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مهدی سیم ریز

از دیربـاز اصطلاح «هنر داشتن» در ادبیـات عامیانـه فارسـی ،بـرای اشـاره بـه
توامننـدی کسـب و کار بـه ویژه در میان قرش جـوان به کار رفته و این معنا همواره با
فعالیت اقتصادی و کسـب روزی عجین بوده اسـت .شـاید بتوان با نگاهی شـاعرانه
علّـت ایـن اطلاق را مأنـوس بـودن متـام زوایـای زندگی ایرانیـان با روح هنر و زیبایی
دانسـت؛ آنجا که هر حرفه و شـغل آمیخته با شـاخهای از هرن بود و هر صاحب کار
و صنعتـی ،محصول فعالیت خود را هرنمندانه در پیش چشـم مخاطب قـرار میداد.
هـر آنچـه از نیـاکان و پیشـینیان در دورههـا و اعصـار مختلـف ایـران بـه جـای
مانـده ،چـه در معماری و شهرسـازی ،چـه در کتابـت و کتابآرائی ،چـه در صنایع و
ِحـرف مختلـف ،همـه مزیّن به گونهای از هرن بیمثال ایرانی اسـت و نشـانی از روح
زیباییشـناس ایرانیـان را بر پیشـانی دارد.
ورود اسلام بـه ایـران و الحـاق تعالیـم انسانسـاز آخریـن فرسـتاده خداونـد بـه
ذات کاملجـو و تعالیطلـب ایرانیـان ،درومنایه گرانسـنگ مردمان این دیـار را روحی
دوبـاره بخشـیده ،هنر کـه مؤثرترین ابزار در بیان احساسـات و عواطـف و اعتقادات
هـر قـوم و ملیتی اسـت ،کارکردی دهچندان یافت .معماری و صنعت تجلّیگاه ذوق
و قریح ه رسشـار از هرنشـان گردید و این گوهر گرانقدر بیش از پیش دسـتامی ه عرض
انـدام ایرانیـان مسـلامن شـد .وجـود کارگاههـای مختلف هنری در ادوار گذشـته ،در
شـهرهای بزرگـی چـون اصفهان ،شـیراز ،مشـهد و  ...گواهی گویا بر این مد ّعاسـت.
بـدون شـک بازیابی مجـد ّد جایگاه هرن در زندگی و معـاش اقتصادی و اجتامعی
امـروز ایـران بـزرگ ،رسفصـل زایـش و رویـش مشـاغل متعـددّی خواهـد بـود کـه به
دنبـال خـود اشـتغال هـزاران هـزار جوان هرنمنـد ایرانی را بـه ارمغان خواهـد آورد.
امیـد اسـت سـال جاری کـه به فرمـودۀ مقـام معظـم رهربی«مدظلهالعالـی» به
شـعار «اقتصاد مقاومتی ،اشـتغال و تولید» مزین گردیده ،فصل رویش مجددّی برای
تحقّـق این اتفاق مبارک باشـد.

تأملی بر ویژگیهای هرنی
ِ
خط قرآن بایسنغری
مقدّمه

محسن عبادی*

یكی از اقالم معروف خوشنویسی ایران ،قلم محقـق است که ویژگیهایی چون استواری،
ِ
حروف فرشده در محدودۀ اطراف خط کرسی
وضوح و صالبت دارد .در این قلم از یک سو
و «الف» و «الم»های بـلند ،صورتی استوار میسازد و از سوی دیگر رضباهنگ مورب و موازی
حروف مرسل و دوایر ،خط را متحرك و پویا میکند .از دیگر ویژگیهای قلم محقق وضوح و
روشنی آن است؛ ویژگیای که گویا علت نامگذاریاش نیز بوده است .قلم محقق عالوه بر
ک خطاطان بزرگی چون یاقـوت مستعصمی ،ارغـون
ویژگیهای ذاتی شکل حروفش بسته به سب 
كاملی ،احمدابنسـهروردی ،اسـدالله كرمانی ،عبدالله طباخ ،احمد قرهحصاری ،عالءالدین تربیزی و
علیرضا عباسی زیبایی و گیرایی متفاوتی دارد.
یکی از آثار شاخص کتابت شده به این قلم ،قرآن معروف به بایسنغری است که تک برگها
و رقعههای پراکنده آن در برخی از مجموعههای مهم جهان گسرتده است .در این نوشتار فارغ
از اینكه كاتب واقعی این اثر چه كسی است صفات و ویژگیهای منحرص به فرد کتابت آن
بررسی خواهد شد .جهت ارزیابی بهرت و سهولت در بیان ،خط این قرآن از سه جنبۀ شکل حروف
(مفردات) ،ترکیببندی و ارتباط مفاهیم و ترکیب ارزیابی میشود.
* خوشنویس
msnebadi@yahoo.com

الف .فرم حروف
در کتابت قرآن بایسنغری گاه شیوههایی بدیع از مفردات و ترکیباتی
ِ
موقعیت کلامت متوالی و ترکیب
از حروف به کار رفته که رصفاً به فراخور
شیب رسكش
سطر پدید آمده و منحرص به این اثر است .برای منونه اندازه و ِ
كاف در واژۀ «كتاب» و شیب نامتعارف و زیاد اتصال «ف» به «ی» در
«فی» در تصویر  1به ظاهر خالف قاعده است؛ ولی در حقیقت اگر امتداد
اشکال رسم شده در تصویر را دنبال كنیم علت شکل خاص این حروف را
درمییابیم( .تصویر.)1
در این مورد کاتب با دو خط موازیِ رو به باال دو مسیر برای صعود
حرکت چشم به انتهای سطر پدید آورده كه مسیر ا ّول از «ك» در «كریم»،
«ك» و «الف» در «كتاب» میگذرد و مسیر دوم از چشم «میم» در
«كریم» ،اتصال «ف» به «ی» و نهایتاً از بدنۀ «ك» در «كتاب» عبور میكند.
شیب كاسـه «ل» در «كل» ظاهرا ً خالف قاعده است
در تصویر «ِ »1-2
و ماننـد کاسۀ حروف« ق» و «ی» و «س» ،در هامن محدوده ،به قدر کافی
گود نیست زیرا کاتب قصد داشته بین «ج» در «لتجزی» تا كاسۀ «س» ،در
«نفس» ،مسیری ممتد برقرار کند.
شیب و گودی غیر عادی كاسۀ «ی» در تصویر « »2-2نیز با توجه به
مسیر مورب نقطههای «ق» تا کاسۀ «ی» ،کتابت شده است.
واژۀ «مام» در تصویر « »۱-3میتوانست مانند تصویر « ،»۲-3كه در
همین قرآن وجود دارد ،کتابت شود چرا كه در این صورت كـاتب مجبور نبود
حرف آخر سطر را به صورت کشیده کتابت کند؛ اما مجاورتش با «لكم» و
نوع خاص شکل حروف و اتصـاالت بین آنها موجب شـده تجمع چشـم سه
«میم»ِ متـوالی در سه ضلع یك مثلث متساویاالضالع ،ترکیبی زیبا بسازد.
نكته شایان توجه دیگ ِر تصویر « »2-3در این است که فرم خاص
«مـ» در كلمه «مام» مربوط به سبک شخصی کاتب است .در اینجا در یک
محدوده ،سه بخش از حروف با حداکرث ضخامت (شش دانگ قلم) کتابت
شده و تقاطعی شطرنجی بهوجودآورده است.
همچنین حرکت اول « ِد» متصل ،در قلم محقق ،متامیل به چپ است
(تصویر  )1-4اما در تصویر « »۳-4كه كامالً در مجاورت « »۲-4است
و نیز در تصـویر « »4-4این حركت به حالت عمود نزدیكتر است به این
علت که این حرف در این مواضع در مجاورت «الف» قرار دارد و الزم است
جهت هامهنگی برصی زوایای حروف مجاور متناسب باشد .بدون شک
استفاده از نقطههای دوتایی که به صورت عمودی قرار گرفته اند ،در تصویر
« »۴-۱و « »4-4نیز به همین علت بوده است.
شکل دوایر معكوس «ح» و «ع» هم در این قرآن ،ویژه است .معموالً
در سایر سبكهای محققنویسی ،از دوایر معكوس قلم ثلث استفاده
میشود .اما در این اثر تركیبی از ثلث و نسـخ به کار رفته است .این شکل
نه تنها با ساختار سایر حروف محقق هامهنگ است ،که انحنایِ نرمِ قلمِ
نسخ را نیز دارد( .تصاویر  ۱-۵تا )۴-۵
ِ
البته در برخی اتصاالت گاه از نس ِخ خالص یا ثلث خالص استفاده
شده است .مثالً در اتصال حروفی مثل «ب» و «ت» و «ی» به حرف «ج»

اتصاالت از نوع قلم نسخ است (تصویر  1-6تا  )4-6و در کتابت حرف
ِدال متصل گاه از شکل قلمِ ثلث خالص استفاده شده است (تصویر 1-7
تا .)3-7همچنین گاه برای اتصال «ر» اصول قلم ثلث به کار رفته است
(تصویر  1-8تا .)3-8
در کتابت این اثر شکل تشدید نیز بر اساس رشایط و موقعیت این
ِ
عالمت با دندانههای بلند کتابت شده تا با ِ
حروف قلم محقق
قامت بلند
متناسب باشد( .تصویر  1-9تا )4-9
اتصال حرف «خ» به «ل» در كلمهای مثل «خلق» ،در قلم محقق
مانند تصویر  ۱-10تا  ۳-10است اما هامن طور که در تصویر  ۴-10مشخص
است در این اثر بر خالف قاعدۀ مرسوم شیب «خ» زیاد است زیرا آخر
سطر باید رو به باال هدایت شود .از این رو کاتب با این کار «خ» را در
امتداد نقطههای «ق» قرار داده و در انتهای سطر مسیری مورب و رو به
باال پدید آورده است.
در اصول قلم محقق اتصال بین حروف «ی»« ،م» و «ـه» به شیوۀ
ثلث ،معمول نیست (تصویر  )11اما به نظر میرسد کاتب به این روش
خواسته واژههای «بهیمه» و «االنعام» ،را در انتهای سطر جا دهد.
با این حال کاتب در طرز کتابت مفردات محقق پایبند قواعد عرص
خویش است .از جمله در ارسال حروف افقی نظیر «ب»« ،ت»« ،ث»،
«ك»« ،ل» و «ف» در انتهای سطر ،کامالً پیرو سبك یاقوت مستعصمی
است که در آثار شاگردش ،احمدابنسهرودی ،نیز وجود دارد( .تصاویر )12
منونههای دیگر حروف قلم ثلث در این قرآن حرف «ح» اول است.
(تصویر  1-13تا  )4-13در حالی که طبق اصول محقق باید به صورتی دیگر
باشد (تصویر  5-13تا  .)8-13البته گاه کاتب متام حروف یك واژه را طبق
اصول ثلث کتابت کرده است( .تصویر )14
از دیگر ویژگیهای مفردات خط این اثر دندانۀ بعد از «ح» و قبل
از «ی» است که بر خالف شیوۀ رایج محققنویسی آن عرص این دندانه،
در امتداد اتصال حرف «یـ» به حرف «ح» قرار گرفته است( .تصویر )15
همچنین در کتابت «ق» وسط ،کاتب بر خالف قاعده قلۀ «ق» وسط
را گرد و مد ّور کتابت کرده است( .تصویر  1-16تا )5-16
فرم خاص اتصال «م» به حرف بعد ،خصوصاً حروف باالرونده ،در پایان
سطرها شایان توجه است زیرا با این روش از نشست و نزول انتهای سطر که
در اثر ترکیب خاص این حروف پدید میآید جلوگیری شده است .در واقع
طبق قواعد قلم محقق اتصال «م» به حرف بعد باید طبق تصویر «»1-17
باشد اما در منونههای دیگر (تصویر 2-17تا  )5-17میتوان دید که این
اتصال در نقطۀ متفاوتی از «م» پدید آمده است.
طرۀ «الف» متناسب با ساختار بلند «الف» با زوایهای بسته و با
حالتی نوک تیز کتابت شده است( .تصویر  )18چگونگی اتصال «الف»های
باالرونده به حرف «ع» بعدی نیز نوآوری دیگری از کاتب این اثر است.
(تصویر )19
همچنین طراحی «و» با گردن بلند و برشی نرم در اتصا ِل رس به دم
خاص این اثر است( .تصاویر )20

نقطههای كوچك حروف برای فضاهای خاص از نکات قابل توجه دیگر
در این اثر است .از جمله در تصویر « »1-21به جای استفاده از دو نقطۀ
مستطیل در زیر كلمه ،از دو نقطۀ گرد ،كه جای كمرتی اشغال میكند ،در
فضای بین «الف» و «ی» استفاده شده تا رضباهنگ عمودی این واژه
قوت یابد .همچنین در تصاویر  2-21و  3-21نقطههای گرد كوچك كه
بین دو حركت «ر» و «ل» قرار دارند فضای متناسبی بین دو حرف ایجاد
شده است.
گاهی جهت حفظ فضای منفی بین دو حركت موازی قلم و منایش
زیبایی این توازی نقطهها آن قدر كوچكاند كه در نظر نخست به چشم
منیآیند( .تصاویر :)22
کاتب گاهی نیز جهت برقراری ارتباط برصی بین حروف افقی پیاپی
نقطههایی درشت ششدانگ را بدون رعایت امالی صحیح كلمه افزوده
است .مثالً در كلمه «مسلمون» «س» نقط ه زیر دارد( .تصویر )5-22
در این اثر اعراب هم با محاسبات هندسی و رعایت تساوی و توازی
موزون کتابت شده است .مثالً شیب فتحۀ بلند عموماً موازی فتحههای
كوتاه باید باشد ،مانند تصویر « »6-22که در آن یك فتحه بلند شیبی برابر
دو فتحۀ كوتاه مجاورش دارد .اما در شكل « »7-22فتحۀ بلند با فتحۀ كوتاه
موازی نیست .زیرا برای کاتب توازی فتحۀ بلند و قسمت كشیده «علینـــا»
مهمتر بوده است.
تغییر اندك در شیب حروف مجاور هم اقدامی است در جهت وحدت
برصی حروف متوالی که منونهای از آن را در کنار هم نهادن چهار حرف
متوالی در تصویر  23میتوان دید.
منونهای دیگر واژۀ «یضحكون» در آخر سورۀ «مطففین» است .در
ظاهر هر دو كلمه مانند هم کتابت شدهاند اما در حقیقت این طور
نیست .در «یضحكون» اول ،امتداد حركت رس «ح» با امتدا ِد باالی ِ
كاف
كشیده در توالی است اما در دومی امتداد حركت رس «ح» با امتداد قسمت
پایین ِ
كاف كشیده هامهنگ شده است .در مورد نخست كه خالف قواعـد
است به جای پای بندی به اصول قلم محقق ،كاتب کوشیده است مسیر
باالروندۀ انتهای سطر را با فضا هامهنگ کند.
این موارد و موارد بسیار دیگر نشان میدهد کاتب برای حفظ مسیر
حرکت باال روندۀ چشم در انتهای سطور ،از قواعد عدول کرده است.
نکتۀ آخر در بخش مفردات ،ارسال رو به باالی انتهایِ دوایر آخ ِر سطر
است .کاتب برای هامهنگی و ترکیب بهرت پایان سطر ناچار شده است
دوایر را به صورتی که در تصاویر  25آمده کتابت کند .اگرچه این شکل نیز
به متامی ،مشکل انتهای سطور را رفع نکرده اما از شکل اصولی قلم محقق
بهرت است زیرا در این صورت این دوایر با شمرۀ کوتاه و کاسۀ تخت کتابت
میشد و صورت ناخوشایندتری مییافت.

ب ) ترکیب
عالوه بر ابداعاتی که کاتب در کتابت حروف مفرد و ترکیباتی از حروف
متوالی به خرج داده است با انتخاب مکان مناسب حروف ،ترکیباتی استوار
آفریده است .صفحۀ  ۱۶قرآن بایسنغری منونه ای از انتخاب مناسب شکل
خاصی از یک حرف در جهت ایجاد ترکیبی استوار است .در این صفحه
رضباهنگ (ریتم) عمودی با استفاده از «الف»های مکرر منت پدید آمده
که همراه با ارسالهای مورب و موازی ترکیبی متحرک پدید آورده است.
تعدد حرکتهای مورب و عمودی با استفاده از حروف کشیده بایستی
تلطیف شود .در اینجا خطاط با استفاده از یازده ِ
کاف کشیده توانسته فضا
را متعادل کند.
کاتب جهت ایجاد صعو ِد انتهایِ سطور ،که از رضورتهای ترکیبی
استوار است ،ابداعاتی ویژه به خرج داده است .از جمله در تصویر 1-26
مسیری فرضی از چشم «هـ» در «لها» آغاز شده و تا چشم «هـ» در
«اخبارها» ادامه یافته است .در  2-26نیز «الف»ها در ادامۀ هم ،مسیری
تدریجی به سمت باال طی کردهاند.
در تصویر  27حركتی صعودی با استفاده از نقطههای «ی» در
«عبادی» تا نقطههای «ن» و «ت» در «جنتی» پدید آمده است.
در شكل  28لكههای رطوبت بر كاغذ ،بصورت تصادفی نشان دهندۀ
مسیر صعود انتهای سطر است.
تصویر  29منونهای از استفادۀ درست از نقطهها برای ایجاد حرکت
صعودی انتهای سطر است .در این سطر تکمیل مسیر فرضی صعود رو به
باال با نقطهها ایجاد شده است.
تصویر  30منونۀ مناسبی برای نشان دادن حروف و اتصاالت محصور بین
دو خط موازی رو به باال است.
در تصویر  31بر خالف موارد پیشین این صعود با باال نهادن كلمۀ آخر
پدید آمده اما همین مورد نیز با توجه به شکل دو واژۀ پیشین و انقباض
و انبساط فضاهای مثبت و منفی ترکیبی دیدنی و استوار ساخته است.
تصویر  32منونهای دیگر از استفادۀ بجا از نقطهها برای پدید آوردن
حالت صعودی انتهای سطر است.
تصویر  33تركیب و انتخاب مناسب حروف كشیده و نیمكشیده ،کتابت
دوایری همطراز« ،الف» هایی مورب در محدودۀ مجاور هم با فواصل
متناسب توالی کم نظیری در سطر پدید آورده است که از تسلط کاتب بر
قابلیتهای برصی حروف خرب میدهد.
در تصویر  34از نقطهها جهت ایجاد سواد (سیاهی) کامل در برابر
بیاض کامل (فضای سفید) استفاده شده است که منونهای دیدنی از اجرای
قاعدۀ سواد وبیاض در قلم محقق است.
گاه کاتب در چارچوب قواعد قلم محقق سنتشکنی کرده و به جای
استفاده از اشکال رایج ،ترکییاتی تازه پدید آورده است .برای منونه در
حالیكه در آغاز یکی از سطور بهرت بود از اتصال مرسوم «ل» به «الف»
استفاده شود (تصویر  ،)35از نوع دوم اتصال استفاده شده است( .تصویر
 1-36و )2-36

