ جالب توّجه در این شاخه ها عدم استفاده از 

عنرص بُته با توّجه به گسرتدگی استفاده از آن در حاشیۀ اصلی، 

لچک های باالی قالی و همچنین داخل درخت رسو اســت و 

این امر شاید از نکات منفی است که کمرت به چشم می آید؛ 

زیرا هرنمند طرّاح، توانایی طرح انواع بُته را در قســمت های 

مورد اشاره نشان داده است.

پس از نقوش گیاهی می توان به نقوش پرندگانی اشــاره 

منــود که در اطراف درخت رسو قرار گرفته اند. طرّاح فرش با 

ترســیم جفت طاووس ایستاده و طوطی در حال پرواز سعی 

منــوده تا جلوۀ تصویری و رنگی اثر خود را بیش تر مناید. در 

باالی درخت، درست زیر طاق محراب، دو طوطی سبز رنگ 

بــه پرواز درآمده اند. تزیینات به کاررفته در ُدم و تاج رس این 

پرندگان همچون طاووس های پایین قالی کار شده است )نک 

تصویر شــامرۀ ۴(. در مورد طوطــی در منابع ادبی مطالب 

بسیاری آمده است: پرنده ای با رس بزرگ، گردن کوتاه و منقار 

خمیده و با صدای خشــن که قادر اســت اصــوات از جمله 

صدای انســان را تقلید کند. طوطی به خــوردن بادام، قند و 

شکر بسیار عالقه مند است و مناد شیرین سخنی است.

شکر شکن شوند همه طوطیان هند 

 زین قند پارسی که به بنگاله می رود )حافظ(

طوطی طاووس پر کنایه از خورشید و طوطی طوبانشین 

کنایه از مرغ بهشــتی اســت)یاحقی، ۱۳۸۶ : 5۶۷ و 5۶۸(. 

طوطی بیش تر در هند یافت می شود و از این رو در قّصه ها 

و روایاتی که از طریق فرهنگ هندی به ایران رســیده اند، 

درد جدایی انســان، درومنایه و بنیان قّصه هایی اســت که 

طوطی در آن نقشــی بر عهده گرفته اســت، گویی انسان 

بــا قّصه های طوطی از تنهایی و بی همزبانی خویش حرف 

می زند )انوشه، ۱۳۷5: ۴۴۷ و ۴۴۸(.

 دو طاووس نیز در قسمت پایین درخت طرح شده اند. 

نقاش فرش نیز نهایت ســعی خود را در زیباتر شــدن این 

پرنــدگان بــه کار برده اســت، به طــوری که قســمت بدن 

طاووس ها را با رنگ آبی تیره و روشــن و تاج دم و بال آنها 

را با اســتفاده از رنگ ســبز تیره و روشن، رنگ بندی منوده 

اســت. )تصویر۱۰( این سّنت به تأثیر از کارهای فرنگی در 

ابتدا برای تزیین نقوش گیاهی به ویژه گل های رز و شکوفه 

به کار می رفته است. سیسیل ادورادز این شیوه از رنگ بندی 

را متعلّق به عرص شال بافی می داند، که از اواخر قرن نوزدهم 

آغاز و تا وقوع جنگ جهانی اّول به طول می انجامد:

از ویژگی هــای نخســتین قالی های کرمانــی می توان 

بشاشت و نشاط و ظرافت و زیبایی رنگ را ذکر کرد. علّت 

موفّقیــت در این زمینه به کاربــردن دو مایه در یک نگارۀ 

گل بود، یعنی قرمز سیر و روشن، سبز سیر و روشن و آبی 

ســیر و روشن بدون شکل بندی و یا تعیین خطوط مرزی... 

)ادواردز، ۱۳۶۸: ۲۳۷(. 

با مشــاهدۀ این اثــر می توان گفت ســّنت رنگ بندی 

کرمانی تا اواسط قرن ۱۴ ق./ ۲۰ م. ادامه یافته و با گذشت 

زمان در فرش های معارص تربیز به بهرتین وجه پدیدار گشته 

است. نقش طاووس با توّجه به زیبایی و قابلیت رنگ بندی 

جّذابش، در اکرث زمان ها مورد توجه هرنمندان ســّنتی ایران 

بوده است، به طوری که در اکرث آثار جنس نر آن در حالی که 

با دمش چرتی زده مشاهده می گردد. جی سی کوپر در مورد 

مناد طــاووس در فرهنگ ایرانی می نویســد: »...طاووس با 

پرستش درخت و خورشید تداعی می شود. مظهر بی مرگی، 

طول عمر و عشق است. در هرن ایرانی طاووس های ایستاده 

در دو ســوی درخت حیات مظهر ثنویت و طبیعت دوگانۀ 

انســان هســتند. طاووس نشان دهندۀ ســلطنت و تخت 

سلطنتی پارسیان نیز هست.« )کوپر، ۱۳۷۸: ۲5۲(. طاووس 

در اسالم مناد کیهانی است. هنگامی که چرت می زند عالمت 

کیهان و یا قرص کامل ماه و یا خورشــید در ســمت الرأس 

است)شوالیه، گربران، ۱۳۸5 )جلد چهارم(: ۲۰۷(. 

الزم بــه ذکر اســت که اســتفاده از نقش طــاووس در 

هرنهای صناعی ریشــه در هرن پیش از اســالم به ویژه هرن 

ساســانی دارد، برای این امر می توان بــه گچ بری های کاخ 

تیســفون متعلّق به ســدۀ ۶ م. اســتناد منود. در قطعه ای 

محفوظ در موزۀ برلین، هرنمند ساســانی نقش طاووس را 

در قابی دایره ای شــکل به صورت ایستاده اجرا منوده است. 

)تصویر۱۱( تداوم نقش طاووس در تزیین پارچه های قرون 

تصویر ۱۰: طاووس در کنار درخت رسو، نقاش با به کارگیری دو 

رنگ تیره و روشن، بدن، بال و دم های طاووس را رنگ بندی منوده 

است. 

تصویر ۱۱: نقش طاووس بر گچ بری 

باقی مانده از کاخ تیسفون، سدۀ ۶م. موزۀ 

برلین )مأخذ تصویر: گیرشمن، ۱۳۹۰: ۲۰۱(



اّولیۀ اســالمی گواهی بر تأثیرپذیری هرنمندان اســالمی از 

آثار ساسانی است. از جمله آثار معروف می توان به پارچۀ 

ابریشمین موزۀ لوور اشاره منود که در سدۀ ۴ ق./ ۱۰م. در 

خراســان بافته شده است. بر روی این پارچه که کتیبه ای با 

نــام ابواملنصور بختگین دارد، عالوه بر نقش طاووس، نقش 

فیل و شرت نیز مشاهده می گردد۱۴ اّما شاید مهم ترین الگوی 

هرنمنــدان کرمانی برای به تصویــر درآوردن نقش طاووس 

در مقابل درخت رسو، کاشی کاری های مسجد جامع کرمان 

بوده اســت. هرنمنــدان صفوی در تزیین ورودی مســجد، 

دو طــاووس را در مقابــل گلدانــی پر از گل هــای ختایی 

قرار داده اند. تزیین برخی از قســمت های گلدان به شیوۀ 

درخت ســخنگو )واق واق( از جملــه زیبایی های این قاب 

کاشی اســت، به طوری که هرنمند کاشــی کار زیرگلدانی را 

بــا رس اژدها و دســته های گلدان را با نقــش ماهی تزیین 

منــوده اســت. )تصویر ۱۲( در اینجا الزم به ذکر اســت که 

ترکیب بندی طاووس و گلدان از جمله تزیینات مورد توّجه 

هرنمندان عرص صفوی بوده است به طوری که منونه هایی از 

آن را در بقعۀ هارون والیت اصفهان، بقعۀ شیخ صفی الدین 

اردبیلــی در اصفهان و همچنین قســمتی از تزیینات گنبد 

الله وردی خان در حرم مطّهر رضوی می توان مشاهده منود.

ایــن نــوع ترکیب بندی در آثــار متفاوتــی قابل رؤیت 

اســت که شــاید تنها وجه متایز آنها تغییــر نقوش جانوری 

و یا انســانی و گاه گیاهی بوده اســت. بر کاســۀ سفالینی 

محفوظ در موزۀ آبگینۀ تهران که در ســدۀ ۳ و ۴ ق./ ۹ و 

۱۰ م. در ناحیۀ نیشابور ساخته شده است می توان درخت 

رسوی را مشاهده منود که شاخه های آن اندکی مایل ترسیم 

شــده اند. قرار گرفنت درخت در میان دو انسان و پرواز دو 

پرنــده در باالی آن، یادآور درخــت زندگی در هرن پیش از 

اسالم است۱5. اّما مهم ترین اثری که شباهت های بسیاری با 

فرش رسوی طاووسی گنجینۀ فرش آستان قدس رضوی دارد، 

قطعه پارچه ای متعلّق به قرون ۴ و 5 ق./ ۱۰و۱۱م. است. 

طرّاح این پارچۀ نفیس سطح آن را با قاب های دایره ای شکل 

تقســیم بندی منوده و برای هر قاب طرحی متفاوت به کار 

برده اســت. در یکی دو شیردال در مقابل درخت زندگی و 

در دیگری دو پرندۀ بزرگ )به احتامل شاهین و یا طوطی( 

را در اطراف درخت زندگی قرار داده است. اّما جالب ترین 

نقشامیۀ این پارچه در فضای منفی بین دایره ها قابل رؤیت 

است. در این قســمت تقریباً مستطیل شکل طرّاح درخت 

رسوی را قرار داده اســت که دو ســمت پایین آن پرندگان 

زینتی )به احتامل طاووس( به نظارۀ درخت ایســتاده اند و 

در قســمت باالی درخت نیز دو پرنده شبیه به طوطی به 

پرواز درآمده اند )تصویر۱۳(. 

ایــن ترکیب بندی در عرص صفویــان دوباره مورد توّجه 

هرنمندان پارچــه قرار می گیرد. در تعــدادی از پارچه های 

باقی مانــده از دوران صفــوی می توان ایــن ترکیب بندی را 

مشــاهده منود. از جمله می توان به پارچه ای نخی محفوظ 

در مجموعــۀ جی. پی. بیکر اشــاره منود که در ســده های 

۱۱و ۱۲ق./ ۱۷ و ۱۸م. به شــیوۀ نقاشی روی پارچه ساخته 

شــده اســت. طرح کلّی اجرا شده بر ســطح پارچه، رسوی 

طاووســی است. در زیر طاق محراب درخت، رسوی عظیم 

مشاهده می شود که داخل آن با عنارص ختایی و همچنین 

پرندگان ظریف تزیین شــده است. دو سمت درخت رسو، 

طاووس های زیبایی در حال نظارۀ درخت هستند. از دیگر 

نــکات جالــب توّجه این اثــر می توان به تعداد بی شــامر 

بُته های گل داری اشــاره منود کــه در فضای اطراف درخت 

ترسیم شــده اند۱۶ مشــابه همین ترکیب بندی در برخی از 

پارچه هــای قلــم کاری که از دوران قاجار بــه یادگار مانده 

مشــاهده می شــود. از جمله این آثار پردۀ قلم کاری است 

که به تاریخ ۱۲۱۲ق./ ۱۷۹۸م. در شهر اصفهان بافته شده 

اســت. طرّاح این اثر درخت رسو را از درون گلدانی خارج 

منوده اســت. طرفین گلــدان دو طاووس قــرار گرفته اند و 

فضای اطــراف درخت رسو و طاق محــراب با گردش های 

ظریف ختایی تزیین شــده است، در کناره های طولی منت 

دو قاب مستطیل شــکل قرار دارد کــه داخل آن نیز با رسو 

گلدان تزیین شده است۱۷ . منونۀ دیگر پردۀ قلم کاری است 

که در سال ۱۲۷۷ق./ ۱۸۶۱ م. در بروجرد بافته شده است. 

در این پارچه نیز همچون منونۀ قبلی نقاش بر اساس سّنت 

بین النهرینی درخت رسو را در گلدان قرار داده اســت. دو 

ســمت درخت رسو عالوه بر طاووس نقش اصیل گرفت و 

گیر ترسیم شده است، نقشی که ریشه در هرن ایران پیش از 

اســالم دارد و منونۀ شاخص آن در بنای تخت جمشید قابل 

مشاهده اســت. فضای اطراف عنارص گیاهی و جانوری با 

نقوش ختایی تزیین شــده است. از دیگر نکات جّذاب این 

اثر دو قاب مستطیل شــکل است که جدا از طاق محراب و 

در دو ســمت حاشیه های طولی ترسیم شده اند. داخل این 

قاب هــا نقش رسو و پرنده و طــاق محراب همچون منونۀ 

اصلی با ظرافت متام اجرا شده است. )تصویر۱۴(

معرّفی تعدادی از قالی های رسوی طاووسی بافت 

کرمان
در بررسی قالی های کرمان منونه هایی مشاهده گردید 

که مشــابهت هایی زیاد با پارچه های قلم کار مورد اشــاره 

در این نوشــتار داشــتند. اکرث این قالی ها در اواخر دوران 

قاجــار و اوایل پهلوی بافته شــده اند که این امر گواهی بر 

تأثیرپذیری هرنمندان از پیشــینیان و همچنین رسچشــمۀ 

واحد برخی از ترکیب بندی های ایرانی اســت. از جمله این 

آثار، نقشــۀ فرشــی اســت به قلم علی محّمد کاشی که با 

اقتباس از پرده های قلم کار ساخت بروجرد طرح شده است. 

هرنمند این اثر را برای کمپانی یونانی انگلیســی۱۸ طرّاحی 

منوده اســت. )تصویر ۱5( با اینکه شباهت های بی شامری 

بین این طرح و پردۀ قلم کار مشاهده می شود، طرّاح فرش 

قســمت هایی از کار از جمله حاشیه و باالی طاق محراب 

را به سلیقۀ خود تغییر داده است. منونۀ دیگر فرشی است 

بافت کرمان با زمینۀ تیره که بیشــرتین شباهت را به پردۀ 

قلم کار بروجــرد دارد. )تصویر ۱۶( طرّاحان فرش در کرمان 

به تدریج با ورود نقشــامیه های غربی این ترکیب بندی را تا 

حّدی از غالب پارچه های قلم کار خارج و به ســبکی خاص 

و منحــرص به فرد اجرا منوده اند کــه چند منونۀ باقی مانده 

گواهی بر استقبال مردم از آن بوده است. از جملۀ این آثار 

فرشی اســت محفوظ در موزۀ فرش ایران که شباهت های 

فراوانی به قالی رسوی طاووســی گنجینۀ فرش آستان قدس 

رضــوی دارد. )تصویر ۱۷( این قالیچه ســابقاً در مجموعۀ 

نخســت وزیری نگهداری می شده اســت و از شاخص های 

آن می تــوان به کتیبه ای اشــاره منود که در حاشــیۀ فرعی 

قالیچه بافته شده است. عبارت »از دستگاه حسین، محّمد، 

غالمعلــی«، بافندگان و یا کارگاه تولیــدی این اثر نفیس را 

تصویر ۱۲: قسمتی از کاشی کاری 

معرق مسجد جامع کرمان، طرّاح 

کاشی دو طاووس را در مقابل گلدان 

اجرا منوده است، از نکات جالب توّجه 

این قاب کاشی می توان به رسهای 

اژدها در زیر گلدان و نقش ماهی در 

دسته های گلدان اشاره منود. )مأخذ 

تصویر: آرشیو دانشجویی(

تصویر۱۳: پارچۀ پشم و ابریشم، قرن ۴ و 5 ق./۱۰ و ۱۱م. نقش رسو، 

طاووس و طوطی در فضای منفی پارچه قابل مشــاهده است. )مأخذ 

تصویر: پوپ، بی تا: ۱۱5(

تصویر۱۴: پارچۀ قلم کار، منّقش با قالب، بروجرد، ۱۲۷۷ق./ ۱۸۶۱م. 

)مأخذ تصویر: یاوری، ۱۳۸5: ۱۶5(

تصویر ۱5: طرح و نقشــه قالی رسوی طاووســی 

برای رشکت O.C.M توّسط علی محّمد کاشی.

)مأخذ تصویر: صور ارسافیل، ۱۳۸۱: ۳۲5(



مشّخص می کند۱۹ . دومین منونه فرشی است مشابه دو اثر 

قبلی با این تفاوت که طرّاح با امتداد حاشــیه های فرعی و 

اتّصال آنها به یکدیگر قاب های مربع شکلی را در گوشه های 

فرش ایجاد منوده اســت. )تصویر ۱۸( این دو اثر شــباهت 

بسیار زیادی با قالی محفوظ در گنجینۀ فرش آستان قدس 

رضوی دارد و به احتامل در یک کارگاه و توّسط یک شخص 

طرّاحی شده است.

 آخرین منونه نیز قالیچه ای اســت تصویــری که طرّاح 

فرش از الگوی به کاررفته در قالیچۀ رسوی طاووسی استفاده 

منوده اّما بــه جای درخت رسو و طاووس هــای اطراف آن 

نقش انسان را قرار داده است. البته او برای زیباتر شدن اثر، 

حاشیۀ اصلی قالیچه را با نقش بازوبندی یا قلمدانی تزیین 

منوده است و داخل هر کدام از قاب های مستطیل شکل نیز 

کتیبه هایی به خط نستعلیق قرار داده است. )تصویر ۱۹(

متام این موراد گواهی بر اســتقبال مــردم و هرنمندان 

فرش کرمان از طرح رسوی طاووســی بوده است، نقشی که 

ریشــه در ترکیبی زیبا و منحرص به فرد داشته و هرنمندان 

ایرانــی در طول ســال ها آن را حفظ کرده انــد. با توّجه به 

آثار موجود از اواخر دوران قاجار می توان گفت که طرّاحان 

پارچــه و فــرش آن را به بهرتیــن وجهی بر آثارشــان اجرا 

منوده اند و شــاید همین آثار، الگویی برای طرّاحان کاشــی 

دوران معارص بوده اســت؛ زیرا مشابه همین ترکیب بندی 

را در قســمتی از کاشــی کاری حرم مطّهــر رضوی می توان 

دید. این قاب کاشــی مستطیل شکل به شیوۀ کاشی معرق 

ساخته شده اســت. طاق محراب با اسلیمی هایی به سبک 

بناهای فاخر اصفهان از منت جدا شــده است. در زیر طاق 

محــراب درخت رسو تنومندی از گلدانی که دو اژدها از آن 

محافظت می کنند خارج شــده است. داخل درخت رسو بر 

باالی گلدان نقش طاووس چرتزده به زیبایی متام خودمنایی 

می کند. دو مرغابی نیــز در طرفین گلدان و دو طوطی در 

باالی درخت رسو مشــاهده می شــوند، این قاب کاشی در 

دوران معارص ســاخته شده اســت اّما الگوی به کاررفته در 

آن یادآور قالی رسوی طاووســی گنجینۀ فرش آستان قدس 

رضــوی و پرده های قلم کار دوران قاجار اســت. الگویی که 

نسل به نسل و سینه به سینه توّسط هرنمندان ایرانی انتقال 

پیدا کرده است. )تصویر ۲۰(

تصویر ۱۶: قالیچۀ رسوی طاووســی بافت کرمان، الگوی به کاررفته در 

این فرش شباهت فراوانی با پردۀ قلم کار بافت بروجرد دارد. 

)مأخذ تصویر: صور ارصافیل، ۱۳۸۱: ۳۱۷(

تصویر ۱۷: قالیچۀ رسوی طاووسی، موزۀ فرش ایران )قبالً در مجموعۀ 

نخســت وزیری(/ بافت راور کرمان، در قســمتی از کتیبه فرش عبارت 

»از دستگاه حسین، محّمد غالمعلی« آمده است. 

)مأخذ تصویر: عکس از نگارنده(

تصویر ۱۸: قالیچۀ رسوی طاووســی که حاشیۀ آن متفاوت 

با دو منونۀ قبلی طرّاحی شــده است. )مأخذ تصویر: ژوله، 

۱۳۸۱: تصویر۱۰۲(

تصویــر ۱۹: قالی تصویری بافت کرمان. لچک های این قالی 

و پرندگان طرح شده در زیر آن مشابه قالی رسوی طاووسی 

است.

)مأخذ تصویر: یساولی، ۱۳۷۰: ۳۷۱(

تصویر ۲۰: قاب کاشی معرق با نقش رسوی طاووسی، الگوی به کاررفته 

در این قاب کاشــی مشابه قالیچۀ رسوی طاووسی گنجینۀ فرش آستان 

قدس رضوی اســت/ حرم مطّهر رضوی، دوران معارص )مأخذ تصویر: 

آرشیو مؤّسسۀ آفرینش های هرنی آستان قدس رضوی(

پی نوشت:

Formerly Turkish State Collection / -۱برای مشاهدۀ تصویر نک: 
۱۱۷۰ p :۱۹۷۷ ,Pop

Niche Prayer Rug Or Multiple Niches -۲ در فرهنگ جامع فرش 
ایران سجادۀ صف این گونه تعریف شده است: »در برخی از کناره های 
ســجاده ای به ویژه ســجاده های آناتولــی چند محراب بافته شــده که 
احتامالً این فرش به هنگام مناز جامعت در مسجدها به عنوان زیرانداز 
جهت استفادۀ عموم منازگزاران مورد بهره برداری قرار می گرفته است« 

)دانشگر، ۱۳۷۲: مدخل سجاده صف(.
۳-درختان مقّدس یا زندگی از مهم ترین نقوش به کاررفته در هرن تزیینی 
بین النهرین باســتان بوده اند. در فرهنگنامۀ خدایان، دیوان و منادهای 
بین النهرین باســتان در مورد آن چنین آمده اســت: »...درختان مقّدس 
به هر ســبک در هرن بین النهریــن از دوران ماقبل تاریــخ تا دورۀ نو- 
بابلی به طور رایج ترسیم شده اند. در یک زمان درخت بسیار رسمی و 
اغلب مزیّن است و در زمانی دیگر بیش تر به سمت طبیعت گرایی نیل 
می کند، ولی در هر مورد معموالً باالی مکانی مرتفع قرار داشــته و یا 
در موقعیتی نهاده می شود که نسبت به عالیم دیگر، طرح آن برجسته 
و بلندتــر به نظر آید. در اغلب موارد، درخت با حیوانات یا پیکره های 

فراطبیعی احاطه می گردد...« )بلک، گرین، ۱۳۸5: ۲۸۲ و ۲۸۳(.
Samas -۴

5- در لغــت نامۀ دهخــدا در ذیل مدخل رسو در مورد رسو آزاد چنین 
آمده اســت: »...رسوی که شاخهایش راست باشد. رسوی که راست رود 
و آن را به این اعتبار آزاد گفته اند که از قید کجی و ناراستی و پیوسنت 

به شاخ دیگر فارغ است و بعضی گویند هر درختی که میوه ندهد آن 
را آزاد خوانند چون رسو میوه ندهد آن را آزاد خوانند و جمعی گفته اند 
هر درختی را کاملی و زوالی هست چنان که گاهی پر برگ و تازه است 
و گاهی پژمرده و بی برگ و رسو را هیچ یک از آنها نیست و همه وقت 
ســبز و تازه است و این علّت ها فارغ و این صفت آزادگان است، بدین 

جهت آزاد باشد )دهخدا، ۱۳۷۲: مدخل رسو(.
the king offers a libation to the moon- god -۶ / واژۀ رسو در 
هرن اکدی به صورت »شورمنو« آمده است، در لغت نامه در ذیل مدخل 
رسو آمده است که اصل کلمه آکدی است )دهخدا، ۱۳۷۲: مدخل رسو( 
و ایــن احتامل وجود دارد که به کارگیری رسو از متّدن های بین النهرینی 
رشوع و با گذر ســالیان متامدی در نقش برجسته های آشوری - عیالمی 

به کامل خود رسیده است. 
Iraq Museum, Baghdad-۷

۸- درخــت رسو هامنند دیگر درختان همیشــه بهار، مناد جاودانگی و 
حیــات پس از مرگ اســت و به همین علّت در کنــار گورها در یونان 
باستان، ایتالیا، خاورمیانه، هندوستان و چین و همچنین اروپای مسیحی 
یافت می گردد و از این لحاظ مربوط به امور تدفینی بود و بدن را پس 
از مرگ از فســاد حفظ می کرد. همچنین درخت رسو مناد عیسی)ع( و 
همچنین نشانۀ بکرزایی مریم)ع( است. درختان همیشه بهار مانند رسو 
و کاج، مناد امید به زندگی پس از مرگ نزد بسیاری از اقوام مدیرتانه ای 
و آســیایی اســت. در بین النهرین کهن میوۀ مخروطی شکل کاج و رسو 
در مراسم برای ازدیاد و باروری یا به عنوان حفاظتی بر ضد آسیب های 
زیان آور مانند بیامری به کار می رفت )هال، ۱۳۸۳: ۲۹۳(. رسو خمره ای 
در چین باســتان، درخت رشق و بهار است. به همین دلیل می بایست 



نزدیک محراب زمین کاشته شود محرابی که در رشق بر پا می شود رسو 
خمره ای مانند متام مخروطیان مناد جاودانگی است و صمغ و میوۀ آن 
را جاودانگان مرصف می کنند )گربران، شوالیه، ۱۳۸۲ )جلد سوم(: 5۸۰(.

۹- حکیم ابوالقاســم فردوسی در کتاب سرتگ خود ضمن اقدامات مهم 
زردشت، اشاره به درخت رسو می کند:

یکی رسو آزاده بود از بهشت/ به پیش در آذر آن را بکشت
نبشتی بر زاد رسو سهی/ که پذرفت گشتاسپ دین بهی

چندی بر آمد سالیان/ مرآن رسو استرب گشتش میان
چنان گشت آزاد رسو بلند/ که بر گرد او بر نگشتی کمند

۱۰- برای مطالعۀ بیشرت در مورد رسو فریومد نک: مولوی، ۱۳5۳: ۱۷۰ 
الی ۱۷۴.

۱۱- برای مطالعۀ بیشرت نک: جاللی، ۱۳۹۲: ۱۴۸.
۱۲- از منونه های دیگری که توّســط آقای پرهــام جمع آوری و معرّفی 
شــده است، می توان به آثار زیر اشــاره کرد: ۱- رسو گلدان منبت کاری 
قــاب درب مقربۀ امیر تیمور گورکانی در ســمرقند، در ســدۀ ۹ق./ ۱5 
م. موزۀ آرمیتاژ ۲- رسو گلذار گلدانی رس درب مســجد شــاه اصفهان، 
مــوّرخ ۸5۷ ق./ ۱۴۴۸ م. ۳- رسو منّقــش گلدانی کاشــی کاری معرق 
خانقاه اصفهان، اواخر ســدۀ ۹ ق./ ۱5 م. مجموعۀ کورکیان ۴- اســپر 
کاشی کاری مسجد نوشیراز ۱۰۰۹ق. 5- رسوگلدانی کاشی کاری مقرنس 
رس در مســجد شــاه اصفهان ۱۰۲۸ق./ ۱۶۱۹م. ۶- مسجد رستم پاشاه 
استانبول ۸-۹5۷ق./ ۹-۱5۴۸ م. ۷- دیوار نگاره های کلیسای وانک ربع 

سوم سدۀ ۱۱ق./ ۱۷ م.
۱۳- محّمدعلــی قره باغی فرش فروش از اســتادان بنــام فرش ایران به 
ســال ۱۳۲۲ شمســی در شــهر تربیز به دنیا آمده اند. الزم به ذکر است 
کــه در هنگام ایجاد گروه فرش در دانشــگاه صنعتی ســهند و بعدها 
دانشگاه هرن اسالمی تربیز سهم بسزایی در تعلیم و ایجاد انگیزه در بین 

دانشجویان فرش داشتند. 
۱۴- برای مشــاهدۀ تصویر نک: پوپ، آکرمن، ۱۳۸۷)جلد ۱۱، ۱۲، ۱۳(: 

)۹۸۱
۱5- برای مشاهدۀ تصویر نک: پرهام، ۱۳۷۰: ۱۹۰.

۱۶- برای مشــاهدۀ تصویر نک: پوپ، آکرمن، ۱۳۷۸)جلد ۱۱، ۱۲، ۱۳(: 
 .۱۰۹۴

۱۷- برای مشاهدۀ تصویر نک: پرهام، ۱۳۷۱: ۳۳۰.
۱۸- رشکت o. c. m رشکتی یونانی انگلیســی بود که از سال ۱۳۳۸ الی 
۱۳۴۷ش/  ۱۹۶۸م/ ۱۳۸۸ق. به امر تولید فرش در ایران اشتغال داشت.
۱۹- نحوۀ قرارگیری این فرش در موزۀ فرش ایران مانع از خواندن دقیق 
عبارت به کاررفته در کتیبۀ این قالی شــده است. اسامی تولیدکنندگان 
بر اساس کتاب آثار هرنی ایران در مجموعۀ نخست وزیری آمده است. 
الزم به ذکر است که در سمت راست عبارت از دستگاه و همچنین در 

قسمت باال عبارتی نامفهوم دیده می شود. 
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مقّدمه:
از ویژگی های ذاتی هرن اســالمی این است كه این هرن 

می كوشــد فضایی ایجاد كند تا در آن انســان بتواند وزن و 

وقار فطری اّولیۀ خود را بازیابد. در فلســفۀ این هرن، هیچ 

مانعی نباید به عنوان حجاب بین انســان و حضور نامریی 

خداوند قرار گیرد. هرن اســالمی در وهلۀ نخست ایجاد یك 

نــوع خالء می كند و همۀ پریشــانی ها و متایالت دنیوی را 

از میــان برمی دارد و در وهلــۀ دوم نظامی را جایگزین آن 

می ســازد كه مبیّن تعــادل و آرامش و صلح اســت. اماكن 

مذهبی چون مســاجد، مدارس، امامزاده هــا و خانقاه ها، 

انسان را به ارشاق و شهود سوق می دهد. 