در تصویر  1- ۳۷و  2- ۳7كاتب برای نزدیک کردن حروف با جدول ،بین «فجر» است .در این سوره شش سط ِر باال مرتاكم و فرشده است و سطر
حروف میانی سطر فاصلۀ غیر رضوری گذاشته است.
پایانی با کشیدههای مکرر خلوت کتابت شده است .در حالی که کاتب
در ترکیب سطور انتخاب مناسب كشیدهها در میان سطر تساوی و میتوانست یك یا دو حرف را كشیده کتابت کند و چند کلمۀ دیگر به سطر
توالی سواد و بیاض را پدید آورده است .منونهای از آن ،استفاده از «ک» پایانی منتقل کند تا از خلوتی سطر آخر بکاهد( .تصویر  )50اما توجه به
کشیده در میان سطر است( .تصویر )38
مفهوم آیات این سوره علت این اقدام را برمال میکند .گویا کاتب با استفاده
از نكات ارزنده دیگر در ترکیببندی ،ایجاد مسیری افقی با استفاده از حروف کشیدۀ مکرر و ایجاد یک سطر خلوت و مرتوک ،در سطر پایان
از خطوط ممتد است که کامالً آگاهانه و طبق نظمی مشخص انجام شده صفحه خواسته مفهوم درهم شكسنت و ویران شدن ساختههای برش بر روی
است( .تصویر  )39گاه این مسیر در امتداد یك خط منحنی است (تصویر زمین را با تاكیدی كه در آیه وجود دارد نشان بدهد .بخصوص اینکه در این
 )40و گاه چند امتداد متوالی موازی میسازد (تصویر  .)41گاهی نیز ممکن آیه واژۀ «دکا» ۲دو مرتبه آمده است.
است بین دو مسیر ممتد موازی محصور شود و یك مستطیل مورب بسازد
گویا کاتب از قواعد تجوید نیز بیاطالع نبوده و گاه پیش آمده با
(تصویر  )42یا با نظمی حساب شده بهصورت مهرههای متوالی و متناوب جابه جایی نقطهها و عالئم ،قواعد تجوید را در صورت کلامت نشان دهد.
در مسیری افقی قرار گیرد( .تصویر )۴۳
مثالً « َم ْن یَخْشی» و «لِ َم ْن یَخْشیها» در اصل « َمیَّخْشی» و «لِ َمیَّخْشیها»
گاهی متام حروف در حصار یك مستطیل رسارسی محصور شده كه قرائت میشود زیرا نون ساكن وقتی به حروف میم «یرملون» میرسد ادغام
فقط رس «الف»ها ازآن مستـطیل بیرون زده است( .تصویر  )44در برخی میشود و حروف «یرملون» تشدید میگیرند.
موارد این امتدادها بین حروف چشمدار پدید آمده است( .تصویر )45
کاتب این تغییر را به خوبی نشان داده است .او در تصاویر  ۵۱و ۵۲
گاه بدون اینكه امتداد خاص یا ریتم و رضباهنگ مشخصی دنبال نقطه حرف نون را حذف كرده و نقطههای حرف «ی» در «یخشی» و
شود كاتب ترکیباتی عالی پدید آورده که از نظر ساختار برصی بینقص «یخشیها» را به جای نقطۀ نون گذاشته و بدین ترتیب مفهوم ادغام و یكی
است( .تصویر )۴۶
شدن آنها را نشان داده است.
منونهای از رابطۀ مفردات و ترکیب در این قرآن ،ارسال انتهای حروفی
منونۀ دیگر رابطۀ صورت کلمۀ «ملحجوبون» با مفهوم آن است .در
چون «و»« ،ر»« ،م»است که گاه در یك یا چند كلمه به صورت متوالی قرار حالی که در قلم محقق خانواده حرف «ح» متوالی درشت و ضخیم با
گرفتهاند .كاتب با این حروف رضباهنگی منظم با فواصل حساب شده پدید بیاض زیاد کتابت میشود (کلمه الجحیم) کاتب «ملحجوبون» را ظریف و
آورده است؛ رضباهنگی مورب اما مالیم و متناسب( .تصویر )47
با بیاض کمرتی کتابت کرده است تا به نوعی بتواند حجب و تقوا را در
صورت کلمه منایان کند( .تصویر)۵۳
ج .ارتباط مفهوم منت و ترکیب خط
همچنین «ک» در «یكذبون» پیچیده و خمیده و متامیل بر دیگر حروف
برخی از سطور و اجزای مصحف بایسنغری ویژگیهایی دارد که است .بدین ترتیب این کلمه گویی مفهوم «دروغ» و تأثیر ناخوشایند آن را
به نظر میرسد کاتب کوشیده است ارتباطی میان صورت و محتوا ایجاد نشان میدهد( .تصویر)۵۴
کند؛ مواردی که مظهر یگانگی صورت و معنا به شامر میرود و بر مهارت
حالت باالرونده و آزادانۀ «ک» در «ربی اكرمن» نیز به خوبی نشان
فنی و درک عمیق او از مفاهیم قرآن صحه میگذارد .وارسی فنی این دهندۀ مفهوم آن در معنای «خداوند به من بزرگی بخشید» است.
بخشها نشان میدهد پدید آمدن چنین ترکیباتی اتفاقی نبوده بلکه طرح و (تصویر)۵۵
برنامهای اندیشیده در آنها به کار رفته است .یکی از این موارد منایش مفهوم
طراوت منایش یافته در واژۀ « ِعل ّی ُون» ناشی از اجرای دقیق کاتب و جا
تزلزل و ناپایداری در کتابت واژههای «زلزلت» ۱و« زلزالها»است .در حالیكه گذاری مناسب اعراب ،بخصوص در هم آمیخنت ضمه و ساکن ،بیان کنندۀ
کاتب میتوانست «لز» را به مانند منونه  1-48کتابت کند كه «ز» نخست مفهوم بهرتین مقام بهشتیان است( .تصویر )۵۶
در «زلزلت» و «زلزالها» متناسبتر است در حالی که از شکل نامتعارف و
نامناسب کنونی استفاده کرده است .به نظر میرسد کاتب با این کار قصد
داشته حالتی ناپایدار و لغزنده در این واژهها ایجاد کند.
طبق قواعد خوشنویسی معموالً استفاده از حروف كشیده در آغاز
سطر جایز نیست بخصوص اگر آن سطر ،در آغاز یك صفحه قرار گیرد.
اما در تصویر  49در آغاز نخستین سطر صفحه ،نه فقط یک حرف که دو
حرف به صورت كشیده کتابت شده است .به نظر میرسد این اقدام کاتب پی نوشت:
در جهت منایش صفت «اکرب» برای یاد کردن نام خداوند بزرگ بوده است . ۱ .به معنی زمین لرزه.
یكی از منونههای منحرص به فرد شیوۀ تنظیم سطور سورۀ مباركه « . ۲دکاء» به معنی «منهدم شده» است.
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چکیده
کتیبههـای معماری بـه لحـاظ ماهیت نوشـتاری و مکتـوب خود علاوه بر ایجـاد زیبایی و
تزییـن بنـا ،بازتابدهنـدۀ ایدههـا و اندیشـههای عصری هسـتند کـه در آن ظهـور یافتهانـد.
ایـن ویژگـی در ابعـاد مختلـف دینـی ،اجتامعـی و فرهنگـی قابلبررسـی اسـت و مصادیـق
روشـنی از آن در بناهـای مختلـف اسلامی بـه چشـم میخـورد .ایـن پژوهـش بـا بهرهگیـری
از روش توصیفـی تحلیـل محتـوا ،بـه بررسـی منونههایـی از کاشـیکتیبههای زرینفـام حـرم
مطهـر امامرضـا(ع) ،از دورۀ سـلجوقی تـا اواسـط سـدۀ هشـتم هجـری ،میپـردازد و بـا تکیـه
بـر سـیاق فرهنگـی و دینـی ،در عیـن تق ّیـد بـه سـیاق تاریخـی و اسـناد معترب تاریـخ معامری
آسـتان قـدس رضـوی نشـان میدهد که چگونه افـکار و گرایشهـای اعتقـادی و اجتامعی هر
عصر در ظهـور آثـار مانـدگار هرنی تأثیرگذار بودهاند .پرسـش اصلی آن اسـت کـه آیا محتوای
بهکاررفتـه در کاشـیکتیبههای زرینفـام ایـن مـکان مقـدس حالتـی از مجموعـۀ مضامیـن
را دارنـد کـه تصادفـاً گـرد آمدهانـد یـا حالـت گـردآوری معنـادار و آگاهانـهای در رونـد خلـق
زیباییشناسـانه و مـادی ایـن آثـار بـر مضامینشـان حاکـم بـوده اسـت؟ غلبـۀ مذهب تسـنن
در ایـن دوران ،اسـتبداد حاکمان و حضـور اقلیـت شـیعه در نواحـی خراسـان و کاشـان ،در
کنـار تسـلط رسبـداران بـا اعتقادات شـیعی ،و حضـور کمرنگ حاکامن سیاسـی و اختیـار زیاد
هرنمنـدان در اجـرا و تزیینـات معامری رشایطی اسـت کـه انعکاس مضمونی خـود را در قالب
مفاهیمـی چـون تقیـه و دعـوت اقلیت شـیعه به صبر و بردبـاری و اسـتقامت در برابر ظلم و
السلام و
سـتم ،تقویـت روحیـۀ آنهـا در برابر مشـکالت و تنگناها ،مدح و ثنای اهلبیت علیهم ّ
ظهـور نـام و رقـم هرنمنـدان در ذیـل کتیبههـای مـورد بررسـی نشـان میدهد.
کلیـدواژه :معماری اسلامی ،کتیبههـای زرینفـام ،حـرم مطهـر رضـوی ،مبانـی اعتقـادی و
اجتامعـی ،سـلجوقی تـا ایلخانی
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مقدّمه
ظهور کتیبهها در تاریخ متدن ایران ،از الواح گلی تخت جمشید
تا سنگنوشتههای دورههای مختلف اسالمی ،از اهمیت تاریخی و
ارزش فرهنگی بسیاری برخوردار است .کتیبههای آجری و گچی دورۀ
سلجوقی و کتیبهکاشیهای الجورد دورههای تیموری ،صفوی و قاجار،
همه و همه یادگارهایی از معامری کهن متدن بزرگ ایرانیاسالمی به
شامر میروند که هر یک در جغرافیای خویش و عرص و زمانۀ خود،
بزرگترین ارزش هرنی و تأثیر و تأث ّر اعتقادی و اجتامعی را داشتهاند.
اساساً یکی از ویژگیهای هرن اصیل و معنوی ،جاری بودن آن در همۀ
رسی و بهرهمندی از زیبایی و خیر و
زمینههای زندگی و در واقع ،ت ّ
تذکردهی آن در همه جا و همیشه و برای همه کس است .متفکرانی
چون کومارآسوامی ،هرن را در جوامع سنتی قرین و جزء الینفک زندگی
انسانها میدانند و برحسب این معنا هرن جاری و رایج هر جامعه
یا هر هرنمندی را منبعث از جهانبینی و اخالق رایج و متداول آن
جامعه دانسته و معتقدند گرایشات اعتقادی و اجتامعی تأثیر بسزایی
در وجوه مختلف تحقق آثار هرنی دارند .به تعبیر نیوتن« :هر اثر هرنی
به مثابه کودکی است که هرنمند ،مادرش و محیط زندگی هرنمند ،پدرش
است» (نیوتن )85 :1377 ،به یک عبارت میتوان رابطهای مستقیم
میان هرنمند (یا عقاید او) و جامعه (یا آرا و عقاید رایج در آن) و آثار
هرنی عرضهشده در دورههای مختلف هرنی متصور بود .آنچه مسلم
است اینکه کتیبهها عالوه بر بعد زیباییشناسانه و موجودیت در بنا
به عنوان عنرصی تزیینی ،بنا بر ماهیت نوشتاری ،ساحت بازتابی و
پیامرسانی دارند و کارکردهای آیینی و معرفتی متفاوتی را میتوان برای
آنها متصور بود .آنچه در این مقاله بدان پرداخته میشود ،توجه به
کارکرد معرفتی و بیان مضامین مطرح در خصوص کتیبههایی است که
در مصداق کاشیکتیبههای زرینفام حرم مطهر امامرضا(ع) به منصۀ
ظهور رسیدهاند .تحلیل نحوۀ کارکرد و ارتباط میان محتوای کتیبهها با
گرایشات اعتقادی و اجتامعی زمانِ ظهور در بازۀ تاریخی اوایل دورۀ
سلجوقی تا اواسط سدۀ هشتم هجری در دستور کار قرار دارد .به
یک عبارت ،عالوه بر بیان مضامین این کتیبهها و وجوه بازتابیشان در
دورههای سلجوقی و خوارزمشاهی و ایلخانی ،چرایی استفاده از این
مضامین با توجه به گرایشات اعتقادی ،فرهنگی و اجتامعی هر دوره،
به جهت معرفتافزایی یا انتقال مفاهیم از سوی آنها به نسلهای آتی
بررسی میشود .پرسش اصلی آن است که آیا محتوای بهکاررفته در
کاشیکتیبههای زرینفام این مکان مقدس ،حالتی از مجموعۀ مضامین
را در بر دارد که تصادفاً گرد آمدهاند یا حالت گردآوری معنادار و
آگاهانهای در روند خلق زیباییشناسانه و مادی این آثار بر مضامینشان
حاکم بوده است؟ روش انجام این پژوهش به شیوۀ توصیفی ،تحلیلی،
تطبیقی و تاریخی است و گردآوری اطالعات در آن از طریق منابع
کتابخانهای و مشاهدۀ آثار بوده است.

پیشینۀ تحقیق
مجموعه مطالعات انجامشده درخصوص کتیبهها و کاشینوشتههای
زرینفام حرم مطهر رضوی عمدتاً به بررسی تاریخی ،سبکی و ویژگیهای
تزیینی و هرنی این دسته از آثار گرانبها پرداختهاند .در کتاب سفال
زرینفام ایرانی نوشتۀ الیور واتسون ،به بررسی ساختاری و تاریخی این
گونه از کاشیها و معرفی هرنمندان تراز ا ّول پرداخته شده است .پورتر
در كتاب كاشیهای اسالمی با موضوع كاشیهای زرینفام ،به معرفی
مخترص محرابهای حرم مطهر پرداخته است .آرتور اپهام پوپ در
کتاب شاهکارهای هرن ایران ،در بخش سفالهای لعابی جدید ،توضیحی
مخترص دربارۀ ویژگیهای صوری کاشیکاری این محرابها ارایه
میدهد و عالوه بر بیان ویژگی و کیفیتهای صوری ،رویکردی به نوع
ساخت و تاریخشناسی آنها دارد .عبدالله قوچانی در کتاب کاشیهای
زرینفام به معرفی منت و نوشتار قطعاتی از این کاشیها پرداخته که
عمدتاً متعلق به قرن هفتم هجری هستند .در مقالهای تحت عنوان
«بررسی پیشینۀ یک اثر معامری در حرم رضوی :کتیبههای سنجری»
به بررسی تاریخی و موشکافی پیشینۀ کاشیکتیبههای سنجری پرداخته
شده است .مؤلفان تاریخ آستان قدس مانند صنیعالدوله ( ،)1362فیض
( ،)1322كاویانیان ( ،)1354امام ( ،)1348مؤمتن ( ،)1348خجسته
مبرشی ( )1353نیز از این کاشیکتیبهها و محرابهای زرینفام در
نوشتههای خود نام برده و برخی نیز به توصیف آنها پرداختهاند .عمدۀ
این تحقیقات به بررسی تاریخی و سبکشناسی تزیینی کاشیکتیبهها از
منظر مبادی صوری و هندسی پرداخته و نگاه غالب در آنها معطوف
به تحلیل نقوش و پیشینۀ ساخت و هرنمندان این دسته از آثار معامری
است .وجه متایز پژوهش حارض در شیوۀ تحلیل و تجزیه و واکاوی
منتنوشتههای این آثار مبتنی بر پسزمینههای اعتقادی و اجتامعی
دورۀ ظهور آنها تلقی میشود و روشی نو در فهم هرن دینی و تأثیر
مذهب و مراودات اجتامعی در شکوفایی هرنهای سنتی عامل اسالم به
شامر میرود.
معامری حرم مطهر رضوی و منود انواع کاشیکتیبههای زرینفام
رسزمین کهن و گسرتدۀ خراسان با اصالت تاریخی خود جایگاه
پرورش اندیشهها ،فرهنگها ،مذاهب و هرنهای گوناگون بوده و از
دیرباز در این منطقۀ پهناور ،آثار باستانی بسیاری برجای مانده که در
این میان میتوان به حرم مطهر رضوی که هشتمین پیشوای شیعیان
جهان در آن آرمیده است ،اشاره کرد .این بنای مذهبی که بالغ بر دوازده
قرن قدمت و سابقۀ تاریخی دارد بیانگر هویت ملی و مذهبی ایران
اسالمی است و با متام جاذبههای خود بهعنوان منادی از گوهر معامری
جهان اسالم هرنمندانی را در دورههای مختلف بر آن داشته که در
جهت اعتال و معرفی میراث بیهمتای متدن و فرهنگ ایرانی بکوشند و
طرحها و کتیبههای ارزشمندی را با خطوط زیبا و برجسته بر پیشانی
و ترنجهای این مجموعۀ تاریخی به منایش بگذارند .به یک عبارت ،به

تحقیقات صورتگرفته در سالهای اخیر به نظر میرسد کاشیها و
کتیبههای زرینفام موجود در ازارههای بقعۀ مبارکه با تاریخ 760ق به
مرمت حرم رضوی در زمان تسلط رسبداران در منطقۀ خراسان مربوط
باشد 1.بیتردید بیانی از افکار و گرایشهای اعتقادی ،اجتامعی و
فرهنگی زمانۀ ظهور این آثار ،در فهم و تحلیل آنها مؤثر بوده و منیتوان
به این مبانی ،زمینهها و پیشفرضهای ذهنی بیتوجه بود.