هرن خوشنویســی، كتیبه نگاری و نقاشــی بــا توّجه به 

تقّدسی كه در تاریخ اسالم دارد، با وجود متامی تفاوت های 

ســبك شــناختی و تنّوع منطقــه ای نوشــتارها، در متامی 

دوران هــا به عنــوان عنــرصی تزیینی در یكدســت كردن 

انواع گوناگون بناها به كار رفته اســت. در آرامگاه امامان، 

امامزادگان و شــخصیت های مهمی كه دارای گنبد و بارگاه 

و حریم هستند، عموماً نقاشی هایی از انواع مختلف آن به 

چشم می خورد. حرم مطهر امام رضا)ع(در ایران و در شهر 

مشهد نیز از جمله این بناهاست. این بنا از آنجایی كه تنها 

آرامگاه متعلّق به معصومین)ع( در ایران اســت، همچنین 

به دلیل حضور مستمر تشــیّع در ایران و ارادت و تعصب 

ایرانیان در دوره های مختلف همواره مورد توّجه هرنمندان 

و حامیــان آنها بوده اســت و در هر دوره مــورد مرّمت و 

بازســازی قرار گرفته و یا قســمت هایی بر آن افزوده شده 

است؛ از این رو در این بنای بزرگ می توان آثار و نشانه های 

معامری دوره های مختلف را یافت.

با شهادت حرضت رضا)ع( در سال ۲5۳ ق. قریۀ سناباد 

بــه عنوان قلب خراســان و بعضاً ایــران رشوع به تپیدن و 

گســرتش روزافزون منــود. حرم مطهر رضوی در ســال های 

متامدی آرام آرام بســط یافت و بعدها در دورۀ صفویه به 

علل گوناگون از جمله رســمیت یافنت مذهب تشیّع توسط 

سالطین صفوی استحکام یافته، بر تزیینات آن افزوده شد. 

بر طبق گزارشــات اسناد موجود در طول دورۀ صفویان در 

قسمت های مختلف حرم و بارگاه رضوی تغییرات عمده ای 

صورت گرفت. این روند در دوره های بعد نیز ادامه یافت و 

از جمله دورۀ افشاریه اماکن مترّبکه نیز از توّجه نادرشاه و 

جانشینانش بی نصیب مناند. عالقۀ شاهان افشار به تزیینات 

و تعمیرات اساسی در بقعۀ امام رضا)ع( تا جایی ادامه پیدا 

کرد که در فتوحات نادرشــاه در بــالد مختلف به خصوص 

هند به تعدادی هرنمندان و نقاشان و معامرانی برخورد که 

هرنشان در نظر وی شایستگی این را داشت که در جایگاهی 

همچون حرم امام هــامم ثامن خودمنایی کند. هرنایران در 

این دوره، از هرن هندی نیز تأثیر پذیرفت .نقاشان ایران به 

خصوص از نقش مایه های گل و بتۀ هندی بهره گرفتند و به 

چهره پردازی آنها عالقه نشــان دادند و گاهی نیز آنها را به 
طور مستقیم رسمشق قرار دادند.۱ 

اسامعیل بیگ نقاش:
 انواع هرنها به ویژه هرن نقاشــی و تزیینات هرنی رفته 

رفته در قســمت های زیادی از صحــن و رسای حرم رضوی 

شــکوفا شد و هرنمندانی در این عرص به ظهور رسیدند که 

بر طبق اسناد موجود در آرشیو مدیریت اسناد و مطبوعات 

آســتان قدس رضــوی تنهــا در محدودۀ زمانی مشــخصی 

نام شــان درخشان گشــت و بعد از آن دوره، دیگر نامی از 

ایشان به میان نیامد.

از جملــه این افــراد به نام »اســامعیل بیــگ نقاش« 

برمی خوریم که در آرشیو مزبور ۳۹ سند در مورد اقدامات 

و خدمــات وی در تزیین و نقاشــی حــرم مطهر رضوی در 

فاصلۀ سال های ۱۱55 تا ۱۱۶۱ق. موجود است. هامن گونه 

که بیشــرت کارهای بنایی به عهدۀ اســتاد حسن قمی )سند 

۳۷۰5۳/۲۰(، استاد ابراهیم بنا)۳۷۰5۹/۱( و کاشی کاری های 

حرم به عمل اســتاد جعفر کاشــی تراش)۳۷۰5۳/۲۳( بوده 

است، نقاشــی های رواق های اطراف بقعه، گنبد الله وردی 

خان، گنبد اپک میرزا و... نیز اکرثاً بر عهدۀ اســامعیل بیگ 

نقاش است.

نقاشی های زیبای رواق های دارالحفاظ)سند۳5۱۱۸/۶(، 

رواق دارالسیاده)سند ۳۷۰۲۹/۸(، رواق دارالسعاده و طاق 

باالرس مبــارک به خصوص شــاهکارهای طرح های ختایی، 

اسلیمی و ترنج های ایوان ها و شمسه های شنجرف مسجد 

بــاالرس مبارک، به دســتان هرنمند اســتادان نقاشــی چون 

اســامعیل بیگ نقاش ســپرده شده اســت)۳۷۰۱۲/۱۳(. از 

جملــه گنبدهای موجود در مجموعۀ حرم، گنبد اپک میرزا 

اســت کــه در رشق دارالحفاظ و جنوب گنبــد حاتم خانی 

و شــامل دارالســالم واقع شــده بود. تعمیرات نقاشی این 

گنبد در ربیع االّول ۱۱۶۰ق. توّســط اســامعیل بیگ نقاش 

و طــی اســتیفانامچه ای۲ صورت گرفته اســت که عالوه بر 

فیل گوش ها، شمســه و ترنج، کتیبه های آن نیز مورد مرّمت 

قرار گرفته و نقاشــی شده است)ســند ۳۷۱۱۳/۱(. نقاشی 

ترنج های دورگنبد مطهر به سال ۱۱۶۰ق. نیز که به مبلغ ۱۴ 

تومان و ۳۰۰ دینار هزینه انجام گرفته به دســت اسامعیل 

بیگ نقاش طراحی شده است)سند ۳۷۱۱۳/۲(.

چکیده:

در آرامگاه امامان، امامزادگان و شخصیت های  مهمی  كه دارای  

گنبــد و بارگاه و حریم هســتند، عموماً نقاشــی هایی  از انواع 

مختلف آن به چشم می  خورد. حرم مطهر امام رضا)ع(در ایران 

نیز از جمله این بناهاست که در دوره های  مختلف همواره مورد 

توّجه هرنمندان و حامیان آنها بوده است. هرن نقاشی و تزیینات 

هرنی در قسمت های زیادی از صحن و رسای حرم رضوی شکوفا 

شد و هرنمندانی در این عرص به ظهور رسیدند که بر طبق اسناد 

موجود در آرشیو مدیریت اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی 

تنها در محدودۀ  زمانی مشخص نام شان درخشان گشت و بعد 

از آن دوره، دیگر نامی از ایشان به میان نیامد؛ از جمله این افراد 

»اســامعیل بیگ نقاش« اســت که در این پژوهش تا حدودی با 

خدمات این هرنمند برجسته آشنا خواهیم شد.

کلیدواژه:حرم رضوی، نقاش، اسامعیل بیگ، دورۀ  افشاریه

اسامعیل بیگ؛ 
نقاش و هرنمند آستان 
قدس در دورۀ  افشاریه

اعظم نظرکرده* 

* کارشناس منایه سازی اسناد
nazarkardeh87@yahoo.com



ارزش های اطاّلعاتی اسناد:
متأســفانه از این هرنمند چیره دست در منابع تاریخی 

که در آنها از معامری و تزیینات حرم به دســت هرنمندان 

مختلف یاد شده است اثر و ردپایی نیافتیم. به نظر می رسد 

اگر نام بعضی از این افراد را در فاصلۀ ســال های یاد شده 

با این شخص تطبیق دهیم با کمی تفاوت به یک شخصیت 

واحد دســت می یابیم؛ اّما از آن جایــی که نام این هرنمند 

نقاش فقط با همین ترکیب یعنی »اســامعیل بیگ نقاش« 

در همۀ اسناد آمده، برای پیشگیری از احتامل خطا فقط به 

بررسی اســناد پرداختیم و از تطبیق این نام با افراد مشابه 

خودداری کردیم. بررســی اسناد سال های ۱۱55 تا ۱۱۶۰ق. 

در مــورد تعمیرات حرم و اماکن مترّبکۀ رضوی به خصوص 

نقاشــی های قســمت های مختلف آن نشــان می دهد که 

ایــن وظیفۀ خطیر عمدتاً و شــاید تقریباً متام آنها به عهدۀ 

اســامعیل بیگ نقاش بــوده که اجرتی بیــن 5۰۰ تا ۱۰۰۰ 

نادری۳ بابت هرنمندی هایش دریافت کرده است. در بعضی 

از این اسناد نقاشی های قسمت های نزدیک مضجع رشیف 

مانند طاق باالرس مبارک و پیش رو و همچنین مسجد باالرس 

با عنوان کلّی حرم محرتم ثبت شده است)سند ۳۶۹۶۶/۱(.

در اســتیفانامچه های تعمیرات آســتان قدس، مواردی 

وجود دارد که نقاشــی رواق های مبارکۀ دارالسیاده و صّفه 

در شمشاد به دست اســتاد اسامعیل نقاش به قیمت ۸۴۲ 

نادری و ۲۸۰ دینار انجام گرفته و اکرث هم در این نقاشی ها 

از مصالحی چون طال، الجورد، شنجرف و نقره استفاده شده 

است )سند۳۶۹۱۶/۲۹(. در بعضی از این اسناد برات اجرت 

نقاشی های انجام شده توّسط استاد اسامعیل بیگ نقاش از 

حاصل رضیح مبارک پرداخت شده است که معموالً نذوراتی 

بود که زّوار نذر حرم مطهر می کردند )سند۳۶۹۱5/۲۸(. 

در ســندی آمده: » کتّاب عالیحرضت مســتوفی رسکار 

فیض آثار موازی هشــتصد و پنجاه نادری و شــصت و دو 

دینار و نیم اســتیفانامچه نقاشی مسجد مبارک حرم محرتم 

را کــه عالیقــدر رفیع مقــدار معامر باشــی رس کار دیوان 

اعلــی برآورد و مهر منــوده در دفــرت رس کار ثبت و ضبط 

و اجــرت بنایی و قیمت گچ را از بابت تحویلداری اســتاد 

مهدی و اســتاد ابراهیم بیگ و اجرت نقاشــی و مصالح از 

بابت تحویالت اســامعیل بیگ نقاش و اجرت طالکوبی آن 

را از بابت تحویالت اســتادان طال کوب و قیمت طال را هم 

نجابت و رفعت و معالی پناه آقا محمد حســین تحویلدار 

نقدی برات صادر منوده رشح دفرتی قلمی منایند. قرارا شهر 

ذیحجه الحرام ســنه ۱۱5۶ق«. این امر نشــان می دهد که 

نقاشی های قسمت های مختلف به خصوص مسجد باالرس 

مبارک دارای طالکوبی های ارزشمندی بوده که بابت تحویل 

طالی مورد نیاز آن هم تحویلدار نقدی آستانه برات رسمی 

صادر منوده است) سند۲۷۰۱۲/۱۳(.

در اســناد مربوط به نقاشی قسمت های مختلف حرم 

عالوه بر ذکر هزینه ها و مصالح مورد استفاده، مکان هایی 

که نقاشی آنها به عهدۀ اسامعیل بیگ نقاش بوده است نیز 

به تفکیک ذکر شده است. از جمله این مکان های یاد شده 

در حرم محرتم )یعنی بقعــۀ مبارکه( از روی کتیبۀ گچ بری 

تــا پای طاق و میان طاق فــوق در مرّصع که فیل گوش ها با 

طرح اســلیمی طال بوم الجورد نقاشی شده، ازاره های روی 

گلدسته های حرم، طاق باالرس مبارک و عقب رس مبارک که 

کتیبۀ خطی آن نقاشی شــده، صّفۀ باال رس مبارک بوم طال 

به طرح ختایی و کتیبۀ خط فوق در شمشاد بوم الجورد با 

خط طال، کشــیک خانۀ فوق آب انبار با حاشیه های چینی 

منای طرح گل و بوته و نخل های بوم رنگی به طرح ختایی 

و گل سفید مالی کفش گاه های گنبد الله ورردی خان در سال 

۱۱5۷ق. است) ۳۷۰5۳/۶؛ ۳۷۰5۳/۸(. 

)سند۳۶۹۱5/۲۸()سند ۳۷۱۱۳/۲( )سند ۳۷۱۴۹/۶()سند ۳۶۹۶۶/۱(



در دفرت توجیهاتی که مربوط به تعمیرات حرم مطهر در 

سال ۱۱۶۰ق. است آمده که: »تعمیر نقاشی جنبد کپک میرزا 

) گنبد اپک میرزا( و غیره از قرار برات بتاریخ شهر ربیع االول 

سنه ۱۱۶۰ق. که تعمیر نقاشی جنبد کپک میرزا سوای رسرسا 

که در سال قبل مالحظه شد و کشیک خانۀ فراشان به جهت 

اجرت و مصالح از قرار اســتیفانامچه که آقا ابراهیم معامر و 

باقی معامران رسکار و آقا مهدی مبارش دیوانی مهر منوده اند 

به عمل اسامعیل بیگ نقاش که به تعلیقچه متولی رسانید ۱۹ 

زرع و ۷۴۷5 گره، ۳۹5 نادری و ۸۷5دینار، گنبد کپک میرزا و 

غیره، ۱۳۸ نادری و ۳۳۷ دینار«

در این سند محل های موردنظر با شمسه های بوم سفید 

بــه طرح ختایی و نیم طاق های بوم ســفید به طرح ختایی 

نقاشی شده اند)سند۳۷۱۴۹/5(. هم چنین گنبد توحیدخانه 

از جملــه مکان هایی اســت که در این ســند نام آن جلب 

توّجــه می کند که نقاشــی آن از وســط شمســۀ آن تا پای 

فیل گوش های اّول به قیمت ۱55 نادری و ۱۰۰ دینار انجام 

گرفته است)سند ۳۷۱۴۹/۶(.  

پی نوشت
۱ - آژند، مکتب نگارگری اصفهان، ۱۹5.

۲ - اســتیفانامچه: قرارداد مقاطعه کاری تعمیراتی 

چون کاشــی کاری، نقاشــی، مقرنس کاری و... در 

حــرم رضوی بــود که مقاطعــۀ  آن به اســتادان 

کاشــی کار، نقــاش مقرنس کار و یا کاشی تراشــان 

خارج از آســتان قدس که از شهرهای دیگر دعوت 

به همکاری شده بودند سپرده می شد. بیشرت این 

هرنمندان از شهرهای اصفهان، قم، شیراز، در دورۀ  

افشاریه اغلب از کشورهایی چون هند بودند که 

نادرشــاه ایشــان را به ایران کوچانــده و در مرکز 

پایتخت خود سکنی داده بود.  

۳  - نادری: هر نادری معادل 5۰۰ دینار بوده است.

شامرۀ  سند:۳۷۱۴۱/۱ 

  تاریخ سند:۱۱۶۰ق.

هزینه های تعمیرگنبد اپک میرزا و مسجد جامع گوهرشاد

انتظام مهامت و معامالت رسکار فیض آثار و مسجد جامع سنه بارس ئیل 

توجیهاتـــــــــــــــ و مقرراتـــــــــ 

مقرراتــــــــ 

ســـــــرکار 

فیض آثار 

صورتــــــــ 

املذکور 
اســـتیفانامجاتــــــــــ 

تعمیرات ســرکار فیض آثار و مســجد جامع 

ســـــــــرکار 

فیض آثار 

اســـتیفانامچـــه 

به تاریخ شهر صفر املظفر ســنه ۱۱۶۰ آنکه استیفانامچه تعمیرات ســرکار آستانه مقدســه متربکه که به تاریخ شهر صفر املظفر ســنه ۱۱۶۰ مالحظه منود 

۹۸۲ نادری و ۳۶۰ دینار 

نقاشی 

۳۹5 نادری و ۲۷5 دینار به عمل اسامعیل بیگ نقاش عن اجرت و مصالح 

۱۳۸ نادری و ۳۳۷ دینار جنبد کپک میرزا ســوی رسرسا که در سال قبل مالحظه شده ]مفرده ؟[ 

شمسه بوم سفید مروقی به 

طرح خطایی 

شش الب )۱( بوم سـر دمرا زیر نیم سه نیم شمسه سه طرف رشح ایضا 

شمسه رشح ایضا 

الیهای گلو شمسه مروقی به طرح خطایی 

نیم زرع یک زرع و نیم سه زرع و نیم فی ۳۰۰ نادری سه زرع فی ۳۰۰ نادری 

۲۰۰ دینار ۲ نادری و ۲۰۰ دینار ۶ نادری ۴ نادری و ۴۰۰ دینار 

سـه نیم طاق گلو شمسه بوم 

سفید مروقی به طرح خطایی 

نیم طاقهای فیل گوش به طرح خطایی 

مروقی بوم سفید 

نعلهای فیل گوش بوم سفید مروقی به 

طرح خطایی 

دو فیل گوش بوم سفید مورقی مع الیهای رسمی 

یک زرع یک زرع و نیم یک زرع و نیم نیم زرع 

۱ نادری و ۳۰۰ دینار ۲ نادری و ۲۰۰ دینار ۲ نادری ۱۰۰ نادری 

میان الیها مروقی به طرح خطایی 

مع پا باریکهای دو طرف 

ترنج و شکلهای میان دو آسرت مرّوقی به 

طرح خطایی بوم ترنج و زنگار 

نیم ترنج و شکلهای دو پنجره 

مرّوجی به طرح خطایی 

حاشیه بوم سفید خطایی دور پنجره و اصل 

نیم زرع نیم زرع سه زرع فی ۲۰۰ نادری یک زرع و نیم 

۱۰۰ نادری ۴۰۰ دینار ۴ نادری و ۴۰۰ دینار ۲ نادری و ۲۰۰ دینار 

طاق بوم سفید به طرح خطایی 

مرّوقی مع حاشیه بوم باسمی 

حاشیه های بوم باسمی دور آسرتها 

و غیره 

کتابه بوم رسدمرا مرّوقی به طرح 

خطایی دور رسرسا مع حاشیه 

ترنجهای دور کردنه بوم ترنج و رسدمرا به طرح 

خطایی مرّوجی مع حاشیه روی کتابه 

۸ زرع فی ۳۰۰ نادری ۲ زرع فی ۳۰۰ نادری یک زرع ۳ زرع و نیم فی ۳۰۰ نادری 

۱۲ نادری و ۴۰۰ دینار ۳ نادری و ۱۰۰ دینار ۱ نادری و ۱۰۰ دینار 5 نادری و ۳۰۰ دینار 



مقّدمه:
تجزیــه و تحلیل اثر هرنی یکــی از راه های دریافت و 

انتقــال آگاهی دربــارۀ اثر هرنی اســت. در واقع تجزیه و 

تحلیل یک اثر، روشــی اســت که در نهایت به فهم بهرت و 

کشــف مفاهیم پنهان در اثر می انجامد. این نوع پژوهش 

مبتنی بر مترکز بر عنارص بــرصی و چگونگی ارتباط آنها با 

یکدیگــر و نیز تحلیل این روابط و عنارص بر اســاس مبانی 

نظری ویژه است. این نوع پژوهش اگر همراه با ارزیابی و 

داوری باشــد در حوزۀ نقد هرنی قرار می گیرد. منت حارض 

ابتدا به توصیف یکی از آثار مجموعۀ آســتان قدس رضوی 

پرداختــه، عنارص بــرصی و کیفیات برصی و نیز نوشــته ها 

و اجــزای آن را توصیف کرده اســت. این اثــر، تابلو فرش 

شــجرۀ طیبه است که طرح و ساختار ویژه ای دارد. با تکیه 

بر نظریات نشانه شناســی و تأّمــالت منادپردازانه می توان 

به شناســایی بهــرت فرم های موجود در ایــن اثر پرداخت و 

نیــز مفاهیم و محتوای پنهان در پس نشــانه های تصویری 

را تفســیر کرد. مفاهیمی که می تواند منایندۀ تفّکر شیعی 

هرنمند و سواد برصی برگرفته از فرش های سّنتی ایران باشد؛ 

تلفیقی که به خوبی و به شکل خاّلق در این اثر ظهور یافته 

است، خواه به شکل خودآگاه و یا به شکل ناخودآگاه. آنچه 

مسلّم اســت هیچ اثر هرنی خلق منی شــود که برگرفته از 

ذهنیات، باورها و تجربیات هرنمند نباشد. باالخص اثری این 

چنین که هدیه ای خالصانه برای حرم امام محبوب شیعیان 

ایران، حرضت علی بن موسی الرّضا)ع( باشد. تجزیه و تحلیل 

این اثر و مقایسۀ آن با آرای هانری کربن، نویسنده و متفّکر 

ســّنت گرا، نکات ظریفی را دربارۀ موضوع، فرم و محتوای 

تابلو فرش شجرۀ طیبه آشکار خواهد کرد. 

1-توصیف اثر:
فــرش محرابــی- درختی؛ جنس تار و پــود و پرز آن از 

ابریشــم اســت. ابعاد آن ۱۴۰× ۸5 ســانتی مرت اســت. در 

مجموع ۱۴رنگ در آن به کاررفته است. فرش حارض توّسط 

خانم سیده فریده موسوی بافته شده است)گنجینۀ نفایس 

رضــوی ،۱۳۸۷،۹۸(. طــرح اصلــی این تابلو فــرش درختی 

اســت که ریشــه در گلدانی دارد مزیّن به سورۀ کوثر و بر 

شــاخه های آن گل های آفتابگردان تصویر شــده است که 

نــام امئۀ اطهار)ع( و حرضت محّمد)ص( بر روی این گل ها 

نوشته شده است. نام شجرۀ طیبه برگرفته از آیه ای از قرآن 

کریم اســت که در آن ســخن پاک را به درختی پاک تشبیه 

کرده است: 

اَلَــم تََر کَیَف رَضََب الله َمثاَل کَلَِمة طَیِّبَة کََشــَجرَة طَیِّبَة 

امء)ابراهیم ، ۲۴( اَصلُها ثاِبٌت و فَرُعها فی السَّ

آیــا ندیدی که خــدا چگونه مثل زده، ســخنی پاک که 

مانند درختی پاک اســت که ریشه اش اســتوار و شاخه اش 

در آسامن است.

برگ هــای این درخت به تعداد ســال های عمر رشیف 

پیامرب اکرم)ص( بــوده، ۶۳ نام از نام های خداوند در درون 

آنها بافته شــده اســت. ۱۴ گل آفتابگردان، نشــان دهندۀ 

۱۴معصــوم اســت و در میان برگ ها که اســامی پروردگار 

هســتند قرار دارد) هامن(. در حاشیۀ دور محراب سه آیۀ 

معروف تبلیــغ )مائده۶۷(، کامل دیــن )مائده۳( و تطهیر 

وجود دارد. این ســه آیه از جمله آیاتی هســتند که علامی 

اهــل شــیعه و برخی علامی اهل ســّنت در بــاب امامت 

حرضت علــی)ع( پس از پیامــرب)ص( بیــان می کنند)علم 

الکتاب،۱۳۸۷(. در دو طرف طاق محراب، دو روایت به نقل 

از امام محّمد باقر)ع( در باب عدالت نوشــته و بافته شده 

است با این مفهوم که عدالت شاخص ترین عنرص حکومت 

والیت اهل بیت علیهم الّســالم است. حاشیۀ این اثر مزیّن 

به شعر شاعر معروف معارص، استاد شهریار، دربارۀ عدالت 

حرضت علی)ع( بوده که در باالی محراب صلوات و ســالم 

خاص حرضت زهرا)س( و اوالد او نقش شده است )گنجینۀ 

نفایس رضوی،۱۳۸۷، ۹۸(.

2- تجزیه و تحلیل ساختاری اثر
حاشیۀ فرش شامل پنج قاب همراه با کتیبۀ نوشتاری در 

محور طولی و سه قاب کتیبه دار در محور عرضی است که 

به شــکل متقارن تکرار شده است. مهم ترین کتیبۀ موجود 

در میانۀ عرض باالیی فرش قرار دارد، جایی که نوک محراب 

بر آن تأکید و اشــاره دارد. این قاب مزیّن به کتیبۀ »بســم 

الله الرحمن الرحیم« اســت. در مجمــوع، دیگر قاب های 

کتیبه دار حاشــیۀ فرش، اشعار معروف شــهریار در وصف 

حرضت علی)ع( را دربر گرفته اند. 

حاشیۀ بعدی حاشیۀ باریک است که از خطوط مورّب 

پیچان ســورمه ای و رسخابی تشکیل شــده و قوس محراب 

را تشــکیل می دهد. کتیبۀ بزرگ ســفیدرنگی در میان این 

دو نوار حاشــیۀ باریک قرار دارد که مزیّن به آیاتی از کالم 

خداوند اســت که » الیــوم اکملت لکم دینکــم« در رأس 

محراب قــرار گرفته و نقطۀ تأکید ویژه ای اســت. این آیه 

نزدیک تریــن نوشــته به کلمۀ »الله« در زیــر رأس محراب 

است. 

اّما مهم ترین عنرص تصویری این قالی در زمینۀ آن دیده 

می شــود. ســاختار کلّی طرح متقارن اســت و قالی تقارن 

طولی مرکــزی دارد؛ یعنی اگر خطی از میانۀ عرض قالی از 

باال به پایین رســم شــود، طرح های زمینه در سمت چپ و 

تابلو فرش شجرۀ  طیبه،گنجینۀ  نفایس رضوی 
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تجزیه و تحلیل نشانه های تصویری 
موجود در تابلو فرش شجرۀ طیبه 

در موزۀ آستان قدس رضوی
با توّجه به آرای هانری کربن

حسین عابد دوست* زیبا کاظم پور**

چکیده:

تابلو فرش شجرۀ طیبه، یکی از آثار نفیس موزۀ آستان قدس رضوی است. این 

قالی ابریشــمی هامن طور که از نامش روشن است، درختی پاک را به تصویر 

کشیده است که نام و اسامی چهارده معصوم، گل ها و اسامی پروردگار برگ های 

آن اســت. منت حارض سعی دارد به روش توصیفی – تحلیلی به بررسی ساختار 

اثــر و محتوای آن پرداخته و ارتباط ســاختار و عنــارص برصی اثر را با مفاهیم 

محتوایی آن بیان کند. تفسیر چگونگی تلفیق منادهای کهن ایرانی مانند درخت 

زندگی، سبو، گل آفتابگردان با مفاهیم و منادهای شیعی از اهداف این پژوهش 

اســت. مطالعۀ ویژگی های برصی اثر نشان می دهد که این اثر مجموعه ای از 

نشانه های تصویری و نوشتاری است که مفاهیم ضمنی آن از تعامل هامهنگ 

و همســوی میان نشانه های نوشــتاری و تصویری القا شده است. نشانه های 

تصویری برگرفته از هرنهای کهن ایران )ســبو، درخــت زندگی، قوس محراب، 

گل آفتابگردان( و نیز هرنهای ســّنتی ایران )شیوۀ ترکیب بندی، تقسیم سطوح، 

رنگ ها و...( اســت. مفاهیم منادین نشانه های تصویری با نشانه های نوشتاری 

هامهنگ اســت. برجسته ترین این نشانه ها سبو، مناد برکت و باوری است که 

مزیّن به سورۀ کوثر است. طرح درخت زندگی که منشا حیات و زندگی و مناد 

برکت اســت، مزیّن به نام حرضت فاطمۀ زهرا)س(، حرضت محّمد)ص( و امئه 

اطهار)ع( و نیز اسامی مقّدس پروردگار و نیز گل آفتابگردان که مناد نور است و 

مزیّن به اسامی چهارده معصوم)ع(. با بررسی آرای هانری کربن دربارۀ مبانی 

نظری هرن شــیعی می توان چیدمان عنارص برصی و نوشــتاری این اثر را مورد 

مطالعه قرار دارد. 

واژگان کلیدی: نشانۀ تصویری، فرش، شجرۀ طیبه و آستان قدس رضوی

mailto:Hossienabeddoost@yahoo.comایمیل


راست بر هم منطبق می شوند. البته کتیبه های نوشتاری با 

یکدیگــر متفاوتند. یک گلدان مرکزی بــر این محور تقارن 

در پایین قالی قرار دارد و درختی از آن نشــأت می گیرد که 

چهار گل آفتابگردان در رأس آن قرار گرفته است. این چهار 

گل چهار سطح دایره ای و چهار نقطۀ تأکید را تشکیل داده 

اســت که گل آخر با برگ هایی به کلمۀ » یا نوٌر نور« مزیّن 

اســت و به عبارت »الله جل جاللــه« در زیر رأس محراب 

اشاره دارد.

جهــت مســلّط ایــن تابلو حرکــت روبه باال را نشــان 

می دهــد )جهــت رو به بــاال ایســتایی و اشــتیاق را القا 

می کند()استینســون،۱۳۹۰، ۱۱۴(. سطوح دایره ای گل های 

آفتابگردان نیز حرکت رو به باال را نشان می دهد.)تصویر۱( 

این جهت ها نیز در راستای جلب توّجه به کلمۀ الله است. 

نکتۀ جالب توّجه این اســت که گل های آفتابگردان که 

جهت چشــم را به ســمت کلمۀ »اللــه« هدایت می کنند، 

مزیّــن به نام های مبارک امئه و اهل بیت)ع( هســتند و با 

مفهوم هدایت انسان به سوی خداوند که ویژگی امئه است 

هامهنگی صوری و معنایی دارد. ریز جهت هایی که توّسط 

برگ ها ایجاد شده نشانه هایی تصویری هستند که حرکت و 

جوشــش را در رستارس تابلو ایجاد کرده و خاصیتی پرکننده 

برای زمینۀ قالی ایجاد کرده اند. این ریزجهت ها با جهت های 

رو به باال و چرخش چشم به سمت باال هامهنگ هستند. 

در مجمــوع حرکت های رو به بــاال و حرکت مورّب در این 

قالی غالب است، هر چند حرکت های افقی نیز بسیار است 

اّمــا بیش تر این حرکت های افقی چشــم را به محور طولی 

قالی ســوق می دهــد. حرکت های افقی قاب های حاشــیۀ 

باالیی قالی مزیّن به »بسم الله الرحمن الرحیم« و اشعاری 

از شهریار اســت. در حاشیۀ پایینی قالی نیز دعای » اللهم 

اجعــل محیای محیا محّمد و آل محّمد« دیده می شــود و 

اشــعاری از شهریار که همگی می تواند با مفهوم خط افق 

که آرامش، سکون و اطمینان است )استینسون،۱۳۹۰،۱۱۴(، 

مرتبط باشد. »به نام خداوند بخشندۀ مهربان«، لحظه ای از 

آغازی با اطمینان به نیرویی عظیم است. »خداوندا زندگی 

و مــرگ را همراه با محّمد و آلش قرار بده« ، نیز دعایی با 

اطمینان و آرامش قلبی اســت و کتیبۀ » همه شب به این 

امیدم که نسیم صبحگاهی/ به پیام آشنایی بنوازد آشنا را« 

نیز امید و انتظار نیکی است که با مفهوم آرامش و اطمینان 

قلبی هامهنگ است و نیز کتیبۀ »ز نوای مرغ یاحق بشنو 

که در دل شــب/ غم دل به دوســت گفنت چه خوش است 

شــهریارا« حکایت از شیرینی دعا و مناجات در برابر مقام 

بزرگ الهی دارد. دو کتیبۀ شعری موجود بر قاب های عرض 

باالیی قالی که دو ســوی قاب »بسم الله الرحمن الرحیم« 

قرار گرفته اند، حکایت از معرفت و دل آگاهی شاعر نسبت 

بــه مقام بزرگ امــام علی)ع( دارد که بــا مفهوم خط افق 

هامهنگ است. 

» به جز از علی که گوید به پرس که قاتل من چو اسیر 

توست اکنون به اسیر کن مدارا«

»نه خدا توامنش خواند نه برش توامنش گفت متحیّرم چه 

نامم شه ملک الفتی را« 

 در باالی قالی فراتر از قاب های کتیبه نیز سالم و صلوات 

بر محّمد)ص( و اهل بیتش و حرضت فاطمه زهرا)س( دیده 

می شود که نقطۀ نهایی این قالی است. سالم و درود نیز با 

مفهوم خط افق هامهنگ است. 

سنگین ترین وزن برصی در پایین قالی قرار دارد، جایی 

که گلدان مرکزی بر آن قرار گرفته است. نقطۀ تأکید، نقطۀ 

آغاز و منشــا شــکل گیری طرح در این قالی ســبو یا گلدان 

است. 

3- توصیف و تحلیل رنگ:
مجموعه رنگ های به کاررفته در این اثر، کرم استخوانی، 

سفید، قهوه ای بسیار روشن، قهوه ای تیره، خاکی، زرد اخرایی 

)اکر( ســبز تیره، مایه های سبز- ســفید ، قرمز و سورمه ای 

است. کلیۀ رنگ های زمینۀ حاشیه و فرش، رنگ های روشن 

و رسد و تنهــا رنگ گرم تصویــر، زرد اخرایی به کاررفته در 

گلدان و گل های آفتابگردان است که می تواند منادی از گرما 

و روشنایی نور باشــد. رنگ قرمز و قهوه ای درجات بعدی 

رنگ گرم اســت. قوس محراب نیز تضاد و هم نشینی رنگ 

رسد و گرم را نشــان می دهد. به نظر می رسد میزان وسعت 

رنگ رسد و گرم متعادل است. 

۴-تفسیر اثر 
ارتبــاط منادها و نشــانه های تصویری هرن کهن ایران با 

نشانه های نوشتاری شیعی در تابلو فرش شجرۀ طیبه:

در تحلیل روابط نشانه های تصویری موجود در این قالی 

می توان دو نوع اساســی از نشــانه ها را در نظر گرفت: دستۀ 

اوّل نشانه های تصویری مانند گلدان، برگ سبز درخت مرکزی، 

گل های آفتابگردان و نیز شــکل محراب اســت. دســتۀ دوم 

نشانه های نوشتاری است که مجموعه ای از آیات قرآنی و اسامی 

پروردگار و ادعیه و احادیث و شعر فارسی را دربرمی گیرد. این 

نشانه های نوشتاری با خطوط نسخ و نستعلیق نگاشته شده اند 

و الیه ای اصلی و مفهوم ساز برای نشانه های تصویری هستند. 

آنچنان که روشن است این نوشته ها فلسفه و مبانی تفّکر شیعی 

را نشان می دهد که با توّجه به پر کردن فضای کّل اثر می تواند 

منایندۀ تفّکری جهانی باشد. 

مهم تریــن بخش تزیینی اثر که از نام آن نیز مشــّخص 

اســت، درخت یا شجره اســت. این درخت در مرکز طولی 

قالی قــرار دارد و همۀ طرّاحی اثر را تحت تأثیر قرار داده 

اســت. اّما یک نکتۀ مهم در این اثر دیده می شود: درخت 

ریشه در گلدانی به رنگ زرد اخرایی با تزیینات قهوه ای تیره 

دارد. ســبو مناد برکت و باروری اســت) پوپ،۱۳۸۷،۱۰5۶( 

چنان که در متون کهن ایرانی آمده است بیش تر آن را برای 

نازل کــردن باران به کار می برده اند) هامن(. ســبو و تنگ 

آب، مناد آب های کیهان اســت، منــاد ایزد نیکوکار و مؤنث 

و مــادر کبیر که آب های زندگی و باروری را در همۀ جهان 

می پراکند) کوپــر،۱۳۸۶،۹۲(. این عنرص تصویری همواره با 

درخــت حیات یــا درخت زندگی که مظهر نیروهای رشــد 

یابندۀ حیات و جوشــش زندگی است، ارتباط دارد. در این 

قالی، سبو همراه با درختی است که گل های آن اسامی امئۀ 

اطهار)ع( اســت. این نشــانه های تصویری که در هرن کهن 

ایران جزو مظاهر زندگی و حیات اســت و جزو نشــانه ها 

و منادهای مؤنّث به حســاب می آید، مزیّن به نشــانه های 

نوشتاری است که جالب توّجه است. "انا اعطیناک الکوثر، 

فصل لربک وانحر، ان شــانئک هواالبرت"، ما تو را )چشمۀ( 

کوثر دادیــم، پس برای پروردگارت منازگــزار و قربانی کن، 

دشمنت خود بی تبار خواهدبود)تصویر۲(. 

نشانۀ نوشتاری، همراهی کلمۀ کوثر به معنای چشمه ای 

جوشــان در بهشت با سبو را نشان می دهد. شأن نزول این 

آیــات را برای حضــور مبارکۀ حرضت فاطمــۀ الزهرا)س( 

دانسته اند و مفهوم کلّی آیات هدیۀ کوثر به پیامرب است و 

دعوت به مناز و قربانی و تذکّر تباهی نهایی دشمنان است. 

همۀ این مفاهیم با مفهوم برکت هامهنگ است. پس یک 

عنــرص تصویری زنانه و مؤنّث با مفهوم باروری در فرهنگ 

کهن ایران که با مفهوم آب عجین است در این تصویر مزیّن 

به نام کوثر) آب( و مفهوم برکت است. چرا که َمثل فاطمۀ 

زهرا)س( هامنند چشمه ای است که همواره جوشان است 

و این مفهوم با شــجرۀ طیبه که آغاز آن فاطمۀ زهرا)س( و 

شــاخه های آن ۱۲ امام از فرزندان اوست هامهنگ است. 

دو برگ از دهنۀ گلدان رسچشمه می گیرد کلمۀ "یا حق" بر 

آن نگاشــته شده است و در میان این دو برگ، نزدیک ترین 

نشــانۀ تصویری، گل آفتابگردانی است که نشانۀ نوشتاری 

"فاطمــه بنت رســول الله)س(" بر آن حک شــده اســت. 

این گل منشــأ شــاخه هایی اســت که گل هایی را در میان 

گرفته اند و نام گل ها اســامی امئۀ اطهــار)ع( در اطراف و 

نام علی بن ابی طالب و محّمد رســول الله و حجةابن الحسن 

در محور مرکزی اســت که جهت آن اشاره به نام خدا دارد. 

گل ها هدایت گر چشم به نقطۀ اصلی تابلو یعنی کلمۀ الله 

است. 

نشــانۀ منادیــن دیگــر، گل آفتابگردان اســت. این گل 

مناد پرســتش و شیدایی اســت؛ زیرا بنده وار تابع خورشید 

اســت)کوپر،۱۳۸۶،۱۸( از این رو از نشانه هایی است که با 

خورشید و نور ارتباط تنگاتنگی دارد. امئۀ اطهار)ع( از آنجا 

که تجلّیات الهی هســتند، با نشانه های تصویری مرتبط با 

نور و روشنی)گل آفتابگردان( همراهند. 

در این تابلو فرش، نزدیک ترین نشانۀ تصویری به سبو، 

گل آفتابگردانی اســت که مزیّن به نــام حرضت زهرا)س( 

اســت. ایــن گل تنها گل آفتابگردانی اســت که با اســامی 

پروردگار در ســورۀ نور، احاطه شده است )نور فوق نـــور، 

نور بعد کل، یا مقدرالنور، یا کبیرالنور( )تصویر ۲(. 

چند نکتۀ مهم دربارۀ نقش پردازی سبو و گل آفتابگردان 

و نشانه های نوشتاری موجود بر آن قابل تأمل است:

۱- نشــانۀ سبو و نام حرضت زهرا)س( در پایین صفحه 

ارجحیت این مناد تصویری و نشــانۀ نوشــتاری را به دیگر 

نشــانه ها نشــان می دهد و می توان از آن با نام نشانه های 

تصویری بنیادین یا آغازین یاد کرد.

۲- تقــّدم این نشــانه های تصویــری از نظــر مفهوم، 

هامهنگ با تقّدم نشانه های نوشتاری بر آن نسبت به سایر 

نشانه هاست.

۳-این نشانۀ تصویری سنگین ترین سطح و نقطۀ جلب 

توّجه صفحه است.

۴- این نشانه های تصویری با اسامی نام خداوند ارتباط 

تنگاتنگی دارد؛ به ویژه گل آفتابگردان مزیّن به نام حرضت 

فاطمه زهرا)س( با آیاتی از نور احاطه شده است. 

5- در ایــن تصویر بعضی از اعداد مقّدس شــیعی نیز 

به چشــم می خورد. عدد یک منــاد یگانگی، وحدت و آغاز 

)ســبو و تک درخت، عدد یک را تداعی می کنند( در میان 

اقوام باســتانی عدد یک مناد وحدت نخســتین، آغاز امور 

و آفریننــدۀ مجموع امکانات اســت)بهزادی، ۱۳۸۴،۳۹۱(. 

عدد 5، نشــانۀ پنج تن مقّدس )گلربگ های اطراف گل های 

آفتابگــردان عدد پنج را تداعی می کننــد( و عدد ۱۲ و ۱۴ 

)تعداد گل های آفتابگردان( نشانۀ چهاره معصوم و دوازده 

امام است.

برای تفســیر مفاهیــم ضمنی این نــوع ارتباط برصی 

نشــانه ها می توان به مطالبی از هانری کربن اشاره کرد که 

به تفصیل در کتاب ارض ملکوت به آن پرداخته است. 

در این تصویر نام فاطمه زهرا آغاز حرکت درخت است 

تصویر ۱ –ساختار تابلو فرش شجرۀ  طیبه 
تصویر ۲ سبو مزین به سوره ی کوثر و نام حرضت 

فاطمه زهرا همراه با یا مقدر النور، یا نور بعد کل نور، یا 

نور فوق کل نور 



و ســبو مزیّن به ســورۀ کوثر، نزدیک ترین نشانۀ تصویری 

به نام فاطمه زهرا)س( اســت. به عبــارت دیگر اّولین گل 

آفتابگــردان مزیّن بــه نام حرضت زهرا)س( اســت. کربن، 

فاطمۀ زهــرا)س( را بنیاد و آغــاز ارض مافوق ملکوت یاد 

کرده است:»فاطمه در هیأت الهوت، به منزلۀ ارض مافوق 

ملکــوت که بنیاد و ســنگ زیر بنای آن اســت و در زمین 

عــامل خاک بــه منزلۀ دخرت و روح پیغمــرب)ص( و به عنوان 

بخشــندۀ اصل و منشا به کســانی )است( که به نوبۀ خود 

نفس پیغمربند یعنی سلسلۀ دوازده امام. وی تجلّی الهی و 

والیت است. وی جمع النورین، برخوردگاه دو نور پیغمربی 

و نور والیت است. به واسطۀ اوست که خلقت از مبدأ امر 

بالطبع حکیامنه است و امامان صاحبان حکمتی هستند که 

به پیروان و شــیعیان خود منتقــل می کند؛ زیرا حکمت در 

نفس است«)کربن ،۱۳۸۷ ،۱۴۴(. در این منت، کربن، فاطمه 

زهرا)س( را جمع النورین، برخوردگاه نور والیت و پیغمربی 

می دانــد و از این جهت می توان دلیــل احاطۀ نام فاطمه 

زهرا)س( را با اســامی و القاب خداوند در ســورۀ نور بیان 

کرد. به نظر کربن "مقام فاطمه به درســت برابر با صورت 

خورشــید است، که خورشید بدون آن نه تابندگی دارد و نه 

حرارت. به همین ســبب است که به فاطمه، نامی منسوب 

به خورشید داده اند. فاطمه زهرا)س( فاطمۀ تابناک، فروزان. 

کلیۀ عوامل با این نور فاطمه)س( تشکیل شده است" )کربن، 

۱۳۸۷،۱۴۰(. کربن در جای دیگری مطلبی را نوشــته است 

که می تواند  چرایی تقّدم نشانۀ تصویری و نوشتاری فاطمه 

زهرا)س( نسبت به امئه و حتّی پیامرب اکرم)ص( در این قالی 

را تبیین کند: "امئۀ اثنی عرش)ع( که وظیفۀ ارشــاد معنوی 

و والیــت را پس از رســالت پیغمرب)حــرضت محّمد)ص(( 

عهده دار شده اند، شخص پیغمرب)ص( و دخرتش فاطمه)س( 

که رسسلســله و اصل دودمان بوده اند، این هیأت چهارده 

معصــوم، نه تنهــا از نظر ظهــور عارضی، موقّت شــخص 

آنــان در این دنیا، بلکه از جهــت واقعیت وجودهای ازلی 

و ابــدی و پیش از این عامل، نیز مورد تأّمل واقع شــده اند. 

ذات آنان اساســاً در زمرۀ تجلّیات الهی اســت. آنان اسام و 

صفــات الهی اند«) هامن،۱۳۴( بنابراین، دوازده امام)ع( در 

ذات ربانــی خود با پیغمــرب)ص( و فاطمه زهرا)س( هیأت 

چهارده معصوم را تشکیل می دهند )هامن(. موقع و مقام 

و نقــش حرضت فاطمه)س( در این هیأت، مفهومی برتر و 

مقّدم دارد) هامن، ۱۳5(. بدون شخص فاطمه)ع( نه تجلّی 

امامت وجود خواهد داشــت و نــه والیت امام؛ زیرا هیأت 

ایــن وجودهای نــوری هامن مکان غیب الهی اســت. نور 

آنان به ذات، نور الهی اســت. لطافت آنها به آن نور امکان 

شفافیت می دهد، بی آنکه چیزی از آن را به عنوان خویشنت 

خویش آنان نگاه بدارد )کربن،۱۳۸۷،۱۳۹(.

هانری کربن مقام فاطمه زهرا)س( را مقّدم بر پیامربان 

می داند:

»مقام حــرضت فاطمه)س( هامن مرتبــت تجلّی آنان 

اســت، چراکه مرتبت وجودی او هامن مرتبت نفس است، 

در هر مرتبه از وجود و نیز مرتبت وجودی فاطمه، سوفیا، 

صــورت دوم کلیت مدارج معرفت و حکمــت عالیه بدان 

درجه از متامیت اســت که مقام و تقــّدم پیغامربان از نظر 

معرفــت خدا، به آنان از حرضت فاطمه)س( منوط اســت. 

اینــان که خود، در بین یکصد و بیســت و چهار هزار نبی 

عالی مقام تــر بودنــد، آنان که پیش از حــرضت محّمد)ص( 

رســالت الهی یافتند تا کتاب آســامنی را ظاهر سازند. آنان 

خود هنوز هم از مقام حرضت فاطمه –سوفیا- فروترند. چرا 

که جمیع معارف آنان، وحی ها و قدرت های معجزات آنان 

از حرضت فاطمه)س( ناشی می شود؛ زیرا فاطمه – سوفیا- 

لوح محفوظ است.«)هامن،۱۴۱(.

نتیجه گیری:
ساختار کلّی تابلو فرش شجرۀ طیبه در مجموعۀ آستان 

قــدس رضــوی، تعامل هامهنگ و همســوی نشــانه های 

نوشــتاری وتصویری موجود در قالی شــجرۀ طیبه را نشان 

می دهد. این اثر مناینده ای از تفّکر و باورهای شیعی هرنمند 

همراه با ســواد برصی برگرفته از هرنهای کهن و هرن سّنتی 

ایرانی – اســالمی اســت. در اثر حارض نشــانه ها و منادها 

حضــوری فّعال و وحدتی ارگانیک را به منایش گذاشــته اند 

به شــکلی که ترکیب فرم و نشانه ها هم سو و هامهنگ با 

مفاهیم ضمنی آنهاست. این همسویی در ترکیب و چیدمان 

گل هــا، جهت روبه باالی درخت مرکــزی و حرکت برگ ها 

به خوبی مشــاهده می شــود که همگی جهت چشم را از 

نقطۀ پایینی اثر به نقطۀ باالی اثر که رأس محراب و کلمۀ 

الله است، هدایت می کند. در این اثر، نشانۀ تصویری سبو 

سنگین ترین وزن برصی را در پایین صفحه ایجاد کرده است 

و نقطــۀ آغاز حرکت روبه باالی تصویر اســت. حرکتی که 

به نام الله، نام خداوند متعال منتهی می شــود. این نشــانه 

از نظــر منادیــن در هرن کهــن ایران مناد برکت اســت و با 

مفهوم بــاروری، فراوانی و حیات بخشــی ارتباط تنگاتنگی 

دارد. همین مفهوم را در آیه ای که زینت بخش ســبو است 

می توان دریافت. ســورۀ کوثر که شأن نزول آن را مفرسین 

تولّد حرضت فاطمه زهرا)س( دانســته اند و مفهوم کلّی آن 

هدیــۀ کوثر به پیامــرب و دعوت به منــاز و قربانی و تذکّر 

تباهی نهایی دشــمنان است. این ســبو آغاز طرح است و 

آغاز روایتی تصویری و نوشــتاری و منادیــن متأثّر از تفّکر 

شیعی که چشم را از پایین به باال سوق می دهد، به واسطۀ 

چیدمان شــکل ها، گل ها، شاخه ها، برگ ها و محراب، تفّکر 

انســان شــیعه را با نام امئه اطهار)ص( به ســمت خداوند 

هدایت می کند. نزدیک ترین نشانۀ نوشتاری به سبو و آغاز 

شــاخ و برگ گرفنت طرح درختی شــجرۀ طیبه، طرح غالب 

اثر، نام حرضت فاطمه زهرا)س( است. این نشانۀ نوشتاری 

مقــّدم بر نــام حــرضت رســول)ص( و علی بن ابی طالب و 

دیگر امئه اســت. نزدیکی آن به ســبو واضح است. فاطمه 

زهرا)س( چون کوثر اســت، چشمه ای جوشان در بهشت و 

هدیــۀ خداوند بر پیغمرب و مــادر و رس آغاز والیت دوازده 

امام شــیعه. از این رو مناد برکت است و چشمه ای جوشان 

که از آن دشــمنان به تباهی کشــیده خواهند شد )درختی 

که در این فرش با نام فاطمه آغاز شــد، منتهی به نام قائم 

آل محّمد)ع( است که دوران ظهورش نابودی فساد و تباهی 

و دشــمنی اســت به همین جهت تصویرگری شجرۀ طیبه 

هامهنگ با آیۀ آخر سورۀ کوثر است.(

نشأت گرفنت درختی که مزیّن به اسامی امئۀ اطهار)ع( 

اســت نیز با جایــگاه معنــوی و زمینی فاطمــه زهرا)س( 

هامهنــگ اســت. در ایــن قالی برخــی از اعــداد مقّدس 

شــیعی نیز به چشــم می خــورد. عدد یک منــاد وحدت و 

یگانگی و آغاز )ســبو و تک درخت(، عدد 5 نشانۀ پنج تن 

آل عبا)گلربگ هــا غالباً عدد پنــج را تداعی می کنند( و عدد 

۱۲ و ۱۴ )تعداد گل های آفتابگردان( نشــانۀ دوازده امام و 

چهارده معصوم است. متام عنارص، نشانه ها و منادها و حتّی 

شــیوۀ چیدمان و ترکیب بندی اثر مطابق با خاســتگاه های 

تفّکر و باور شیعی است. 
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مقّدمه:
هرن کاشی کاری از مهم ترین تزیینات وابسته به معامری 

در هرن ایران دورۀ اســالمی اســت. مجموعــۀ بناهای حرم 

مطهــر امام رضــا علیه الّســالم در طول تاریــخ خود مورد 

توّجــه معــامران و هرنمندان بوده اســت. کاشــی کاری به 

عنوان هرن تزیینی غالب در مناهای بیرونی و برخی مناهای 

داخلی مجموعۀ  معامری حرم شــناخته می شود به طوری 

که ســطحی از مناها و بدنه های حــرم را منی توان یافت که 

عاری از کاشی کاری باشــد. اّولین کاشی ها در روضۀ منّوره 

و محراب هــای آن در اوایل قرن ششــم همزمــان با دورۀ 

سلجوقی به شــکل کاشی زّرین فام ســاخته شد. در دورۀ 

تیموری شاهد اوج اعتالی کاشی معرق در مسجد گوهرشاد 

هســتیم. همزمان با ساخت صحن عتیق در سدۀ یازده در 

عرص صفوی کاشی معرق و هفت رنگی جایگاه خود را در 

تزیین مناهای بیرونی صحن و رواق گنبد الله وردی خان پیدا 

کرد. در عرص قاجار کاشی های هفت رنگ با طرح های گل و 

بوته، گل فرنگ و پرنده برای تزیین صحن نو)آزادی( به کار 

رفت. تا کنون در پژوهش های تخّصصی این حوزه بیشرت به 

کاشــی کاری ادوار تاریخی پرداخته شده و کمرت کاشی های 

معارص مورد توّجه واقع شــده اســت. در این مقاله برآنیم 

تا ســبک ها و انواع کاشــی های معارص به کار رفته در حرم 

مطهر را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.

تحّوالت معامری حرم در دورۀ معارص
الزم است قبل از پرداخنت به موضوع کاشی کاری معارص، 

نگاهی گذرا به تحواّلت معامری حرم در عرص حارض داشــته 

باشیم. در دوران معارص که خود دو دورۀ زمانی قبل و بعد از 

انقالب اسالمی را شامل می  شود، تحواّلت ساختاری زیادی در 

عرصۀ معامری حرم مطهر روی داده است. 

در دورۀ  پهلــوی، مقــارن ســال ۱۳5۴ش. تخریب  های 

گســرتده و بی  مالحظه  ای صورت   گرفت )ســعادت، ۱۹۷۶: 

5۳؛  عطــاردی، ۱۳۷۱: ۱۶۳(. به احتــامل قوی آثاری که در 

آن دوره تخریب شــده، اعم از مــدارس علمیه، تیمچه  ها، 

کاروانرساهــا و خانه  های تاریخی، خود دارای کاشــی های 

باارزشی بوده  اند. متأسفانه هیچ سند تصویری که وضعیت 

آن بناها را از نظر کاشــی کاری   معلوم کند، وجود ندارد. از 

جمله بناهایی که متأسفانه در دهه های اخیر تخریب شد و 

رواق دارالوالیه به جای آن ساخته شد، مدرسۀ باالرس از آثار 

دوران تیموری بود. برنارد اوکین در کتاب معامری تیموری 

در خراسان رشح مبســوتی از بنا و تزیینات کاشی آن ارایه 

داده است)اوکین،۱۳۸۶: ۷۹۳(. 

در دوران پــس از انقــالب اســالمی، صحن  هــای جدید 

ســاخته   شــده، محل و عرصه  ای برای هرنمنایــی هرنمندان 

کاشــی کار بوده اســت. صحن های قدس، جمهوری اسالمی، 

جامــع رضوی، هدایت، غدیر و کوثر؛ ســاختامن کتابخانه و 

رواق های جدیداالحداث دارالحجه، دارالوالیه، دارالحکمه و 

دارالهدایه ازجمله آثار پس از انقالب اســت. از بین رواق ها 

فقط رواق دارالحکمه دارای کاشــی کاری اســت و رواق های 

دیگر کاشی کاری مخترصی دارند؛ اّما صحن  های نام برده شده 

و صحــن امام خمینی که در ســال های اخیر به رواق تبدیل 

شد، دارای تزیینات مفّصل کاشی های معرق و معقلی است. 

کاشی کاری معارص در رواق های تاریخی
تعــدادی از رواق های قدیمی اماکــن مترّبکه در دوران 

معارص کاشی کاری شــده  اند. برخی از این کاشی ها به جای 

آینه کاری  های ســابق دورۀ  قاجار ســاخته شــده  اند؛ مانند 

روضــۀ  منّوره کــه دارای آینه کاری  هایی به ســبک قاجاری 

بــوده۱ و در ســال های ۱۳۴۴-۱۳۴5ش. آینه  ها برداشــته و 

کاشــی کاری   شده است )آســتان قدس رضوی دیروز امروز، 

۱۳5۶: ۱۲۳(. رواق دارالضیافه نیز که بخشی از آن در اصل 

کاشــی داشــته و بخش اعظم آن آینه کاری بوده است، در 

ســال ۱۳5۰ش. متاماً با کاشــی معرق پوشانده شد. مسجد 

باالرس در ســال ۱۳۴5ش. با کاشی کاری معرق زینت   یافت. 

رواق دارالذکــر کــه در واقع حیاط مدرســۀ علی نقی میرزا 

بوده اســت، در ســال ۱۳55ش. با کاشی های معرق نفیس 

آراســته   شد.)تصویر۱( رواق دارالشکر نیز در سال ۱۳۸۶ق. 

کاشی کاری گردید) مؤمتن،۱۳۴۸: ۱۴۰(.

گونه شناسی و بررسی 
کاشی کاری حرم مطهر رضوی 

در دوران معارص

چکیده:

از جمله مهم ترین تزیینات معامری حرم مطهر امام رضا علیه الّسالم، هرن 

کاشــی کاری اســت. منظور ما در این مقاله از کاشی کاری معارص شامل 

آثاری اســت که پس از دوران قاجار تا کنون ســاخته شــده است. شاید 

رسیدن به یک تقسیم بندی و شاکلۀ مشخص در گونه شناسی این کاشی ها 

کار چندان آســانی نباشد چرا که به تناسب فضا از روش ها و سبک هایی 

متعّدد در خلق این آثار بهره گرفته شده است. در مجموع برخی از این 

آثار کامالً با ســبک های تیموری و صفوی سازگارند و برخی دیگر که در 

فضاهای نوســاز قرار گرفته اند بیشرت سالیق روز را به خود گرفته اند. در 

منونه ســازی و جایگزینی کاشی های نو به جای کاشی های فرسوده غالباً 

پیــروی و الگوبــرداری از طرح و رنگ اصیل اثر مّد نظر بوده اســت. در 

کاشی کاری معارص به طرزی آشکار از طرح ها و شیوه های سایه پردازی و 

گل فرنگی های قاجاری پرهیز شده و در عوض پایبندی به سبک و سیاق 

دورۀ صفوی بسیار مشهود است.

* کارشناس ارشد مرّمت آثار تاریخی 
Hkhorshidi2733@gmail.com

هادی خورشیدی*
تصویر۱: منای کاشی کاری رواق دارالذکر، 

کاشی کاری معارص



کاشی کاری صحن ها و فضاهای ارتباطی جدید
 راهروهــای ارتباطــی بیــن صحن عتیق و بســت باال 

و پاییــن، راهروی ارتباطی بین بســت پایین و صحن نو و 

راهروهــای ارتباطــی صحن نو به  ســوی رواق امام خمینی 

از دیگر مجموعه  های کاشــی معرق معارص است.  مناهای 

صحن جمهوری اسالمی، قدس و جامع رضوی غالباً با کاشی 

معرق پوشــش یافته است اّما در صحن های جدیدتر شامل 

صحن هدایت، غدیر و کوثر بیشــرت مناســازی ها با کاشــی 

معقلی زینت یافته است. در رسدر ایوان جنوبی صحن نو، 

بخش دیگری از کاشــی کاری معرق با طرح  های نوین اجرا 

گردیده است.)تصویر۲( 

ایوان بزرگ جنوبی صحن جامع رضوی )ایوان ولی عرص( 

کــه هم اکنــون )۱۳۹۲( کارهای نهایی کاشــی کاری آن در 

حال انجام اســت، متاماً با مقرنس  های بسیار پرکار و عظیم 

پوشانده شده که در نوع خود کم نظیر است. 

در مجموع ســطوح وســیعی از مناهای جدید با کاشی 

معرق، معقلی و تا اندازه ای کمرت با کاشــی هفت رنگ زینت 

یافته است. از کاشی زیررنگی تقریباً استفاده منی  شود؛ مگر 

در موارد بسیار خاص و سفارشی، مانند جایگزینی کاشی های 

زّرین فام  روضۀ منّوره با کاشــی زیررنگی مشابه. از کاشی با 

طــرح گل وبوته )گل فرنگ( به شــیوۀ  معــارص در فضاهای 

محدودی از قبیل ورودی  های حرم مطهر استفاده شده است. 

منونۀ بسیار نادر و قابل توّجه در سال ها  ی اخیر، احیای 

کاشی های زّرین فام،  به منظور تزیین فضای رسداب مقّدس 

حرضت رضا علیه  الّســالم اســت. این کاشــی های نفیس به 

دست استاد مهدی قانبیگی، از استادان معارص سفال ایران 

ساخته  شده است )مصاحبه با مهدی قانبیگی، ۱۳۹۰(.

در مجموع در دوران معارص، هرن کاشــی کاری به عنوان 

تزیین غالب در معامری فضاهای بیرونی و مناهای خارجی 

بناها شناخته می  شــود. در مناهای داخلی رواق های جدید 

دارالوالیــه، دارالحجــه و دارالهدایــه و فضاهــای داخلــی 

کتابخانــۀ  مرکزی، بیشــرت از گچ بری، آینه کاری و نقاشــی 

استفاده شده است. 