دلیل تقدس مکانی و ارزش واالی مقام امامرضا(ع) بسیاری از هرنمندان
ایرانی سعادت عظیم خود را در ایجاد نقشی و نگارش خطی در فرایند
ایجاد و تعمیر بناهای متنوع آن میدانستند .انجام این مهم از نظر
دنیوی سبب ماندگاری نام آنها و به لحاظ اعتقادی موجب اجر و ارزش
معنوی بود .معامری حرم مطهر رضوی به دلیل وجه کاربردی قوی،
شمول بر انواع هرنها و فنون ،جنبههای عینی و زمینههای معنایی ،به
عنوان محملی برای بسیاری از هرنها و جایگاه خاص فرهنگی در جامعۀ
سنتی ایران مورد توجه خاص بوده و اشارات فراوانی به آن در متون کهن
مبانی اعتقادی و اجتامعی رایج در دورۀ سلجوقی تا نیمۀ نخست
دیده میشود .بنای این روضۀ من ّوره در باغ حمیدبنقحطبه در قریۀ قرن هشتم (خراسان و ماوراءالنهر)
سناباد طوس و قرب آن حرضت در قبۀ هارونیه قرار داشت که توسط
تاریخ ایران فراز و نشیبهای فراوانی به خود دیده و در هریک
مأمون ،فرزند هارونالرشید ساخته شده بود .این قبه تا سدۀ چهارم از دورههای تاریخی رویدادهای مهم فرهنگی و اجتامعی و اعتقادی
هجری پابرجا بود و بنا بر شواهد تاریخی بنای جدید روضۀ رضویه بسیاری رخ داده است .ایرانیان با پذیرش آزادانه و آگاهانۀ دین اسالم
توسط سلطانمحمود غزنوی ساخته شد و عامرتی زیبا و باشکوه را برای جلوهای از معرفت ناب را با توجه به سابقۀ فرهنگی خویش ظاهر
مدفن من ّور این امام هامم بهوجود آورد (ماهوان .)92 :1379 ،عالوه بر منودند و با شکوفایی تفکر توحیدی اسالم ،دریایی از معرفت و علم و
این ،ابوالحسن عراقی معروف به دبیر ،در اوایل قرن پنجم ضمن مرمت هرن را به روی برشیت گسرتده ساختند .بنا بر نظر محققان در سالهای
بقعۀ رضوی ،اقدام به ساخت مسجد باالرس در كنار حرم مطهر منود مقارن با حکومت ترکان سلجوقی در ایران و آسیای مرکزی (429تا590
(عطاردی .)269 :1371 ،امیر عامدالدوله در اوایل قرن ششم هجری حرم ق  1038/تا 1194م) ،هرن اسالمی از سه مشخصۀ اصلی متأثر بود که
را مرمت كرد و رشفالدین ابوطاهر قمی ،وزیر سلطان سنجر ،گنبدی مهمترین آنها در حوزۀ مذهب روی داد .تا پیش از این دوره ،شیعیان
را بر فراز بقعه بنا منود ،تركانزمرد سلجوقی نیز ازارۀ حرم مطهر را با آلبویه بر ایران حکومت داشتند ا ّما مذهب رسمی سلسلۀ سلجوقی
كاشیهای نفیس سنجری به تاریخ اثنیعرشوخمس مائه ( )512آراسته تغییر یافت و به گفتۀ مورخان بزرگ اسالمی ،در این دوره تش ّیع به
ساخت (هامن .)270:عبارات مذهبی و احادیث زیادی در قالب کتیبهها لحاظ اعتقادی دچار ضعف شد و تجدید حیاتی نو در آرای اهل تسنن
در دیوارهای داخلی حرم مطهر در این دوره نگارش یافته است .در بهوجود آمد (اتینگهاوزن و گرابر .)374 :1386،سلجوق رئیس قبیلهای
دورۀ خوارزمشاهیان اقدامات مهمی در خصوص معامری و تزیینات این بود که قراخانیان او را همراه با قبیلهاش در مرزهای آسیای مرکزی
مکان مقدس صورت گرفت که از آن میان میتوان به ساخت و تزیین اسکان دادند .او در اواخر قرن چهارم یا پنجم هجری به دین اسالم
محرابهای زرینفام پیشرو و پایین پای مبارک حرضت اشاره کرد که روی آورد و پس از تحوالت متعددی که در روابط سلجوق و اعقاب
مزین به کتیبههای کوفی و ثلث است و مهمترین مفاهیم مربوط به وی ،موسوم به سلجوقیان کبیر ،با مقامات مختلف وقت صورت گرفت
مسئلۀ مناز و بندگی ،و ارزش زیارت مرقد مطهر علیبنموسیال ّرضا(ع) دو تن از نوادههای او به نامهای طغرلبیگ و چغریبیگ توانستند در
را در خود جای دادهاند .در فاصلۀ سالهای حکومت خوارزمشاهی اکرث نواحی خراسان قدرت را از چنگ غزنویان درآورده ،صاحبان منافع
تا ایلخانی بار دیگر ازارۀ حرم مطهر با كاشیهای ممتاز معروف به تجاری و شهرنشینان آنها را بهرتین محافظان نظامی خود تشخیص دهند
كاشی سنجری تزیین شد و آنچه اكنون از این كاشیها در حرم مطهر (هیل و گرابر .)46 :1375 ،مذهب غالب کشور در این دوره ترکیبی از
موجود است ،تاریخ اثنیعرشوستامئه ( )612دارد (عا ملزاده :1390،افکار ماقبل اسالم بود 2و ویژگیهای پاناسالمیک  3بهطور ویژه در این
 .)119بهعالوه در این دوره ،اطراف در پیش روی مبارك ،در ضلع شاملی دوره ظهور داشت .سالطین سلجوقی خود را حامی و مشوق هرن اسالمی
رواق دارالحفّاظ ،با كتیبهای از كاشی چینیمانند ممتاز تزیین شد .در میدانستند و برخی از مهمترین شاهکارهای صنعتی و معامری ایران
این كتیبه به خط ثلث برجسته ،نام و نسب حرضت امامرضا(ع) تا در یک قرن سلطه و حکومت آنها بهوجود آمده است .مهمترین وزیر
حرضت امیراملؤمنین(ع) مكتوباست .در این میان ایلخانانی همچون و سیاستمدار این دوره خواجهنظامامللک ،وزیر البارسالن و ملکشاه
غازانخان ،اولین بناکنندۀ گنبد حرم مطهر رضوی معرفی میشود و این است که به دلیل عدالت و حسن تدبیری که در ادارۀ امور مملکت
گنبد در زمان سلطانمحمد خدابنده برای اولین بار تزیین و کاشیکاری بهکار برده است عامل مهمی در پیرشفت معامری این عرص به شامر
میشود (سعادت .)19 :1354 ،به گواهی ابنبطوطه ،در نیمۀ نخست میرود (کریستی )143 :1366،از سوی دیگر بنا بر گواهی کتب تاریخی،
سدۀ هشتم ،به کوشش رسبداران و طغاتیموریان که به تشیّع گرایش رشایط سیاسی و مذهبی ایران در سالهای حکومت خوارزمشاهیان و
داشتند ،بر رونق و تزیینات حرم امامرضا(ع) افزوده شد و تعمیراتی پیش از حملۀ مغول به ایران در سال  618ق در منتهای نابسامانی و
گسرتده در آن صورت گرفت (ابنبطوطه .)440 :1368 ،با توجه به پریشانی بوده است .سلطنت س ّنیمذهب خوارزمشاهی در آن زمان که

داعیهدار ریاست بر کل جهان اسالم بود ،شیوۀ تقیه را در تشیّعی که با
مظلومیت و شهادت عجین شده بود ،تشدید کرد و بنا را بر آن گامشت
تا با جلب علام و روحانیون تراز ا ّول دنیای اسالم ،نفوذ معنوی خلیفۀ
عباسی را از رسارس ایران اسالمی بزداید (بیانی12۳ :1381،و  .)12۴آغاز
حکومت ایلخانی در ایران نیز با یورش قوم مغول در سدۀ هفتم هجری
پایهریزی شد .هوالکو ،برادر قوبیالی ،درسال 654ق1256 /م در طی
دو دوره لشکرکشی ،وارد ایران شد ،شهرهای بزرگ آن زمان را ویران و
ماملک همجوار را با خاک یکسان کرد .خوشبختانه جنوب ایران از این
فتنه مصون بوده است و بهتدریج فرهنگ و هرن ایران بر فاتحان غالب
آمده و در اواخر قرن هفتم هجری سالطین مغول از هواخواهان هرن و
معامری ایران و مش ّوق و حامی آن شدند (کریستی .)164 :1366 ،دورۀ
ایلخانی روند عالقۀ روزافزون دولت به ترویج دین در میان عموم را
نشان میدهد .مجموع بناهایی که در این عرص پیرامون مزار شیوخ و
بزرگان دینی بنا شدهاند(زیارتگاههای اصلی و فرعی) بیانگر یک چنین
حامیت دولتی از دین است.
در اوایل قرن هشتم ( 7۳۶تا 7۸۸ق) سلسلهای از حاکامن شیعی با
نام رسبداران در منطقه باشتین سبزوار ظاهر شدند .نهضت رسبداران
با دالوریهای مثالزدنی مردم شیعۀ این منطقه (خراسان) در مقابل
متجاوزان خونخوار مغولی ،منجر به تشکیل ا ّولین حکومت دموکراتیک
و شیعۀ  12امامی در ایران شد .این قیام که در پی تعالیم مذهبی
شامری از شیوخ خراسان و سبزوار آغاز شده بود ،به صورت یک حرکت
مذهبیسیاسی ،کل منطقۀ رشقی و شامل ایران را در آن زمان فراگرفت.
نخستین رهربان مذهبی این گروه شیخ خلیفه و شاگردش شیخحسن
جوری بودند .ویژگیهای مهم این قیام عبارت بودند از :رواج مذهب
شیعۀ  12امامی با بنمایهای از تعالیم تصوف ،اعتقاد به مهدویت،
بیگانهستیزی ،فتوت و جوامنردی ،فقدان سلطنت موروثی و . ...این
دولت به مدت نیمقرن در خراسان و جرجان (گرگان) ،قومس (کومش)
و مازندران و جوین و اسفراین حکومت کرد و رسانجام نیز بهدست
امیرتیمور گورکانی منقرض شد (آژند۳۸ :1365 ،تا.)۴۱
تحلیل محتوای کاشیکتیبههای زرینفام حرم مطهر رضوی از منظر
مبانی مذهبی و اجتامعی
الف .کاشیکتیبههای زرینفام ازارۀ حرم مطهر
قدیمیترین کتیبههای موجود در فضای داخلی بقعۀ مطهر رضوی،
کتیبههای معروف به کاشیهای سنجری هستند که بخشی از آنها را
ابوطاهر قمی ،وزیر سلطانسنجر تهیه و نصب منوده است (کاویانیان،
 .)59 :1354ترکانزمردملک ،دخرت سلطانمحمود شهید 4نیز در سال
512ق برخی از ازارههای حرم را آراسته است .به گفتۀ مورخان آستان
قدس این ازارهها در اوایل قرن هفتم هجری بار دیگر با كاشیهای
ممتاز و معروف سنجری تزیین یافتند و آنچه هم اكنون در این مکان
مقدس موجود است ،تاریخ اثنیعرش و ستامئه (612ق) دارد و متعلق

به دورۀ خوارزمشاهیان قلمداد میشود (عا ملزاده11۸ :1390،و .)11۹
به گفتۀ واتسون «دالیلی قانعکننده برای چنین استنباطی وجود دارد
که کاشیهای سال 512ق به هامن سالی که روی آن نوشته شده است
تعلق ندارند؛ بلکه آنها جایگزین متنی اصلی ،احتامالً آجری ،هستند
که طی حمالت سال  612ق ویران شده بود .اندازۀ نامناسب آنها
ّ
دال بر این نظریه است» (واتسون .)22 :1390،این کاشیها در ابعاد
هندسی مختلف و در قالب اشکال هشتگوش بزرگ و کوچک و برخی
نیز ششگوش ساخته شدهاند و نوشتههایی به زبان عربی با خطوط
رقاع ،نسخ و ثلث به همراه طرحها و نقشهایی خاص در آنها دیده
میشود( 5عا ملزاده( .)136 :1390،تصویر )1مضامین این کاشیکتیبهها
عمدتاً مذهبی است و آیات و احادیث کوتاه به همراه کلامت قصار
از امامرضا(ع) با قلم طالیی در آنها به نگارش درآمده است .محتوای
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این نوشتهها در ارشاد و نصیحت و پند و اندرز مخاطبان رقم یافتهاند
و گفته میشود به جهت خفی بودن قلم ،برای همهکس قابل قرائت
و استفاده نبودهاند .هیچ یک از این کتیبهها حاوی مطلبی نیست که
والیت س ّنیان را مانند دعا کردن به خلفای راشدین نشان دهد و طبیعی
است که توسط هرنمندان شیعیمذهب و در زیارتگاه یکی از امامان
شیعی نصب و احداث گردیدهاند.
در پارهای از این کاشیکتیبهها نام اشخاصی به همراه تاریخ به
میان آمده که ظاهرا ً از بانیان و دستاندرکاران ساخت و مرمت روضۀ
رضویه در سالهای  612 ،512و 760ق بودهاند و اسامی آنها با عناوینی
چون السلطان ،غیاثاالسالم ،دستور خراسان ،بدراالسالم ،الصدرالکبیر،
رشفاالسالم ،و ملکه در کتیبهها ذکر شده است( 7عطاردی:1371 ،
 .)116در باالی این کاشیهای هشتگوش ،کتیبهای به عرض
15سانتیمرت با مضمون سورۀ مبارکۀ «الواقعه» نوشته شده و در باالی
آن نیز کتیبۀ زرینفام بسیار ممتازی قرار دارد که ابتدای آن با مضمون
سورۀ «فتح» از در پیش روی مبارک (جنوبی حرم) رشوع شده و تا
(ولله جنود السموات و االرض) بهطرف رشق امتداد مییابد (تصویر.)2
مضمون این کتیبه در ادامه بر دور صفّۀ پایین پای مبارک سورۀ رشیفۀ
«دهر» است و تتمۀ سورۀ «فتح» از «املؤمنین و املؤمنات» در نزدیک
صفّۀ شاهطهامسبی خامته یافته است .تاریخ این کتیبه  760ذکر گردیده
و متعلق به دورۀ ایلخانی است (اعتامدالسلطنه .)58 :1362 ،به نظر
میرسد استفاده از سورۀ «دهر» و بیان القاب امامان در این دیوارهها
به گرایشات شیعی و اعتقادی نیمۀ دوم سدۀ هشتم هجری و تسلط
رسبداران در منطقۀ خراسان و ماوراءالنهر مربوط باشد ،بهویژه آنکه
در برخی از کتب ،احداث راهرو و بخشی از فضای مسجد باالرس به
سلطانمحمدبنمسعود ،از امرای رسبداران نسبت داده شده است
(حاجی قاسمی.)79 :1389 ،
اطراف در پیش روی مبارك ،در ضلع شاملی رواق دارالحفّاظ
نیز با كتیبهای از كاشی زرینفام ممتاز به تاریخ 612ق تزیین شده
است و در آن به خط ثلث برجسته ،نام و نسب حرضت امامرضا(ع)

مؤسسۀ آفرینشهای هرنی آستان قدس رضوی)
تصویر  .1خطنوشتههای واقع بر کاشیهای سنجری ازارههای داخلی حرم مطهر رضوی (مأخذّ :

تصویر  .2کاشیها و کتیبههایزرینفام ازارههای داخلی حرم مطهر رضوی (مأخذ :نعمتی و رزاقی)1391 ،

تا حرضت امیراملؤمنین(ع) مكتوب گردیده است .نام بانی این کار
علیبنمحمد مقری 8مرقوم شده و استاد معروف کاشیساز قرن
هفتم ،محمدبنابیطاهربنابیالحسین کاشانی ،با همکاری هرنمند
دیگری موسوم به ابوزید نقاش آن را ساختهاند (عطاردی.)112 :1371 ،
در پیشانی د ِر پیش روی مبارک عبارت «رحمهالله و برکاته علیکم
اهلالبیت» با هامن خط ثلث و احتام ًال در هامن تاریخ مکتوب شده
و بر دور آن اشعاری از «ابونواس» ،شاعر قرن دوم هجری ،و «خواجه
نصیرالدین طوسی» نگاشته شده که در مدح اهل بیت پیامرب(ع) بوده
و بانی آن محمدعبدالعزیزبنآدمبنابینرص قمی رقم یافته است .در
این کتیبه آمده است:
« مط ّهرون نقیات جیوبهم
تجری الصاله علیهم أینام ذُکروا
َم ْن ملْ یک ْن َعلَویاً ِحی َن ت َ ْن َس ُبه
فام له فی قدیم الدهر ُم ْفتَخر
اللَّه ملا برأ خلقا فاَتْ َق َنه
صفاکم و اِ ْصطفاکم ایها البرش
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فانْتم املأل األعلی و ِع ْندکم ِعل ُم الکتاب و ما جائت به السور»
(اعتامدالسلطنه)57 ،1362 ،

تسنن در آنها ،منازعات فرهنگی و اعتقادی فراوانی در میان عاملان
و بزرگان این دوران به چشم میخورد که این امر در روحیۀ خلق
آثار هرنی در میان هرنمندان این دوران بیتأثیر نبوده است .آنچه در
این بخش بنا بر مبانی فوقالذکر تحلیل میشود ،کتیبههای مربوط به
محراب پیش روی مبارک است .مضامین کتیبههای دو محراب دیگر
جهت نیل به نتیجۀ نهایی در جداول جداگانه بررسی میشود.
محراب زرینفام پیش روی مبارک در ساختار کلی دارای سه طاقمنا،
ستونمنا و کتیبههایی در اطراف آنهاست و بر دور محراب نواری از
كاشی فیروزهای كشیده شده است( .تصویر)3
در بخش زیرین محراب ،نقش قندیلی آویخته در میان شاخ و
برگهای تاک ترسیم شده و بر کوچکترین طاقمنای آن سورۀ توحید
به قلم نسخ خفی نوشته شده است )1(.در حاشیۀ این طاقمنا ،به قلم
ثلث خفی منت حدیثی از امامعلی(ع) در مدح زیارت علیبنموسی(ع)
آمده است )2(.در باالی آن و بر روی نوار افقی که در زیر طاقمنای
دوم قرار دارد ،بر زمینۀ سفید عبارت «اللهم اغفر ملن استغفر
البیزیدبنمحمدبنابیزید النقّاش» ثبت شده است( )3و در پایین
آن عبارت «كن فی صلواتك خاشعاً» به كوفی تزیینی آمده است)4(.