هــرن کاشــی کاری معارص با ســابقه و پشــتوانۀ عظیم 

فرهنگــی و تاریخی خود،  به ویــژه در مجموعۀ حرم مطهر 

رضوی توانســته به خوبــی میراث  دار فرهنــگ و هرن غنی 

گذشتگان باشد.

ویژگی ها و سیر تحّوالت کاشی کاری معارص 
شاید برشمردن ویژگی  هایی مشــّخص برای کاشی های 

دوران معــارص کار چندان ســاده  ای نباشــد؛ چــرا که این 

کاشی ها در هر ناحیه از مجموعه بناهای حرم مطهر دارای 

شــاخص  ها و ویژگی  های خاص خود اســت و بنا به هدفی 

که مورد نظر بوده و عرصۀ آزادی عمل طراح و کاشی ســاز، 

متفاوت اســت. در برخی رواق هــا و فضاها که جایگزینی 

کاشــی قدیمی با کاشــی نو مورد نظر بوده، طرح گذشــته 

برداشــته شــده و هامن طرح با کاشی های جدید ساخته و 

نصب شــده است. در مواردی نیز تغییراتی در طرح و رنگ 

اتفاق افتاده اســت؛ مانند تغییرات عمــده  ای که در طرح 

کاشی های گنبد مسجد گوهر شــاد و قسمت باالیی منارۀ 

آن روی داده است۲. 

در تعدادی از رواق های تاریخی مانند کاشی های روضۀ 

منّوره، مسجد باالرس و رواق دارالضیافه، طرح و اجرا بسیار 

اصیــل و زیبــا و پرکار انجام پذیرفته اســت. در این فضاها 

به ســبب قدمت و ارتباط آن با فضاهای کاشــی  کاری شده، 

کاشــی های بســیار اصیل )از نظر طرح و رنــگ( با حفظ 

ســّنت  ها و ســبک  های کاشــی دورۀ صفوی اجرا شده  اند.

)تصویر۳(

 رواق دارالضیافه خود از آثار دورۀ نارصی است که سطح 

دیوارهای آن با آینه کاری  های قاجار پوشیده بود، اّما پوشش 

ضلع غربی آن که در واقع رسدر ورودی گنبد الله وردی خان 

است، با کاشی های معرق نفیس عرص صفوی پوشیده شده 

بود. بنابراین بخشی از رواق آینه کاری قاجاری و یک جانب 

آن کاشی کاری صفوی بود. در حدود سال های ۱۳5۰ش. پس 

از تعمیرات کلّی و ســازه  ای، آینه  ها برچیده شد و با حفظ 

سبک و سیاق کاشــی های صفوِی گنبد الله وردی خان، متام 

ســطوح داخلی بنا با کاشی های معرق   پوشانده شد )آستان 

قدس دیروز و امروز، ۱۳5۶: 5۶(.)تصویر۴(

 روضۀ  منــّوره نیز در دورۀ  قاجار   آینه کاری   شــده بود 

که در ســال های ۱۳۴۴-۱۳۴5ش. آینه کاری های آن برچیده 

)آســتان قدس دیروز و امروز، ۱۳5۶: ۸۱( و سطح دیوارها 

در متامی چهارصّفۀ گنبدخانه از باالی کتیبۀ  سنگی )منبت 

نســتعلیق( تا زیر کتیبۀ  ثلث علیرضا عباسی، با کاشی های 

معرق بسیار زیبا و پرکار پوشانده شد. طرح این کاشی ها را 

نقوش گره و اسلیمی و ختایی تشکیل می  دهد و گره شش 

و شمســه، در منای اصلی و گره شــش و طبل که برداشتی 

از نقش کاشــی های قدیمی ازاره اســت، در زیر طاق های 

چهارگانه اجرا شده است.)تصویر5(

مدرســۀ علی نقی میرزا در ســال ۱۳55ش. با تغییراتی 

تبدیل به فضای زیارتی   شد و متامی سطوح آن از باالی ازاره 

و متامی ســقف آن با کاشــی معرق پرنقش و زیبا پوشانده 

 شــد. سقف آن طاســه  بندی گردید و چهار کنج هر طاسه، 

با مقرنس  های بســیار زیبا و کاربندی  های پوشیده با کاشی 

تزیین شــد. ســقف رواق دارالشــکر نیز که آینه کاری بود، 

پس از پیروزی انقالب با کاشی های معرق نفیس جایگزین 

شد)عطاردی، ۱۳۷۱: ۲۸۰(. )تصویر۶(

تصویر۲: منای کاشی کاری رسدر ایوان 

جنوبی صحن نو، دورۀ معارص

تصویر۳: قاب کاشی معرق به سبک صفوی، مسجد باالرس، دورۀ معارص

تصویر۴: کاشی کاری رواق دارالضیافه، یک صّفۀ آن متعلّق به عرص صفوی 

بوده و بقیۀ صّفه ها در دورۀ معارص به هامن ســبک صفوی کاشی کاری 

شــده است. )تصویر از آرشــیو مرکز اسناد و مطبوعات کتابخانۀ  مرکزی 

آستان قدس رضوی(

تصویر5: کاشی کاری روضۀ منّوره، دورۀ معارص

تصویر۶: کاشی کاری رواق دارالشکر، دورۀ معارص



در دورۀ  معارص از کاشی هفت رنگ بسیار کمرت استفاده 

شده اســت. شاید این دیدگاه که کاشــی معرق از ارزش و 

اعتبار هرنی باالتری برخوردار است، باعث استفادۀ  اندک از 

کاشی هفت رنگ و رواج عام کاشی معرق شده باشد. دلیل 

دیگری که می  توان برای این موضوع فرض کرد، شاید سوابق 

رنگ پریدگی کاشــی های هفت رنگ در گذشته باشد. آنچه 

از کاشی های هفت رنگ دورۀ  صفوی در صحن عتیق اصیل 

باقــی مانده، رنگ پریده شــده  اند. کاشــی های هفت رنگ 

قاجاری صحن نو نیز رنگ پریده اســت و حتّی کاشی های 

بسیار متأّخر رسدر ایوان ساعت، از سمت بست باال خیابان، 

که خود جایگزین کاشــی های هفت رنگی صفوی شده اند، 

رنگ پریدگــی پیــدا کرده  اند. به همین دلیــل در دهه  های 

گذشته بخش اعظم آن ها با کاشی های جدید هفت رنگ و 

حتّی معرق جایگزین شده  اند. 

این ســوابق کــه نیاز به مرّمت و تعویض کاشــی ها در 

سال های بعد را در پی داشته، باعث شده رغبتی به استفاده 

از کاشــی هفت رنگ،  علی رغم هزینۀ  تولید پایین آن وجود 

نداشــته باشــد؛ تا جایی که در دهۀ  پنجاه شمسی پس از 

برداشنت کاشــی های هفت رنگ قاجاری ایوان طالی نارصی 

در صحن نو، آن را با کاشی معرق جدید بازسازی و نوسازی 

کردند )آســتان قــدس دیــروز و امــروز، ۱۳5۶: ۱۰۱(. این 

عقیده تا جایی پیش رفت که در بخش  هایی از ایوان جنوبی 

صحن نو طرح  های گل رسخی )گل فرنگی( قاجاری با کاشی 

معرق اجرا شده که در نوع خود ابداع و نوآوری به حساب 

می  آید.)تصویر۷( در کاشی های هفت رنگ معارص با طرح 

گل رسخ)گل فرنگی( بســیار کم اســتفاده شده است. یک 

منونۀ نادر از این دست در ورودی های جدید حرم مطهر در 

بست های باال و پایین است.)تصویر۸(  

از ویژگی    های بسیار شاخص کاشی های معرق معارص، 

تنــّوع رنگی آنهاســت. کاشــی های قدیمی طیــف رنگی 

محدودتری، شــامل الجوردی، فیروزه  ای، سفید، سیاه، سبز 

یشــمی، حنایی )تغاری( و در کاشــی های صفــوی زرد اکر 

داشــتند؛ اّما در کاشــی های معارص باید به این فهرســت، 

رنگ های ســبز روشن، آبی روشــن، نخودی، زرد، زرشکی و 

طالیی را افزود. 

رنگ زرد در برخی مناسازی  ها، مانند بخشی از کاشی های 

معرق صحن جمهوری اســالمی، بــه نارنجی هم متایل پیدا 

کرده اســت. رنگ زمینۀ  قاب ها نیز در کاشــی های معارص 

بسیار متنّوع شده و از رنگ های الجوردی، فیروزه  ای، سفید 

و زرد به عنوان زمینۀ قاب ها اســتفاده شــده اســت؛ مانند 

پشــت بغل  های ایوانچه  ها در صحــن جامع که از هر چهار 

رنگ به عنوان زمینۀ  استفاده شده است.)تصویر۹و۱۰( 

در رواق جدیداالحداث دارالحکمه که در سال ۱۳۸۸ش. 

به امتام رسیده، برخالف رواق ها و فضاهای قدیم و جدید، 

رنگ زمینۀ  کاشــی ها از باالی ازاره تا انتهای ســقف، کرم و 

نخودی روشن است. 

رنگ طالیی به ندرت و در چند ناحیه اســتفاده شــده 

اســت. یکی در ایوان عباســی صحن عتیق کــه نام مبارک 

حــرضت رضــا علیه الّســالم بــه خط ثلــث در آنجــا درج 

است)تصویر۱۱( و دیگر در باالی پنجره فوالد هامن صحن 

کــه صلوات خاصۀ حرضت رضا علیه الّســالم با رنگ طالیی 

به خط نســتعلیق بر روی کاشی معرق اجرا شده است. در 

ایوان جنوبی صحن جامع نیز در کاشی های معرق از رنگ 

طالیی به وفور استفاده شده است. 

به کارگیری رنگ طالیی به این شــکل در کاشــی معرق 

سابقه نداشته و فقط در دورۀ  تیموری در کاشی هفت رنگ 

به شیوه ای متفاوت از ورق طال استفاده شده است. 

ابتکار عمل بسیار جالبی که در کاشی های معرق معارص 

به عنوان یک شــیوۀ نوین و ابداعی تجلّی یافته، استفاده از 

قطعات برجستۀ  برنزی طالاندود در بین کاشی هاست. در 

واقع این فن را باید تلفیق فلز و کاشی معرق نامید. در این 

روش قسمت  های کتیبه ای  برجسته و طالیی  اند و در میان 

زمینۀ  کاشــی معرق واقع شده  اند. این شــیوه که طبعاً در 

تاریخ کاشی  سازی معارص ایران اهّمیت خاصی دارد، ظاهراً 

پیش تر سابقه نداشته و نخســتین بار در کاشی های روضۀ 

 منّوره و ســپس در بخش  هایی از صحن جمهوری اسالمی و 

به ویژه ایوان طالی آن استفاده شده است.)تصویر۱۲(

 

در دورۀ  معــارص از نظــر طراحی ابداعــات نوینی در 

کاشــی ها مشــاهده می  شود؛ اســلیمی  های دهن اژدری با 

پیچ ها و چنگ  های فراوان کاربرد وســیعی پیدا کرده است 

که به نظر می  رســد از طرح قالی الهام گرفته شــده باشد. 

منونۀ  چنین طرح  هایی در منای بیرونی ایوان جنوبی صحن 

نو مشاهده می  شود. ظاهراً طراحی کاشی های این رسدر به 

دست توانای مرحوم استاد محمدحسن رضوان، کتیبه نویس 

و طراح معارص آستان قدس انجام یافته است.)تصویر۱۳(

 همچنین کاربرد وســیع  تر نقــوش حیوانی در  ترکیب با 

طرح  های اسلیمی و ختایی و قاب های گلدانی از شاخص  های 

طراحی کاشی های معرق است. طرح  های حیوانی عبارت اند 

از: نقش طوطی، لک لک، ســیمرغ، طــاووس، اژدها، آهو و 

ماهــی. این نقش ها که به ویژه در قاب های طاق منادار پایۀ 

ایوان  هــا اجرا شــده  اند، در ورودی ایــوان رشقی و جنوبی 

صحن نو)تصویر۱۴( و در صحن جمهوری اســالمی و ایوان 

شاملی صحن قدس)تصویر۱5(، مشاهده می  شود. همچنین 

در پشت بغل  ها در صحن جمهوری اسالمی از نقش سیمرغ 

استفاده شده است.

تصویر۷:کاشــی معرق با طــرح گل فرنگی الهام 

گرفته از کاشــی های هفت رنگ قاجــاری، ایوان 

جنوبی صحن نو، معارص، )تصویر از نگارنده(

تصویر۸: کاشی هفت رنگ با طرح گل فرنگ، ورودی های جدید باال و پایین 

خیابان، معارص، )تصویر از نگارنده(

تصویر۹: لچکی کاشی معرق زمینه سفید، صحن جامع، معارص، )تصویر 

از نگارنده(

تصویر۱۰: لچکی کاشــی معرق زمینــه زرد، صحن جامع رضوی، معارص، 

)تصویر از نگارنده(

تصویر۱۱: کتیبۀ ثلث به رنگ طالیی، دیوار انتهایی ایوان عباسی، صحن 

عتیق، معارص

تصویر۱۲: منای کاشی کاری ایوان طالی صحن جمهوری اسالمی، معارص، 

تلفیق سطوح برجستۀ طالیی با کاشی معرق

تصویر۱۳: قاب کاشی معرق با طرح اسلیمی دهن 

اژدری، منای ایوان صحن امام خمینی)رسدر ورودی 

جنوبی صحن نو(، معارص، این اثر زیبا به دست استاد 

محمد حسن رضوان طراحی شده است.

تصویر۱۴: کاشی معرق با طرح آهو، منای بیرونی ایوان رشقی، 

صحن نو، معارص

تصویر۱5: طرح پرنده، کاشی معرق، ایوان شاملی صحن 

قدس، معارص، )تصویر از نگارنده(



طــرح آهو در ورودی ایوان رشقی صحن نو )از ســمت 

بیرون( در چهارقاب، هرکدام دو آهو در مقابل هم و در دو 

طرف یک گلدان اســلیمی، اجرا شده است. در هامن قاب، 

گل رسخی هم کار شده است.)تصویر۱۴( طرح فرشته فقط 

در رسدر ورودی کتابخانۀ  مرکزی در بست باال خیابان دیده 

می  شــود. این طرح از طرح حاشیۀ قالی، معروف به هفت 

شــهر عشــق موجود در موزۀ فرش آستان قدس به طراحی 

محمود فرشــچیان و جعفر رشــتیان برداشت و الگوبرداری 

شده است. )تصویر۱۶( 

طرح  ها و   ترکیب نقوش در قاب های کاشی بیش از هر 

چیز وام دار سبک صفوی است. کتیبه  های خط ثلث، کوفی، 

نستعلیق و خطوط بنایی در رواق ها و صحن  های جدید به 

قلم هرنمندان معارص مانند محمدحسن رضوان، حبیب  الله 

فضائلی، ســیدمحمد حسینی موحد و نارص یعقوبی نوشته 

شــده  اند.)نعمتی و رزاقی،۱۳۹۱: ۴۷( بازنویسی کتیبه  های 

قدیمی غالباً کار مرحوم محمد حســن رضوان، کتیبه نویس 

شهیر آســتان قدس در دهه  های گذشته است.   ترکیب خط 

کوفی و ثلث در کتیبه  ها )به صورت کتیبۀ مادر و بچه(، در 

صحن  ها دیده می  شود. 

طرح هــای کاشــی معقلــی به ویــژه در صحن  هــای 

جدیداالحــداث جامــع، کوثــر و هدایــت و طاق هــای 

ورودی  های حرم مطهر اجرا شــده  اند که برخی از آن ها کار 

استاد محمود ماهرالنقش است. 

از نقــوش گره بــه وفور تقریباً در همه جا به تناســب 

فضا اســتفاده شــده اســت. نقوش گره به ویــژه در  ترکیب 

با طرح  های اســلیمی و ختایی، به شــکلی بسیار پرکار اجرا 

شده  اند. منونه  های آن عبارت اند از: طاق مناهای بست شیخ 

بهاءالدین در مســیر ورودی مسجد جامع گوهرشاد، بست 

باال خیابان، ایوان ورودی صحن جمهوری و صحن کوثر. 

کاشی های معرق مشبّک برای ایجاد پنجره  های مشبّک 

هم ســاخته شده  اند. ســابقۀ  این  ترکیب زیبا در حرم مطهر 

به عرص صفــوی )غرفه باالیی ایوان ســاعت صحن عتیق( 

بازمی  گــردد. برخــی از این پنجره  های کاشــی معرق دارای 

نقش اســلیمی گل دارند، ماننــد پنجره  هایی که برای تهویه 

در روضــۀ منّوره تعبیه شــده  اند و برخی دیگــر دارای گره 

هندســی مشبّک  اند؛ مانند قاب های معرق کاشی در بست 

شیخ بهاءالدین که به کتابخانه و شبستان  های مسجد جامع 

گوهرشاد راه می یابد.)تصویر۱۷(

 از ابتکارات بســیار جالب و قابل توّجه در کاشــی های 

معارص، اســتفاده از قطعات ســفالین بدون لعاب با نقش 

برجســتۀ قالبی )کاشــی مهری( در تلفیق با کاشــی معرق 

اســت. این شــیوه در منونه  هــای قدیمی به این شــکل در 

حرم مطهر سابقه نداشته اســت. طرح این کاشی ها که در 

منای بیرونی کتابخانۀ  مرکزی به وفور اســتفاده شــده، گره 

هندســی اســت و در آنجا برخی از آالت گره با منونه  های 

سفالین بدون لعاب و نقش برجستۀ  قالبی ساخته شده  اند.

)تصویر۱۸( این شیوه در منونه  های تاریخی پیش از تیموری 

در عرص ایلخانی بسیار مورد استفاده بوده است. 

کاشــی های معارص غالباً به شیوۀ  سّنتی و   تراش دستی 

ســاخته شــده  اند. تنها در صحن جامع به دلیل وسعت کار 

و محدودیــت زمانی برای تکمیل فضاها از روش ماشــینی 

)دستگاه واترجت( استفاده شــده است. کاشی های صحن 

جامــع از نظر جنس بدنه نیز ماشــینی بــوده و رسامیکی 

محســوب می  شوند. در شیوۀ  معارص تولید کاشی، برخالف 

گذشــته از مالت گچ استفاده نشــده و به منظور استحکام 

بیشــرت از مالت ماسه سیامن برای ســاختار پشتی کاشی ها 

استفاده   شــده اســت. این امر اگرچه برای فضاهای جدید 

قابل قبول است، اّما در بازسازی کاشی های قدیمی بایستی 

از مالت گچ استفاده شود تا هرگاه نیاز به مرّمت و بازپیرایی 

داشت، به راحتی امکان برگشت پذیری الحاقات وجود داشته 

باشــد؛ ضمن اینکه اصالــت مالت  هــای تاریخی مخدوش 

منی  شود. 

آســتان قدس رضوی از گذشته  های بســیار دور دارای 

کارگاه کاشــی کاری بوده اســت. کارگاه کاشی  سازی تا این 

اواخر در داخل حرم مطهر در محلی مابین ایوان نقاره خانه 

و ورودی مدرســۀ میرزا جعفــر در صحن عتیــق واقع بود 

و متامــی فّعالیت های تهیۀ مــواد اّولیــه ازجمله لعاب ها 

و رنگیزه  هــا، تهیۀ بدنه  های گلی و جســمی، رنگ آمیزی و 

نقاشی کاشی ها و ساخت کاشی معرق در این کارگاه انجام 

می  یافت.)تصویر۱۹( 

از ســال ۱۳۷۲ش. با تأسیس رشکت کاشی سّنتی قدس، 

متامی فّعالیت های کاشــی کاری از قبیل طراحی و ســاخت 

و تولیــد کاشــی در انــواع مختلــف معــرق، هفت رنگ، 

زیررنگــی و معقلــی در کارگاه هــای رشکت کاشــی انجام 

می شود. کارگاه های اصلی رشکت در روستای کنه بیست، در 

بیست کیلومرتی مشهد واقع است و کارگاه های کوچکی هم 

در محــدودۀ حرم مطهر وجود دارد. رشکت کاشــی عالوه بر 

تولید کاشی برای مجموعه ابنیۀ آستان قدس، سفارش هایی را 

نیز برای دیگر اماکن مذهبی و زیارتی به انجام رسانده است. 

رشکت کاشی سّنتی گوهرشــاد، وابسته به ادارۀ اوقاف 

و امور خیریۀ  خراســان، دیگر مرکزی اســت که کار مرّمت 

و بازســازی کاشی کاری های مســجد جامع گوهر شاد را به 

عهده داشــت. از آنجا که مســجد جامع گوهرشــاد دارای 

موقوفــات مســتقلی از حرم مطهــر اســت، ادارۀ امور آن 

هم تاســال ۱۳۸۰ش. به عهــده اداره اوقاف و امور خیریۀ  

خراســان بود و رشکت کاشی سّنتی گوهرشــاد برای تولید 

کاشی به همین منظور تأسیس گردید.

بحث و نتیجه گیری:
  بــا توّجه بــه مجموعه مباحث مطرح شــده می توان 

گونه ها و ســبک های متعّدد کاشی  کاری معارص را به رشح 

زیر ارایه داد:

1-سبک جایگزینی با حفظ اصالت طرح و رنگ:

در این روش هرنمند کاشــی کار در انتخاب طرح و رنگ 

کامالً به اصالت تاریخی اثر توّجه داشته است. این روش در 

مرّمت کاشی های قدیمی حرم در مسجد گوهرشاد، صحن 

عتیــق و ورودی هــای آن و رواق گنبد الله وردی خان لحاظ 

شــده است. این شــیوه در واقع شیوۀ ســّنتی در مرّمت و 

بازسازی کاشی های کهنه و آسیب دیدۀ قدیمی است. گاهی 

هم کاشی جایگزین شده از نظر کیفیت طرح و اجرا مشابه 

اصل در نیامده اســت؛ مانند آنچه در بازسازی رس اژدها در 

قاب کاشی هفت رنگ صفوی در صحن عتیق اتفاق افتاده 

است.)تصویر۲۰(

2-  سبک جایگزینی با عدم تقّید به طرح و رنگ:

در این روش کاشــی کار خود را ملــزم به حفظ طرح و 

رنگ و تکنیک اثر تاریخی ندانســته اســت. مانند آنچه در 

کاشــی کاری گنبد مســجد گوهرشــاد و میلۀ انتهایی منارۀ 

آن اتفاق افتاده اســت. همچنین در بازسازی و جایگزینی 

کاشــی های هفت رنگی قاجاری در ایــوان طالی نارصی در 

صحــن نو کــه آثــار دورۀ  قاجار را با کاشــی معرق جدید 

جایگزین کرده اند.

3-سبک وابسته به اصالت های صفوی:

این ســبک به خصوص در کاشــی کاری مناهای داخلی 

تاریخــی از قبیــل رواق دارالضیافه، دارالشــکر، دارالذکر، 

مسجد باالرس و روضۀ منّوره اجرا شده است. در این فضاها 

بــه خاطر تاریخی بودن و یا اتّصال به کاشــی های تاریخی 

عــرص صفوی و بــه خاطر هامهنگی و ایجــاد حس تداوم 

تاریخی ســبک طرح های اصیل اســلیمی و ختایی مد نظر 

قرار گرفته اســت. هرنمند طراح بیش از هر ســبکی وام دار 

طرح های اصیل دورۀ صفوی است.

۴- سبک پایه گلدانی همراه با طرح های جانوری:

این شــیوه به خصوص توّســط مرحوم محّمد حســن 

رضوان ابداع و شــیوع پیدا کرده اســت.)تصویر۲۱( وی از 

اســاتید برجستۀ کتیبه نویس و طراح کاشی در آستان قدس 

بود. ظاهراً و بر اســاس شــواهد موجود، وی در این شیوۀ 

طراحی کاشــی از طرح های جانــوری عرص صفوی در حرم 

مطهر الهام گرفته است. مانند قاب های کاشی هفت رنگ با 

طرح اژدها در صّفه های طرفین ایوان ســاعت صحن عتیق 

) تصویر۲۲( و یا نقوش طاووس در کاشــی های رواق گنبد 

الله وردی خان )تصویر۲۳( 

 

تصویر۱۶: کاشی معرق، رسدر ورودی کتابخانۀ مرکزی، 

معارص، این طرح هشــت فرشــته را در حال سجده بر 

گرد یک شمسه نشان می دهد .در وسط شمسه عبارت 

محّمد و علی)ع( با خط بنایی اجرا شده است. )تصویر 

از نگارنده(

تصویر۱۷: کاشی معرق مشبّک با طرح گره، بست شیخ 

بهاءالدین، معارص، )تصویر از نگارنده(

تصویر۱۸: کاشی بدون لعاب)مهری( با نقش فرورفته در تلفیق با کاشی 

معرق، منای بیرونی کتابخانۀ مرکزی، معارص )تصویر از نگارنده(

تصویر۱۹:کارگاه قدیمی کاشی سازی آستان قدس رضوی، )تصویر از آرشیو 

مرکز اسناد و مطبوعات کتابخانۀ مرکزی آستان قدس(

 تصویر۲۰: بخشی از قاب کاشی هفت رنگ صفوی 

که رسهای اژدها با کاشی جدید و با طرح تغییر یافته 

جایگزین شده است. مقایسه کنید با تصویر۲۱، صّفۀ 

سمت راست ایوان ساعت، صحن عتیق

تصویر۲۱:قاب کاشــی معرق با طرح طــاووس، اژدها و 

طوطی، طراحی از محّمد حســن رضــوان، رسدر ورودی 

مسجد گوهرشاد از رواق امام خمینی  



5- سبک تلفیق برنز و کاشی:

این شیوۀ ابداعی در بخشی از کاشی های روضۀ منّوره 

و ایوان رشقی صحن جمهوری اسالمی استفاده شده است.

 در این شــیوه بخش هایی از طرح با برنز طال اندود به 

صورت برجســته در بین کاشی ها جایگزین شده است. این 

شــیوه را باید از ابداعات جدید در کاشی کاری معرق ایران 

دانست.)تصویر۲۴( 

 6- سبک متأّخر و متناسب با فضاهای تازه تأسیس: 

در فضاهای نوســاز از قبیل صحن جمهوری اســالمی، 

صحن قدس و رواق دارالحکمه از آنجا که هرنمند با فضایی 

جدید ارتباط داشــته اســت در عین پایبندی به طرح ها و 

رنگ های ســّنتی، ابداعات و تحــّوالت نوینی در طرح و به 

خصوص در ترکیب رنگ های جدید دیده می شود. بیشرتین 

ســطوح کاشــی کاری معارص در این گروه جــای می گیرد. 

اســتفاده از رنگ های قرمز، کرم، ســبز روشن، آبی روشن و 

طالیی از ویژگی های این دســته اســت. رنگ زمینۀ سفید، 

فیروزه ای، کرم و زرد در این دســته کاشی ها به وفور دیده 

می شود.

7- شیوۀ صنعتی: 

در این روش برای ســاخت کاشــی معرق از روش های 

ساخت سّنتی و برش دستی استفاده نشده بلکه از دستگاه 

واترجت و کاشــی صنعتی برای تولید کاشی معرق استفاده 

شــده اســت. در این روش فقط طرح کاشــی از سّنت های 

اصیل پیروی می کند و فنون تولید، کامالً ماشینی است. این 

شیوه رصفاً در مناسازی های صحن جدید جامع رضوی مورد 

استفاده قرار گرفته است.

در مجمــوع می  توان هرن کاشــی کاری معارص در حرم 

مطهر رضوی را ادامۀ  ســّنت  های کاشی کاری عهد تیموری 

و به خصــوص صفــوی دانســت. در این میــان ابتکارات و 

خاّلقیت  هایی در طرح و رنگ به وقوع پیوسته است که آن 

را می  توان از ویژگی  های زمانۀ  ما دانســت. از جمله تنّوع 

رنگی زیاد کاشــی ها که روحیۀ تنّوع طلب انسان معارص را 

می  رساند. استفادۀ  بیشرت از رنگ  های نخودی در رواق های 

جدیداالحداثــی مانند رواق دارالحکمه، از گرایش ســالیق 

معارص به رنگ های روشن و خاکی حکایت دارد؛ در مقابل 

منونه  های قدیمی که رنگ آبی الجوردی با احساس معنوی 

عمیق غالب است. طرح  کاشی ها با اینکه هامن طرح  های 

ســّنتی اســت، اّما نســبت به طرح  های قدیمی تیموری و 

صفوی از بندها و گل های درشت  تری استفاده شده است. 

کاشــی های معارص به طرز آشــکاری از سّنت  های قاجاری 

دور شــده و در واقع از آن عدول کرده اســت؛ به طوری که 

دیگــر از طرح  هــای گل رسخی و گل ومــرغ و طرح لندنی 

استفاده نشده است. 

پی نوشت:
۱. قاضی احمد منشــی قمی در گلستان هرن به تذهیب و نقاشی روضۀ 
منّوره اشــاره کرده اســت. این تزیینات ظاهراً در عرص قاجار با آینه های 

کم ارزش پوشانده  شدند.
۲. میلۀ انتهایی منارۀ مسجد گوهرشاد در اصل طرح گره داشته است اّما 
در بازســازی های پس از زلزلۀ سال ۱۳۱5ش. که مناره آسیب جدی دیده 
بود، کاشــی های گره برداشــته و به جای آن کاشی معرق با نقوش گردان 
اجرا شــد)ماهوان، ۱۳۸5: ۲۹۶(. همچنین منای کاشی کاری گنبد مسجد 
گوهرشاد در اصل دارای طرح های ترنجی به رنگ زرد در زمینۀ  فیروزه ای 
بوده اســت و طی مرّمت گنبد در سال های ۱۳۴5ش. با کاشی های ساده 

جایگزین می شود)سیدی و دیگران،۱۳۸۶: ۷۶(.

  منابع:
- آستان قدس دیروز و امروز )۱۳5۶(. مشهد. آستان قدس رضوی.

-اوکین، برنارد )۱۳۸۶(. معامری تیموری در خراسان.   ترجمۀ علی آخشینی. 
مشهد. بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس.

- ســعادت، بیژن )۱۹۷۶(. بارگاه رضا. شــیراز. مؤّسسۀ  آسیایی دانشگاه 
پهلوی.

 - سیدی، مهدی و دیگران )۱۳۸۶(. مسجد و موقوفات گوهرشاد. تهران. 
کومه.

- عطاردی، عزیزالله )۱۳۷۱(. تاریخ آستان قدس رضوی. تهران. عطارد.
- ماهوان، احمد )۱۳۸5(. »حفظ هویت و اصالت در مرّمت و بازسازی«. 
مجموعــۀ  مقاالت پنجمین هامیش حفاظت و مرّمت اشــیای تاریخی- 
فرهنگی و تزیینات وابســته به معامری. تهران. پژوهشــکدۀ حفاظت و 

مرّمت آثار تاریخی- فرهنگی.
- منشــی قمی، احمد بن حسین )۱۳5۹(. گلستان هرن. به تصحیح احمد 

سهیلی خوانساری. تهران. منوچهری.
- مؤمتن، علی )۱۳۴۸(. راهنام یا تاریخ آستان قدس. مشهد. آستان قدس 

رضوی.
- نعمتی، بهزاد، رزاقی،حسین )۱۳۹۱(.هرن در حرم. مروری بر هرنهای بکار 
رفته در حرم رضوی. مشهد. مؤّسسۀ  آفرینش های هرنی آستان قدس رضوی.
- منبع تصاویر به غیر از آنچه ذکر شده، آرشیو عکس مؤسسه آفرینش های 

هرنی آستان قدس رضوی است.

تصویر۲۲: قاب کاشی هفت رنگ با طرح اژدها، 

صحن عتیق، سدۀ یازده

تصویر۲۳: قاب کاشی معرق با طرح طاووس و 

طوطی، رواق گنبد الله وردی خان، دورۀ صفوی

تصویر۲۴: تلفیق برنز طالاندود و کاشی، روضۀ منّوره، معارص



مقدمه
وجود اشــیای نفیس وقفــی و نذری در حــرم رضوی، 

موزه هــا و خزانــۀ آن و نیز مجموعۀ معــامری و هرنهای 

به کاررفته در آن، همچنین اسناد و کتاب های منحرصبه فردی 

که در کتابخانه و مرکز اســناد آستان قدس رضوی نگهداری 

می شــود، بارگاه رضوی را به عنوان یکی از خزاین ارزشمند 

هرنی برشی در آورده اســت. این گنجینۀ بزرگ و بی نظیر 

که در طول تاریخ شــکل گرفته، هر قسمت و هر شیء آن 

بیان کنندۀ گوشه ای از تاریخ ایران و اسالم است. 

این مجموعۀ ارزشــمند حاصل اعتقاد راســخ و ارادت 

پیشــینیان ما به گسرتش تشــیّع و به خصوص حرضت رضا 

علیه الّسالم بوده است. واقفان نیک اندیشی که با اهدا، نذر 

و وقف بهرتین اشیا و امالک خود، در رونق این مکان رشیف 

کوشــیده اند و هرنمندانی که بهرتین هرن خویش را در بنان 

درفشان خود کرده و در حرم به جلوه درآورده اند. هدف از 

این مقّدمه معرّفی کتابچه ای نفیس از سال ۱۲۸5ق. است 

که در آن، متام امالک و دارایی ها و اســامی خدمۀ آســتان 

قدس آمده اســت. با مطالعۀ این کتابچه متوّجه می شویم 

که حرم مطّهر رضوی در عرص قاجاریه چه نفایس گرانبهایی 

داشــته اســت؛ اّما این امــالک و نفایس خود گوشــه ای از 

وقفیّــات، نذورات و هدیه هایی بوده که در این زمان باقی 

مانده است، زیرا بسیاری از آنها در طول تاریخ چپو و غارت 

شده است. اّما قبل از این که به معرّفی این کتاب پرداخته 

شود، الزم است گزارشی منونه وار از هّمت افراد مختلف در 

زیباســازی حرم و اهدای نفایسی به بارگاه رضا علیه السالم 

آورده شود و از طرف دیگر نیز مخترصی از خرابی و غارت 

این مکان مقّدس در دوره های مختلف ذکر گردد.

آبادگران حرم رضوی
ابن حوقــل از اّولیــن کســانی اســت کــه در ســال 

۳۶۷ق. می نویســد: قــرب امام رضا)ع( زیبا ســاخته شــده 

است)ابن حوقل،۱۳۶۶: ۱۶۹(، مقدسی نیز اشاره می کند که 

عمیدالدوله فائق، مســجدی برای حرم ساخت که در همۀ 

خراسان بهرت از آن نیست )مقّدسی،۱۳۶۱: ۴۸۸/۲(. ابن اثیر 

آورده که محمود غزنــوی بنای حرم را به نیکوترین وجهی 

آبادان کرد)ابن اثیر،بی تــا: ۱5/۱۶-۱۱۴(. صاحب منصبان و 

کارگزاران محمود نیز به حرم توّجه ویژه ای داشته اند)گلچین 

معانی،۱۳۴۷: ۳۶-۳5(. پس از آن ســوری بن معتز ساخت و 

ســازهایی در مشــهد انجام داد)بیهقی،۱۳۶۸ :۶۳۹/۲؛ رک: 

راوندی،۱۳۶۴: ۹۴(. اکنون در موزۀ آســتان قدس قرآن های 

نفیسی از این دوران باقی مانده که به حرم اهدا شده است 

که از آن جمله قرآن های کشــوادبن امالس و ابوالقاسم کثیر 

اســت)گلچین معانی،۱۳۴۷: ۳۶ - ۳5(. در دورۀ سلجوقی، 

اّولین صندوق نفیس از نقره توّســط انوشــیروان مجوسی 

بر روی مرقد مطّهر گذاشــته شد)طوســی، ۱۴۱۱: ۲۰۶( و 

با بهرتین کاشــی ها، ازاره های حرم آراسته شد که به کاشی 

زّرین فام و ســنجری معروف است. در عرص خوارزمشاهی 

نیز محراب های زّرین فام در حرم نصب گردید و شاهکاری به 

نام سنگاب، توّسط سلطان محّمد خوارزمشاه وقف حرم شد.

بهرتیــن گزارش از نفایس حرم از عرص ایلخانی توســط 

ابن بطوطه، ســیاح مغربی ارائه شده است، وی که در سال 

۷۳۳ق. از حــرم بازدید کرده، نوشــته اســت: مشــهد امام 

رضا)ع( قبّۀ بزرگی دارد که مدرســه و مسجدی در کنار آن 

وجــود دارد و این عامرت ها همه با ســبکی بســیار زیبا و 

ملیح ســاخته شــده و دیوارهای آن کاشــی است، روی قرب 

رضیحــی چوبی قرار دارد که ســطح آن را با صفحات نقره 

پوشانیده اند. از سقف مقربه، قندیل های نقره آویزان است. 

آســتان دِر قبّه هم از نقره اســت و پرده ابریشــم زردوزی 

از در آویختــه، داخل بقعه با فرش هــای گوناگون مفروش 

گردیده، روبه روی قرب امام، قرب امیراملؤمنین هارون الرشــید 

واقع شــده که آن هم رضیحی دارد و شمعدان ها روی قرب 

گذاشته اند و مردم مغرب گور وی را به عالمت شمعدان ها 

که دارد، باز می شناسند )ابن بطوطه،۱۳۶۱: ۴۴۱/۱(. 

در عرص تیموری، توّجه ویژه ای به حرم شد و ساخت و 

سازها و تزیینات زیادی در آنجا به رسانجام رسید که از آن 

جمله ساخت مسجد جامع گوهرشاد، رواقهای دارالحّفاظ و 

دارالسیاده، مدارس باالرس و دو در و  پریزاد، ایوان و صحن 

امیر علیشیر، نقاره خانه، مهامن خانۀ حرضتی، آب رسانی به 

حــرم و وقف امالکی بر حرم بود. همچنین نذورات زیادی 

به حرم اهدا گردید، از آن جمله قندیلی از طال به وزن سه 

هزار مثقال بود که شاهرخ نذر حرم کرد و در گنبد آویخته 

شــد)حافظ ابرو، ۱۳۸۰: ۶۹۲/۳(، یا اینکه در ســال ۸۱۷ق. 

پنجرۀ مشــبّک فوالدی زرکوبی توّســط همین پادشاه، بین 

حرم و مســجد باالرس نصب گردید )صمدی، بی تا: ۳۲-۳۳(. 

در این زمان حرم، دارای خزانه بوده و در آن اشــیای نفیس 

نگهداری می شــده است، که از آن جمله، عصا و شمشیری با 

غالف پوالدین به غایت نفیس بوده است)خنجی، ۲5۳5: ۳۴۶(. 

از عــرص صفــوی به بعد به علّت رســمیّت تشــیّع در 

ایران و توّجه ویژۀ پادشــاهان آن به حرم مطّهر رضوی، این 

مکان رشیف، رسشــار از هرن و زیبایی شد. خود پادشاهان، 

درباریــان و دیگــر مــردم و حتّــی حکمرانان کشــورهای 

همســایه، اشــیای نفیســی به حرم اهدا و نــذر کردند و 

نفایس حرم رضوی در عرص قاجار

چکیده:

از عرص قاجاریه طومارها، کتابچه ها و اســنادی باقی مانده که در آنها امالک و دارایی های 

آستان قدس رضوی نوشته شده است. یکی از این کتابچه ها به نام »کتابچۀ موقوفات آستانۀ 

رضوی« مربوط به سال ۱۲۸5هجری قمری است. این کتاب بی نظیر حاوی سیاهۀ امالک و 

اموال، دارایی ها و اسامی عاّمل و خّدام آستانه است. مقالۀ پیش رو ضمن معرّفی کتابچه و 

با تأکید بر بخش اموال نفیس منقول مندرج در آن به بیان اهدای نذورات و اشیای نفیسی 

پرداختــه که واقفان نیک اندیش در طول تاریخ به حرم داده اند و هّمت خویش را در خلق 

آثاری ارزشمند در حرم به منصۀ ظهور گذاشته اند. در ادامه به حرص و جسارت افرادی نیز 

اشــاره شده که در غارت این امالک و اشــیای نفیس آستانه از هیچ چیز فروگذار نکرده اند 

و در آخر با ذکر بعضی از نســخه های ســیاهه اموالی و امالکی به تالش برخی از صاحب 

منصبان آستانه در حفظ این امالک و اشیای ارزشمند، اشاره شده است.

کلید واژه: آستان قدس رضوی، موقوفات، اشیای منقول، قاجار.

*بنیاد پژوهش های اسالمی 
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رضا نقدی*



امالکــی را بــرای امور حرم وقــف منودند. اّولین آنها شــاه 

اســامعیل بود که رضیحی فوالدی به حرم اهدا کرد و پیش 

از ورودش دســتور داد تا قنادیلی در حرم آویزند و حرم را 

مفروش کنند) نوایی، ۷۳؛ امینی هروی، ۱۳۸۳: ۲۳۳(. شــاه 

تهامسب که پایه گذار تشکیالت جدید در آستانه است خود 

در زیباســازی و اهدای اشــیای نفیس و موقوفات به حرم 

کوشید. از جمله طالکاری گنبد و ساخت محجری برای قرب 

مطّهر بود. بســیاری از این اشــیا اکنون در موزه نگهداری 

می شــود. از جمله دری از چوب شمشــاد است که از نظر 

فّنی بزرگ ترین و برجســته ترین شــاهکار هرنی و صنعتی 

نجاری و منبّت کاری عهد صفوی اســت که به سال ۹5۲ق. 

ساخته شــده است. دیگر صندوق پوشی است که به دست 

میر نظام کاشانی از اطلس زربفت بافته شده است) اردالن، 

۱۳۸۱: 5۸(. دخرت شاه تهامسب، مهین بانو سلطانم، بخشی 

از جواهرات و نفایس و چینی آالتش را وقف حرم کرد)قمی، 

۱۳5۹: ۱/ ۴۶۱(. در عرص همین پادشــاه است که حکمران 

هند، محّمدشاه دکنی، قطعۀ املاس گرانبهایی تقدیم آستانه 

کرد. شــاه عباس نیــز توّجه ویژه ای به حرم کــرد، از جمله 

اقدامــات او می توان طالکاری گنبد، نصب رضیحی از طال، 

ایجاد نهر خیابان و خیابان مشــهد، توســیع صحن عتیق و 

ایوان های آن را نام برد. وی از بهرتین هرنمندان برای ساخت 

و زیباســازی و کتیبه نگاری و تذهیب اماکن حرم اســتفاده 

کرد. در عرص جانشــینان او، شاه عباس دوم و شاه سلیامن، 

مدارس متعّددی در اطراف حرم ســاخته شــد که اوج هرن 

معــامری و کتیبه نگاری و تذهیب و کاشــی کاری را در آنها 

می توان مشــاهده کرد؛ مدارســی چون: خیرات خان، میرزا 

جعفر، فاضل خان، عباسقلی خان، ماّلمحّمد باقر مشهور به 

ســمیعیه، بهزادیه معروف به حاج حسن، صالحیه معروف 

به نّواب، پایین پا مشــهور به ســعدیه و مدرسه ابدال خان. 

در اواخر عرص صفوی شــاهزاده اکرب از هندوســتان قندیل 

مشبّک طالیی به وزن ۱۸۳ مثقال در زیر قُبّۀ حرم آویخت 

و چهل چراع بلوری به حرم اهدا کرد)نصیری،۱۳۷۱: ۱۱۸(.

نادرشــاه)ح ۱۱۰۰ – ۱۱۶۰ق( در ابتــدای ســلطنتش، 

ساخت و سازهایی در حرم انجام داد و نذورات و وقفیاتی 

بــر آن قرار داد کــه از جمله می توان به موارد ذیل اشــاره 

کرد: ایوان مشــهور به صّفه امیرعلیشــیر و گلدســته های 

باالرس مبــارک را با طــال بیاراســت)مروی،۱۳۷۴: ۱۶۹/۴(. 

ســقاخانه  صحن عتیق را ســاخت و نهر آب گلستان را در 

صحن جاری ســاخت)هامن: ۶- ۲۰۱(. در محرم سال ۱۱۴5 

امالک و مســتغالتی وقف کرد)نقدی، ۱۳۸۳: ۸۹(. دســتور 

داد تا گلدســتۀ طالیی روی ایوان شــاملی صحن عتیق بنا 

کنند)مروی، ۱۳۷۴: ۲/ 5۰۸(. 

در عــرص قاجاریــه امــالک و امــوال زیــادی وقف و 

نذر آســتانه شــده، آغامحّمدخان در هنگام فتح مشــهد، 

فتحعلی بیــگ کتول را به خدمات مرقــد مطّهر و مرّمت و 

تعمیــر آن روضۀ مقــّدس گامرد )اعتامد الســلطنه،۱۳۶۲: 

۱۴۳۳/۳(. جانشــین وی، فتحعلی شــاه امر کرد تا در پایین 

پای حــرضت، صحــن جدیدی بنــا کنند)هدایــت، ۱۳۸۰: 

۷۷5۰/۹(. وی توانست اوضاع پریشان آستانه را رس و سامان 

دهد)ســپهر، ۱۳۷۷: ۱ و۲ / ۴۸۹( و از مهم ترین اقداماتش 

احیای موقوفات آســتانه و تعمیرات اساسی اماکن مترّبکه، 

تنظیم امور خدمه و وقفیاتی از خود او بود)بســطامی۹ – 

۶۸؛ اعتامدالســلطنه،۱۳۶۲: ۲/ ۲۳5(. وی در سال ۱۲۱۷ق. 

تعــداد پنج عدد قندیل طال به آســتانه اهدا کرد )فرمان ها 

و رقم هــا..، ۱۳۷۷: ۶- ۶5(. در اواســط ســال ۱۲۳۶ق. یک 

زوج در مرّصع در پایین پای رضیح نقره نصب کرد)هدایت، 

۱۳۸۰: 5۹۱/۹(. نارصالدین شــاه نیــز در اّولین مســافرتش 

بــه مشــهد در ســال ۱۲۸۴ق. جّقۀ پادشــاهیش را تقدیم 

آســتانه منود)حکیم املاملک، ۲5۳۶ :۱۷۹( بــه پیروی از او، 

همــرسش و دیگر بانوان خاندان ســلطنتی همگی جّقه ها 

و زینت هــا و جواهــرات خود را به آســتان قــدس تقدیم 

منودند)حکیم املاملک، ۲5۳۶: ۲۲۳-۲۲۲(. 

غارتگران حرم رضوی
این ثروت عظیم و نفایس ارزشــمند رضوی نیز در طول 

تاریخ طمع چپاول گران را برمی انگیخته و نفایس حرم از هامن 

ابتدا در معرض غارت بوده است. در ادامه به تعدادی از این 

تجاوزها و جسارت ها اشاره می شود. قدیمی ترین آن مربوط 

به سبکتکین غزنوی )ح ۳۸۷-۳۶۶ق( است که مزار حرضت را 

ویران کرد )ابن اثیر ،بی تا: ۴۰۱/۹(. 

بعــد از آن حمــالت غزهــا و مغوالن بود کــه به حرم 

آســیب های فراوانــی وارد آورد. مثــالً در دورۀ ایلخانی در 

زمان حکومت غازان خان عّده ای یاغی چهار ترنج نقرۀ باالی 

رضیح را ربودند)رشیدالدین، ۱۳۷۴ :۸۶/۲(. در عرص صفوی، 

حرم بارها و بارها توّسط ازبک ها چپاول شد. مثالً در هامن 

ابتدای حکومت شاه اسامعیل فروش و قنادیل آنجا به غارت 

رفت که شاه اسامعیل در هنگام تسخیر مشهد دوباره آنها 

را جایگزیــن کرد. خود رسداران صفوی در هنگام عرست و 

جنگ با دشــمنان و رقبای خود، اشیای طالی حرم را چپاول 

کرده اند. بــه عنوان منونه مرتضی قلی خان پرناک به اســم 

مســاعده و برای جنگ با رقبایش، خزانۀ آســتانه و حلّی و 

زیــورآالت روضۀ مطّهره و جمیع قنادیل و شــمعدان های 

طــال و نقــره را ترصّف منود و رصف مرســومات لشــکرش 

کرد)ترکــامن، ۱۳۸۲: ۱/ ۲۷۶(. حتّی در این زمان که اوضاع 

مشــهد مغشوش بود، خیلی از نقود و ظروف و چینی آالت 

و جواهرات را ســادات مشهد، تحویلداران، میر نظام کالنرت 

و ســایر خدمه و فعله بردند)قمی، ۱۳5۹ :۷۲۱/۲، نطنزی، 

۱۳۷۳: ۲۰۰(. در جنگی که در ســال ۹55ق. بین اّمت خان، 

رسدار صفوی با ازبک ها در مشــهد رخ داد، وی قنادیل طال 

و نقره را برداشــته، زر منود)قمی، ۱۳5۹: ۸۹۷/۲(. ازبک ها 

در همین زمان بر اّمت خان پیروز شدند و روضۀ مقّدسه را 

به باد غارت دادند و قنادیل مرّصع و طال و نقره و شمعدان 

و مفروشــات و ظروف و وســایل چینــی و حتّی کتابخانۀ 

حــرضت به غارت رفت. کتابخانــه ای که به قول ترکامن در 

متادی ایّام از اقصی بالد اســالم جمع شده بود از مصاحف 

خطوط رشیف حرضت معصومین و اســتادان ماتقّدم مثل 

یاقوت مستعصمی و استادان ستّه دیگر که به دست ازبکان 

بی متیز افتاد و آنها را به مثن بخس فروختند)ترکامن،۱۳۸۲: 

۱/ ۴۱۳(. حتّی به قولی عبداملؤمن خان ازبک در وقت رفنت 

میل طالی باالی گنبد را ترصّف منود)هامن، ۴۱۴/۱(. بعد از 

این که شــاه عباس مشهد را ترصّف منود سوای محجر طال، 

چیــز دیگر منانده بود)هامن، 5۶۸/۱(. جالب توجه اســت 

از جمله اشــیایی که غارت شده بود قطعه املاس گرانبهای 

تقدیمی محّمد شــاه دکنی بود که بعداً توّسط شاهزادگان 



ازبک برای شاه عباس، پیشکش آوردند و شاه از وجه فروش 

آن به عثامنیها، امالکی برای آســتان قدس خرید)هامن، ۱/ 

۶۱۰(. از دیگر رسداران صفوی که دســت به غارت حرم زد، 

فتحعلی خان میرشکارباشــی بود که برای جنگ با افغان ها 

در ســال ۱۱۳۶ق. به پول نیاز پیدا کــرد و به عنوان قرض، 

قنادیل و ظروف طال و نقره حرم را در حضور متولّی و ناظر 

آستانه ترصّف منود)مستوفی، ۱۳۷5: ۹ – ۱۱۸(.

این هرج و مرج در عرص افشــاریه ادامه داشــت، خود 

نادرشــاه، موقوفات آســتانه را ضبط دیوان کشوری کرد و 

نوه های او، نادر میرزا و نرصالله میرزا در رقابت با یکدیگر، 

اموال و دارایی های حرضت را به یغام بردند. نرصالله میرزا، 

طــالآالت و نقــره آالت و قنادیل، ظروف و شــمعدان های 

زّریــن را حســب الصالح متولّی و ناظر برداشــته و ســکه 

زد)غفاری،۱۳۶۹ :۶۳۹( و نــادر میرزا، اموال و اثاث حرم را 

مصادره کرد و به این اکتفا نکرده، حتّی دانه خشــت طالی 

خالص بقعه را برداشــت و یک رس طوق مکلّل که بر باالی 

گنبد مطّهر بود، ترصّف منود. وی قالی زربفتی که هفت هزار 

تومان قیمت داشــت، برای ترصّف طالهای آن سوزاند، درب 

جواهرنشــان حرم را کند و جواهرآالت آن را فروخت و طالی 

آن را ســکه زد و تیشۀ بی داد بر پیکر رضیح سیمین حرضت 

نهاد)غفاری، ۱۳۶۹ : ۴۶5، حسینی عاملی، ۱۳۸۳: ۱۳۲(.

در عــرص قاجاریه، در مواقع بی نظمی و اغتشــاش در 

خراســان، حرم نیز از دست برد ایمن نبوده است. فریزر در 

عرص فتحعلی شــاه گزارش داده که آنچه از هدایا تقدیمی 

اســت خّدام می برنــد، این اواخر اوقــاف را برده اند و چیز 

قابلی منانده اســت)اعتامد السلطنه، ۱۳۶۲: ۲/ ۳۱۳ – ۳۰۲ 

به نقل از فریزر(. در اوایل ســلطنت فتحلعی شاه خراسان 

در آشــوب و فتنه می ســوخت تا اینکه یاغیــان رسکوب و 

شــاه، میرزا موسی خان فراهانی را مأمور رس و سامان دادن 

به امــور حرم و موقوفات آن کرد. او توانســت تا اندازه ای 

هر ملک و مالی را که ســالطین ســلف و بزرگان پیشین از 

آستانه برداشته بودند، پس بگیرد)سپهر،۱۳۷۷ :۴۸۱/۱(. بعد 

از ایــن، فتنۀ ســاالر پیش آمد که روضۀ مقّدســه بار دیگر 

چپو شــد و آنچه از جواهرات، قنادیل طال و نقره که بود به 

غــارت رفت، درب طال فروخته و درب مرّصع رضیح به یغام 

رفت)بســطامی،۱۳۱۹: ۷۰(. ســاالر با جسارت متام، آنچه در 

خزانه و حرم مطّهر از نقود و قنادیل طال و نقره و جواهرآالت 

بود، برداشت)هامن: ۲۲۱، هدایت،۱۳۸۰: ۱۰/ ۸۴۶۸(.

چگونگی حفظ امالک و اموال حرم رضوی
غارت و دســتربد به امــوال و داراییهای حرضت رضا)ع( 

در طول تاریخ، باعث شــده که خّدام و نقیبان حرم به فکر 

چاره باشــند و تا جایی که توانسته اند از اموال نفیس حرم 

محافظت کرده اند، از جمله چند ســال پیش از این، از بین 

دو پوستۀ گنبد قرآن های بسیار نفیسی کشف شد، که خّدام 

آنها را در آنجا جاســازی کرده بودنــد. همچنین از فحوای 

اسناد و منابع برمی آید که حرم مطّهر رضوی از گذشته های 

دور خزانه داشــته که در آن اشیای اهدایی، نذری و وقفی 

نفیس نگهداری می شــده اســت. یک نفر معتمد به عنوان 

خزانــه دار، وظیفۀ حفاظت، نگهــداری، طبقه بندی و ثبت 

این اموال را بر عهده داشــته است. منحرصاً از دفاتر خزانۀ 

آستان قدس چیزی از گذشته ها در دست نیست ولی اسناد، 

دفاتر، طومارها و کتابچه هایی از عرص صفوی به بعد باقی 

مانــده کــه از آن جمله به موارد ذیل می توان اشــاره کرد: 

طومــار علیشــاهی)۱۱۶۰ق(،کتابچه وقفنامه های آســتان 

قدس منجم باشــی)۱۲۶۸ق(، صورت و ســواد وقفنامه های 

آستان قدس )۱۲۷۳ق(، طومار عضدامللک)۱۲۷۳ق(، کتابچه 

ســیاهه اموال و دارایی های آستان قدس)۱۲۷۶ق( وکتابچه 

موقوفات آستان قدس رضوی )۱۲۸5ق(.

کتابچه موقوفات آستان قدس رضوی
اّمــا از میان این اســناد، کتابچۀ  مورد بررســی در این 

مقاله از آِن مؤلفی ناشــناس اســت که آن را سال ۱۲۸5ق. 

به دســتور محّمد مجدامللک ســینکی، متولّی آستان قدس 

)۱۲۸۴-۱۲۸5ق.( نوشــته اســت. کتابچــۀ مذکــور بــا نام 

»کتابچۀ موقوفات آســتان قدس رضوی« به خط شکســتۀ 

تحریری با اعداد و ارقام سیاق در قطع وزیری کوچک)۱5× 

۲۴ســانتی مرت( در ۹۷ ورق نوشــته شــده و به شامرۀ ثبت 

۷۷۷ در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی نگهداری می شود. 

خوشــبختانه این کتابچه بازخوانــی، تصحیح و با مقدمه و 

تعلیقات مفصلی که نویســنده این سطور بر آن نوشته در 

آینده ای نزدیک توســط بنیاد پژوهشــهای اسالمی منترش 

خواهد شد.

اثــر مذکور شــامل یــک مقّدمۀ مخترص و ســه فصل 

کلّی اســت. در مقّدمه هــدف از نگارش کتابچه، جلوگیری 

از تغییــر و تخریــب امالک و غارت اموال حرم ذکر شــده 

اســت. در بخش های دیگر بــه رشح امالک موقوفۀ خاصه 

و مطلقۀ آســتان قدس، اموال و اســباب حرم مطّهر رضوی 

و اســامی عاّمل و مستخدمان آســتان قدس پرداخته شده 

اســت. مطالــب این کتــاب به ترتیــب عبارت اســت از: 

مشــّخصات موقوفات آســتان قدس در مشهد و بلوکات به 

تفکیک مطلقه و خاصه و ســپس والیات خراســان، هرات، 

عراق، تهران، اصفهان، اســرتآباد، سمنان، دامغان، مازندران، 

قزوین، کاشــان و آذربایجان به ترتیب مطلقه و خاصه، در 

بخش دوم مشــّخصات جواهرآالت جــوف رضیح مطّهر و 

صندوق هــای روی مرقد منّور، قنادیل، درها، زیارت نامه ها، 

الله ها، شمعدان ها، ساعت ها و آالت و اسباب حرب موجود 

در آستانه؛ فهرست نفایس مخطوطات کتابخانۀ آستان قدس 

شــامل قرآن های نفیس منسوب به خط امامان و خطّاطان 

مشــهور و کتب دیگر بر اســاس موضوع؛ صورت فرامین و 

ارقــام و وقف نامه ها و اجاره نامه ها؛ مشــّخصات اســباب 

تحویل خانۀ آســتان قدس از قبیــل بلورجات، ظروف چینی 

و رحل ها، رضیح پوش ها، پرده ها و شــمعدان ها، جامنازها، 

ســوزنی ها، قالی ها و قالیچه هــا، پالس ها و زیلوها و اثاثیۀ 

سایر اماکن حرم مطّهر از جمله کشیک خانه خّدام، کفش گاه، 

دفرتخانه، ســقاخانه، کرناخانه، شــامع خانه، کشــیک خانه 

مؤذّن ها، کارخانه خّدام و زّواری و رشبت خانه و در آخر نام 

صاحب منصبان و خدمۀ آستان قدس آمده است.

بــا ایــن توصیف، کتاب مذکــور یکی از متــون مهم و 

ارزشــمند آســتان قدس رضوی در عرص قاجاریه اســت که 

به صــورت کامل به امــالک و اموال و دارایی های آســتان 

قــدس، ذکر خدمه و کارکنان آن پرداخته اســت. این کتاب 

سند ارزشمندی برای بررســی موقوفات، نذورات، هرنها و 

تشــکیالت آســتان قدس و به تبع آن بررسی تاریخ هرنی و 

اجتامعی و مذهبی ایران در دورۀ قاجاریه به خصوص عرص 

نارصی است. بر اساس این نسخه می توان از بیان اعتقادات 

مذهبی و توّجه جامعۀ آن روز و والیان به حرم مطّهر مانند 

اهدای اموال شخصی به عنوان وقف و نذر و تشخیص نوع 

موقوفات و میــزان توانایی مردم در ایــن زمینه، نگهداری 

باارزش ترین و نفیس ترین آنها در جوار رضیح مطّهر )اموال 

منقول و اســناد اموال(، انواع وســایلی که جهت روشنایی 

اماکن مختلف حرم مطّهراســتفاده می شــده و شــناخت 

مکان هــای جانبی حــرم مطّهر و انواع وســایلی که در هر 

قســمت استفاده می شده، شناخت اوضاع فرهنگی جامعۀ 

آن روز به تناسب کتب موجود در کتابخانه، میزان استفاده 

از آنها، شــناخت اوضاع اقتصادی جامعه، نیازهای زایران و 

امکاناتی که جهت رفاه حال آنها فراهم می شــده از قبیل، 

کاروانرسا، حامم، بازارچه، مســجد، تغذیۀ زایرین )کارخانه 

یا مهامن رسا( و ســالمتی آنهــا )دارالشــفا( و... حرفه ها و 

شغل هایی که به تناسب این امر در جنب حرم رضوی ایجاد 

شــده اســت. از آنجایی که در این مقاله بیشرت تأکید روی 

اموال و دارایی های منقول آســتانه در این کتابچه است که 

اکنون بسیاری از آنها در موزه و خزانۀ حرم مطّهر نگهداری 

می شــود، در ادامه فقط به صورت مخترص به ذکر عناوین 

اموال منقول این کتابچه اشاره می گردد: 



اسباب جوف رضیح منّور: 

قرآن: 5 جلد که شامل قرآن های خط امئه اطهار )علیهم  

الّســالم( ۳ جلد، قرآن مرتجم ۱ جلد و قرآن وقفی شاطرچی 

۱ جلد. 