ب .محرابهای زرینفام حرم مطهر رضوی
سه محراب کاشی زرینفام حرم مطهر رضوی از جمله محرابهای
باشکوهی هستند كه از قطعات متعدد كاشی ساخته شدهاند و شکل
کلی آنها را میتوان در ادامۀ سنت ساخت محرابهای گچبری طاق
منادار و سنگی دانست که از سدههای نخست هجری در ایران آغاز شد.
این مسأله در دورۀ سلجوقی با توسعۀ تدریجی همراه بود و در دورۀ
خوارزمشاهیان ،بهویژه ایلخانان در قرن هفتم هجری به اوج عظمت
و اعتالی خود رسید .محراب معروف به «محراب پیش روی مبارک»
در میان این سه محراب از طرح و ترکیب عالیتری برخوردار است و
نقوش و کتیبهها و ساختار صوری کمنظیری دارد .سازندۀ اصلی این
محراب ،محمدبنابیطاهر ،کاشیساز و کاشینگار شیعهمذهب اهل
کاشان بوده که در دورۀ سلطانمحمد خوارزمشاه میزیسته و به خلق
آثار نفیسی از کاشیهای حرم حرضت معصومه(س) و حرم امامرضا(ع)
مبادرت ورزیده است .او از نخستین اعضای خاندانابیطاهر است 10که
در طی سه قرن با کشف رموز و فنون خاص در ساخت کاشی ،رمز و راز
آن را به صورت موروثی در خانواده به یکدیگر منتقل میکردند .کاشان
از قرن پنجم تا قرن یازدهم پایتخت هرن کاشیسازی بوده است و وجه
تسمیۀ اصطالح «کاشی» نیز که بر سفالهای لعابی اطالق میشود ،در
انتساب آنها به این شهر است (پوپ10۴ :1387،و  .)10۵دامنۀ تاریخی
ساخت کاشی و محرابهای زرینفام از سوی هرنمندان این خاندان در
طی سه قرن در زمان حکومتهای سلجوقی و خوارزمشاهی و ایلخانان
مغول بوده است و هامنطورکه اشاره شد عالوه بر سلطۀ مذهبی اهل
تصویر  .3محراب زرینفام پیش روی مبارک (مأخذ)www.aqr.ir :

حاشیهای شامل آیۀ  18و قسمتی از آیۀ 19سورۀ آلعمران ،به خط
ثلث برجستۀ سفیدرنگ بر زمینۀ زرینفام از سه طرف مجموعه فوق را
احاطه كرده است( )5بر دور آن حاشیهای پهنتر به خط كوفی برجستۀ
الجوردیرنگ با آیۀ  56سورۀ احزاب ،بر زمینۀ نقاشیشدۀ زرینفام
نیمبرجسته قرار دارد )6(.در میان این دو حاشیه ،عبارت «ال اله اال الله
محمدا ً رسولالله» به خط کوفی تزیینی آمده است )7(.تاریخ ساخت
محراب در کتیبۀ بزرگی در قسمت پایین محراب به خط ثلث برجسته
با لعاب الجوردی بر زمینهای از اسلیمیهای درهمپیچیدۀ زرینفام
این چنین نوشته شده است« :فی ربیعاآلخر اثنیعرشوستامیه»)8(.
(تصویر )4در باالی این مادهتاریخ و در قسمت فرورفتگی زیرین
محراب ،قسمتی از آیۀ  153سورۀ بقره آمده است )9(.و در همین
قسمت در سطحی افقی ،آیۀ ا ّول سورۀ فتح (انا فتحنا لک فتحا مبینا)
ذکر شده است( )10طاقمنای بزرگی که بخش میانی محراب را در
بر گرفته با اسلیمیهای برجستۀ درهمگرهخورده تزیین شده است و
حاشیۀ قوس شكستۀ آن آراسته به آیۀ  285سورۀ بقره به خط كوفی
برجستۀ الجوردی است )11(.در پایین این قسمت نیز حدیثی در ثواب
زیارت امامرضا(ع) نوشته شده است كه بخش عمدهای از آن از میان
رفته است )12(.محراب دو حاشیۀ پهن دارد .حاشیۀ خارجی آن آراسته
به كتیبهای با آیات  114تا بخشی از آیۀ 116سورۀ هود است که به
خط كوفی برجسته و به رنگ الجوردی بر زمینۀ نقاشیشدۀ زرینفام
نقش بسته است )13(.نام بانی محراب ،عبدالعزیزبنآدم ،در میان این
آیات به قلم ثلث خفی ،به رنگ ِ
لعاب اصلی زمینه آمده است.
سفید ِ
( )14حاشیۀ دوم ،كتیبهای شامل آیات144و  145سورۀ بقره ،به قلم
ثلث برجسته به رنگ الجوردی بر زمینۀ اسلیمیهای نیمبرجسته و
نقاشیهای زرینفام مسطح است )15(.در میان حروف این كتیبه در
پایین سمت چپ ،رقم محمدبنابیطاهر به صورت« :اضعف عبادالله
محمدبنابیطاهربنابیالحسینزید بخطه بعد ما عمله و صنعه» باقی
مانده است)16(.
طرح خطی زیر به بهرتین وجه بیانگر هندسۀ پنهان و موقعیت
قرارگیری کتیبههای این محراب است که منطبق با ارقام ذکر شده در
منت باال ترسیم یافته است( .تصویر)5
بیشک هویداست که معانی مطرح در کتیبههای قرآنی و روایی
این محراب زیبا در ارتباط نزدیکی با هویت مکانی آن به عنوان جایگاه
و محل عبادت از یک سو و موقعیت قرارگیریاش در حرم یکی از
امامان معصوم شیعه قرار دارد .مضاف بر اینکه رشایط دورۀ زمانی
احداث آن و گرایشات شیعی سازندگان و هرنمندان این اثر در اوایل
قرن هفتم نیز در انتخاب آیات و روایات مربوط به آن مؤثر بوده است.
پسزمینههای اجتامعی خلق این اثر در واپسین سالهای حکومت
خوارزمشاهیان و پیش از حملۀ مغول به ایران در سال  618ق رقم
خورده است و هامنطور که اشاره شد ،رشایط اجتامعی و مذهبی
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ایران در این سالها در منتهای نابسامانی و پریشانی بوده است.

سلطنت سنیمذهب خوارزمشاهی ،شیوۀ تقیه را در تشیّع تشدید
منود ،علیرغم آن شهرهای کوچکی از مردمان شیعهنشین بر مذهب
و دین راستین خود پایبند بودهاند .به نظر میرسد هرنمندان شیعه در
این دوران وظیفۀ خود را در القای معانی و مضامین مذهبی و دعوت
مخاطبان بر استقامت و بردباری در آثار خویش میدیدند .مصداق این
تأثیر در یکی از برجستهترین کتیبههای نگارشیافته در حاشیۀ بیرونی
این محراب زرینفام با مفاد آیات  114تا قسمتی از آیۀ  116سورۀ هود
الصلوا َه طَ َرفَیِ ال َّن َها ِر
قابل بررسی است :بسم الله الرحمن الرحیم َو أَ ِقمِ َّ
َو ُزلَفًا ِّم َن اللَّیْل ِإِ ّن َالْ َح َس َن ِ
السیِّئَ ِ
ات َذلِ َك ِذكْ َرى لِلذَّاكِرِی َنَ .و
ات یُ ْذ ِه ْ َب َّ
اص ِ ْب فَ ِإ ّن َاللّ َه الَیُ ِضی ُع أَ ْج َر الْ ُم ْح ِس ِنین .فَلَ ْوالَ كَا َن ِم َن الْ ُق ُرونِ ِمن قَ ْبلِ ُك ْم
ْ
أُ ْولُوا ْ بَ ِقیَّ ٍه یَ ْن َه ْو َن َعنِ الْف ََسا ِد ِفیاألَ ْر ِض إِالَّ قَلِ ًیل ِّم َّم ْن أَن َجیْ َنا ِم ْن ُه ْم َو اتَّبَ َع
ال َِّذی َن ظَلَ ُموا ْ َما أُتْ ِرفُوا ْ» 12آنچه در این آیات چشمگیر است ،اشاره به دو
دستور مهم اسالمی است که در واقع پایۀ اسالم و روح ایامن را شکل
میدهند :مفهوم نخست حاکی از برپاداشنت منازهای یومیه است که
بایستی در وقت و ساعات مق ّرر و با رشایط و آداب کامل به جا آورده
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شوند 13.این منازها به عنوان حسناتی هستند که بر دلهای مؤمنین
وارد شده و آثار معصیت و تیرگیها را از قلب و جان آنها شستوشو
میدهند .بیشک هویداست که فرد منازگزار در مواجه با این مضمون
که متناسب با مکان عبادت او تجلی یافته است ،سعی خود را بر
انجام اعامل عبادی خویش افزون داشته و امید به رهایی از بدیها و
پلیدیها را در روح و جان خود زمزمه خواهد منود 14.مفهوم صرب نیز
در تکمیل اعامل فوق ،از جمله سفارشهایی است که عمل به آن در
زمرۀ عبادات محسوب میشود .این مفهوم شامل هر گونه شکیبایی
در برابر مشکالت ،هیجانات ،طغیانها و مصائب گوناگون است که در
چند منونه به همراه مناز در قرآن کریم آمده است .دلیل این امر در
تفاسیر اینگونه بیان شده« :مناز در انسان «حرکت» ،و سفارش به صرب
در او ایجاد «مقاومت» میکند و این دو در کنار یکدیگر عامل اصلی
پیروزی و رسبلندی مؤمنین خواهند بود» (مکارم شیرازی.)272 :1379 ،
استفاده از این آیات در این مکان منودار پند و اندرزی قرآنی است از
سوی عامالن این اثر بر مؤمنین و زائرین مضجع نورانی امام هشتم(ع)
به شیعیانی که در این روزگار سخت و طاقتفرسا ،در سیطرۀ حکامی
وقت روزگار میگذراندند و صرب و مناز را از جمله لوازمی میدیدند که
میتوانست پنجرۀ امید به فتح و پیروزی را بر قلب آنها گشوده ،حس
رهایی از ظلم و ستم را در جان آنها تقویت مناید .مؤید تحلیل فوق،
استفاده از آیۀ  153سورۀ بقره در بخش دیگری از این محراب است:
ِالص ْ ِب و الصاله« .ای کسانی که ایامن آوردید
یَاأَیُّ َهاال َِّذی َن آ َم ُنوا ْ ْاستَ ِعی ُنوا ْ ب َّ
از صرب و مناز [در کارهای خود] یاری بجویید( ».تصویر )6تأکید عامدانه
بر صرب و مناز در این محراب نتیجۀ عملی خویش را در فرد منازگزار ،و
نتیجۀ نظری خود را در این آیۀ عظیم میجوید که بر سطح فرورفتۀ
پایین محراب و رو به سجدگاه مؤمن نگارش یافته است« :انّا فتحنا لک
فتحا مبینا».
در ادامه ،مضمون آیۀ  116به معنایی اشاره دارد که در رشایط آن
دوره ،در کنار صرب و مناز ،ضامن نجات جامعه از تباهی بوده و تعهد و
مسئولیت را در مسیر تحقق آرمانهای اسالمی (چه بسا در میان عاملان
شیعه) خاطر نشان میسازد .بر این معنا ،در هر جامعهاى تا زماىن كه
گروهى از اندیشمندان متعهد و مسئول وجود دارند كه در برابر ظلم و
فساد سکوت منیکنند و به مبارزه برمىخیزند و رهربى فكرى و مكتبى
مردم را در اختیار دارند ،این جامعه به تباهى و نابودى كشیده منىشود؛
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ا ّما در آن زمان كه ىبتفاوىت و سكوت در متام سطوح جامعه حكمفرما
باشد و جامعه در برابر عوامل ظلم و فساد ىبدفاع مباند ،ظهور فساد
و نابودی حتمی خواهد بود (مکارم شیرازی .)274 :1379،آنچه امروزه
در این محراب مشاهده میشود جابهجایی و حذف برخی از کلامت و
حروف مربوط به آیات نگارشیافته بر آن ،بهویژه آیۀ مذکور است که
احتامالً طی تعمیرات مک ّرر 15دچار نقصان و خرابی شدهاند و قرائت ما
از منت این کتیبه مبتنی بر صحت آیات پیش از آن و مستندات مکتوبی
است که از آثار هرنی این مکان مقدس به جا مانده است .برهمخوردگی
این کلامت این سؤال را در ذهن بیننده ایجاد میکند که چه توجیهی
بر نصب ناهمگون و تعمیر غیراصولی این کلامت در طرح کلی محراب
وجود دارد؟ مهمترین فرضیۀ نگارنده در این باره ،نبود امکانات الزم
جهت انجام تعمیرات ،عدم آشنایی فرد مع ّمر با کالم الهی و غیرمسلامن
بودن و چه بسا غیرایرانی بودن اوست ،چرا که با نگاهی در منت کالمالله
مجید ،بهخوبی میتوان ظرایف و دقایق الزم را در نصب و تعمیر مجدد
کتیبههای این اثر ارزشمند بهکار گرفت.
بر طاقمنای ا ّول این محراب آیۀ  285سورۀ بقره نگارش یافته است
که جابهجاییهای فراوانی در حروف و کلامت دارد و قرائت صحیح آن
به فراخور برخی عبارات آن میرس میشود« :بسماللهالرحمنالرحیم آ َم َن
ال َّر ُس ُول بِ اأُنْز َِل إِلَیْ ِه ِم ْن َربِّ ِه َو الْ ُم ْؤ ِم ُنو َن ك ٌُّل آ َم َن بِاللَّ ِه َو َمل ِئ َك ِت ِه َوكُتُ ِب ِه
َو ُر ُسلِ ِه النُ َف ِّر ُق بَیْ َن أَ َح ٍد ِم ْن ُر ُسلِ ِه َو قالُوا َس ِم ْعنا و َأَطَ ْعنا ُغ ْفران ََك َربَّنا
و َإِلَ ْی َك الْ َمصیر» 16در این آیه به دو اصل اساسی در دامنۀ دین اسالم
یعنی توحید و نبوت اشاره میشود و مقام پیامربان الهی مورد تکریم
و احرتام قرار میگیرد مضاف بر اینکه قرائت این آیه پس از مناز عشا
سفارش شده است و ثوابی معادل مناز شب دارد .این مسئله درخصوص
دیگر آیات نگارشیافته بر این محراب نیز صادق است .اساساً یکی از
سنتهای پسندیده در میان مسلامنان ذکر تعقیبات مناز است و آیهای
که در منازهای جامعت گوش هر شنوندهای را صیقل و صفا میبخشد
و مالئکه را به حضور در جمع منازگزاران فرامیخواند ،ذکر آیۀ  56سورۀ
احزاب است که هرنمند این اثر مضمون آن را به خط کوفی برجسته
الجورد در حاشیۀ میان طاقمنای ا ّول و دوم در برابر دیدگان فرد منازگزار
منودار ساخته است« :بسم الله الرحمن الرحیم اِ َّن اللّ َه َو َمالئِ َكتَ ُه یُ َصلُّو َن
َعلَی ال َّنبَ ِّی یا اَیُّ َها الَّذی َن آ َمن ُوا َصلُّوا َعلَی ِه َو َسلَّ ُموا ت َسلیامً ».آیۀ 18و
قسمتی از آیۀ  19سورۀ آلعمران نیز که بر حاشیۀ طاقمنای دوم این
محراب به خط ثلث برجستۀ سفید نقش بسته است ،از متداولترین
مضامین مذهبی استفادهشده در نخستین کتیبههای دوران اسالمی
ایران به شامر میرود و شعاری مناسب جهت شناسایی برتری اسالم
است (بلر .)22 :1394 ،این آیات محتوایی دارند که قرائت آن را پس از
مناز صبح دارای اجر و ثواب فراوان دانستهاند« :بسماللهالرحمنالرحیم
شَ ِه َد اللّ ُه أَنَّ ُه الَإِلَ َه إِالَّ ُه َو َو الْ َمل ِئ َك ُه َو أُ ْولُوا ْ الْ ِعلْم ِق َِآئًَا بِالْ ِق ْس ِط الَإِلَ َه إِالَّ
ُه َو الْ َعزِی ُز الْ َح ِكی ُم إِ َّن الدِّین َ ِعندَاللّ ِه اإل ِْسالَ ُم صدقاللهالعظیم» 17عالوه
بر این ،در این آیه در کنار اصل توحید و شهادت بر یگانگی ذات الهی

که بهویژه از سوی وجود ملیزال او مورد تصدیق قرار میگیرد ،قیام به
عدل و اصل عدالت را به عنوان یکی دیگر از اصول مورد پذیرش شیعیان
جهان اسالم مورد تأکید قرار میدهد؛ اصولی که اعتقاد به آنها زیربنای
پذیرش و قبول هرگونه عبادتی خواهد بود .عبارت الالهاالالله و محمد
رسولالله ،با این معنا که «هیچ معبودی جز الله الیق عبادت و بندگی
نیست ،حرضت محمد(ص) رسول و فرستادۀ خداوند است» بر پیشانی
طاقمنای دوم این محراب نقش بسته است .كلمۀ مباركی که به منزلۀ
دروازۀ دین اسالم است و ریشه و اساس قبولی طاعات و عبادات در
پذیرش و تصدیق معانی آن استوار است .هرنمند مسلامن این عبارت را
همچون عهدنامهای در برابر دیدگان منازگزاران قرار داده تا هر صبح و
شام به یاد آورند که تنها عبادت و بندگی او را خواهند کرد و عامل اجرای
رشیعتی خواهند بود که رسول برحقش پیامآور آن است .قرائت این آیات
و عبارات متناسب و همسو با ماهیت ساختاری محراب انسان را بر بال
مناز به عرش و ملکوت میرساند و او را مستحق نجات و جنت میگرداند.
دو منت حدیث در کتیبههای این محراب مکتوباند که هر دوی آنها
متناسب با مکان قرارگیری این محراب در مضجع رشیف امامرضا(ع) و
مفهوم رشافت زیارت آن حرضت نگارش یافتهاند .ا ّولین آنها بر حاشیۀ
افقی باریك زرینفام موجود در بخش میانی محراب و زیر طاقمنای
ا ّول قرار دارد (شامرۀ  12در طرح خطی) که امروزه بخشی از عبارات آن
از بین رفته و باقی آنها نیز محو و مخدوش شدهاند و تنها این كلامت
خوانده میشود« :و الف عمره متقبله كلها قال احمدابنمحمدبنابینرص
قلت البیجعفر الف حجه قال ای والله الف الف حجه ملن یزورها عارفا
بحقه  ...علینا طوس قبض ». ...احمدبنمحمدبنابینرص بزنطی گفت :به
امام جواد عرض کردم زیارت پدرت ثواب هزار حج دارد؟ فرمودند :آری
به خداوند سوگند ثواب هزار هزار حج دارد ،در صورتی که او را بشناسد
و مقام او را بداند» (عطاردی .)133 :1371 ،حدیث دیگر در حاشیۀ
محراب کوچک مرکزی به قلم ثلث خفی آمده است :عن أمیراملؤمنین
السالم« :سیقتل رجل من ولدی بأرض خراسان
علیبنأبیطالب علیه ّ
السالم
بالسم ظلام اسمه اسمى و اسم أبیه اسم ابنعمران موىس علیه ّ
أال فمن زاره فی غربته غفرالله تعاىل ذنوبه ما تقدم منها و ما تأخر و
لو كانت مثل عدد النجوم و قطر االمطار و ورق االشجار صدقالله و