رحــل: ۱۱ عــدد که ۴ عــدد آن در جــوف جعبه ایی و 

بقیه در جوف صندوق مطّهر گذاشــته شــده است: شامل 

رحل های مشبّک، خاتم کاری و طالیی است.

یک زوج شــمعدان نقره؛ جزوۀ عرض کتابخانۀ مبارکه، 

طومار امالک موقوفۀ آســتانه در میان قاب چینی به تاریخ 

۱۲۷5، ســپر کرک به انضامم چهار قُبّه طال، شمشــیر غالف 

طالی مینا، قبضۀ رس شیرماهی و سایر یراق های طالیی مینا 

به انضامم بند گالبتون، غّدارۀ]قّداره[ دسته نقره به انضامم 

بند چرمی و یراق و بست نقره، گوکۀ مطاّل و... .

جواهرآالتی که در جوف جعبۀ مخصوصی گذاشته شده 

و مقّفل به مهر عضدامللک متولّی باشی آستان قدس است.

اســباب جوف قوطی فوالد که در جوف جعبه است به 

تاریخ شــهر رجب ۱۲۷۳ ضبط شــده شامل:گوشواره، جّقۀ 

طال، انگشرت، قاب قرآن طالیی، ماه و خورشید طالی مکلّل، 

طلسم طال و...، دستبند، سنجاق طالی مینای مکلّل، یاقوت، 

زمرّد ، قندیل طالی کوچک، پیش رسی طالی مکلّل، مروارید، 

چنگک طال، طلســم گردن، حلقۀ دماغ طال، چشمک نقره، 

بازوبند عقیق، گل طالی نگین شیشــۀ دوره مروارید، میان 

چــرتی مرّصع، تربــت دان مرواریــددوز، غنچــه رویه طال 

ماهیچه دار، جّقه مرّصع، گوی آویز و... .

زیارت نامه های طال، تســبیح مروارید، بازوبند مکلّل به 

مروارید، قندیل طالی کوچک مرّصع وقفی احمد شاه افغان 

به انضامم ســه رشــته مروارید، گل طالی مینای مرّصع دوز 

مروارید، تســبیح ســندروس، تســبیح فیروزه، خنجر غالف 

طالی مینای مرّصع، کلید نقره درب رضیح مطّهر، پنجۀ طال 

در میان چوب، لعل درشت و... . 

صندوق منصــوب روی مرقــد منــّوره و صندوق پوش 

مبارک و...

صندوق منصوب بر روی مرقد منّور که از چوب صندل 

ســفید در کامل امتیاز و کار منایی نجاران عرص شــاه عباس 

ساخته و روی آن را به صفحات طالی کامل عیار آیات قرآنی 

و احادیث کتیبه به خط جلی نسخ نوشته، میخ کرده اند. 

صندوق پوش و...: ۳۷ طاقه

صندوق پوش پولــک دوز و گالبتون دوز اعلی و کاّلً دور 

متام گالبتون: ۴ طاقه.

جامناز و سوزنی گالبتون دوز اعلی و چارقدی پولک دوز 

نقده دوز و ترمه بوته و محرّمات: ۳۳ طاقه.

رضیح مطّهر و...: 

رضیح اّول از طالی ناب.

رضیــح دّوم از فوالد و مرّصع به یاقوت و زمرّد ریزه که 

نادرشاه ساخته بود.

رضیح سیوم متام فوالد جوهردار خراسانی. 

شیروانی فوق رضیح مطّهر که از چوب ساخته و طال بر 

روی آن کوبیده اند. 

قفل سه درب رضیح مطّهر.

عتبۀ رضیح مطّهر که نقره گرفته شده.

قُبّــه و رسطــوق روی رضیح مبارک باالی شــیروانی و 

اطراف صندوق مطّهر: قُبّه های وســط شــیروانی مکلّل به 

سنگ اصل و بدل؛ قُبّه های رسطوق اطراف رضیح مطّهر که 

مس بوده مطاّل کرده اند. رسّشده های نقره۱.

قفل و کلیــد تحویلی جناب حاجی میرزا محّمدجعفر، 

کلیــددار رضیح مطّهر به اطاّلع جناب حاجی میرزا حســن 

دربــان رضیح مطّهر: قفــل دروب رضیح مطّهر، قفل هایی 

که ســپردۀ کلیددار مزبور است، کیسۀ مرواریددوز، جعبۀ 

قلمدانی فوالد و مشبّک. 

جواهــرآالت درب رضیــح مطّهر وقفــی خاقان مغفور 

فتحعلی شاه:

یک باب درب بدون دماغه.

درب بدون دماغه از باال و پایین.

یک باب درب به انضامم دماغه.

اسباب خارج از رضیح مطّهر که در حرم محرتم آویخته 

است: جّقه  و پرده، قنادیل طال و مطاّل.

قنادیل نقره و...: قنادیلی که در حرم آویخته شده، پنجۀ 

نقره و...، زیارت نامه)زیارت نامۀ نقره، زیارت نامۀ پیش روی 

مبــارک، زیارت نامه هــای دورۀ مطّهــره، زیارت نامه هــای 

پایین پای مبارک، زیارت نامۀ پس پشــت مبارک، زیارت نامۀ 

بــاالرس مبــارک، زیارت نامــۀ برنجــی، زیارت نامــۀ فوالد، 

زیارت نامۀ چوبی(، چهل چراغ و...، قندیل، دیوارکوب، الله، 

شمعدان بلور و...، جار بلور و...، فانوس بلور و... .

ساعت آویخته در حرم محرتم و عامرات:

آالت و اســباب حرب: شمشــیر، تفنــگ و...، قمه و...، 

تربزین و...، سپر و... . 

کالم الله:

کالم اللــه خطوط امئۀ طاهرین 5۱ جلد، ســایر کالم الله 

۱  - شّده: علم، بیرق

۱۱۱۰ جلد که از این تعداد، تعداد ۱۶ جلد در توحیدخانه، 

۱۲ جلد در مسجد باالرس، ۱۶ جلد در پایین پای مبارک، ۴۴ 

جلد در تحویل خانۀ مبارکه، ۱۰ جلد در مکتب خانۀ مبارکه 

۱۰۰ جلد چاپی است.

کتب موقوفه رسکار فیض آثار به قرار تفصیل ذیل است: 

کتب در علم تفســیر کالم الله ۱۹5 جلــد، ادعیه و زیارات 

۱5۸ جلــد، علم قرائت ۱۸ جلــد، علم اخبار و احادیث من 

الرسول و االمئه علیهم الّسالم ۲۲۸ جلد، علم رجال ۲۴ جلد،. 

فی املعــارف و االخالق ۴۰ جلد، فی علم الفقه الخاّصه ۲۷۴ 

جلــد، در علم فقه عاّمه ۲۶ جلد، اصول فقه ۳۳ جلد، کتب 

در حکمــت و کالم ۲۷۶ جلــد، در علم ریاضی و هیئت ۶۸ 

جلد، فی علم الطب ۷۸جلد، فی علم معانی بیان ۲5 جلد، 

فی التاریخ و االشــعار ۱۰۰ جلد، فی علم اللغه ۴۲ جلد، فی 

علم املنطق 5۸ جلد و فی علم الرصف و النحو ۷۸ جلد.

صورت فرامین و ارقام و وقف نامه جات و اجاره خط های 

الزمه امالک رسکار فیض آثار کــه در کتابخانۀ مبارکه ضبط 

است:

اســباب متفرّقــه تحویل خانه بــه قرار ذیــل: کچکول، 

جاروب فوق رضیح مطّهر، اســباب چایی بلورآالت، ظروف 

چینی، گُلگیر، قفل.

سایر اســباب: قهوه ریزی. کفگیر حلقۀ فوالد درب حرم 

مبارک، اســطرالب برنجی. آفتابۀ برنجی منبّت کاری آفتابه 

فوالدی جعبه های درب حرم مبارک، بازوبند و... .

رحل و... .

آیینۀ خاتم و... .

رضیح پوش مطّهر و...: رضیح پــوش، پوش باالی رضیح 

مطّهر، شال رِسمه کشمیری و...، پردۀ ماهوت و...، چهارقدی 

و...، پردۀ علم و بیرق و... .

میسینه آالت تحویل خانۀ مبارکه: شمعدان، جام آبخوری 

مس و... که کشیده شده، سایر میسینه آالت. 

شمعدان برنجی و طال و...: 

شــمعدان و... برنجی: جام برنجی و...، ســایر اســباب 

برنجی.

دو شاخه و...

جامناز و سوزنی

مند جامنازی و... و مسند و...

قالی ابریشمی و...: قالی ابریشمی، قالی، قالیچه، پالس، 

زیلو و سایر فروش مندرس و زیرفرشی.

بیوتات آستانۀ مبارکه سوای تحویل خانه: خزانه، تحویلی 

به عالی جناب میرزا سیّد محمد خزانه دار)رحل، آینه، گُلگیر، 

اســباب فــوالد و...(. کشــیک خانۀ خــّدام و متعلّقات آن، 



تحویلی ماّل محّمدرضای پیش خدمت باشــی)رس قلیان نقره 

بــه انضامم بادگیر و زنجیر نقره، قلیان، آفتابه لگن مســی، 

جــام و... برنجی، ســامور برنجی و...، قهوه ســینی، ظروف 

و...(. فروش کشیک خانه و متعلّقات آن) پرده و سفره و...(. 

اسباب آالت سقاخانۀ میان عامرت، تحویلی آقا سید ابراهیم 

سقا )میسینه آالت، قنادیل، ترنج و طال، جام و...(. 

ایــوان  جنــب  عتیــق  مقــّدس  صحــن  کفــش گاه: 

طال)میسینه آالت، طال و برنج و...(، کفش گاه صحن مقّدس 

جدید، اسباب پشت بام حرم، تحویلی ماّل عبداملحّمد فرّاش، 

اسباب کشیک خانۀ دربانان خمسه، اسباب دفرتخانۀ مبارکه، 

اسباب دارالتولیه، سقاخانۀ طالی صحن عتیق و...، سقاخانۀ 

طالی صحن کهنه، اســباب کرناخانه و...، اسباب شامع خانه 

)کشــیک خانۀ مؤذّنــان، چراغ خانه، مکتب خانه(، اســباب 

کارخانۀ خّدام)رشبت خانه، کارخانه، مطبخ زّوار(، اســباب 

دارالشفای مبارکه.

منابع و مآخذ:
ابن اثیــر، عزّالدین.)بی تا(. تاریخ کامل )تاریخ بزرگ اســالم و ایران(، ترجمۀ 

خلیلی و حالت. تهران. کتب ایران. 
ابن بطوطه،)۱۳۶۱(. ســفرنامه. ترجمه: محّمدعلی موّحد. تهران. علمی و 

فرهنگی. 
ابن حوقل، سفرنامۀ ابن حوقل. )۱۳۶۶(. ترجمه و توضیح جعفر شعار. تهران. 

امیرکبیر. 
اردالن جوان، علی؛ اینانلو، جهان.)۱۳۸۱(. نگاهی به موزۀ مرکزی. مشــهد. 

معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی.
اعتامدالســلطنه، محّمــد حســنخان.)۱۳۶۲(. مطلع الّشــمس. به اهتامم 

تیموربرهان لیمودهی. تهران. فرهنگرسا. 
افوشته ای نطنزی، محمود بن هدایت الله.)۱۳۷۳(. نقاوةاآلثارفی ذکراالخیار 

در تاریخ صفویه، به اهتامم احسان ارشاقی. تهران. علمی وفرهنگی.
امینی هروی، امیر صدرالدین ابراهیم.)۱۳۸۳(. فتوحات شــاهی. تصحیح: 

محّمدرضا نصیری. تهران. انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. 
بسطامی، نوروزعلی.)۱۳۱۹(. فردوس التواریخ. بی نا. چاپ سنگی.

ترکامن، اســکندر بیگ.)۱۳۸۲(. تاریخ عامل آرای عباسی. زیر نظر با تنظیم 
فهرست ها و مقّدمۀ ایرج افشار، تهران. امیرکبیر. 

حافظ ابرو، شهاب الّدین عبدالله.)۱۳۸۰(. زبدة التواریخ، تصحیح و تعلیقات: 
سید کامل حاج سید جوادی. تهران. سازمان چاپ و انتشارات وزرات فرهنگ 

و ارشاد اسالمی. 
حســینی عاملی، محّمدشــفیع.)۱۳۸۳(. محافل املؤمنین، تصحیح ابراهیم 

عرب پور و منصورجغتایی، مشهد. بنیادپژوهش های اسالمی. 
حکیم املاملک، علینقی.)۲5۳۶(. روزنامۀ سفرخراسان. تهران. فرهنگ ایران 

زمین.
خنجی، فضل الله بن روزبهان. )۲5۳5(. مهامن نامۀ بخارا )تاریخ پادشــاهی 

محمد شیبانی(. به اهتامم منوچهر ستوده، تهران. ترجمه و نرش کتاب. 
راوندی، محّمدبن علی بن ســلیامن.)۱۳۶۴(. راحة الصدور و آیة الرسور در 
تاریخ آل سلجوق، به سعی و تصحیح محّمد اقبال. تهران. انتشارات امیرکبیر. 
سپهر، محمدتقی لسان امللک.)۱۳۷۷(. ناسخ التواریخ، تصحیح جمشیدکیانفر. 

سپهر.
صمدی، حبیب الله.)بی تا(. راهنامی موزۀ آستان قدس رضوی. مشهد. آستان 

قدس. 
طوسی، عامدالّدین جعفرمحّمد.)۱۴۱۱ق( الثاقب املناقب. تحقیق نبیل رضا 

علوا. قم. مؤّسسۀ انصاریان. 
غفاری کاشــانی، ابوالحســن.)۱۳۶۹(. گلشــن مــراد. به اهتــامم غالم رضا 

طباطبایی مجد. تهران. زّرین. 
فرمان ها و رقم های دورۀ قاجار.)۱۳۷۷(، جلد اوّل. تهران. مؤّسسۀ پژوهش 

و مطالعات فرهنگی. 
قمی، قاضی احمد.)۱۳5۹(. خالصة التواریخ، تصحیح احسان ارشاقی. تهران. 

دانشگاه تهران. 
گلچین معانی، احمد.)۱۳۴۷(. راهنامی گنجینۀ قرآن، مشهد. آستان قدس 

رضوی. ادارۀ کتابخانۀ آستان قدس رضوی.
مروی، محّمد کاظــم.)۱۳۷۴(. تاریخ عامل آرای نادری. تصحیح محّمد امین 

ریاحی. تهران. علمی فرهنگی. 
مستوفی، محّمد محسن.)۱۳۷5(. زبدۀ التواریخ. به کوشش بهروز گودرزی. 

تهران. بنیاد موقوفات محمود افشار. 
مقّدســی، ابوعبدالله محّمد بن احمد،)۱۳۶۹( احسن التقاسیم فی معرفة 

االقالیم، ترجمۀ علی نقی منزوی. تهران. رشکت مؤلّفان و مرتجامن. 
نصیری، محّمدابراهیم بن زین العابدین.)۱۳۷۱(.دستورشهریاران. به کوشش 

محّمدنادر نصیری مقّدم. تهران. بنیاد موقوفات دکرت محمود افشار. 
نقدی،رضا. )۱۳۸۳(. »موقوفات نادرشاه و علیشاه افشار در مشهد مقّدس«. 

مجلّۀ وقف میراث جاویدان. سال دوازدهم .تابستان.
هدایت،رضاقلی.)۱۳۸۰(. روضة الصفای نارصی. تصحیح جمشــید کیان فر. 

تهران. اساطیر. 

منایی از گنبد و گلدسته حرضت رضا)علیه السالم( از در ورودی صحن آزادی



مقّدمه
یکی از آیین های مهم در حرم مطهر تالوت قرآن کریم 

اســت. این آیین ارزشمند با ســابقه ای کهن، موجب شده 

قدیمی ترین تاریخ وقف نیز بر یک نسخه قرآن خطی ثبت 

شود. این قرآن که در تاریخ ۳۲۷ هجری کتابت شده، توّسط 

کشــواد بن امالس در تاریخ ۳۲۹ هجری وقف روضۀ منّوره 

شده اســت.۱ محّمد کاظم امام در مشهد طوس۲ به نقل از 

یکی از متولیان آســتانه به نام ابونرص املقری می نویســد: 

»یک تن از شــیعیان و مخلصین آل البیت به مشهد طوس 

رفت و شب در مشهد مبارک به قصد عبادت مباند و خادم 

آســتانه شب هنگام َدِر روضۀ مبارکه را از بیرون بر روی او 

ببســت و به خانۀ خود در نوغان رفــت و او می گوید من 

مشغول عبادت شدم و در باالی رس مبارک ابوالحسن علی 

بن موسی)ع( به تالوت قرآن مشغول شدم...«. فضل الله بن 

روزبهان در مهامن نامۀ بخارا در مورد قرآن خواندن حّفاظ 

در مرقد مشهد می نویسد: چون قرآن خواندن در پایین قرب 

مکروه است حّفاظ باید بیرون قرآن بخوانند.۳ 

ایجاد رواق دارالحّفــاظ و حضور حّفاظ قرآن کریم در 

حرم مطهر، وجود اصطالحات »صدرالقراء«، »سلطان القراء« 

و »صدرالحّفــاظ« در اســناد دورۀ صفــوی،۴ همچنیــن 

موقوفه هایی که برای تالوت قرآن در طی سده های گذشته 

تعیین می شــده، تأکیدی بر اهّمیت این آیین است. محّمد 

کاظم امام در مورد بنای دارالحّفاظ می نویســد: »از قدیم 

حّفاظ قرآن در این مکان رحل های گرانبهای نفیس گذاشته 

و بــه تالوت قــرآن می پرداخته اند. قرائت قــرآن در هامن 

عهدی که حرضت در این مکان رشیف مدفون شد معمول 

و دایر گردیده است. « وی همچنین می نویسد پیش از بنای 

دارالحّفاظ و دیگر رواق هــای اطراف مرقد مطهر، معموالً 

مؤمنان در داخل روضۀ مبارکه و در گرداگرد مرقد مطهر به 

تالوت قرآن می پرداخته اند و برای همین منظور نسخه هایی 

از قرآن توّســط افراد وقف می شده که در حال حارض جزو 

ذخایر موزه اســت.5 کاویانیان در شمس الشموس از دایرۀ 

حّفاظ و قاریان قرآن مجید در تشکیالت اداری نام می برد، 

همچنین محل قرائت قرآن توّسط حّفاظ را ابتدا در صّفۀ شاه 

طهامسبی و صّفۀ باالرس مبارک جلو پنجره نقره و از ۱۳۲۱ 

خورشــیدی در رواق پس پشــت دارالشکر و بعداً در زاویۀ 
جنوبی بین مســجد باالرس و پیش روی مبارک می نویسد.۶ 

مؤمتن درباره قرائت قرآن کریم در حرم مطهر می نویســد: 

»همه روزه اّول صبح و اّول شــب عــّده ای از قاریان قرآن 

)حّفاظ( که در آستان قدس موظف هستند در حرم مطهر 

تالوت قرآن می منایند و...۲« بنا بر گفتۀ وی این مراسم آداب 

مخصوصی داشــته اســت چنانکه خدام حرم تعدادی رحل 

و قرآن را از محل مخصوص نگهداری آن دســت به دســت 

می آوردند و در جایگاه مخصوص می گذاردند سپس حّفاظ 

قــرآن هر کدام یک جزو از قرآن را تالوت می کردند. پس از 

ختم تالوت قــرآن و خطبه، مجّدداً خدام قرآن ها و رحل ها 

را با هــامن ترشیفات برمی گرداندند. قرائــت قرآن به جز 

روزهای معمــول، از اّول ماه مبارک رمضان تا آخر آن و در 

مراســم  خاص نیز مانند نیمۀ اّول ماه محرم، شــب شهادت 

امام حسین علیه الّسالم و شب رحلت امام رضا علیه الّسالم 

انجام می گرفته و پس از آن مجلس سوگواری و ذکر مصیبت 

در حرم مطهر برگزار می شده است.

 وقف قرآن نیز در طی سده های گذشته تا عرص حارض 

همچنان ادامه یافته و موجب جمع آوری منونه های منحرص 

به فردی از نســخه های خطِی قرآن در آستان قدس رضوی 

شده است. از جمله می توان به مجموعۀ بی نظیر قرآن های 

نوشــته شــده بر پوســت که در دورۀ صفوی وقف شده و 

وقف نامۀ آن نیز توّسط شیخ بهایی نوشته شده، اشاره کرد. 

مطالعۀ وقف نامه های قرآن ها نشان می دهد که بسیاری از 

مسلامنان عرض ارادت خود را به مرقد مطهر هشتمین امام 

معصوم با وقف نسخه های قرآن نشان داده اند. )تصویر دو(

بررســی وقف نامه های دورۀ صفوی و اسناد موجود در 

آرشــیو مدیریت اسناد و مطبوعات نشان دهندۀ اختصاص 

موقوفاتی برای حّفاظ قرآن اســت. در وقف نامۀ ســلطان 

ســلیامن صفوی به تاریخ ۱۰۹۷ق. در مورد حّفاظ رس قبور 

و در وقف نامۀ شــاهرخ شــاه در مورد حّفاظ و فرّاش قرب 

رحل های موزۀ آستان قدس رضوی 
نشانه هایی از برگزاری مراسم آیینی قرائت قرآن کریم 

درحرم مطهر امام رضا علیه الّسالم

چکیده:

 قرآن، کتاب آسامنی مسلامنان، همیشه در جوامع اسالمی گرامی  داشته شده و به عنوان 

ی ایفا کرده است. توّجه مسلامنان به این کالم الهی موجب  محور زندگی آنان نقش مهّمّ

شــده در کنار کاربرد تعالیم آن در زندگی شان زیباترین و ظریف ترین جلوه های روحی 

خود را در هرنهای مرتبط با قرآن متمرکز ســازند. توّجه به نگارش قرآن و تکامل خط و 

خوشنویســی، در ســایۀ کتابت آن، خلق آرایه های تزیینی و ایجاد جلوه های ویژه برای 

برجســته ســاخنت پیام های الهی، قرائت آهنگین با نوایی روح افزا که از جان حافظان و 

قاریان برمی خیزد، همه حاکی از ارتباط معنوی انسان با کالم الهی است.

اهّمیت نگه دارِی قرآن و پرهیز از قرار دادن کتاب آسامنی مسلامنان بر زمین، منجر به 

خلق یک اثر هرنی بی نظیر و هوشمندانه به نام رحل در جوامع اسالمی شده است. از 

این روست که هرنمندی، کتیبه شعری بدین مضمون بر یک رحل می نگارد:

جای قرآن ز قدر بر رحل است                                     دوستدار کالم حق اهل است

بررسی و مطالعۀ مجموعه ای ارزشمند از انواع رحل در موزه و خزانۀ آستان قدس رضوی، 

نشــان می دهد این ابزار به دلیل هم جواری با قرآن و کتاب در فرهنگ ایرانی و اسالمی 

از ارزش معنوی ویژه ای برخوردار شده است. این آثار نه تنها با شیوه های متداول هرنی 

در هر دورۀ تاریخی آراســته شده بلکه آرایش و مصالح به کار رفته در آن نشان از محل 

خلق اثر دارد. 

این پژوهش با بررســی میدانی ویژگی های ظاهری و هــرنی رحل های موجود در موزه 

و مطالعۀ کتیبه های نقش شــده بر آن ها، همچنین منابع و اســناد موجود در ارتباط با 

رحل ها انجام گرفته و نشــان دهندۀ حضور مسلامنان از رسارس رسزمین های اسالمی در 

حرم امام رضا علیه الّســالم و وقف این آثار برای اســتفاده در هنگام قرائت قرآن کریم 

اســت. این آثار به شــیوه های معرق، منبت و خاتم کاری، فلزکوبی و نقاشی، تذهیب و 

الکی و آینه کاری تزیین شده اند و انواع کتیبه های نقش شده برآن شامل کتیبۀ وقف، نام 

سازنده، بانی، واقف و تاریخ ساخت یا وقف اثر است.

کلیدواژه ها: رحل، قرآن کریم، عاج کاری، معرق، منبت و موزۀ آستان قدس رضوی.

* کارشناس پژوهش اسناد و موزۀ آستان قدس رضوی
 kafili.h1963@gmail.com 

با همکاری معصومه سادات حسینی، کارشناس ارشد باستان شناسی.

تصویر یک: قرآن وقف شده در تاریخ ۳۲۹ هجری

تصویر دو: سند شامرۀ ۴۲۱۳۸ )موضوع: وقف قرآن(

حشمت کفیلی*

mailto:kafili.h1963@gmail.com


شاه طهامســب ثانی همچنین وقف نامۀ نادر قلی خان در 
سال ۱۱۴5ق. به تعیین مبلغی برای حّفاظ قرآن اشاره دارد.۸ 

امروزه وجود بیش از ۱۷۰۰۰ نســخۀ خطــی قرآن کامل و 

جــزوات قرآن که به مرور از طریق ســّنت حســنۀ وقف و 

همچنین خریداری به گنجینۀ نســخ خطی افزوده شده و 

جزو میراث گرانبهای این آســتان مقّدس شناخته می شود، 

آســتان قدس رضوی را نه تنها از نظر مذهبی بلکه از نظر 

تاریخی و هرنی، در جهان شاخص می سازد.

رحل های حرم مطهر در موزۀ آستان قدس رضوی
رحــل در لغت به معنای وســیله ای که کتاب را بر روی 

آن می گشوده اند آمده است؛ اّما در ادبیّات غنی ایرانی گاه 
به عنوان استعاره از »ابروی خوبان« نیز به کار رفته است.۹ 

مطالعۀ تاریخ هرن در دورۀ اسالمی نشان می دهد نزدیک به 

هزار سال است که رحل برای قرار دادن کتاب و به خصوص 

قرآن در هنگام مطالعه و قرائت آن اســتفاده می شود. در 

متــون ادبی و تاریخی کهن ایرانی که مربوط به قرن پنجم 

و ششم هجری است، از رحل به عنوان ابزاری برای گذاردن 

قــران و کتاب نــام برده شــده اســت.۱۰ قدیمی ترین رحل 

تاریخ دار موجود در مجموعه های هرن اسالمی که با تکنیک 

منبت کاری به خطوط و نقوش زیبایی آراسته شده مربوط 

به قرن هشــتم هجــری و دارای تاریخ ۷۶۱ هجری اســت. 

این رحل توّســط زین)؟( حسن سلیامن اصفهانی، از جنس 

چوب ســاخته و با نقوش گیاهی و کتیبه هایی به خط ثلث 

که بسیار زیبا و محکم نقر شده اند، منبت کاری شده است. 

در حال حارض این اثر در موزۀ مرتوپولینت )نیویورک(، بخش 

هرن اسالمی به منایش در آمده است.۱۱ )تصویر سه.(

رحل ها استند یا پایه ای هستند که از جنس چوب، سنگ 

و انــواع دیگر ســاخته و به طور چلیپا شــکل به هم متّصل 

می شــوند. برخی از آنها یکپارچه اند و برخی به وسیلۀ لوال و 

بست هایی به یکدیگر متّصل می شوند. برخی ساده و انواعی 

بــا تکنیک های تزیینی مانند منبت، خاتم، معرق، مشــبک ، 

نقاشی، نقاشــی الکی با طرح های تزیینی گیاهی و هندسی 

آراسته شده اند، همچنین استفاده از کتیبه هایی که حاوی منت 

آیات و احادیث، ماده تاریخ و نام سازنده، سفارش دهنده و 

واقف هســتند در برخی از رحل ها با تزیینات آن توأم شده 

است. طراحی هوشــیارانۀ هرنمندان ایرانی در ساخت رحل 

با هدف کاهش فشــار وزن کتاب بر عطف آن و قرار گرفنت 

کتاب یا قرآن برای مطالعۀ بهرت در فاصلۀ مطلوبی از چشم، 

نشان دهندۀ تفّکر صحیح ایشان برای ساخت ابزاری مناسب 

نیازهای رفاهی انسان و همچنین حفاظت از آثار بوده است.

در خزانه آســتان قدس مجموعه ای از رحل های نفیس 

شــامل رحل با روکش طال ، مینــاکاری، الکی روغنی، خاتم 

 کاری، منبت و مشبک و معرق کاری و سنگ یشم حفاظت 

و نگهداری می شــود کــه برخی از آن ها بــر روی صندوق 

قرب مطهر امام رضا علیه الســالم نیز قرار داشــته اند. اما در 

این جا به معرفــی مجموعه رحل هایــی پرداخته ایم که به 

علت اســتفاده مکرر )بخصوص در کتابخانه مبارک( آسیب 

دیــده ولی به علت حرمت و ارزش فرهنگی آن )بجز ارزش 

تاریخی( همچنان در البالی قفسه های کتب خطی محفوظ 

مانده اند تا در فرصتی مغتنم مرمت و پاکسازی و بازسازی 

شوند و جایگاه خاص خود را در کنار سایر آثار نفیس حفظ 

منایند. این مجموعه که در حال حارض در موزۀ آستان قدس 

رضوی نگهداری می شوند اما به منایش درنیامده اند، حداقل 

از پانصد ســال گذشــته تا ســدۀ اخیر در حرم مطهر مورد 

اســتفاده قرار می گرفته است. به مرور زمان این رحل ها از 

آن جهت که آســیب دیده بودند، همچنیــن به عنوان آثار 

تاریخی و ارزشــمند و دارای تقّدس، جمع آوری و نگه داری 

شــده اند. مطالعه این آثار نشــان می دهد که قدیمی  ترین 

رحل تاریخ دار مربوط به دورۀ صفوی است. با وجود اینکه 

بیشرت این رحل ها دارای یک شکل کلّی و از دو لت تشکیل 

شــده اند اّما از نظر طرح تزیینات و تکنیک ســاخت بسیار 

متنّوع و زیبا هســتند. تکنیک هــای تزیینی به کار رفته در 

ســاخت این رحل ها شــامل: منبت۱۲، معرق۱۳، میناکاری۱۴، 

خاتم کاری۱5 و مشــبک کاری۱۶ اســت که در برخی با نقوش 

تزیینی گیاهی نیز نقاشــی و برخی مّذهــب و الک کاری۱۷ 

شده اند.

مصالح به کار رفته در این رحل ها چوب، استخوان، عاج، 

صدف و آیینه اســت و در برخی از آن ها مفتول های فلزی 

نیز برای اجرای تزیینات مورد اســتفاده قرار گرفته اســت. 

تکنیک و مصالح ساخت آنها نشــان می دهد برخی از این 

رحل ها ســاخت شبه قارۀ هند و پاکســتان است و توّسط 

زائران و مؤمنان که از گوشه و کنار جهان برای زیارت مرقد 

مطهر حرضت رضا علیه الّســالم به این وادی مقّدس ســفر 

کرده اند، اهدا و نذر شده است. امروزه این میراث تاریخی 

ارزشــمند در اختیار ما قرار گرفته و شایســته است تا برای 

آشنایی کارشناسان و هرنمندان برخی از آنها به طور اجاملی 

معرّفی شود. 

رحل چوبی منبت و معرق کاری
این رحل چوبی با تکنیک منبت و معرق کاری به شامرۀ 

اموالی ۱۷۲ از دو لت به ابعاد ۶۱/5× ۱۹س.م. ســاخته شده 

و لبۀ باالیی آن با طرح ترنج مشبک و تزیین گردیده است. 

بر ســطح خارجی هر لت سه کتیبه در قاب های شش 

ضلعی منبت شده که حاوی اشعاری در مدح رحل که کالم 

خدا را برآن می نهند، کتیبۀ وقف و نام سفارش دهنده و ماده 

تاریخ آن است. منت کتیبۀ اشعار در یک قاب شش ضلعی منبت 

شده که در حاشیه و مرکز آن با ظرافت متام معرق کاری شده 

بوده و در حال حارض آثاری از آن مشهود است.

زهی عّز دولت که این چوب راست

کاهی که رام کالم خداست

عرشی که ظل رفعت او هست مستدام

در آرزوی کرسی مصحف بود مدام

منت کتیبه های وقف و نام ســازنده و واقف و تاریخ اثر 

در دو قاب شش ضلعی کشیده به این رشح است: 

هذا الکرســی املُهدی الی عتبه العلیه املقدسه الرضویه 
علیه الوف التحف و التحیه۱۸

من هدایا سلطان االمراء فی العامل عباس سلطان ابن حاجی 

اسوار املرحوم مد الله ظالل اقباله علی رؤس االیام عمل خواجه 

جان الالهجانی فی ربیع االول سنه خمسین و تسعامئه.

رحل خاتم و معرق کاری
این رحل به شــامرۀ اموالی۱۶۴، از جنس چوب در دو 

لت مســتطیل شــکل با ابعاد ۲۰×5۰س.م. با تکنیک خاتم 

و معــرق کاری ســاخته شــده و با نقوش بســیار ظریف و 

اســتادانه ای آراسته شده اســت. متام سطوح داخل و خارج 

این رحل با نقوش هندسی شش و هشت ضلعی، ستاره ای 

شــکل و زنجیره های تزیینی با طرحِ متداخــل، خاتم کاری 

شــده و بر ســطح خارجِی پایۀ رحــل دو کتیبه داخل یک 

ترنج قلم دانی معرق کاری شــده اســت. زمینۀ داخل ترنج 

با نقوش گیاهی به رنگ طالیی تذهیب شــده اســت. این 

تزیینات به مرور زمان آســیب دیده و ریخته اســت. بیت 

شعری در وصف قرار گرفنت قرآن بر رحل به خط نستعلیق 

در قاب های قلم دانی بر دو پارۀ رحل معرق کاری شــده که 

بر ارزش آن افزوده است.

منت کتیبۀ این رحل عبارت است از: 

جای قرآن ز قدر بر رحل است

دوستدار کالم حق اهل است

ب و معرق کاری  رحل چوبی مذهَّ
این رحل چوبی به شــامرۀ ۱۶۷ و با ابعاد ۱۶×۳۶س.م. 

از چهــار قطعــۀ متّصل به هم با تکنیک معــرق زمینه۱۹ و 

نقوش مذّهب ساخته شده است. لبۀ باالیی هر لت با طرِح 

رسترنج های متداخل، مشبک و آراسته شده است. تزیینات 

داخــل هر لت نقــوش گل و برگ های ختایی اســت که با 

قلم زّرین نقش شــده و در سطوح خارجی به جز تزیینات 

مذّهب از تکنیک معرق کاری با ظرافت بسیار در نوارهای 

حاشــیۀ نقوش استفاده شده اســت. پایۀ این رحل با طرح 

محرابی با قوس های بسیار زیبا یا طرح نیم ترنج ساخته شده 

که لچکی ها و حاشیه های آن با نقوش گیاهی مذّهب تزیین 

گردیده و فواصل این دو، با نقوش زیگزاگی ســیاه و سفید 

معرق کاری شده اســت. متأّسفانه به علّت آسیب هایی که 

در مــرور زمان دیده، برخی از این تزیینات ریخته و نقوش 

محو شده است.

رحل چوبی منقوش الکی روغنی20
این رحل چوبی به شــامرۀ ۱۷5 با ابعاد ۱۶×۴۰/5س.م. 

از دو لت متّصل به یکدیگر ســاخته شده و با تکنیک الکی 

روغنی و با نقوش بسیار زیبای گل های همیشه بهار و نسرتن، 

به رنگ های قرمز، نارنجی، سبِز تیره و روشن و طالیی آراسته 

شــده است. لبۀ باالیی آن دارای تزیینات ترنجی و پایۀ آن با 

طرح محرابی ساخته شــده است و متام سطح رحل پوشیده 

از نقوش گیاهی و تزیینی اســت. در حاشــیۀ باالی لت های 

داخلی، کتیبه ای به این رشح نوشــته شده است: »به ترصف 

وقف داده شد این یک عدد لوح بجهه)به جهت( آستان قدس 

طمع کننده بلعنت خدا گرفتار شود«. این رحل به مرور زمان 

و کرثت استفاده آسیب دیده است.

تصویر سه: رحل چوبی با تاریخ ۷۶۱ هجری، موزۀ 

مرتوپولینت

تصویــر چهار: رحل شــامره۱۷۲، چوبی منبت و 

معرق کاری

تصویر شش: منایی از کتیبۀ رحل شامره ۱۶۴

تصویر هفت: رحل شامره ۱۶۷، چوبی مذهب و 

معرق کاری



رحل چوبی منبت برجسته و منقوش
 ایــن رحل چوبی به شــامرۀ ۱۶5 از دو لــت به اندازۀ 

5۱/5×۲۱/5 س.م. ســاخته شده و با لوالهای چوبی به هم 

متّصل شــده است. ســطح خارجی هر لت با نقوش زیبای 

اســلیمی، با تکنیک منبت برجســته و به رنگ های طالیی، 

قرمز، رسخ، سبز و الجوردی آراسته شده و نوارهای حاشیۀ 

آن بــا تزیینات هندســی خاتم کاری شــده اســت. بر روی 

لوالهای آن نیز با نقش گل های ختایی نقاشــی شده که به 

مرور زمان برخی نقش ها از بین رفته اســت. حاشیۀ باالی 

هــر لت بــا غنچه های ختایی مشــبک و منبت و نقاشــی 

شــده تزیین گردیده اســت. داخل هر لت با نقوش تزیینی 

و هندسی، خاتم کاری و الک کاری شده است. استفادۀ مکّرر 

از این رحل و در طی زمان موجب آســیب های فیزیکی آن 

شده است.

رحل مشبک21منقوش و الکی روغنی
ایــن رحل به شــامرۀ ۱۷۱ از دو لت بــه ابعاد ۶۹×۳5 

س.م. ســاخته شده و قسمت باالی رحل، نقوش اسلیمی با 

تزیینات الکی روغنی و نقوش هندسی با تزیینات مذّهب، 

به صورت مشــبک درون یک کادر مســتطیل و حاشیۀ  گل 

و برگ های ســفید بر زمینۀ زیتونی اســت. بــاالی رحل به 

صورت کنگره ای برش خورده اســت. بر زمینۀ این کنگره ها 

و لوالی رحل، گل های مذّهب نقاشی کرده اند. قسمت پایۀ 

رحل، یک ردیف نقوش اســلیمی با تزیینات الکی روغنی و 

نقوش هندسی با تزیینات مذّهب، به صورت مشبک درون 

یک کادر مســتطیل است. پایین رحل یک طاق منای تزیینی 

)محرابی( با تزیینــات گل و برگ های مذّهب برش خورده 

اســت و حاشیه ها  گل و برگ های ســفید بر زمینۀ زیتونی 

است. صفحات باالی رحل)محل قرار گرفنت کتاب( با نقوش 

ب، به صورت مشبک درون  اسلیمی، هندسی و نقوش مذهَّ

یک کادر مستطیل، با تکنیک الکی تزیین شده است.

رحل چوبی معرق برجسته
این رحل چوبی به شامرۀ اموالی۱۷۶ و به ابعاد ۲۴×5۰ 

س.م. بــا تکنیک معرق برجســته و با اســتفاده از قطعات 

چوب و اســتخوان تزیین شده است. درقسمت باالی رحل، 

نقوش گیاهی از جنس اســتخوان برش خورده و در وســط 

درون یــک قاب مســتطیل شــکل، روی زمینــۀ آیینه و در 

حاشــیه ها روی زمینۀ چوبِی رحــل، با میخ های مخصوصی 

نصب شــده و لبه های رحل با قطعات چوب و اســتخوان 

معرق کاری شده است.

قســمت پایــۀ رحل، یــک طاق منای تزیینــی با روکش 

استخوان، برش خورده و درحاشیه ها نقوش گیاهی از جنس 

استخوان بر روی زمینۀ چوبِی رحل نصب شده است. 

در دو لــت داخــل رحل، نقوش گیاهــی از چوب برش 

خورده و در کادر وســط بر زمینۀ آیینه و در اطراف آن سه 

حاشیۀ ساده دیده می شود که کتیبۀ وقف آن در قاب های 

قلم دانی بر حاشیۀ باالیی نصب شده و به این رشح است: 

»تقدیمــی عبد عاص فانی حاج میرزا احمد خان شــیبانی 

غفرالله ذنوبه« ؛ »بآستان قدس رضوی ارواح العاملین الفداء 

سنه ۱۳5۰ «

ســبک تزیینات و طرح نقوش این رحل نشان می دهد 

که این اثر احتامالً در هند یا پاکستان ساخته شده است. 

رحل چوبی معرق کاری شده با صدف
این رحل با شامرۀ اموالی۱۷۸ و به ابعاد ۷۶× ۲۱/5س.م. 

از دو لت ســاخته شده و سطح خارجی آن نقوش گیاهی و 

هندسی با تکنیک معرق برجسته، صدف کاری شده است. 

دو لت با لوالهایی که با قطعات صدف تزیین شده به هم 

متّصل شــده اند. در قسمت باالی رحل نقوش گیاهی و در 

قســمت پایۀ رحل، نقوش هندســی درون یک کادر با دو 
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حاشیه قرار گرفته و با صدف، چوب و فلز معرق کاری شده 

اســت. هم چنین پایۀ رحل به شــکل یک طاق منای تزیینی 

با شــبکه بندی لوزی شکل، معرق و صدف کاری شده است. 

سطح داخل رحل )محل قرارگیری کتاب( با نقش یک شاخه 

گل بــا برگ هایی از صدف و ســاقه هایی از فلِز روی تزیین 

شــده است. در لبۀ سمت راســت کتیبۀ وقف به این رشح 

نوشته شده است: »وقف آستانۀ مبارکه منود دکرت ابوالفتح 

خان نصیر بکوف ۱۳۴۰«

رحل چوبی معرق استخوان و عاج
این رحل چوبی به شــامرۀ۱۸۰ از دو لت به ابعاد ۴۶× 

۲۲/5س.م. ســاخته شــده که به هم لوال شده اند. قسمت 

بــاالی رحل، نقش یک بوته با چهــار گل و برگ های بزرگ 

در وســط و گل های کوچک در زمینــۀ اطراف آن از جنس 

استخوان بر زمینۀ چوبی آراسته و نصب شده است. اطراف 

آن با حاشــیۀ زنجیره ایی از چوب و اســتخوان تزیین شده 

و در حاشــیۀ دیگر نقوش اســلیمی از عاج داخل قاب های 

قلم دانــی با نقش گل های چهار پــر از چوب تیره )احتامال 

آبنــوس یا فوفل(، با میخ های مخصوص معرق کاری شــده 

اســت. قســمت پایۀ رحل، یک طاق منــای تزیینی با نقش 

گل هایــی از جنس اســتخوان بــوده کــه روی زمینۀ چوب  

قهوه ای معرق کاری شده است.

رحل معرق صدف و منقوش با تزیین آیینه
این رحل به شامرۀ۱۶۰ از دو لت به ابعاد ۲۰×5۳ س.م. 

ســاخته شــده و با قطعات آیینه و صدف معــرق گردیده 

است. قسمت باالی رحل، آیینه با حاشیه دایره های کوچک 

و لوزی های ستاره ای شکل از صدف در کنار چوب های خود 

رنگ، با تکنیک معرق زمینه تزیین شده است. بر باالی رحل 

۱۶ گل کنگره ای برش خورده اســت. بر زمینۀ این کنگره ها 

و لوالی رحل، گل های قرمز بر زمینۀ زرد نقاشی کرده اند. 

قســمت پایــۀ رحل، بــه صــورت نیم ترنج بــا رسترنج 

برگشــته به داخل برش خورده و با قطعات مدّور صدف بر 

زمینۀ چوب معرق کاری شــده اســت. کناره های نیم ترنج و 

کتیبه نویس رحل با آیینه تزیین شــده است. سه طرف هر 

لت با حاشیه ای معرق کاری شده با صدف تزیین شده است. 

دو لت داخلی)محل قــرار گرفنت کتاب( با قطعات آیینه و 

حاشیۀ معرق کاری شده با صدف تزیین شده است. 

نتیجه گیری:
از جملــه آثاری که از منظــر تاریخی، هرنی و اعتقادی 

بسیار ارزشمند و قابل توّجه است رحل  ها هستند. رحل ها 

از جمله صنایع دســتِی هرنی شمرده می شوند که معموالً 

ســطوح داخلی و خارجی آن زمینه ای مناســب برای بروز 

اســتعدادهای هرنی توّســط هرنمندان هر دوره و رسزمین 

خلــق آن بوده اند. این ابزار به دلیل هم جــواری با قرآن و 

کتاب در فرهنگ ایرانی و اســالمی از ارزش معنوی ویژه ای 

برخوردار شده اســت و نه تنها با شیوه های متداول هرنی 

در هر دورۀ تاریخی آراســته شده بلکه آرایش و مصالح آن 

تحت تأثیر محل خلق اثر نیز بوده اســت. از این  رو است 

که در رحل های موجود، انواع شیوه های تزیینی مرسوم در 

ایران و سایر کشورهای مسلامن مشاهده می شود. 

بررســی تزیینات و مطالعۀ کتیبه ها و اسناد موجود در 

ارتباط با این رحل ها نشان دهندۀ حضور مسلامنان از رسارس 

رسزمین های اســالمی در حرم امام رضا علیه الّسالم و وقف 

این آثار برای اســتفاده در هنگام قرائت قرآن کریم اســت. 

این آثار به شیوه های معرق، منبت و خاتم کاری، فلزکوبی و 

نقاشی، تذهیب و الکی و آینه کاری تزیینی شده اند و انواع 

کتیبه های نقش شــده شامل کتیبۀ وقف، نام سازنده، بانی، 

واقف و تاریخ ساخت یا وقف اثر بر آن مشاهده می شود.

آثار موجود در موزه و خزانۀ آســتان قدس از آن جهت 

که با هدفی مشــّخص وقف و نذر یا برای استفاده در حرم 

مطهر ســاخته شده اند با یکدیگر مرتبط هستند؛ از این رو 

مطالعۀ آنهــا رمزهای جالب توّجهی را برای پژوهشــگران 

می گشاید که هریک به سهم خود در نوشنت برگ های تاریخ 

هرن این آســتان مقّدس دخیل هستند. برخی از این رحل ها 

همــراه با قرآن و دیگر متعلّقات آن وقف شــده اند. از این 

رو در ارتباط با یکدیگر نیز قابل مطالعه و بررسی هستند. 

پی نوشت:
۱- شــاهکارهای هرنی در آستان قدس رضوی، منتخب قرآن ها از آغاز تا 
سدۀ نهم هجری)ج۱(،۱۳۹۱،ص 5۹. الزم به توضیح است این قرآن توّسط 
کارشناس نسخه شناسی ادارۀ مخطوطات در کتابخانۀ آستان قدس، آقای 

غالمی مقدم، کارشناسی شده است.
۲- امام ، ۱۳۴۸، صص۴۴۰-۴۳۹.

۳- فضل الله بن روزبهان، ۱۳۴۱، صص ۳۳۹-  ۳۴۱. وی می نویسد: »باید 
كه بعــد از این حّفاظ مرقد مقّدس رضوى در بیــرون قبّه تالوت منایند، 
برعایت ادب اقرب اســت. این معنى بىس پسندیدۀ حارضان آمد چه در 

صدر اّول تالوت قرآن بر قبور منی كرده اند.«
۴- کاویانیان، ۱۳55، صص ۳۷۰-۳۷۱. محّمدرضا قصابیان. پیشینۀ مراسم 

قرائت قرآن در حرم رضوی. مشکوه. بهار ۱۳۸5. ص ۸۷.
5- امام ، ۱۳۴۸، صص۴۴۰-۴۳۹.

۶- کاویانیان، ۱۳55، صص ۳۷۱-۳۷۰.
۷- مؤمتن،۱۳55، ص ۳۱۰. این مراســم صّفه نــام دارد و قصابیان آن را از 
آیین های باشکوه منحرص به حرم رضوی با قدمت چندصد ساله می نویسد 
که در حال حارض نیز همه روزه صبح و شــام در رواق دارالســالم برگزار 

می شود. ر.ک. قصابیان، ۱۳۸5، ص ۹۸-۹۳.
۸- صورت و سواد وقفنامۀ کلیۀ امالک موقوفۀ آستان قدس رضوی که در 
ســال ۱۲۷۳ در عهد نارصالدین شاه قاجار از روی طومار و دفاتر دیوانی 
استخراج شده، تصویر نسخۀ ۲۹۸۷ کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران صص 

۴۳ و۴5و ۴۷ و ۱۱۰ و قصابیان، ۱۳۸5، صص ۹۱-۸۸.
۹- مصاحب جلد اّول، ۱۳۸۱، ذیل واژۀ رحل، ص۱5۷۶.

۱۰- در تاریخ بیهقی آمده است که: » قلم برداشت و با ما معامیی نهاد 
غریب و کتابی از رحل برگرفت و آن را بر پشت آن نبشت به خط خود 
به من داد.« ر.ک. ابوالفضل محّمد بن حسین بیهقی، ۱۳۸۸، ص ۶۹۶. و 
محّمد بن منّور در حکایت بونرص رشوانی از زبان وی می نویســد: » من 
این ساعت قرآن می خواندم، رحلی در پیش نهاده ، خوابی به من درآمد..« 

ر.ک. محّمدبن منّور میهنی،۱۳۷۶، ص ۱۳۳.
 Sucek, Priscilla P., Maryam D. Ekhtiyar, Sheila R. Canby -۱۱
 Metropolitan Museum Of Art, ,۲۰۱۱, & Navina Najat Haidar

.۱۰۸-۱۰۷.New York.P
۱۲- منبت در لغتنامۀ دهخدا به معنی رویانیده شده، نقش های برجسته 
بــه شــکل گیاه و گل و جــز آن که بر روی چیزی نقــش کنند.) لغتنامه 
دهخدا، جلد ۱۳، ص۱۹۰5۷( آثار منبت کاری بر منرب ها، درب های مساجد 
و رحل های قرآن انجام گرفته که با طرح های اســلیمی، گل و بوته تزیین 

شده اند.)جانستون، ۱۳۷۶، ص۷(
۱۳- قــرار گرفنت انواع چوب های خود رنــگ یا مواد و مصالح غیرچوبی 
مانند عاج، استخوان، صدف، روی، مس، برنج درکنار هم و به وجود آوردن 
طرحی مشّخص را معرق گویند. نقوش معرق چوب اگر هم سطح باشد، 
معرق زمینه و اگر برجسته باشد، معرق- منبت یا معرق برجسته نامیده 

می شود.
ریاضی در فرهنگ مصّور اصطالحات هرنایران، معرق را نوعی تزیین در 
هرنهای سّنتی ایران مانند کاشی کاری، چوب کاری، جلدسازی و.." نوشته 

است.)ر.ک. ریاضی، ۱۳۷5،ص۱۹۸(
۱۴- میناکاری یا میناســازی هرنی است که سابقه ای در حدود پنج هزار 
ســال دارد و از صنایع دستی محسوب می شود. امروزه این هرن بیشرت بر 
روی مس انجام می شود ولی می توان بر روی طال و نقره نیز آن را به عمل 
آورد. طال تنها فلزی است که به هنگام ذوب شدن مینا اکسید منی شود از 
این رو امکان اجرای طرحی همراه با جزییات و با شباهت هر چه متام تر 
بر روی مینا را ایجاد می کند در حالی که میناهای مسین و نقره ای چنین 
کیفیتی را ندارند. شکل گیری مینا نیز از ترکیب اکسیدهای فلزات و چند 
گونه منک در مجاورت حرارت باال ســت کــه رنگ ها در طول زمان و بر 
اســاس دما به وجود می آیند. امروزه در ایران کانون تولید میناکاری شهر 
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اصفهان و شــیراز بوده، استادان برجسته ای در تولید آثار مینا مشغول به 
فّعالیت هستند.) http://fa.wikipedia.org/wiki/( سابقۀ میناکاری در 
ایران به هزارۀ دوم قبل از میالد می رســد. دربارۀ هرن میناکاری پروفسور 
پوپ در کتاب بررسی هرن ایران می نویسد: میناکاری، هرن درخشان آتش 
و خاک اســت با رنگ های پخته و درخشــان که سابقه اش به ۱5۰۰ ق.م 
می رســد و ظهور آن بر روی فلز در طول ســدۀ ۶ تا ۴ ق.م و پس از سال 

5۰۰ ق.م مشاهده می شود)یاوری، ۱۳۶5: ۶۹(.
۱5 - طرح های گوناگون خاتم همواره به صورت اشــکال منظم هندسی 
بوده اســت. این اشــکال هندســی را با قرار دادن مثلث های کوچک در 
کنار هم نقش بندی می کنند. مثلث ها را از انواع چوب، اســتخوان و فلز 
می ســازند. انواع چوب از مهم ترین مصالح خاتم ســازی است که شامل 
چوب های عناب، نارنج، افرا، گردو، کیکم، تربیزی، شمشاد، آبنوس، فوفل 
و بتم اســت. انواع استخوان نیز به علت استحکام و رنگ سفید آن ها در 
ساخت خاتم به کار می روند که عبارتند از استخوان های شرت، اسب، گاو، 
همچنیــن عاج طبیعی فیل و عاج مصنوعی نیــز در خاتم کاربرد زیادی 
دارد. برای اســتقامت خاتم و مراقبت از آن، از فلزات رنگی نیز استفاده 
می شود، روی و قلع در گذشته و نقره و آلومینیوم امروزه برای رنگ سفید 
و برنج برای رنگ زرد مورد استفاده قرار می گیرد)طهوری، ۱۳۶5: ۱۱و۳۹( 

و)کوپور، ۱۳۸۳: ۶۹-۶۸(.
۱۶ - چنانچه بر روی اثر چوبی، طرح هایی به گونۀ شبکه شبکه، سوراخ 
ســوراخ و شباک ایجاد شود هرن مشــبک چوب پدید می آید. برای انجام 
کار مشبک، معموالً فضاهای منفی طرح، بریده و خارج می شود تا طرح 
اصلی به صورت مشبک به وجود آید)براتعلی، ۱۳۸۷: ۱۹۱(. طرح و نقشۀ 
مشــبک اغلب از طرح های اسلیمی، ختایی، خطوط و نقوش هندسی و 

انواع خطوط خوشنویسی انتخاب می شود)رهنورد، ۱۳۸۰: ۴۱(.
۱۷ - الکی روغنی یا پاپیه ماشه Papier Mache واژه ای فرانسوی به معنای 
کاغذ فرشده شده است. این اصطالح به اشیای مقوایی که با مینیاتور روی 
آن تزیین و با الک مخصوص پوشش یافته است اطالق می شود. در گذشته 
به این هرن، نقاشــی الکی یا روغنی گفته می شــد. در دایره املعارف هرن 
آمده: نقاشی الکی یا روغنی نوعی نقاشی آبرنگ بر روی اشیایی همچون 
قلم دان، جلدکتاب، قاب آیینه، رحل قرآن و جعبۀ آرایش اســت که سطح 
آنهــا را با قرشی ضخیم از روغن کــامن )مخلوطی از روغن بزرک، روغن 
سندروس و روغن جال( می پوشانند. از این رو نقاشی الکی منودی هامنند 

نقاشی رنگ روغنی دارد)اسکندری، ۱۳۸۱: ۱۴۸(.
۱۸ -- ترجمۀ منت از این قرار است: »این کرسی که هدیه شده جهت بارگاه 
مقّدس رضوی که بر او هزاران ســالم باد؛ از هدایای سلطان امیران عباس 
ســلطان فرزند حاجی اسوار مرحوم خداوند سایه های اقبال او را گسرتده 

کند بر روزگار.«
۱۹ - قــرار گرفنت انواع چوب های خود رنگ یا مواد و مصالح غیر چوبی 
مانند عاج، استخوان، صدف، روی، مس، برنج درکنار هم و به وجود آوردن 
طرحی مشخص را معرق گویند. نقوش معرق چوب اگر هم سطح باشد، 

معرق زمینه و اگر برجسته باشد، معرق- منبت نامیده می شود.
۲۰ - الكی روغنی یا پاپیه ماشه Papier Mache واژه ای فرانسوی به معنای 
کاغذ فرشده شده است. این اصطالح به اشیای مقوایی که با مینیاتور روی 
آن تزیین و با الک مخصوص پوشش یافته است اطالق می شود. در گذشته 

به این هرن نقاشی الکی یا روغنی گفته می شد.
۲۱ - کنده کاری روی چوب و عاج به طوری که این مواد را سوراخ کنند.
)ر.ک.مصاحب،۱۳۸۱،ص ۲۷۷۷(، مشــبک کاری: پنجره پنجره یا چشــمه 
چشــمه ســاخنت چیزی را. از هرنهای ظریف و دستی که بر چوب یا فلز 
نقش هایی مشبک پدید آورند.) ر.ک. لغتنامه دهخدا، ۱۳۷۳، ص ۱۸۴۸۲، 

ذیل واژۀ مشبک کاری(
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  مناجات خواجه عبدالله انصاری به خط علی رضا عباسی/ 
  چهار صفحه كتابت، طال اندازی، مذهب با حاشيه حل كاری، دوره صفوی/

      شاهکارهای هرنی در آستان قدس رضوی، منتخب قطعات نستعلیق.



که مشغول آماده ســازی کتابی از »یاقوت« بودم، فهرست 

نســخه هایی از یاقوت را در اینجا داشــتم اّما هرچه تالش 

کردم که صفحاتی از آن را داشته باشم که در کتاب استفاده 

کنــم، موفّق نشــدم. این امکان فراهم نبــود ولی اکنون با 

نرش آثار هرنی آستان قدس توّسط این مؤّسسه و تحقیق و 

تدوین این ها، بهرتین منبع و بهرتین مرجع برای هرنمندان 

و محّققان حاصل شــده اســت. فکر می کنــم که می طلبد 

مســئولین آستان قدس به مؤّسسۀ آفرینش های هرنی نگاه 

عمیق تر و بیشرتی داشته باشند؛ هم توقّع شان را بیشرت کنند 

و هم امکان بیشرتی برایش قایل باشند. به این دلیل که این 

توانایی از جهت علمی و هرنی وجود دارد که بشود از این 

آثار بهرۀ بهرتی گرفت و بهرت آنها را معرّفی کرد. در کشــور 

مــا این امکان وجود دارد کــه از این امکانات برای چاپ و 

نرش استفاده کرد. آثاری که من اخیراً دیدم باعث حیرت من 

شد و برای من بسیار لّذت بخش بود که مثالً دیدم صفحاتی 

از »قرآن ابراهیم ســلطان« با کیفیت خوب و کاغذ بســیار 

عالــی و به طور مطلوب چاپ شــده اســت، چیزی که در 

گذشته کمرت به آن توّجه می شد. تصّور من این است که اگر 

مجموعۀ آفرینش های هرنی آســتان قدس یک کودک نوپا 

بود االن به بلوغی رســیده که می شود از آن توقّع کارهای 

بزرگ تری داشت که اگر از آن حامیت شود و دستش را برای 

انجــام کارهای بزرگ تر باز بگذارند می تواند این توقّعات را 

برآورده کند. 

به نظرتان در حیطۀ هرنهای مرتبط با آســتان قدس و 

هرنهــای موجود در حرم بــرای پرداخت و تحقیق  باید بر 

روی چه مواردی مترکز بیشرتی داشت؟

ببینیــد یک بخــش از آن چیزی که داریــم هامن مآثر 

ماســت، آثار ارزشمندی که از گذشــته برای ما باقی مانده 

اســت. تدوین، طبقه بندی، تعریف، بازجست و شناساندن 

اینهــا به جامعه یــک رضورت و واجب اســت. برای اینکه 

ما اکنون در جهان اســالم، به خصــوص در بخش هایی، در 

اقلیت قرار گرفته ایم. خیلی ها گامن شــان بر این اســت که 

هرن اســالمی هامن چیزی اســت که در ترکیــه و مرص و... 