صدقرسوله الكریم ربنا علی ما( 18»...هامن).
ا ّما این محراب عالوه بر این ،چهار کتیبۀ مهم غیرمذهبی نیز دارد
که تاریخ ساخت بنا و امضای بانی و هرنمندان این اثر را نشان میدهند
و از ارزش اطالعاتی و تاریخی بسیار زیادی برخوردارند .کتیبۀ تاریخ
ساخت این محراب به خط ثلث برجستۀ الجوردی به این مضمون
است :فی ربیعاالخر سنه اثنیعرشوستامیه «در ربیعاالخر سال ششصد
و دوازده ساخته شد» (ر.ک تصویر )4این کتیبه عالوه بر روشن ساخنت
تاریخ ساخت این محراب ،مؤید س ّنت هرنی است که در قرون ششم و
هفتم بهویژه در میان هرنمندان خاندان ابیطاهر در کاشان مرسوم بوده
است ،بهگونهای که آنها عالوه بر تاریخ ،به امضای نام خود بر کاشیها
و ظروف ساختهشده نیز میپرداختند (پورتر .) 33 :1389 ،نام بانی
این محراب در کتیبهای کوچک در سمت چپ حاشیۀ بیرونی محراب
(شامرۀ  14در طرح خطی) به خط ثلث خفی این گونه آمده است:
خداوندا بحق این امام پاك معصوم بر آن بنده رحمت كن كه یك بار
سورۀ فاتحهالكتاب بخواند از بهر این ضعیف عبدالعزیزبنآدم و بگوید
كه خداوندا گناهانش عفو كن و او را رحمت كن بفضلك و كرمك و
رحمتك(.تصویر )7
نام محمدبنابیطاهر نیز در کتیبۀ فرعی دیگری در گوشۀ سمت
چپ بر روی حاشیۀ دوم محراب (شامرۀ 16در طرح خطی) به این
مضمون آمده است :ا َضعف ِعبادالله ُمحمدبن ابیطاهربن ابیالحسین
زید بِخطه بَعد ما َعمله و ُصن َع ُه غَف َرالله لَه و لِجمیع املؤ ِمنین و املؤ ِمنات
مبُحمد و ِعرته الطاهرین (تصویر. )8
همچنین رقم محمدبنابیزید نقاش که کار ساخت بخشی از
محراب را بر عهده داشته در مرکز محراب و در حاشیۀ پایینی طاقمنای
دوم با خط رقاع با لعاب زرینفام نگارش یافته است :اللهم اغفر ملن
استغفر البیزیدبنمحمدبنابیزید النقاش« .خداوند بیامرزادش هر که
طلب مغفرت برای ابوزید میکند( ».تصویر ) 9سیاست کالمی عجیبی
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در امضای ابوزید و درخواست دعا از سوی مخاطبین این اثر در حق
او وجود دارد .تقاضای او در بازی کالمی دوسویهای ،دعایی در دل
دعاست و در حین تقاضا از کسانی که در حق او دعا کنند ،خود نیز
از درگاه خداوند متعال برای آنها طلب آمرزش و مغفرت کرده است.
این مسئله را میتوان نشان از ذکاوت و سواد ادبی فراوان او دانست
چنانکه شیال بلر نیز او را از خانوادهای عامل و علمپرور دانسته و مقام
او را در قالب هرنمند ،کاتب و عامل ،شبیه مو ّرخ همزمانش ،نجمالدین
محمدبنعلی راوندی ۱۹معرفی میکند ( .)166 :2008 ,Blairبلر در
مقالهای که به معرفی ابوزید و آثار او میپردازد ،بر این باور است
که میزان درک مذهبی سفالگران و هرنمندان این عرص را میتوان
با توجه به القاب و اسامی ایشان در کتیبههای بهجامانده مشخص
منود .به عقیدۀ او پسوند «دین» که در انتهای اسامی اکرث آنها دیده
میشود وجوه معناشناختی بسیاری دارد؛ به عنوان مثال رقم ابوزید
در یکی از کاشیهای گالری فریر «شمسالدین» است یا نام سفالساز
معروف کاشانی ،علیبنمحمدبنابیطاهر« ،زینالدین» و نام پرسش
نیز «رکنالدین» است که با توجه به این القاب میتوان اذعان داشت که
این صنعتگران و هرنمندان همگی افرادی فاضل و اهل علم و معرفت
در زمانۀ خود بودهاند( .) 165 :Ibid
دو کتیبۀ نخست که مربوط به نام بانی و محمدبنابی طاهر

است ،با فن خراش بر لعاب زمینه نگارش یافتهاند و استفاده از آنها در
فضاهای خالی و نقاطی صورت گرفته که احتامالً از پیش تعیین نشده
بودند .استفاده از واژههای «بخطه» « ،عمل» و « صنع» در رقم محمد
حاکی از آن است که کار ساخت کاشی و تزیینات این محراب بر عهدۀ
محمدبنابیطاهر بوده است و نگارش کتیبهها را نیز او انجام داده است و
با توجه به لقبی که ابوزید در امضای خود به کار برده ،میتوان کار طراحی
ساختار و نقوش این محراب را بر عهدۀ او دانست .ابوزید در بسیاری از
مراقد بزرگ از قبیل آستان مقدس حرضت معصومه(س) و حرم مطهر
امامرضا(ع) با محمدبنابیطاهر همکاری داشته و در امضای آثار خود در
این مکانها عمدتاً از لقب نقاش استفاده کرده است)162 :Ibid (.
نکتۀ آخر اینکه خشوع و تواضع بیبدیلی که از خصوصیات هرنمندان
سنتی به شامر میرود ،بیان بلند خود را در این محراب با القابی چون
«ضعیف» و «اضعف عبادالله» آشکار میسازد .اساساً هرنمند مسلامن در
فرایند آفرینش هرنی خویش به دنبال تزکیه است و سعی دارد تا از طریق
مکاشفه و شهود ،رها از منت واقعیت ،به حقیقت و باطن امور دست یابد
(بلخاری42 :1388،و  )41و در این مسیر نیازی منیبیند تا نام خود را آشکار
مناید ،اگر هم نامی به میان میآورد آن را با القابی از رس خشوع و بندگی
مزین میسازد تا باور خود را که هامنا رسیدن به حقایق امور و بندگی در
برابر ذات اعظم و هرنمند مطلق عامل است ،به رسانجام رساند.

کتیبههای محراب پایینپا
تاریخ

نوع
کتیبه

منت کتیبه

مفاهیم

آیات  55تا
 57مائده

ولیِ شام کسی است که مناز
خوانده و در رکوع ،زکات
میدهد.

آیات  78تا
 80ارسا

اهمیت منازهای یومیه بهویژه
مناز صبح

ردیف محل کتیبه

نوع خط جنس کتیبه رنگ منت رنگ زمینه نام کاتب

1

حاشیۀ ا ّول

کوفی

کاشی
زرینفام

الجوردی

قهوهای

محمدبن
ابیطاهر

620ق مذهبی

2

حاشیۀ دوم

ثلث

کاشی
زرینفام

الجوردی

قهوهای

محمدبن
ابیطاهر

620ق مذهبی

3

طاقمنای ا ّول

کوفی

کاشی
زرینفام

سفید

قهوهای

محمدبن
ابیطاهر

آیات  18و
620ق مذهبی
 19آلعمران

اذعان به توحید و یگانگی
خداوند

4

حاشیه طاق
منای دوم

ثلث خفی

کاشی
زرینفام

سفید

قهوهای

محمدبن
ابیطاهر

620ق مذهبی

آیات  1تا  7رستگاری مؤمنین در اثر خشوع
در مناز
مؤمنون

5

طاقمنای
سوم

ثلث خفی

کاشی
زرینفام

زرد

قهوهای

محمدبن
ابیطاهر

620ق مذهبی

آیات285تا طلب مغفرت و آمرزش از درگاه
الهی ،ذکر قنوت
 286بقره

6

باالی
طاقمنای
سوم

کوفی
تزیینی

کاشی
زرینفام

سفید

قهوهای

محمدبن
ابیطاهر

الاله اال الله
نیست خدایی جز خدای یگانه
620ق مذهبی محمد رسول
محمد فرستاده او
الله

7

باالی طاق
منای سوم

کوفی
تزیینی

کاشی
زرینفام

سفید

قهوهای

محمدبن
ابیطاهر

كنفیصلواتك
620ق مذهبی
خاشعا

خشوع در مناز

کتیبههای محراب باالرس
ردبف محل کتیبه نوع خط
1
2
3

حاشیۀ اول
حاشیۀ
طاقمنای
ا ّول
حاشیۀ
طاقمنای
دوم

4

بخش پایینی
محراب

5

قوس باالی
قندیل

کوفی

جنس کتیبه

رنگ منت رنگ زمینه

کاشی زرینفام الجوردی

علیبنمحمدبن
ابیطاهر

آیات  78و 79
ارسا

640ق

مذهبی

ثلث

کاشی زرینفام الجوردی

قهوه ای

علیبنمحمدبن
640ق
ابیطاهر

مذهبی

اذعان به توحید و
آیۀ  18آلعمران
یگانگی خداوند

ثلث

کاشی زرینفام الجوردی

قهوهای

علیبنمحمدبن
ابیطاهر

640ق

مذهبی

آیات190و 19۱
آلعمران

ثلث

کاشی زرین فام الجوردی

قهوهای

علیبنمحمدبن
ابیطاهر

640ق

احداثیه

عمل
علیبنمحمدبن
ابیطاهر

یاد و ذکر خداوند
در همه حال و
همه وقت
نام سازنده

قهوهای

علیبنمحمدبن
ابیطاهر

640ق

احداثیه

سنۀ اربعین و
ستامئه....

تاریخ ساخت

ثلث خفی کاشی زرینفام

سفید

قهوهای

نام کاتب

تاریخ نوع کتیبه

منت کتیبه

مفاهیم
اشاره به زمان
برپایی منازهای
یومیه

نتیجهگیری
با توجه به نکات فوق و تحلیلهای صورتگرفته در حیطۀ کارکرد
معرفتی و طبقهبندی تاریخی کتیبههای مجموعه بناهای حرم مطهر
رضوی میتوان اذعان داشت که مضمون خطوط نگاشته بر کاشیهای
سنجری عرص سلجوقی و ایلخانی بقعۀ اصلی حرم مطهر که شامل آیات،
احادیث ،کلامت قصار و امثال و نصایح است ،در ارتباط با مهمترین
مباحث اخالقی و تربیت دینی و اسالمی دورۀ ظهور آنها ارایه گردیده و
به نظر میرسد حدوثشان در این اعصار با هدف ارتقای دیانت اخالقی
السالم
و صیانت از اعتقادات فردی حول محور سیرۀ اهلبیت علیهم ّ
صورت گرفته است .اگرچه مذهب رسمی کشور در سیطرۀ حاکامن ِ
وقت
سلجوقی ،خوارزمشاهی و ایلخانی س ّنی بود ،اما با توجه به کتیبههای
بررسیشده ،بسیاری از متایالت اعتقادی شیعه در بسرتی از نظام فکری
هرنمندان و کاتبان این دوره از تاریخ معامری حرم در قالب مضامین
السالم و
کتیبهها فرصت ظهور یافته و مدح و ثنای اهل بیت علیهم ّ
صلوات بر ایشان با عباراتی روشن و ماندگار برای نخستینبار در این
مجموعه شیعی منایان شده است .در مضمون این کتیبهها نوعی تقیه
و دعوت به استقامت در برابر ظاملین و ستمگران نیز به چشم میخورد
و امید به رهایی از بدیها و پلیدیها را در روح و جان مخاطب زنده
میسازد .هرنمندان در این دوران وظیفۀ خود را در القای مضامین
دینی و دعوت مخاطبان بر صرب و بردباری در آثار خویش میدیدند
و مصداق این تأثیر را در مضمون کتیبههای قرآنی به نحو احسن بیان

داشتهاند .اساس دین اسالم در اندیشۀ شیعه بر پنج اصلِ بنیادین توحید،
نبوت ،عدل ،امامت و معاد استوار است که این مقوالت نیز در مفهوم و
معنای آیات و عبارات کتیبههای دورۀ خوارزمشاهی و ایلخانی در بسرت
مجموعهآثار این دوره از تاریخ حرم به روشنی بیان شده است ،اصولی
که هرنمند با تأکید بر آنها نشان میدهد که اعتقاد به آنها مقدمهای
بر طاعات و قبولی عبادات خواهد بود و قرائت آنها از سوی مؤمنین
و منازگزاران موجب تهیت و پاکی روح و قلب آنها خواهد شد .ذکر
احادیث معترب در رشافت و بزرگی امامرضا(ع) ،پیام صلح و فتح و
پیروزی برای مسلامنان ،خشوع در مناز ،تأکید بر برتری دین اسالم و در
نهایت ذکر صلوات خاصه بر پیامرب اکرم(ص) و اهل بیت ایشان(ع) ،از
جمله مضامین مطرح در این کتیبهها هستند که ِعطر متایالت شیعه منود
بیشرتی در آنها دارد .از این رو میتوان اذعان داشت که انتخاب منت
و تزیینات انجامیافته در این کتیبهها در تناسب عامدانهای با هویت
حرم و رشایط اجتامعی و اعتقادی اوایل قرن هفتم تا اواخر قرن هشتم
هجری و تقویت روحیۀ اقلیت شیعه در برابر مشکالت و تنگناهای
احتاملی صورت گرفته است .به عالوه میتوان میان مضامین کتیبهها و
عنارص تزیینی آنها ،بهویژه در محرابها ،به تناسب تطبیقی بینظیری
دست یافت ،گویی نقشها بر دیوارۀ کتیبهها ترجامن برصی منتها
هستند و معانی آسامنی و ملکوتی هر یک بیانگر همدلی خط و نقش
در تحقق یک فضای هویتساز شیعی است .حدوث کتیبههای احداثیه
در این دوران بسیار اندک است و اگر نامی برده شود اشاره به رقم بانی

و کاتبان و هرنمندان معامر این مکان مقدس است که در پی راز آشنایی
و در پس شوریدگی و غور در مفاهیم باطنی اسالم ،بدون اشارت حاکم
یا دستور پادشاهان وقت ،رصفاً به دلیل اراده و تق ّیدی که به مقام واالی
هشتمین امام شیعیان داشتهاند به خلق و کتابت آثار هرنی در قالب
دورۀ تاریخی

کتیبهها دست زدهاند و در این میان اگر نامی به میان آوردهاند آن را
با القابی از رس خشوع و بندگی مزین ساختند تا باور خود را که هامنا
رسیدن به حقایق امور و بندگی در برابر ذات اعظم و هرنمند مطلق عامل
است ،به رسانجام رسانند.
مضامین کتیبهها

زمینههای اعتقادی و اجتامعی

مذهب س ّنی ،استبداد حاکامن و حضور
اقلیت شیعه در نواحی خراسان و کاشان،
تسلط رسبداران با اعتقاد شیعی در نیمۀ
سلجوقی،
خوارزمشاهی ،ایلخانی نخست سدۀ هشتم ،حضور کمرنگ
حاکامن سیاسی و اختیار باالی هرنمندان
در اجرا و تزیینات معامری

پی نوشت
 .1کاشیکتیبههای ازارۀ داخلی بقعۀ مطهر در دورۀ صفوی مرمت و بازسازی کامل
شدهاند که بر اساس طرح و ِ
رنگ لعاب از دیگر منونههای قدیمی ،قابلمتایز بوده و
بررسی مضمونی آنها در مقاله حارض منیگنجد.
 .2این نکته بهوضوح در کتاب سیاستنامه یا سیرامللوک خواجهنظامامللک ،وزیر
معروف ملکشاه سلجوقی ،مطرح شده است .برای مطالعۀ بیشرت در این زمینه ر.ک:
خواجهنظامامللک طوسی ( )1386سیاستنامه ،به تصحیح عزیزالله علیزاده ،تهران:
نرش فردوس.
 . 3پان اسالمیک ،آرمان رهربان مسلامن در قرن نوزدهم برای زنده کردن قدرت و
وحدت مردمان مسلامن در زیر پرچم یک قدرت واحد بود .ریش ه این جنبش از جهتی
آگاهی به پرسفت قدرت جهان مسلامن بود ،ولی انگیز ه اصلی آن را دستاندازی
اروپائیان به رسزمینهای اسالمی در سد ه نوزدهم و بیستم فراهم کرد .آگاهی به
پرسفت اسالم انگیز ه پیدایش نهضت وهابی شد که بازگشت به صدر اسالم و زنده
کردن سنتهای پیامرب را موعظه میکرد ،اما برخورد با غرب ،در عین حال ،رهربانی
چون سید جاملالدین اسدآبادی (یا افغانی) را نیز پدید آورد که خواهان تحول اسالم
برای سازگار شدن آن با رشایط تازه زندگی در جهان بود .باالتر از همه ،سید جامل الدین
در پی وحدت عامل اسالمی در سای ه خلیفهای بود که جلو پیرشفت مسیحیان را در
رسزمینهای اسالمی بگیرد ( آشوری :1394 ،ذیل واژه پان اسالمیک).
 .4سلطانمحمود شهید ،پرس سلطانمحمدبنملکشاهبنارسالن سلجوقی است .گفته
میشود قرآن خطی زیبایی نیز به خط ترکانزمرد در قرآنخانۀ مبارک آستان قدس
موجود است (کاویانیان.)60 :1354 ،
 .5در مقالهای با عنوان «بررسی پیشینۀ یک اثر معامری در حرم رضوی :کتیبههای
سنجری» که با رویکرد تاریخی به بررسی تاریخ صحیح شکلگیری این کاشیها در
دیوارۀ داخلی حرم مطهر رضوی پرداخته است ،نویسندگان بر این نتیجه تأکید دارند
که کتیبههای سنجری به بانیگری ترکانزمرد و در عهد سلطانمحمد خوارزمشاه در
ابتدای قرن هفتم و توسط خاندان کاشانی ساخته شدهاند ،نه در عهد سلطانسنجر
سلجوقی توسط ابوطاهر قمی و این دیدگاه متأخر مورخان شیعی عهد قاجاری (نظیر
اعتامدالسلطنه) است که در راستای پیشینهسازی برای تاریخ مقدس مشهد ،تاریخ آثار
معامری حرم رضوی را به عهد سلجوقی رساندهاند و این ذهن و عمل آیندگان است
که با دیدن نام سنجر و سال «خمسمائه» و «اثنیوعرش» این دو سال را در کنار

تقیه و دعوت به استقامت در برابر ظاملین و
ستمگران ،دعوت مخاطبان بر صرب و بردباری،
تقویت روحیۀ اقلیت شیعه در برابر مشکالت
و تنگناها ،مدح و ثنای اهلبیت علیهمالسالم و
صلوات بر ایشان ،نام و رقم هرنمندان

هم به خیال همزمانی با نام «سنجر» قرار دادند .این در حالی است که بنا بر ادلّۀ
متقن «سنجر» ذکرشده در کتیبههای سنجری ،لقب سلطانمحمد خوارزمشاه است
نه سلطانسنجر سلجوقی ،چرا که بنا به روایت حبیبالسیر ،خوارزمشاه پس از فتح
ماوراءالنهر در سال 600ق در راستای تفاخر در گسرتۀ ملک خویش و همترازی آن با
قلمرو سلطانسنجر سلجوقی فرمان داد تا غیر از لقب اسکندر ثانی ،لقب «سنجر»
را نیز بر القاب وی بیفزایند . ...برای مطالعۀ بیشرت ر.ک( :ایامنپور و صیامیان گرجی،
۲5 :1389تا .)۳5
 .6منونهای از این مضامین عبارتاند از« :آفهالحدیث الکذب ،آفهالعلم النسیان ،آفت
سخن گفنت دروغ و آفت علم فراموشی است ».یا «السالم ثم الکالم» یا «القرآن هو
الدواء» و  . ...جهت اطالع از جزییات بیشرت و مضامین دقیق این کتیبهها ر.ک:
(عطاردی۱۱۶ :1371،تا )۱۲۹؛ (اعتامدالسلطنه62 ،1362 ،تا )64؛ ( مؤمتن4۲ :1348 ،تا
.)4۴
 .7از جملۀ این نامها که قابلخواندن است عبارتاند از« :سنجرابیالفتح
محمد»« ،دستور خراسان ابی» « ،ابنیحییبنعلیبنجعفر املوسوی»« ،النسا
اهلالبیتبنتطاهر املوسوی»« ،ریاستاالمیر السیدالصدرالکبیر قواماملل هوالدین
رشفاالسالم»« ،ترکان زمرد ملکه بنتسلطان شهید محمود»« ،سنه اثنیعرشه»،
«خمسائه منالهجرهالنبیه» (اعتامدالسلطنه.)45 :1362 ،
 8بر پایۀ گزارش بیهقی ،خانوادۀ «املقری» از خانوادههای متنفذ شیعهمذهب بودند
که جایگاه ویژهای در سبزوار داشتند و در دورۀ سلطنت محمد خوارزمشاه مورد
عنایت وی بودند ،به حدی که قادر به بانیگری کار بزرگی چون تزیین حرم مطهر
رضوی توسط بهرتین کاشیهای آن عرص شدند که خود سبک نوینی در هرن کاشی
کاری اسالمی است (ایامنپور و صیامیان گرجی.)33 :1389 ،
 .9اینان پاکرسشتان و پاکدامنانی هستند که هر کجا نامشان برده شود ،بر آنان
درود و صلوات نثار میشود .هر کس که نسبش به آلعلی(ع) نرسد ،هیچ چیزی برای
فخر و افتخار نخواهد داشت .هنگامی که خداوند عزوجل مخلوقات را آفرید ،خاندان
شام را از میان این مخلوقات برگزید .شامیید افراد واالمقام و منونه که علم کتاب و
تفسیر قرآن نزد شامست.
 .10قدیمیترین منبعی که میتوان در شناخت هرن کاشیسازی در کاشان و آشنایی
با خاندان ابیطاهر به آن رجوع کرد ،کتاب عرایسالجواهر و نفایساالطیاب ،تألیف
ابوالقاسم عبداللهبنعلیبنمحمدبنابیطاهرالکاشانی است که از دانشمندان و