مطرح می شــود. وقتی به ایران می رســند، به ایرانیتش در 

قبل از اسالم توّجه می کنند و به دوران پس از اسالِم هرنها 

آن قدر اهتامم منی ورزند. آثار آســتان قدس متام باورهایی 

که اکنون نســبت به شیعه وجود دارد، نقض می کند و این 

امر واجب اســت، فرض کنید در حوزۀ خوشنویســی، ما را 

فقط در محدودۀ نستعلیق و شکسته پذیرفته اند و در بقیۀ 

مسایل خیلی برای ما جایگاهی قایل نیستند. با اینکه ما در 

خــط محقق قطعاً حرف اّول و آخــر را می زنیم، در ریحان 

نیــز همین طور، در توقیع، در رقاع و ثلث هم تا قرن دهم 

همین طور اســت و پس از آن در محجوریت قرار گرفتیم، 

ولــی اکنون این حرکــت دارد از نو احیا می شــود. یکی از 

جاهایی که می تواند الگوسازی بکند و مآثر گذشتۀ ما را احیا 

کند، به طوری که هرنمندان ما پا جای گذشتگان بگذارند و 

حتّی یک قدم جلوتر بروند، آستان قدس است، چون منابع 

و امکانات را در اختیار دارد و این قداست هم در آن وجود 

دارد، یعنی هرنمند همواره افتخار می کند که در سایه ســار 

ایــن عظمت کار و همراهی کنــد. هیچ کس دریغ نخواهد 

کرد. همۀ هرنمندان ایران همۀ توان شــان را در اختیار قرار 

خواهند گذاشــت. لذا خود ایــن مقبولیت می تواند کمکی 

باشــد برای بازشناسی این مآثر که بســیار ارزشمند است. 

لــذا اینکه عرض کــردم این توقّع از مؤّسســۀ آفرینش های 

هرنی می رود، بجاســت. واقعاً این توقّع هســت که بشود 

آن الگوهــای گذشــته را که در حکومت هــای قدیم وجود 

داشــته، تکرار کرد. مثالً اینکه یک جایی درســت می کردند 

بــرای طراحی، نقاشــی، نگارگری، تهذیب، خوشنویســی و 

شــعرا و همۀ هرنمندان در کنار هم جمع می شدند و آثار 

ارزشــمندی مثل شاهنامۀ شــاه طهامسب، خمسۀ نظامی، 

قرآن بایســنقری و آثاری دیگر تولیــد می کردند. این کار را 

می شــود االن اینجا انجام داد. این امکان را می شود فراهم 

کرد و الزمه اش یک نگاه دقیق تر و مشــفقانه تری است که 

از سوی مسئولین نظام و به خصوص آستان قدس نسبت به 

این مجموعه التفات شود. 

سخن آخر را بفرمایید.

یکی از کارهای بسیار خوبی که اینجا دیدم، مثّنی سازی 

است که کار بسیار ارزشمندی است. یعنی یکی از راه های 

رســیدن به تجارب گذشــته و شناســاندن و شناخته شدن 

همین اســت. می شود این کار را با گسرتدگی و دقّت بیشرت 

و در رشایطــی بهرت انجام داد که هــم توامنندی هرنمندان 

معارص ما بســیار باال خواهد رفت و هم به آن اهدافی که 

ذکر کردم خواهیم رســید. یکی از راه ها همین شیوه است. 

کار بسیار ارزشمندی است و می خواهم تقدیر و تشکر کنم 

از دوســتانی که زحمت می کشــند و باعث مرسّت افرادی 

چون ما می شــوند که دغدغۀ هرن اســالمی و دینی داریم. 

برای من خیلی جالب و ارزشمند بود. 

از وقتی که در اختیار ما گذاشتید سپاسگزاریم.

تحّول تاریخ هرن اسالم و شیعه؛
با انتشــار آثار گنجینۀ آستان قدس رضوی

گفتگو با ایرج نعیامیی عالی

ایرج نعیامیی عالی در ســال ۱۳۳۸ در نوشــهر به دنیا آمد، تحصیالت حوزوی 

خود را در ســال ۱۳۶۹ به پایان رســاند و با تكیه به فّعالیت های ارزنده اش در 

زمینۀ خوشنویسی توانست به درجۀ استادی در این هرن ارزنده نایل شود. وی 

با تكیه بر مطالعات و پژوهش در زمینۀ موســیقی، یكی از نظریه پردازان حال 

حارض موسیقی كشور اســت. نعیامیی عالی، عضو پیوستۀ فرهنگستان هرن و 

مدرّس دانشگاه های تهران، الزهرا، سوره و علوم پزشكی ایران، تألیفاتی نیز در 

زمینۀ خوشنویسی و موسیقی به كارنامۀ هرنی خود افزوده است كه از آن جمله 

می توان به »احوال و آثار صفی الّدین ارموی، موسیقی دان بزرگ قرن هفتم ه.ق« 

و »ابن بواب، خوشــنویس بزرگ قرون ۴ و 5 هجری« اشــاره كرد. گفتگوی حارض 

پیرامون هرن و گنجینۀ آستان قدس رضوی صورت گرفته است.

شادی غفوریان*

گنجینــۀ هرنی حرم مطهر و آســتان قــدس رضوی را 

چگونه ارزیابی می کنید؟

بی شــک گنجینۀ هرنی آستان قدس بزرگ ترین گنجینۀ 

هرنی جهان اسالم است که آثار هرنی بی شامری را در طول 

تاریــخ دورۀ اســالمی در خود جای داده اســت. من جایی 

را رساغ نــدارم که ایــن میزان آثار گرانقدر و ارزشــمند در 

حوزه های مختلف کنار هم جمع شــده باشــد. در مشاهد 

مختلف مثــالً عراق، کربال، نجف، حتّی در مّکه و مدینه یا 

اماکنی در ترکیه یا کشــورهایی در شامل آفریقا مثل تونس 

و مراکش، معابد، موزه ها و مساجدی وجود داشتند که در 

آنها آثاری نگهداری می شــد ولی در طول تاریخ بسیاری از 

آنها آسیب دیدند. مثالً در عراق در سده های گذشته بارها 

این آثار توّســط وهابیون تاراج شــدند یا به آتش کشیده و 

تخریب شدند. البته در ایران میزان آثاری که وجود داشت 

بیشــرت از بقیۀ جاها بــود، به خصوص در حــوزۀ هرنهای 

تجسمی یعنی در کتابت، نگارگری، کتاب آرایی، خوشنویسی، 

پارچه  بافی، قلم زنی، شیشه، منبت، معرق و... ایران غنی تر 

بود؛ همچنین بیشــرتین و نفیس ترین آثــار نیز از جاهای 

مختلف مثل شبه قاره، یعنی هند و پاکستان و بخش هایی 

از کشــمیر به این آســتان مقّدس هدیه می شد، لذا چه به 

لحاظ کیفی و کّمی بیشرتین و بهرتین آثار از هرن اسالمی به 

آستان قدس وقف شده است و اعتقاد من این است که اگر 

روزی این آثار در دید مردم قرار بگیرد -رصفاً از باب انتشار 

و نه منایشــگاه- و بتوان ایــن آثار را در کیفیتی مطلوب به 

چاپ و منایش رساند تا در اختیار جهانیان قرار گیرد به گامن 

من تاریخ هرن اســالم را می تواند تغییر دهد، به ویژه تاریخ 

هرن شیعه را بسیار برجسته خواهد کرد.

با توّجه به ارتباطی که با مجموعۀ آستان قدس داشتید، 

رونــد پردازش به مقولۀ هرن را در این مجموعه به ویژه در 

مؤّسسۀ آفرینش های هرنی چگونه ارزیابی می کنید؟

متأّســفانه در گذشــته این روند مطلــوب نبود، یعنی 

شاید اصالً توّجهی هم به آن منی شد و بیشرت در حفظ آثار 

می کوشیدند. در دو سه دهۀ اخیر، عنایت بر این شد که از 

این آثار ارزشــمند بهره برداری شود و فکر می کنم مؤّسسۀ 

آفرینش های هرنی بر این اساس تشکیل شد که بتواند این 

قابلیت ها را به ظهور برساند و ضمن اینکه از هرنِ هرنمندان 

معــارص بهره می گیــرد، این آثــار را نیز بشناســاند. تالش 

مؤّسسه خوب بوده اســت به خصوص اخیراً؛ مثالً اگر قبالً 

رساغ نسخه ای را در آستان قدس می گرفتیم، امکان دسرتسی 

حتّی برای تحقیق وجود نداشت. من خودم در دهۀ گذشته 

* کارشناس ارشد مطالعات ترجمه دانشگاه شهید بهشتی تهران
 shgh1983@yahoo.com 

mailto:kafili.h1963@gmail.com


حــرم مقّدس امام رضا علیه الّســالم از گذشــته تاکنون 

همواره یکی از  موضوعات اصلی مقاالت و اخبار نویسندگان 

و روزنامه نــگاران بزرگ ایران بوده اســت. اگرچه در اوایل 

دورۀ  روزنامه نــگاری، هزینۀ  تهیۀ  گراور )تصویر( بســیار 

باال بوده است اّما با نگاهی کوتاه به برخی از مطبوعات و 

به ویژه نرشیات مصّور قدیمی ایرانی می توان تصاویری از 

بارگاه منّور چهارده معصوم علیهم الّســالم در آنها مشاهده 

کرد. در این میان تصاویر حرم مطهر امام رضا علیه الّســالم 

به لحاظ وجود روضۀ  منّورۀ  آن حرضت در ایران )مشــهد 

مقّدس( بیش از تصویر حرم  سایر امئۀ  اطهار علیهم الّسالم در 

روزنامه ها و مجلّه های مختلف منترش شده است. 

نرشیــۀ  »ایران باســتان« در ســال ۱۳۱۲ خورشــیدی 

چندیــن تصویــر منحرص بــه فرد و بــا کیفیــت از بارگاه 

امام رضــا علیه الّســالم در صفحۀ  اّول یکی از شــامره های 

خود منترش کرد. با بررســی به عمل آمده مشــّخص گردید 

نرشیۀ  ایران باستان برای نخستین بار در تاریخ مطبوعات 

ایــران، تصاویری نفیس از حرم مطهر رضوی به لحاظ تنّوع 

و جزییــات تصویــری ارایه منوده که تا پیــش از آن منترش 

نشده است.

نرشیۀ  ایران باســتان، در تهران به مدیریت ســیف آزاد 

تأسیس شد. عبدالرحمن سیف آزاد، در ۱۲۶۱ خورشیدی به 

دنیــا آمــد. وی از جوانی به فّعالیــت در حوزۀ  مطبوعات 

پرداخــت و مجــاّلت آزادی رشق، صنایــع آملــان و رشق و 

ایران نو را در برلین به زبان های عربی، فارســی، انگلیسی، 

ترکــی، هندی و آملانی منترش کــرد. او روزنامۀ  آزادی رشق 

را در برلیــن تا ســال ۱۳۴۳ قمــری و پــس از آن در تهران 

انتشــار داد. سیف آزاد شــامرۀ  اّول نرشیۀ  ایران باستان را 

در روز شــنبه اّول بهمن ماه ۱۳۱۱ خورشــیدی منترش کرد. 

ایران باســتان، نرشیه ای  سیاسی -اقتصادی  و مصّور بوده، 

مرام و مســلک آن، در عنوان هر شامره چنین ذکر گردیده 

است: »شناسانیدن ایران امروز به خارجه و ایرانیانی که در 

خارج زندگی  می  کنند خصوصاً پارســیان مقیم هندوستان، 

راهنامیــی  هــای  تجارتــی  و صنعتی  به ایشــان، معرّفی  

پارسیان مقیم هند و عالقه مندی  ایشان به ایران و ایرانیان«، 

عالوه بر این سیف آزاد نرشیۀ  خود را طرفدار نظام وقت و 

عظمت ایران باستان دانسته است.

شامرۀ  اّول ایران باستان در هفت صفحه به قطع بزرگ 

با تصاویر متعّدد به چاپ رســید. ظاهراً شامرۀ  اّول نرشیه 

در مــّدت زمان اندکی  به پایان رســیده و مدیر آن مجبور 

شده اســت برای  بار دوم در پنج هزار نسخه آن را تجدید 

چاپ مناید.

محــل ادارۀ  نرشیۀ  ایران باســتان در خیابــان الله زار 

تهــران، کانون ایران باســتان واقع بود و بهــای  آبومنان آن 

به این رشح اعالم شــده است: اشرتاک سالیانه در تهران 5۰ 

ریال و در خارج از کشــور 5 دالر، شش ماهه نصف قیمت 

و تک شــامره دهشــاهی . الزم به ذکر اســت پس از چند 

نوبت انتشار، با توّجه به استقبال مردم از آن، قیمت آبومنان 

افزایش یافته است.

ایران باســتان که نرشیه ای  هفتگــی  بود، هر هفته با 

کاغذی  نفیس و چاپی مرغوب منترش می  شــد. خط مشی 

انتخــاب موضوع مقــاالت، تصاویــر و صفحه آرایی نرشیۀ  

ایران باســتان متأثّر و به تقلید از سبک انتشار روزنامه در 

آملان بود و این امر بی  شــک محصول اقامت ســیف آزاد، 

مدیر نرشیه، در آملان بوده است. وی  همواره سعی  داشت 

ایران باســتان، مانند یکی  از روزنامه های  کشــور آملان به 

چاپ برسد.

ایران باستان به مّدت سه سال یعنی  تا آخر سال ۱۳۱۴ 

خورشیدی منترش و پس از آن تعطیل شد و سیف آزاد، مدیر 

نرشیــه، مجّدداً به اروپا مســافرت منود و پس از شــهریور 

۱۳۲۰ و سقوط رضا شاه به ایران بازگشت.

ســیف آزاد پس از بازگشــت به ایران، مجّدداً در ســال 

۱۳۲۶ خورشــیدی نرشیۀ  ایران باســتان را تقریباً به هامن 

سبک و سیاق سابق منترش ساخت. مندرجات ایران باستان 

عبــارت بود از: رشح هایی  که زیر عکس های  متعّدد چاپ 

می شد و مطالبی مشتمل بر ترجمه و مقاالت مختلف. 

در دو شــامرۀ  پیاپی نرشیۀ  ایران باستان، در مجموع 

هفت تصویر مختلف از حرم مطهر امام رضا علیه الّسالم  به 

چاپ رسیده است. 

این تصویرها عبارتند از:

- دورمنای بارگاه رضوی و قسمتی از شهر مشهد

- صحن مطهر

- ایوان صحن نو

- پنجره پوالد و عّده ای از امنا و بزرگان خّدام حرم مطهر

- ایوان طال

- بست پایین خیابان

- یکی از تاالرهای )رواق( بارگاه رضوی

نخستین تصاویر 
بارگاه امام رضا علیه الّسالم

در مطبوعات ایران

*. کارشــناس تاالر مطبوعات آرشیوی ســازمان کتابخانه ها موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی و 
کارشناس ارشد علم اطاّلعات و دانش شناسی.

mehdi.qotbi@gmail.com

سید مهدی سید قطبی*

منابع و مآخذ
بامداد، مهدی  )۱۳5۷(. رشح حال رجال ایران در قرن ۱۲  

و ۱۳  و ۱۴  هجری . تهران. زوار.
چهرۀ  مطبوعات معارص. ] تهران[: پرسای جنت، ] ۱۳5 [.

صدرهاشمی ، محمد)۱۳۶۳(. تاریخ جراید و مجاّلت ایران. 
اصفهان. کامل.

نرشیۀ  ایران باستان. س۱. ش۲۲. ص۱. ۱5 تیر ۱۳۱۲خ.

نرشیۀ  ایران باستان. س۱. ش۲۳. ص5. ۲۴ تیر ۱۳۱۲خ.



ایوان طالی صحن آزادی )صحن نو(

ایوان مقصوره مسجد گوهرشاد



منای عمومی صحن عتیق )انقالب( به همراه ساعت قدیم

رسدر وروردی صحن عتیق از سمت بست شیخ حر عاملی )پایین خیابان(- مشهور به ایوان نقاره خانه



یادنام...

امین الله پیرزاد هروی 

)۱۳۲۰-۱۳۸۱ش.(

خوشنویس آستان قدس رضوی

هروی،  پیــرزاد  امین الله 

فرزنــد میــرزا حبیب الله 

خوشنویس، در سال ۱۳۲۰ 

هــرات  در  خورشــیدی 

افغانستان چشم به جهان 

گشــود. در هفت سالگی 

بــه مکتب خانــه رفت و 

همزمان بــا درس، بعد از 

ظهرها در مغازۀ  عطاری 

پدرش کار می کرد. در چهارده ســالگی با هرن خوشنویســی 

آشــنا شــد و با الهام گیری از قرآن کریم و احادیث، به شّدت 

تحت تأثیر این هرن ســّنتی اســالمی قرار گرفت.امین الله به 

مسجد جامع بزرگ هرات و ایوان های مزار »خواجه عبدالله 

انصــاری« در »گازرگاه«  می رفــت و بــه زیبایی های هرنی 

متجلّی در کتیبه ها و سنگ نوشته های این دو مکان مقّدس 

چشــم می دوخت. وی با این شــور و شوق به خدمت استاد 

محّمدعلــی عطار هروی راه یافت و در محرض او، با خطوط 

مختلف از جمله ثلث، نســخ، نســتعلیق، کوفی، شکسته و 

دیگر خطوط آشنا شد و در زمرۀ  بهرتین شاگردان استاد قرار 

گرفت. در ســال ۱۳۴۳ به مّدت دو سال در چاپخانۀ  وزارت 

دفاع افغانســتان به عنوان خطاط مشــغول کار شد، در سال 

۱۳۴۶ مقام ممتازی در خوشنویســی کســب منود و در سال 

۱۳5۳ کانونی هرنی در شــهر هرات بازگشایی کرد که در آن 

کار آمــوزش هرن را به صــورت رایگان انجام می داد. با تجاوز 

ارتش شــوروی به افغانستان و به دنبال بحرانی شدن رشایط 

در این کشــور، در ســال ۱۳۶۳ به ایران مهاجرت کرد. هنگام 

ورود به ایران زمانی که مشــغول پر کــردن فرم های مربوطه 

بود، مســئوالن اردوگاه پی به خط خــوش وی بردند و از او 

خواســتند برای نوشــنت پارچه ها و اعالنات و تابلوها مّدت 

یک هفته بیشرت در اردوگاه مباند و به همین خاطر از طرف 

مسئوالن فرمانداری تایباد مورد تشویق قرار گرفت. پیرزاد با 

کمک اســتادش پس از رسیدن به ایران، مشهد را برای اقامت 

اختیار کرد و در بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی 

مشغول کار شد. در ســال های همکاری با بنیاد پژوهش ها، 

چهار جلد مرقــع زیبا کتابت کرد که اصل این آثار هم اکنون 

در آستان قدس رضوی نگهداری می شود. این آثار عبارتند از: 

»مرقع رضوی« از ســخنان گهربار امــام رضا)ع(، در دو جلد، 

»مرقع زیور آسامن ها« و »مرقع اقتصاد اسالمی« که آیاتی از 

قرآن کریم با ترجمۀ  فارسی است. »هشت قلم هرن خط« و 

»تجلّی گاه هرن خط« دو اثر دیگر وی اســت که در سال های 

۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ در مشــهد منترش شــد؛ در این دو مجموعه، 

بیــش از ده ها خط و کتیبه در انواع خطوط نوشــته شــده 

اســت. متون استفاده شده در اغلب آثار وی را آیاتی از قرآن 

کریم، احادیث معصومین و اشعاری از حافظ، خواجه عبدالله 

انصاری، فردوســی و برخی دیگر از شاعران تشکیل می دهد. 

در سال های اخیر مرکز آفرینش های هرنی آستان قدس رضوی 

برخی از آثار استاد پیرزاد هروی را به صورت کریستال تزیینی 

با پایه های گردان و ثابت منترش کرده است. وی رسانجام سال 

۱۳۸۱ خورشــیدی در شهر مشهد دارفانی را وداع گفت و در 

این شــهر به خاك سپرده شد )هرات آنالین، ۱۸اسفند۱۳۸5؛ 

خاوران، ۱۷بهمن۱۳۹۰؛ جهان نیوز، فارس ۱۹اسفند۱۳۹۱(.

منابع
پایگاه خربی تحلیلی جهان نیوز،۱۹اسفند۱۳۹۱

پایگاه خاوران؛ نرشیۀ  سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتامعی افغانستان، 
۱۷بهمن۱۳۹۰

پایگاه خربگزاری فارس،۱۹اسفند۱۳۹۱
 پایگاه خربی، فرهنگی و اجتامعی هرات آنالین،۱۸اسفند۱۳۸5.

شکرالله خوش دست
معامر آستان قدس

)کاشان ۱۲۹۶- مشهد۱۳۶۴ش.(

حاج شکرالله خوش دست
معامر سّنتی آستان قدس رضوی

)136۴-1296ش(

حاج شــکرالله خوش دســت از 

معامران ســّنتی برجســتۀ  آستان 

قدس رضوی، در ســال ۱۲۹۶ش. در 

شهر کاشــان به دنیا آمد و در سن 

هفت یا هشــت ســالگی همراه با 

خانــواده اش از کاشــان به مشــهد 

مهاجرت كــرد و در محلۀ  قرب میر، 

واقع در نزدیکی گنبد خشتی فعلی 

ســکونت گزید. پدر و عمویــش از معامران و بنایان ظریف 

کار بودند.

شــکرالله خوش دســت هم زمان با ورود به مشهد، وارد 

دنیای معامری سّنتی شد. مشــّوق اصلی او عمویش، استاد 

حبیب الله بنای رضوی، از معامران ســّنتی معروف آســتان 

قدس رضوی بود. عمویش ۶۰ سال به شغل معامری در آستان 

قدس مشغول بود و در زمان فّعالیتش متام اختیارات معامری 

آستان مقّدسه در دستش قرار داشت.

خوش دســت، با تشــویق عمویش از بّچگــی رشوع به 

طراحی کرد. وی تنها شاگرد استاد حبیب الله بنایی رضوی بود 

که در رشــتۀ  هرنی خود خاّلقیت زیادی داشــت. از اساتید 

دیگر او می توان به ســید علی اصفهانی، از معامران قدیمی 

اشاره منود. 

خوش دست در دورۀ  رضا شاه وارد تشکیالت آستان قدس 

شد، اّما چون در این دوره هزینه ای برای کار پرداخت منی شد، 

فّعالیت معــامری زیادی نیــز صورت منی گرفــت. در دورۀ  

محّمدرضا پهلوی، با استخدام عّده ای از بنایان سّنتی، هر روز 

کارهای معامری حرم مطهر رضوی توسعه پیدا می کرد. او نیز 

هامنند سایر بنایان ســّنتی، در دورۀ  پهلوی دوم هیچ وقت 

بیکار نبود.

 وی در آســتان قدس کارهای زیادی از طراحی تا ساخت 

انجام می داد. اگر چه در عرص او، معامران سّنتی مانند حاج 

محّمدرضــا معامر، حــاج اکرب کرمانی و حــاج عباس آفرنده 

می زیستند، ولی وی از همۀ  آنان برتر بود. مقرنس کاری های 

گچی رس درب ســاعت، ساختامن نقاره خانه، رس درب صحن 

نو )صحن آزادی( و صحن کهنه )صحن انقالب(، معرق کاری با 

خشت های هفت رنگ ایوان طالی صحن کهنه و معرق کاری 

ایوان شاه عباسی که زمانی عمویش آن را تعمیر کرده بود و 

مقرنس کاری طاق حاتم خانی و طرح های گنبد الله وردی خان، 

ساختامن موزه، بغل رس درب واقع در پشت مسجد گوهرشاد 

از دیگر آثار اوست )مصاحبه با شکرالله خوش دست(. 

خوش دست در سال ۱۳5۰ش. همراه با حاج محّمد حسن 

بیوکی )رضوان(، اقــدام به معقل کاری و معرق کاری آرامگاه 

شــیخ روزبهان در شیراز منود. در سال ۱۳۶۲ش. نقشه چینی 

خانۀ  بقعۀ  شیخ صفی الّدین اردبیلی در اردبیل را انجام داد 

)مرکز اســناد، ش۹۳۲۰۶، ۹۳۲۰۸(. همچنین وی در ســازمان 

حفاظت آثار باســتانی تربیز کار کــرد و یک بار نیز از طرف 

آستان قدس رضوی برای تعمیر آثار باستانی به اصفهان رفت. 

وی در کنار فّعالیت در آستان قدس، با سازمان ملّی حفاظت 

آثار باســتانی خراسان )سازمان میراث فرهنگی خراسان( نیز 

همکاری داشت.

خوش دســت شاگردان زیادی داشت که از میان آنها تنها 

ســه تن به نام های محّمد یوســفی، حســن اصغر و غربت 

معروف، به استادی رسیدند و توانستند به مقام معامر سّنتی 

آســتان قدس رضوی نایل گردند )مصاحبه با شکرالله خوش 

دست(.

خوش دست در مراسم اعیاد بزرگ که در حرم رضوی بر پا 

می گردید و همچنین مراسم غبارروبی رضیح مطهر حضوری 

فّعال داشت. در سال ۱۳۴۶ش. به خاطر زحامتش، یک عدد 

گوی کاشــی فیروزه ای رنگ بیضی شــکل از خزانۀ  حرضت 

دریافت كرد )مرکز اسناد، ش ۹۳۲۰۹، ۱۳۱۴۴۱(.

شکرالله خوش دست، علی رغم میل باطنی خویش در سال 

۱۳5۳ش. بازنشســته گردید. یدالله خوش دســت از معامران 

سّنتی آستان قدس رضوی از فرزندان اوست.

 شکرالله خوش دســت، رسانجام در سال ۱۳۶۴ش. فوت 

کــرد و پیکــرش در حرم مطهر رضوی به خاک ســپرده شــد 

)مصاحبه با محّمد حسن بنای رضوی(.

منابع:
مرکز اسناد آستان قدس رضوی، شامرۀ  سندها: ۹۳۲۰۶، ۹۳۲۰۸، ۹۳۲۰۹، 
۱۳۱۴۴۱؛ مصاحبه با شــکرالله خوش دســت، بخش تاریخ شفاهی مرکز 
اسناد آستان قدس رضوی، پروندۀ ۱۶، کاســت ۲۷۶۲، ۱۳۶۴/۲/۱، ص۲۹؛ 
مصاحبه با محّمد حسن بنای رضوی از منسوبین شکرالله خوش دست.     

*  کارشــناس ارشد جغرافیا، پژوهشگر بنیاد پژوهش های اسالمی 
آستان قدس رضوی.

Zareiabolfazl5@gmail.com

*  پژوهشگر ارشد گروه تراجم و انساب
ra.saeedizadeh@gmail.com

ابوالفضل زارعی*

رسول سعیدی زاده*



حبیب الله بنای رضوی
معامر آستان قدس

)کاشان 127۴ - مشهد 1355ش.(

 حــاج حبیب اللــه بنــای 

رضوی، فرزند اســتاد حســین، 

از معامران ســّنتی و معرّق کار 

آســتان قدس رضوی، در ســال 

۱۲۷۴ش. در شــهر کاشــان به 

دنیا آمد، نام خانوادگی وی ابتدا 

»بنای كاشانی« بود اّما در سال 

۱۳۰۶ش. بــه ســبب ارادت و 

خدمت در آستان قدس رضوی، 

نام خانوادگی خود را به »بنای رضوی« تغییر داد.

 او در ســال ۱۲۸۹ش. درحالی که هنوز بیش از ۱5 سال 

نداشــت، از دیار خود به مشهد مهاجرت کرد. عشق به امام 

رضا علیه السالم چنان وجود او را فرا گرفته بود كه قصد ماندن 

در مشــهد و خدمت دایمی حرضت رضا علیه الّســالم منود. 

چهار سال بعد، یعنی در سن ۱۹ سالگی به قصد دیدار مجدد 

خانواده، رهسپار كاشان شد، با خانم تاج ازدواج منود و زندگی 

مشــرتك خود را در مشهد آغاز كرد؛ منزل وی واقع در بست 

طربسی بود. چند سال بعد دو برادر او نیز به مشهد آمده، در 

آنجا ساكن شدند.

اســتاد حبیب الله بنای رضوی، فنون معــرق كاری را زیر 

نظر پدر خود كه اســتاد معرق كاری كاشــان بــود، گذراند و 

خیلی زود به درجۀ  استادی رسید. به نقل از پرس بزرگ وی، 

غالم حسین بنای رضوی، برای خدمت در آستان قدس رضوی، 

از تــرس اینكه او را به عنوان اســتاد بنا و معرق كار نپذیرند، 

خود را كارگر ســادۀ  بنایی معرفی می كند و زیردســت چند 

استاد مشغول به كار می شود؛ اّما پس از مدتی، اساتید او كه 

متوّجه كار دقیق او شــده بودند، به وی كارهای مشكل تری 

واگــذار كردند و او نیز از عهدۀ  همــه آنها به خوبی برآمد. 

مدتی نگذشــت که دیگران به استادی وی پی بردند و او به 

عنوان اســتاد معرق كار در آستان قدس رضوی استخدام و از 

آن موقع به بعد )یعنی حدود ســال ۱۲۹۰ش.( به طور ثابت 

مشغول به كار شد. 

وی ۶۰ ســال به شــغل معامری ســّنتی در آستان قدس 

مشــغول بود و در زمــان فعالیتش متام اختیــارات معامری 

آستان مقّدسه در دستش قرار داشت. برادر زاده اش، شکرالله 

خوش دست، تنها شاگرد او بود که به تنهایی در رشتۀ  هرنی 

خود خالقیت به کار می برد.

حبیب الله بنای رضوی كارهای زیاد و اساسی در رواق های 

صحن كهنه )انقالب فعلی( و صحن و مسجد گوهرشاد انجام 

داد. از دیگر آثار معامری او در حرم مطهر رضوی می توان به 

ورودی گنبد ســاعت از طرف باال خیابان )خیابان شیرازی( و 

معرق کاری مکان های مختلف حرم مطهر رضوی اشاره کرد.

اســتاد حبیب الله بنای رضوی رسانجام در ۱۶ مهر ســال 

۱۳55ش. در شــهر مشهد درگذشت و در حرم مطهر رضوی 

به خاک سپرده شد)مصاحبه با محّمد حسن بنای رضوی(.

منابع:
مصاحبه با محّمد حســن بنــای رضوی، فراش کشــیک دوم )از نوادگان 

مرتجم( و اسناد و مدارک ارایه شده توّسط او.
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