م ّورخان همعرص خواجهرشیدالدین فضلالله همدانی به شامر میرود و کتاب خود را
در سال 700ق در تربیز تألیف کرده است(سلیمی.)155 :1383 ،
 .11برای اطالع تفصیلی از اوضاع اجتامعی و مذهبی اوایل قرن هفتم ر.ک:
بیانی(اسالمی ندوشن) ،شیرین ( )1381دین و دولت در ایران عهد مغول ،جا ّول و
دوم ،تهران :مرکز نرش دانشگاهی.
 .12مناز را در دو طرف روز و اوایل شب برپا دار ،چرا كه حسنات ،سیئات (و آثار
آنها را) برطرف میسازند ،این تذكری است برای آنها كه اهل تذكراند و شكیبایی كن
كه خداوند پاداش نیكوكاران را ضایع نخواهد كرد .چرا در قرون (و اقوام) قبل از شام
دانشمندان صاحب قدرتی نبودند كه از فساد در زمین جلوگیری كنند ،مگر اندكی از
آنها كه نجاتشان دادیم و آنها كه ستم میكردند از تن ّعم پیروی كردند [و گناهكار
بودند (و نابود شدند)]
 .13در تفاسیر ،این ساعات با مناز صبح و عرص که هر یک در یک طرف روز قرار دارند
و مناز مغرب و عشا که در لحظات ابتدایی شب خوانده میشوند منطبق است .ر.ک:
عالمه طباطبایی ،ترجمۀ تفسیر املیزان ،ج  ،11ص .79
 .14آیۀ 144سورۀ هود را بنا بر روایتی از امامعلی(ع) امیدبخشترین آیۀ قرآن
دانستهاند ،ر.ک :مکارم شیرازی ،تفسیرمنونه ،ج  ،9ص .270
 .15سند شامرۀ  13272مربوط به سال 1321ق دربارۀ تعمیر خرابیهای محراب
پیش روی مبارك و هزینۀ تعمیرات آن در دورۀ قاجار و سند شامرۀ  45310مربوط
به سال1315ش (دورۀ پهلوی ا ّول) نیز دربارۀ كاشیكاری محراب حرم امامرضا(ع)
است كه احتامالً اشاره به این محراب و محراب پایین پا دارد .ر.ک :نظركرده ،اعظم
( ،)1391گزیدۀ اسناد معامری و تعمیرات حرم و اماكن متربك رضوی ،مدیریت اسناد
و مطبوعات آستان قدس رضوی.
 .16پیامرب به آنچه از سوی پروردگارش بر او نازل شده ،ایامن آورده است و همۀ
مؤمنان (نیز) ،به خدا و فرشتگان او و كتابها و فرستادگانش ،ایامن آوردهاند (و
میگویند ):ما در میان هیچ یك از پیامربان او ،فرق منیگذاریم (و به همه ایامن
داریم) و (مؤ منان) گفتند :ما شنیدیم و اطاعت كردیم .پروردگارا! (انتظار) آمرزش تو
را (داریم) ،و بازگشت (ما) به سوی توست.
 .17خداوند( ،با ایجاد نظام واحد جهان هستی )،گواهی میدهد كه معبودی جز
او نیست ،و فرشتگان و صاحبان دانش( ،هر كدام به گونهای بر این مطلب) گواهی
میدهند ،در حالی كه (خداوند در متام عامل) قیام به عدالت دارد ،معبودی جز او
نیست ،كه هم توانا و هم حكیم است .هامنا دین نزد خدا اسالم است .راست گفت
خداوند بلند مرتبه.
السالم فرمودند :به زودی مردی از فرزندان من در رسزمین
 .18امیراملؤمنین علیه ّ
رس ظلم و ستم با زهر كشته خواهد شد .نامش نام من و نام پدرش نام پرس
خراسان از ِ
عمران ،موسی است .آگاه باشید! هركه او را در غربتش زیارت كند ،خداوند گناهان
گذشته و آیندۀ او را میآمرزد؛ اگر چه (گناهانش) به تعداد ستارگان و قطرههای
بارانها و برگهای درختان باشد »...رک :بحاراالنوار ( )1361ج  49ص  284حدیث .11
 .19نجمالدین ابوبکر محمدبنعلیبنسلیامنبنمحمد راوندی متولد۵۵۰ق در راوند
کاشان ،دانشمند ،خطاط ،شاعر و نویسندۀ نامدار قرن ششم هجری و صاحب کتاب
راحهالصدور است.
منابع
 آژند ،یعقوب ( ،)1365قیام رسبداران ،تهران :امیرکبیر. آشوری ،داریوش ( )1394دانشنامه سیاسی ( فرهنگ اصطالحات و مکتبهای سیاسی) ،چاپ بیست و چهار ،تهران :انتشارات مروارید
 ابنبطوطه ( )1368سفرنامه ،ترجمۀ محمدعلی موحد ،تهران :بنگاه ترجمه و نرشکتاب.
 اتینگهاوزن ،ریچارد وگرابر ،الگ ( ،)1386هرن و معامری اسالمی ( ،)1ترجمۀ یعقوبآژند .تهران :سمت.

 اعتامدالسلطنه ،محمدحسنخان ( ،)1362مطلعالشمس ،ج 1و2و ،3تهران:چاپخانهافست گلشن.
 ایامنپور ،محمدتقی و صیامیان گرجی ،زهیر (« ،)1389بررسی پیشینۀ یک اثرمعامری در حرم رضوی :کتیبههای سنجری» ،نرشیۀ مطالعات تاریخ اسالم ،س دوم،
ش  ،2ص ۱5تا .۳5
 بلخاری قهی ،حسن ( ،)1388رسگذشت هرن در متدن اسالمی ،تهران :سورۀ مهر. بلر ،شیال ( ،)1394نخستین کتیبهها در معامری دوران اسالمی ایران ،ترجمۀ مهدیگلچین عارفی ،تهران:فرهنگستان هرن.
 بیانی(اسالمی ندوشن) ،شیرین ( ،)1381دین و دولت در ایران عهد مغول ،ج ا ّول ودوم ،تهران :مرکز نرش دانشگاهی.
 پوپ ،آرتور ( ،)1387شاهکارهای هرن ایران ،اقتباس و نگارش :پرویز ناتل خانلری ،چچهارم ،تهران :علمی و فرهنگی.
 پورتر ،ونیتیا ( ،)1389کاشیهای اسالمی ،ترجمۀ مهناز شایستهفر ،چ دوم ،تهران:مؤسسۀ مطالعات هرن اسالمی.
ّ
 حاجی قاسمی ،کامبیز ( ،)1389گنجنامه :فرهنگ آثار معامری اسالمی ایران ،ج ۱۳(امامزادهها و مقابر) ،تهران :دانشگاه شهید بهشتی.
مؤسسۀ آسیایی دانشگاه شیراز.
 سعادت ،بیژن ( ،)1354بارگاه امامرضا(ع) .تهرانّ : سلیمی ،مینو ( « ،)1383هرن کاشی و محراب» ،کتاب ماه هرن ،ش 7۷و ،7۸ص15۲تا .۱۵۹
 عا ملزاده ،بزرگ ( ،)1390دانشنامۀ رضوی ،مشهد :سازمان فرهنگی سیاحتی کوثر. عطاردی ،عزیزالله ( ،)1371تاریخ آستان قدس رضوی ،تهران :عطارد. فغفوری ،رباب و حسن بلخاری قهی (« ،)1393تجلی حکمت اسالمی در ساختار ومضامین محراب زرینفام حرم مطهر رضوی» ،نرشیه علمیپژوهشی نقش جهان ،س
 ،۴ش یک ،ص۷تا.۱۵
 کاویانیان ،احتشام ( ،)1354شمسالشموس (تاریخ آستان قدس) ،مشهد :آستان قدسرضوی.
 ماهوان ،احمد ( ،)1379تاریخ زندگانی حرضت امامرضا(ع) ،مشهد :ماهوان. مجلسی ،محمدباقربنمحمدتقی( ،)1361بحاراالنوار الجامعه لدرر اخبار االمئهاالطهار،ج  ،49بیروت :دارالحیاءالرتاثالعربی.
 مکارم شیرازی ،نارص و ،)1379( ...تفسیر منونه ،جلد 4و  9و  ،24تهران :دارالکتباالسالمیه.
 مؤمتن ،علی ( ،)1348راهنام یا تاریخ آستان قدس ،مشهد :آستان قدسرضوی.
 نعمتی ،بهزاد و حسین رزاقی ( ،)1391هرن در حرم (مروری بر هرنهای بهکاررفته درمؤسسۀ آفرینشهای هرنی آستان قدس رضوی.
حرم مطهر رضوی) ،مشهدّ :
 نیوتن ،اریک ( ،)1377معنی زیبایی ،ترجمۀ پرویز مرزبان ،تهران :علمی و فرهنگی. هیل ،درک و اولگ گرابر ( ،)1375معامری و تزیینات اسالمی ،تهران :علمی وفرهنگی.
 واتسون ،آلیور ( ،)1390سفال زرینفام ایرانی ،ترجمۀ شکوه ذاکری ،چ  ،۲تهران:رسوش.
 ویلسن ،کریستی ( ،)1366تاریخ صنایع ایران ،ترجمۀ عبدالله فریار ،تهران :فرهنگرسا.- Blair, Sheila S. (2008) “a brief biography of Abu Zayd” Muqarnas XXV: An
Annual on the Visual Culture of the Islamic World, Frontiers of Islamic Art
and Architecture: Essays in Celebration of Oleg Grabar’s Eightieth Birthday,
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پیشینۀ تحقیق
متأسفانه شخصیت مرسور بیگدلی از چشم محققان دور مانده و
تاکنون هیچ پژوهشگری ،مقالهای برای معرفی شاعر ننوشته و تنها رشح
حالی مخترص به همراه چند بیت از اشعار او در تذکرههای فارسی از
جمله آتشکدۀ آذر ،ریاضالشعرا و حدیقهالشعرا آمده است .آقابزرگ
تهرانی نیز در الذریعه ،در ذیل معرفی دیوان مرسور ،با ایجاز به رشح
حال وی اشاره کرده است.

معرفی و رشح قصیدهای نویافته

در منقبت حرضتعلیبنموسیال ّرضا(ع)
از ولیمحمد بیگدلی ،مشهور به مرسور

سیدهادی میرآقایی*

چکیده
با تأمل در مجموعههای باارزشـی که تاکنون در زمینۀ شـعر رضوی منترششـده ،باید اذعان
داشـت یکـی از گستردهترین درونمایههـای شـعر آیینـی ادب ّیـات فارسـی ،فرهنـگ رضـوی و
توجـه عمیـق بـه مؤلفههای مهم آن اسـت .شـاعران پاکآییـن و مخلص ،مـ ّودت و ارادت خود
را بـه حضرت علیبنموسـیال ّرضا(ع) در کناردیگـر امامـان معصـوم(ع) ابـراز کردهانـد .نـام
عـدۀ کثیـری از شـعرا بـا رسودههـای آنـان در مجموعههـای مزبـور آمده اسـت؛ ا ّما هنـوز نام
و آثـار بسـیاری از شـاعران گمنـام در نسـخههای خطـی کتابخانههـای معتبر ایران و چه بسـا
جهـان پنهان اسـت .مرسور بیگدلی یکی از هامن شـاعران گمنامی اسـت کـه علیرغم رسودن
قصیـدهای نغـز در منقبـت حضرت رضـا(ع) بـه علت عـدم تصحیح دیـوان خطـی او ،تاکنون
ناشـناس و گمنـام مانـده اسـت .او در آن رسوده مـودّت و دوسـتی خـود را نسـبت به حرضت
علیبنموسـیال ّرضا(ع) بیـان کـرده و ضمـن شـمردن فضایـل و مناقـب آن حرضت ،بـه مدح و
سـتایش ایشـان پرداختـه اسـت .ایـن مقاله قصد دارد ضمـن بیان رشح حال و معرفی شـاعر به
بررسـی و تحلیـل قصیدۀ مزبـور بپردازد.
ت علیبنموسیال ّرضا(ع) ،شعرفارسی ،مرسور بیگدلی ،منقبت و ستایش
کلیدواژه :حرض 
* نویسنده و مدرس زبان و ادبیّات فارسی
sh_miraghaee@yahoo.com

مقدّمه
عشق یکی از مضامین مهم شعر فارسی است که از لحظۀ تولد شعر،
در رسودههای شاعران موج میزند و به نوعی همزاد با شعرفارسی
است .انسانها از آن روزی که پا به عرصۀ خاک نهادند به گونهای با
تکرار خاطرۀ ازلی عشق ،خود را در پیامن عامل قدس عشق با معشوق
همنشین میبینند ( بارانی.)8 :1389 ،
خمیرمایۀ وجودی ما براساس کهنالگوهاست .منونۀ ازلی یا
کهنالگو ،مفهومی است که از روانشناسی یونگ برگرفته شده است.
بر اساس نظریۀ یونگ در پشت ضمیرآگاه هر فرد ،ناخودآگاه جمعی
وجود دارد که حاصل تجربههای مک ّرر زندگی نیاکان ماست .این
تجربهها در اسطوره و رؤیاها و ادبیّات بروز میکند .بسیاری از آنچه
در ادبیات محل بروز مییابد ،تهماندههای حافظۀ نیاکان انسان است
که در ضمیر ناخودآگاه نویسنده یا شاعر حفظ شده است و آنها را
میتوان منونۀ ازلی نامید .این منونههای ازلی در آثار مختلف ادبی تکرار
میشوند .مفاهیمی مشرتک از قبیل عشق ،مرگ ،تولد ،جستوجو و
شخصیتهای قراردادی مانند قهرمانان همیشهپیروز و طاغی در حوزۀ
ادب ّیات ،منونۀ ازلی محسوب میشوند (میرصادقی .)278 :1377 ،تجلی
عشق به صورتهای گوناگون در شعرفارسی دیده میشود .عشق
و ارادت انسانهای معتقد و متدیّن به اولیا و اوصیای خدا ،یکی از
متعالیترین گونههای آن است که در رسودههای بیشرت شعرا دیده
میشود .مرسور نیز مانند خیل عظیم شاعران پاکآیین ،با تأسی به آیۀ
«قل الأسألکم علیه أجرا االّ املوده فیالقربی» (شوری )23 :جلوههایی از
ارادت و مودّت خود را در این قصیده نشان داده است.
نگاهی اجاملی به رشح حال و جایگاه ادبی شاعر
ولیمحمدخان شاملو متخلص به مرسور ،فرزند محمدزمانبیگ
بیگدلی ،از شاعران و خوشنویسان قرن یازدهم ،مقارن با عرص صفوی
است .از تاریخ تولد او اطالعی در دست نیست .او در خانوادهای
دانشمند چشم به جهان گشود و پرورش یافت .برادرزادهاش ،آذر بیگدلی،
در رشح حال او نوشته است« :اسم رشیفش ،ولیمحمدخان ،ع ّم مؤلّف
است از اعاظم خوانین بیگدلی .در اصفهان تحصیل کامالت کرده و
شوق بسیار به نظم اشعار داشت و شعر را خوب میفهمید .در عهد
شاهطهامسب ثانی صفوی به سفارت روم مأمور گردید و حکومت

کرمان و آذربایجان نیز کرده است» (آذربیگدلی.)637/2 :1378 ،
مرسور دو برادر به نامهای آقاخان و حاجمحمدبیک داشته که
آقاخان در اوایل سلطنت نادرشاه فوت کرده است .نویسندۀ تاریخ
بیگدلی در رشح حال مرسور نوشته است :ولیمحمدخان مرسور که در
شعر و ادب قدرمتند بود و اشعار نغز و پرمغز دلنشینی از خود به یادگار
گذاشته ،در دوران پادشاهی شاهطهامسب دوم ،مشاغل و مناصب مهم
دولتی داشت و مانند نیاکانش قرب و منزلتی متام در دیوان داشت.
مدتی حاکم کرمان[بود ].او روزگاری مأموریتهایی انجام داده است.
(غالمحسین بیگدلی)16 :1390 ،
شاعر مورد بحث ما از خط بسیار نغزی برخوردار بوده و جزو
خوشنویسان عرص خود محسوب میشده چنانکه دیوان بیگی در
حدیقهالشعرا در ذکر منزلت علمی مرسور به این نکته ترصیح کرده
است« :از امرای سلسلۀ علّیۀ شاملوست و والد مرحومش در زمان
خاقان مالک رقاب مرحوم ایشک آقاسی دیوان اعلی بوده .مرسور جامع
اکرث کامالت بود از جمله ،خط شکسته را خوب مینوشت و طبعش به
گفنت شعر میل متام داشت» (داغستانی .)2192 /4 :1384
پایان زندگی
مرسور بیگدلی به ترصیح منابع معترب ،مدتی از طرف حکومت
مرکزی ،حاکم شهر الر بود؛ ا ّما بعد از چند ماه حکومت ،محمدخان
بلوچ ،از رسداران مشهور صفوی ،درسال 1148ق در زمانی که نادرشاه،
شاهطهامسب را از سلطنت خلع کرد ،برای رسكوبی غنیخان ،حاكم
جهرم ،و میرزاباقر كالنرت و ولیمحمدخان بیگدلی ،والی الرستان ،به
منطقه رفت و با آشنایی كامل با قدرتهای محلی حکومت را در دست
گرفت .شبانه به منزل مرسور حمله کردند ( وثوقی  )69 :1375و به
تعبیر نویسندۀ ریاضالشعرا «بر رسش ریخته ،نخل حیاتش را از پا
درآوردند» (داغستانی .)2192/4 :1384
آثار مرسور بیگدلی
 .1دیوان اشعار ،از بین نویسندگانی که رشح حال مرسور را نوشتهاند،
تنها آقابزرگ تهرانی ضمن ارایۀ رشح حال مخترصی از وی ،به دیوان او
اشاره کرده است (تهرانی )1035 /9 :1403،نگارنده کوشش زیادی کرد تا
دیوان او را که احتامل میداد در بخش نسخ خطی کتابخانههای تهران
و مشهد باشد ،به دست آورد ا ّما بیفایده بود .
ُ .2جنگ مرسور ،نسخۀ خطی مشتمل بر نرث و نظم است که مرسور،
برخی رسودههای شاعران معروف از جمله مولوی ،صائب تربیزی ،کلیم
کاشانی و سعدی و نرثهایی از کتب متعدد فقهی مانند مصباحالرشیعه و...
را تدوین کرده و آنها را در خالل سالهای 1131ق تا 1132ق کتابت کرده
است و اشعار خود را با عنوان ملحرره در خالل صفحات متعدد کتاب از جمله
صفحات  182 ،136 ،127 ،98 ،31 ،9و صفحۀ آخر آورده است .جنگ مرسور،
اینک با شامرۀ  9229در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی نگهداری میشود .
برخی اشعار مرسور در مجموعههایی که با عنوان «سفینه» یا

« ُجنگ» تهیه شدهاند ،دیده میشود که عبارتاند از:
10147درکتابخانۀ مجلس شورای اسالمی نگهداری میشود .این قصیده
الف :سفینۀ حاجیمحمدبیک خرسوی که در آن ،برخی از علام برای نخستین بار معرفی و تحلیل میشود.
و شعرا ،رسودهها و مطالب خود را با دستخط خود نوشتهاند؛ از
جمله حسینی خاتونآبادی (ص  ،)19سیدعلی مهری عاملی (، )64
تحلیل اجاملی ساختار قصیده
نواب وحیدالزمانی ( )83و مرسور ( .)35این نسخه با شامرۀ  1419در
شاعر با پیروی از س ّنت ادبی ،قالب قصیده را برای مضمون
کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی موجود است.
ستایش و منقبت انتخاب کرده است؛ ا ّما قصیدۀ وی به شیوۀ قدما
1
ب :جنگ و مجموعۀ اشعار؛ اسحاق بیک بیگدلی شاملو متخلص به در مقدّمه ،تشبیب و تغزل ندارد و از  68بیت تشکیل شده است
شعله ،نسخۀ مزبور را در تاریخ 1172ق در تهران کتابت کرده است .که دو مطلع دارد و در هر مطلع  34بیت آمده است .شاعر قصیدۀ
برخی اشعار مرسور در این نسخه آمده است .نسخه هم اکنون باشامرۀ خود را «نامۀ بدونعنوان» میداند و خود را سالک تندرو وادی حیران
 4428در بخش نسخ خطی کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران موجود است میخواند و سپس از روزگار شکوه و گالیه رس میدهد .شاعر توانسته با
در هم آمیخنت چهار عنرص مهم شعر یعنی اندیشه و موسیقی و عاطفه
(بیگدلی.)16 :1390 ،
برای آشنایی خوانندگان با سبک شاعری مرسور  ،چند منونه از اشعار و تخیل ،خط سیری از افکار و اندیشههای مذهبی خود را با زبانی
هرنمندانه بیان کند که خواننده ،عالوه بر التذاذ ادبی ،بهرهای نیز از
او در زیر میآید:
من کیستم از شوق تو رسگرم دعایی
تفکر و اندیشۀ او بربد.
رشح سوز دل ما بی تو ندارد پایان
پروانهصفت ،سوختۀ بیرس و پایی
چون آه ضعیفی که نیاید به لب از دل
چه عجب نامۀ ما را نبود گر عنوان
سالک تندروی وادی رسگشتگیام
ای وای که خود را نرساندیم به جایی
پا به راهی نگذاریم که دارد پایان
قربان حریفی که نیازرده دلی را
سادهلوحان جهانیم ز ما کینه مخواه
گرد رس خاری که نرفته است به پایی
غیر آیینه نداریم متاعی به دکان
از شمع سحرگاه شنیدیم که میگفت
از ما برسانید به پروانه دعایی
چون حباب از نفسی زورق ما میشکند
از چه بر کشتی ما بسته ،رس ره طوفان
با نیک و بد دهر نداریم رجوعی
نه طالب دردیم و نه جویای دوایی
همچو نخلی که شکستش رسد از پرمثری
تا قافلۀ اشک روان میشود ای ماه
شکوهام هست در این باغ ز دست دگران
همچو طفلی که جدایی نکند از مادر
برخیز که خود را برسانیم به جایی
اشک من راه به جایی نربد جز عامن
رشمنده از آنیم که در روز مکافات
در جفای فلک ،آگاه ،جوانان باشند
ما درخور عفو تو نکردیم خطایی
تیر داند که چه مقدار بود زور کامن
جستیم تو را در حرم و دیر نبودی
باقی از هستی من هیچ مناند چون شمع
ای نور دل دیدۀ مرسور کجایی ( هامن)17 :
آه اگر آنچه به دل هست بیارم به زبان
***
آسامن مضطرب از زاری من میگردد
مزرع قدس ،آشیانۀ ما
دایه بیتاب شود طفل چو گردد گریان
قطرۀ اشک ،آب و دانۀ ما
آه چون شعله کشد اشک چو ریزد از چشم
آه ما ،نالۀ سحرگاهی
گاه آتش گذرد از رس و گاهی طوفان
ذکر ما ،نالۀ شبانۀ ما
عافیت را نظری با دل رنجورم هست
جود هر کس به قدر مایۀ اوست
وای بر حال مریضی که ندارد درمان
کرم او بود خزانۀ ما
دل دریا به طپش آمده از موج دگر
باصفا کردهایم خانۀ دل
کشتی کیست به گرداب بال رسگردان
تا گذار آردت به خانۀ ما (جنگ شامرۀ )182 ،1419
خالی از سنگ مکن دامن خود را ای کوه
مرسور همچنین قصیدهای در منقبت حرضت علیبنموسی(ع)
مستعد باش که کرده است جنونم طغیان
رسوده است که نگارنده ،آن را در یکی از نسخ خطی به نام مجموعۀ
در ادامۀ رسوده ،به مخاطب شعر خویش که به نوعی من اجتامعی
رسایل یافت که مشتمل بر  21رساله و آثار چند شاعر است و با شامرۀ

است ،توصیه میکند که عارفانه بیندیشد و دست از تعلقات بردارد و
خار که استعاره از وابستگی دنیاست ،منیتواند کسی را نجات دهد.
ضمناً شاعر به اصطالحات عرفانی از جمله وادی هفتگانه ،احاطه و
ارشاف دارد مثالً در بیت دوم از وادی حیران و رسگشتگی و در بیت زیر
از وادی تجرید نام میبرد:
سالک وادی تجرید شو و ایمن باش
خار این ره نگرفته است کسی را دامان
خار از پا به درآریم ولی با خنجر
چاک دل بخیه مناییم ولی با پیکان
میکنی خار و خس سیل ،رسشک خود را
گر بدانی به کجا میرود این آب روان
ای که در کاوش دل ،سعی زیادی داری
برحذر باش کز این چشمه برآید عامن
جز به رخسار نکویت ،در دل نگشایم
نیست آیینۀ من ،قالب عکس دگران
بشنود گر شب هجران تو فریاد مرا
با همه سنگدلی ناله کند کوه گران
شمع و پروانه و دل ،هر سه  ...جمعند
سخنی گوش توان کرد ز آتشنفسان
سپس با اعرتاف به عجز بیان و ناتوانی در سخن ،ع ّزت نفس خود را
پاس میدارد و ترصیح میکند که اگر از مردم چیزی بخواهی در حقیقت
آبروی خود را ریختهای .اهمیت این سخن از نکتههای مهمی است که
شاعر به آن معتقد است بهویژه مدح وستایش که مخصوص اولیای خدا
از جمله امامرضا(ع) است و با این مقدمه به ابراز عقاید خود میپردازد:
من گرفتم که به کوی تو رسانم خود را
کو زبانی که کنم رشح دل زار بیان
من کجا خواسنت چیز ز مردم ز کجا
آبرو را نتوان ریخت برای کف نان
در بهای سخن ار جان طلبند از تو بده
گر خریداری یوسف نکند کس نقصان
قدر در هر سخنی هست خصوصاً سخنی
که به مدح شه دین میرسد از دل به زبان
شاعران معموالً در ستایش و منقبت امامان معصوم (ع) به چهار
موضوع کلی اشاره میکنند:
 .1نگرش روایی و تاریخی؛ در این نگرش ،شاعر به مقطع یا
قسمتهاییاز زندگی ممدوح اشاره میکند؛
 .2نگرش کالمی و فلسفی؛ شاعر کوشش میکند نقش معنوی و
ملکوتی امام معصوم(ع) را در عامل هستی نشان دهد؛
 .3نگرش عاطفی و شخصی؛ در این نوع بینش ،شاعر احساسات
درونی خود را اعم از مودّت و دوستی با دوستان یا برائت از دشمنان
آنان با زبانی شاعرانه بیان میکند؛

 .4نگرش تخیلی و شاعرانه؛ شاعر ویژگیها و مناقب ممدوح خود را
با استفاده از آرایههای ادبی رشح میدهد.
اگر باور داشته باشیم که رسودههای شاعر ،تجلیگاه تفکر و
اندیشههای اوست چنان که ادیبان بزرگی از جمله ملک الشعرای بهار،
ترصیح کردهاند:
نشان سیرت شاعر ز شعر شاعر جوی
که فضل گلبن در فضل آب و خاک و هواست
هرکالمی بازگوید فطرت گوینده را
شعر زاهد زهد گوید ،شعر کافر کافری
ور نباشد شاعری اندر منش واالگهر
نشنوی از شعرهایش بوی واال گوهری (بهار)317/1 :1355 ،
با تأملی کوتاه در قصیدۀ مرسور ،مبانی فکری شاعر هویدا میشود؛
شاعر فرهیختهای که به متون اسالمی ارشاف کامل دارد و رسودۀ
او رصفاً تخیل و احساس نیست بلکه شاعر در خالل ابیات نغز به
مؤلفههای اعتقادی خویش از قبیل وجوب امامت ،ظلمستیزی و رواج
عدالت و ...اشاره میکند.
بررسی محتوا و مضامین قصیده
بدیهی است که درونمایۀ هر اثر ،آینۀ متاممنای تفکر و باور هرنمند
و شاعر است .با تأمل در قصیدۀ مرسور محورهای فکری وی را میتوان
اینگونه دستهبندی کرد:
 .1وجوب امامت و والیت
اعتقاد راسخ به اصل والیت و امامت از بارزترین بنمایههای تفکر
فلسفی و کالمی شاعر است و اطاعتپذیری او از هامن نکتۀ مهمی که
حرضت رضا(ع) در حدیث مشهور سلسلهالذهب به آن اشاره کردند و
فرمودند کلمه ال ال َه االّ الله ِحصنی فَ َمن َدخ ََل ِحصنی ا َ ِم َن ِمن َعذابی
بش ِ
وطها و ا َنا من ُشوطها (شیخ صدوق)144/1 :1372 ،
ُ
علی موسی جعفر که به دور عدلش
نرساند به کسی گردش دوران ،نقصان
 .2اصالت درخلقت
برخی از محققان در تبیین و ترشیح حدیث قدسی «لوالک
َقت األفالک» (مجلسی ) 406/16 :1403 ،که خداوند متعال در
ل َّم َخل ُ
ْت
شأن حرضت رسول اکرم(ص) فرموده به حدیث یا ُم َح َّمدُ! إنِّی َخلَق ُ
األئَّه ِمن نُو ٍر ِ
َعلِیَّا َو ِ
فاط َمه َو ال َح َس َن َو ال ُح َسی َن َو ِ
واح ٍد کأَ َّن أَ ْر َوا َح ُك ْم َو
نُو َركُ ْم َو ِاحدَه» (شیخ طوسی( )93 :1388 ،اى مح ّمد! ىبگامن من عىل
و فاطمه و حسن و حسین و [دیگر] امامان را از نور یكساىن آفریدم)
استناد کردهاند و وجود پنجتن آلعبا(ع) را علت خلقت جهان میدانند.
شاعر با تکیه بر همین اندیشه ،در بیت زیر معتقد است که حرضت
رضا(ع) گل باغ جهان است و بدون روی او بهشت ارزشی ندارد.
آن گل گلشن ایجاد که باشد به بهشت
داغ از حرست نظّارۀ رویش ،نتوان

در تجدید مطلع ،وجود نازنین امام(ع) را عامل مهم جاودانیِ نهال
ایامن میداند:
از تو تا حرش بود سبز نهال ایامن
همچو نخلی که برآید ز کنار عامن
 .3بیان فضایل حرضت رضا(ع)
الف :عدالت
دست کوتاه بود حادثه را در دورش
گر دلی بشکند از چرخ ستاند تاوان
مهد آسایش او گردد اگر خاک درش
طفل از فرقت مادر نکند آه و فغان
کی به دورش رسد از کس به ضعیفان رضری
جامهها بر تن مه دوخته حفظش ز کتان
شاعر در مرصاع دوم بیت آخر به یکی از عقاید گذشتگان اشاره کرده
است .قدما معتقد بودند تابش نور ماه باعث پوسیدگی و تباهی کتان
و قصب میشود .شعرای بسیاری از این مضمون برای مدح معشوق و
ممدوح خود استفاده کردهاند و بسامد زیادی در شعر فارسی دارد از
جمله:
از نام تو بگدازد بدخواه تو گویی
ماه است مگر نامت و بدخواه تو کتّان (نارصخرسو)327 :1365 ،
با تن من کرد نور عارضت
آن چه با تار قصب ،مهتاب کرد (سنایی)173 :1372،
گر در نظرت بسوخت سعدی
مه را چه غم از هالک کتّان (سعدی)194 :1361 ،
ب :اصالت و نجابت
شاعر با آوردن نام مبارک دو امام معصوم(ع) در کنار نام امامرضا(ع)
به اصالت و نجابت امامرضا(ع) اشاره کرده ،با ذکر نسبت امام به
خاندان پیامرب(ص) شعر خود را متربک کرده و زینت بخشیده است.
علی موسی جعفر که به دور عدلش
نرساند به کسی گردش دوران ،نقصان
سلطان یا شاه خراسان یکی از استعارههای پربسامدی است که
شاعران در رسودههای خویش ،امامرضا(ع) را با این نام ،مورد خطاب
قرار دادهاند و حتی در فرهنگ شفاهی مردم نیز رواج دارد .سلیمی
تونی ،شاعر قرن نهم ،در بیتی این گونه سلطان خراسان را به کار برده
است:
بود سلطان خراسان در مدینه معتکف
خلق عامل را به حق بود او امام و مقتدا (سلیمی تونی)65 :1390 ،
و منونههای دیگر:
هست سلطان خراسان نی چه گفتم ،زینهار
بر رس هر هفت اقلیم و دو عامل پادشاه است (ابنیمین)61 :1361 ،
روضۀ شاه خراسان که حریم حرمش

کعبۀ اهل دل و قبلۀ ابرار آمد (شانی تکلو)48 :1373 ،
دشمن شاه خراسان باد بر روی زمین
همچو نقش نقطۀ موهوم بینام و نشان (سالک قزوینی)450 :1372 ،
در مطلع دوم قصیده ،شاعر یک بار دیگر با تأکید بر اصل و نسب
امام ،آن امام رئوف را به پیروی از شاعران کهن با لقب پادشاه ،یا سلطان
خراسان مورد خطاب قرار میدهد و یکی دیگر از مناقب حرضت را که
عامل به ارسار الهی است بیان میکند.
-2توصیف بارگاه رضوی
با دقت و تأمل در سخنان گهربار پیامرب(ص) و امئۀ اطهار (ع)
میتوان ویژگیهای مرقد مطهر امامان معصوم(ع) را این گونه برشمرد:
الف :محل رفت و آمد فرشتگان
یکی از مضامینی که همواره در فرهنگ شعر رضوی موج میزند،
توصیف بقعه و بارگاه جنتآشیان حرضت رضا(ع) است .حرضت در
حدیثی ،مرقد مطهر خود را اینگونه معرفی کرده است « :اِ َّن ِب ُخراسا َن
َوج یَنز ُِل ِمن
لِبُقعه یاتی َعلَی َها زَما َُن ت َِصی ُر ُمختَلَف امل َالئِ َک ِه فَالیَز ُال ف ُ
الصورِ ...هی با ِ
َرض طُوس و هی و
ُوج یَص َعد الی ا َن یُن َف َخ فی ُّ
َّ
السام ِء و ف ُ
الله َروضَ ه ِمن ریاض ال َج َّنه( ...صدوق)119 :1417 ،
عدۀ کثیری از شاعران با تلمیح به سخن گهربار امامرضا(ع) به
توصیف روضۀ رضوی پرداختهاند:
آن بقعه شده به پیش فردوس
آن تربه به روضه کرده رضوان (سنایی)427 :1372 ،
رشف خاک خراسان همه دانی که ز چیست؟
ز آن که در خطۀ او روضۀ رضوان آمد (احمدی)76 :1377 ،
گوهرافشان کن ز جان ،ای دل که میدانی چه جاست
مهبط نورالهی ،روضۀ پاک رضاست (هامن)273 :
مرسور نیز با توجه به سخن گهربار حرضت علیبنموسیالرضا(ع)
معتقد است که مالئک از جمله جربئیل ،فراش حرم مطهر حرضت است.
همچنان که شیخ بهایی در حین متیزکردن شمعهای حرم مطهر ،در
رباعی زیر به این مطلب اشاره کرده است:
پیوسته بود مالئك علیّین
پروانۀ شمع روضۀ خلدآیین
مقراض به احتیاط زن ای خادم
ترسم بربی شهپر جربئیل امین (ماملیر)134 :1389 ،
مرسور نیز به همین باور ارصار دارد و در بیتی از قصیده این گونه
رسوده است:
روضهاش را کند از بال و پر خود جاروب
هست جربیل در آن در یکی از ف ّراشان

ب :محیط امن و امان
یکی دیگر از توصیفات شاعران از بارگاه ملکوتی امامان معصوم(ع)
تعبیر مکان امن و امان است .پیامرب(ص) فرمودند:
َهل بَیتی کَ َمثَلِ َسفی َنه نُوح َمن َرکِ َب فیها نَجی و َمن ت َ َخل ََّف
َمث َُل ا ُ
َعنها َغ َرق (قمی 1/630؛ بحاراالنوار/341؛ الطرائف ،ابنطاووس ،صَ)132
و مولوی چه زیبا در ابیات زیر تلمیحی به حدیث پیامرب(ص) دارد:
چون که در کشتی نشستی ایمنی
در سفینه خفته ره طی میکنی
بهر این فرمود پیغمرب که من
همچو کشتیم به طوفان زمن
ما و اهل بیت چون کشتی نوح
هر که دست اندر زند یابد فتوح (مولوی )624 :1385
مرسورنیز به نکتۀ مزبور اینگونه اشاره کرده است:
ساکن درگهش از حادثه ایمن باشد
آسامن را نرسد هیچ رضر از طوفان
خاکساران رهش م ّنت رهرب نکشند
که نخواهد بلدی قافلۀ ریگ روان
شاعر در ادامۀ قصیده با حسنتعلیلی زیبا ،علت تجدید مطلع را
بیان میکند و قصیده را ادامه میدهد:

شکر کز شوق حضورش به زبانم آمد
مطلعی خوبتر از چاک گریبان بتان
تجدید مطلع
از تو تا حرش بود سبز نهال ایامن
همچو نخلی که برآید ز کنار عامن
غرض از خلقت عامل گهر ذات تو بود
چون متاعی که گشایند برایش دکان
کی به دورش رسد از کس به ضعیفان رضری
جامهها بر تن مه دوخته حفظش ز کتان
پ :برتری آرامگاه حرضت رضا(ع) برکعبه
فضیلت زیارت امامرضا(ع) برکسی پوشیده و پنهان نیست زیرا هم در
سخنان امئۀ اطهار (ع) آمده و هم در آموزههای دینی برآن تأکید شده است.
سلیامنبنحمص گفت :از موسیبنجعفر(ع) شنیدم که میفرمود:
هر کس قرب فرزندم علی را زیارت کند خداوند ثوابی معادل هفتاد حج
مربور به او عطا میفرماید (صدوق.)263/2 :1372 ،
بسیاری از شعرا با تلمیح به این سخن گرانسنگ ،فضیلت زیارت
مرقد مطهر امامرضا(ع) را در شعر خود آوردهاند:
یک طواف درش از قول رسول قرشی

تا به هفتاد حج و نافله یکسان دارد
اظهار عجز شاعر از توصیف مناقب رضوی
(حسن کاشی) (احمدی بیرجندی)30 :1377 ،
شاعر در ادامۀ قصیده اعرتاف میکند که مدح و توصیف ممدوح
حج وبه هفتادحج برابرکرد
پایان ندارد و یک بار دیگر ،نجابت و اصالت امام(ع) را تصدیق میکند
به هفت ّ
زیارت تورسول ازکرامت ذواملن
که جانشین راستین پیامرب(ص) هستید و همه چیز بر شام آشکار است:
(ابنحسام خوسفی) (هامن)48 :
وقت آن شد که ز تعریف ،عنانکش گردم
که بدین بیشرت این صفحه ندارد میدان
مرسور نیز در ادامۀ قصیده با اشاره به اهمیت مرقد مطهر
پادشاها ،خلف صدق رسولاللهی
امامرضا(ع) و برتری آن بر کعبه ،اشعار زیر را رسوده است:
ای که چیزی به ضمیر تو نباشد پنهان
زائر روضۀ پاکت نکند تا ره گم
خاطرم پر بود از شکوۀ گردون ،اما
کعبه باشد به ره کوی تو یک سنگ ،نشان
سوزدم شمعصفت گر ز دل آرم به زبان
ایمنی در حرمت باشد و در کعبۀ دل
زان که در این دو مکان ،راه ندارد شیطان
استمداد و شفاعتخواهی شاعر
روضۀ پاک تو و کعبه ز یک آب و گلاند
بیگدلی در پایان رسودۀ خویش با حالتی محزون و اندوهگین ،چون
لیک باشد ز صفا این به مراتب به از آن
عاشقی ناتوان و رنجور ،خود را به مورچهای تشبیه میکند که علیرغم
ناتوانی ،فلک کمر به نابودی او بسته است و مانند کشتی بدون لنگر
ت :تربی و برائت از دشمن
است که طوفان منتظر نابودی اوست .امامرضا(ع) را با یکی از مهمترین
شاعر تا این قسمت از قصیده به تولّ و ابراز م ّودت به حرضت القابش ،شهنشاه غریبان ،صدا میزند و با استغاثه از او کمک میخواهد،
علیبنموسیال ّرضا(ع) افتخار میکند؛ ا ّما در بیت زیر ،ضمن بهکار بردن اما شاعر ادب را رعایت میکند و خود را مخاطب قرار میدهد:
آرایۀ حسنتعلیل ،معتقد است علت این که دشمن به یرقان (زردی)
لیک چون لطف تو فریادرسی میبینم
دچار شده است ،حسادت به طالی زرد رنگ گنبد توست:
هست واجب که کنم رشح دل خویش بیان
دیده تا گنبد و رس طوق طالی تو عدو
منم آن بیکس خوکرده به محنت که بود
از حسد گشت گرفتار به درد یرقان
در غبار دل من ،کوه غم و درد نهان
شاعر در بیتی دیگر ،با استفاده از دو عنرص عاطفه و تخیل ،گنبد
منم آن سوختۀ عشق که گر آه کشم
طالی حرضت را از نظر رفعت و مرتبه ،باشکوهتر از عرش میداند و
یابد از شعلۀ آن ،خرمن افالک زیان
ضمن بهکار بردن دو آرایۀ ادبی تشخیص و کنایه ،معتقد است گنبد
منم آن مور جگرسوختۀ خرمنسوز
طالی امامرضا(ع) از این شکوه بر خود میبالد و بر عرش طعنه میزند
که به کینم فلک از کاهکشان ،بسته میان
که تو در برابر من بیارزش هستی:
منم آن کشتی بیلنگر بحر هستی
هست هر طوق طال شاهد این کز رفعت
که شب و روز بود چشم به راهم طوفان
گنبدت را به رس عرش دراز است زبان
ساخنت با همه اینها بر من مشکل نیست
حکم آرام اگر رأی متین تو کند
لیک محرومی درگاه تو نبود آسان
چرخ از سیر فتد خشک شود آب روان
یا شهنشاه غریبان ،من غربت زده را
میدهد مهر تو از بس به ضعیفان پهلو
جانب خویش کش از جذبۀ لطف و احسان
در دیاری که تویی ماه ندارد نقصان
رشم کن ،رشم ز خدّام جنابش مرسور
ز همین گل شده خندان ز نسیم لطفت
نبود با سخنت رتبۀ مدح شاهان
رفته در عهد تو از خاطر بلبل ،افغان
جربئیل از پی آیین به فلک منتظر است
برنخیزیم ز درگاهت اگر آه شویم
وقت آن شد که دعاگوی شوی از دل و جان
گر شویم آب ز کوی تو نگردیم روان
تا نگنجد به بیان راز محبت در عشق
پای تعریف براقت به میان چون آید
قاصد نالۀ دل تا بود از گرم روان
خامه بر صفحه شود بیمدد دست روان
لوحشالله ز سمند تو که در تندروی
نرسد باد به گردش چو شود گرم عنان

نتیجه گیری
با استناد به تاریخ ادبیّات فارسی ،میتوان باور داشت که ستایش و
منقبت پیامرب(ص) و امامان معصوم(ع) تاریخی به قدمت شعر فارسی
دارد .کمیت و کیفیت این نوع ادبی در دیوانهای شاعران قرن چهارم
تا معارص دلیل این مدّعاست .یکی از شاعرانی که به منقبت و مدح
حرضت علیبنموسیال ّرضا(ع) پرداخته ،مرسور بیگدلی شاعر قرن
یازدهم است .وی با اینکه یک رجل سیاسی بوده و مسایل حکومتی و
سیاسی را مدیریت میکرده ،از طبع شعر و نازکاندیشیهای شاعرانه
برخوردار بوده است .او در قصیدهای ،مودّت و محبت خود را نسبت
به امامرضا(ع) با مضامین عالی بیان کرده و ضمن برشمردن فضایل و
مناقب آن حرضت ،باور و احساسات قلبی را ابراز کرده و عاجزانه متنای
شفاعت منوده است.

یادداشتها
 .1علامی علم بالغت به اینگونه قصاید که شاعر بدون زمینهسازی تشبیب و تغزل،
وارد مدح یا مقصود دیگر شود ،قصیدۀ محدود یا بازداشته از تشبیب و تغزل یا
مقتضب به معنی بازبریده نیز خوانند (هامیی)81 :1389 ،
منابع
ابنطاووس ،علیبنموسی ( ،)1400الطرائف فیمعرفه مذاهب ،قم:خیام.
احمدی بیرجندی ،احمد( ،)1377مدایح رضوی در شعر فارسی ،چ ،۳مشهد:
بنیادپژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی.
بارانی ،محمد (  ،)1389عشق به یک رس منون ازلی (حرضت علی) ،پژوهشنامۀ ادب
غنایی ،ش.15
کزاده ،تهران :چاپخانۀ فردوسی
بهار ،ملکالشعرا ( ،)1355دیوان بهار ،محمدمل 
بیگدلی ،لطفعلیبیک آذر ( ،)1378آتشکدۀ آذر ،تصحیح میرهاشم محدث،ج ،2
تهران :امیرکبیر.
بیگدلی ،غالمحسین ( ،)1390تاریخ بیگدلی (شاعران و خوشنویسان و نویسندگان)،
زنجان :دانش.
دیوان بیگی شیرازی ،سیداحمد(  ،)1364حدیقهالشعرا ،تصحیح عبدالحسین نوایی،
ج ،۳تهران :زرین
داغستانی ،واله ( ،)1384تذکره ریاضالشعرا ،تصحیح محسن ناجی نرصآبادی ،تهران:
اساطیر.
سنایی ،ابواملجد مجدودبنآدم ( ،)1341دیوان اشعار ،تصحیح مدرس رضوی ،تهران:
ابنسینا.
صدوق ،محمدبنعلی ( ،)1372عیوناالخبارالرضا ،ترجمۀ حمیدرضا مستفید ،تهران:
صدوق.
طوسی ،محمدبنحسن ( ،)1388امالی ،ترجمۀ صادق حس نزاده ،قم :اندیشۀ هادی.
ماملیر ،محمدابراهیم ( ،)1390نسیم جنان ،فرهنگ رضوی و جلوههای آن در زبان
فارسی ،مجموعه مقاالت اولین هامیش علمیپژوهشی فرهنگ رضوی،کرمانشاه:
انصاری.
میرصادقی ،جامل و میمنت میرصادقی ( ،)1377واژهنامۀ هرن داستاننویسی ،تهران:
نرش کتاب مهناز.
مولوی ،جاللالدین (  ،)1385مثنوی معنوی ،به کوشش پرویز عباسی داکانی ،تهران:
نرشالهام.
وثوقی ،محمدباقر (  )1375الرستان و جنبش مرشوطیت ،قم :مؤسسۀ فرهنگی
همسایه.
هامیی ،جاللالدین ( ،)1389فنون بالغت و صناعات ادبی ،تهران :اهورا
نسخ خطی
مرسور ،محمدولیُ ،جنگ مرسور ،کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی ،ش .9229
مؤلف گمنام ،مجموعۀ رسایل ،کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی ،ش .10147
مؤلف گمنامّ ،جنگ و مجموعه اشعار ،کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران ،ش .4428
مؤلف گمنام ،اشعار مرسور ،کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی.14190 ،

دعای صباح به کتابت امسلمۀ قاجار
هدی رضایی*

چکیده
بهطورعمـوم بـه فعالیـت هنری بانـوان در تاریـخ هنر ایـران
کمتر توجه شـده ا ّما در البهالی منابع کهـن ،گاه اطالعاتی پراکنده
دربـارۀ فعالیـت آنـان در عرصههای مختلف فرهنگـی و اجتامعی
و سیاسـی وجـود دارد .بانـوان در دورۀ قاجـار در زمینههـای
مختلف هرنی از قبیل شـعر و ادبیات و خوشنویسـی و تذهیب و
نگارگـری و موسـیقی و ...تخصص داشـته و ایـن دوره از دورههای
زاینـده و بـارور در تاریـخ فرزانگـی بانـوان ایران به شمار میآید.
در میـان ایـن بانـوان امسـلمه ،دختر هفتـم فتحعلیشـاه قاجـار،
در کتابـت قلـم نسـخ شـهرت یافتـه اسـت .از این هرنمنـد تاکنون
هشـت نسـخۀ رقمدار از سـالهای 1238ق تا 1302ق بهجامانده
اسـت .یکـی از ایـن نسـخهها دعـای صبـاح اسـت .در ایـن مقالـه
پـس از بیـان رشح احـوال و آثـار ایـن هرنمنـد بـه روش توصیفـی
ویژگیهـای هنری ایـن اثـر بررسـی میشـود.
کلیدواژه :امسـلمه ،بانوان خوشـنویس ،خوشنویسـی ،قلم نسخ،
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مقدّمه
هرن از بدو پیدایش آن و در طول تاریخ ،تجلیگاه اندیشه و عقاید
برش بوده و این ویژگی و ظرفیت تا به امروز نیز به طرق متنوعی تداوم
پیدا کرده است .از جمله مسائلی که در بررسی تاریخ ایران کمرت بدان
توجه شده ،وضعیت بانوان فرهیخته و هرنمند در دورۀ قاجار است .در
دورۀ قاجار ع ّدهای از زنان ،استعداد خود را در فنون هرنهای زیبا بهکار
گرفتند و چون خوشنویسی و استنساخ قرآن از هرنهای موردتوجه این
عرص بود ،اغلب بانوان هرنمند در جرگۀ خوشنویسان درآمدند .در این
دوره بانوان تا حدی از آزادیهای فردی و اجتامعی نسبت به دوران
قبل برخوردار شدند .شاید یکی از علل آن ،رفتوآمد اروپاییان به ایران
و مسافرت ایرانیان به خارج از کشور بود که موجب شد آزادی زن
به فکر مردم ایران راه یابد .در این دوران بانوان قدرمتندی نیز وجود
داشتند که در کار سیاست مداخله میکردند .چنانچه حاجی پیرزاده در
سفرنامههایش نوشتهشده است« :در زیر درختان نارون ،بانوان با مردان
و فرمانروایان بنشینند و چای نوشند ،دیگر حجاب و پردهای در کار
نخواهد بود ».بانوان راه درازی در پیش رو داشتند تا بتوانند موجودیت
خود را در مقام انسان به جامعه ثابت کنند .شاهان قاجار برای حفظ
مترکز قدرت در دست خویش ،با رسان ایل وصلت میکردند یا دخرتان و
خواهران خود را به رؤسا و پرسان آنان میدادند .بیکار ماندن بانوان در
حر مرسا ممکن نبود و همواره سعی میشد تا به هر کیفیتی شده اوقات
فراغت آنها پر شود .یکی از این راهها آموزش بانوان و دخرتان دربار
قاجار بود .زنان حر مرسای شاهی از دوران فتحعلیشاه تا اواخر دوران
قاجار معلم رسخانه داشتند و به آموزش هرنهای مختلف میپرداختنند.
در این میان برخی بانوان در زمینۀ شعر و ادبیّات و خط شهره بودند.
بانوان کاتبی که از درجۀ ممتاز اجتامعی برخوردار بودند و سالها در
زمینههای مختلف هرنی فعالیت داشتند .شعررسایی و خوشنویسی
از دیگر فعالیتهای هرنی دربار قاجار و بانوان آن بود .بانوان قاجار
در آن دوره در زمینۀ خوشنویسی و کتابت فعالیت بسیاری داشتند
و بیشرتین خطی که با آن کتابت میکردند ،خط نسخ 1بود .یکی از
مشهورترین بانوان هرنمند در آن دوره امسلمه ،شاهدخت قاجاری بود.
امسلمه مشهور به گلینخانم ،دخرت فتحعلیشاه ،دومین پادشاه قاجار،
از خوشنویسان بنام سدۀ سیزدهم هجری بود .وی در خط نسخ ،مهارتی
بسیار داشت و چندین اثر از او بهجای مانده است که از مشهورترین
آنها میتوان به «دعای صباح» و کتاب «الدعا» اشاره کرد .در این مقاله
برای منونه ،نسخهای از دعای صباح محفوظ در کتابخانه و موزۀ ملی
ملک وابسته به آستان قدس رضوی به شامرۀ ، ۷۰به خط این هرنمند
را بررسی میکنیم.

پیشینۀ پژوهش
در هیچیک از کتابها بهطور اختصاصی به بانوان کاتب در
دورۀ قاجار پرداخته نشده است و فقط تعدادی از پژوهشگران
دربارۀ خوشنویسی بانوان در دورۀ قاجار اشارههایی داشتهاند :کتاب
بانوان خوشنویس صفویه و قاجار با بررسی آثار امسلمه از طاهره
مالمحمدی (1390ص)350؛ قسمتی از کتاب تعلیم خط اثر حبیبالله
فضائلی(،1370ص)153؛ کارمنای زنان کارای ایران از دیروز تا امروز از
پوران فرخزاد( 1381مقالۀ شکوه تذهیب در قلم متعالی ص.)33
رشح حال امسلمه
امسلمه ملقب به گلینخانم ،دخرت هفتم فتحعلیشاه ،پادشاه دوم
قاجاریه ،بانویی خوشنویس و صاحباثر بود .وی که خوشنویسی را نزد
استادانی چون زینالعابدین اصفهانی ۲فراگرفت ،در نوشنت خط نسخ
مهارت داشت ،بهطوریکه در ردۀ خوشنویسان مطرح قرن سیزدهم قرار
میگیرد .محمدحسنخان اعتامدالسلطنه مینویسد« :خط نسخ را به
خوشی اساتید این فن نوشته و قرآن خط او نهایت مرغوبیت است».
خوشبختانه ،آثار قابلتوجهی از او بهجای مانده که بیشرت این نوشتهها
شامل قرآن و ادعیه است .به علت نزدیکی کرمانشاه به عتبات عالیات،
اکرث نوشتههای خود را وقف آستان امئۀ در آن دیار کرده است .خاوری
مینویسد« :خط نسخش خطوط استادان سلف را نسخ منوده و از تحریر
خطوط تعلیق و رقاعش خاطر ابوریحان کوفی شکسته و غبارآلوده است.
همواره کاتب کالمالله مجید است و راقم آیات محکامت سدید .چندین
جلد از کالمالله ربانی را در ایام زندگی به رقم آورده و از فرط ارادت به
خاندان جناب پیامرب(ص) همه را وقف روضات امئۀ اثنیعرش کرده است.
صاحب کتاب حدیقهالشعراء دراینباره مینویسد« :در صفحات
کرمانشاهان و عراق ،قرآن و دعوات خط او پیدا میشود و خیلی طالب دارد»
امسلمه همچون برادرش شعر خوب میرسود .در کتاب حدیقهالشعراء از
او با عنوان «عصمت قاجار» یادشده و در وصف اشعارش آمده ...« :شعر
هم خوب میگفته .از همه قسم شعر هم از او شنیدهشده است ».از
ت آمده
وی تاکنون هشت اثر بسیار ارزشمند و برجستۀ امضادار بهدس 
که عمدۀ آنها در گنجینۀ خطی (کتابخانۀ سلطنتی )۳کاخ گلستان نگهداری
میشود که تا کنون خصوصیات هرنی این آثار بررسی نشده است .امسلمه
از مادری به نام زیباچهرخانم ،همرس گرجی فتحعلیشاه به دنیا آمد.
زیباچهرخانم ،دخرتی از خاندان ارشافی تریگار اشویلی گرجستان بود .به
نقل از محمدعلی مصباحی نایینی ،صاحب مدینه االدب ،امسلمه زادۀ
1216ق است و دخرت هفتم فتحعلیشاه .سپهر در ناسخ التواریخ ،امسلمه
را دخرت چهارم پادشاه دوم قاجاریه دانسته است .امسلمه خط را نزد یکی
از بزرگترین استادان نامدار نسخنویس زمان خود آغاز منود .این استاد
زینالعابدین اصفهانی ملقب به ارشفالکتّاب ،کاتب دربار نارصالدینشاه
قاجار است که خود از شاگردان مکتب میرزااحمد نیریزی محسوب
میشود .امسلمه در محرض این استاد بزرگ به درجۀ ممتازی رسید و

نتیجۀ این آموزشها و زحامت سالیان عمر وی آثار متعددی است که در
موزههای مختلف ایران نگهداری میشود .سواد و بیاض در نسخنویسیِ
وی به کامل دیده میشود .قدرت قلم و مرکببرداریاش عالی است.
قلم بسیار قوی او نشان از مترین و مامرست فراوان او دارد .وی متام ه ّم
و غم خود را به یادگیری و نوشنت آثار بسیار باارزشی گذارد .با بررسی
ا ّولیه و نگاه ظاهری به نوع نوشتار و استفاده از رنگهنویسی و با توجه
به نوع تذهیب و تشعیر که حس متفاوتی دارد و در کل استفاده از
رنگ در کتابت و انتقال حسی لطیف و زنانه میتوان خط وی را متامیز
دانست .گرچه وی از تبار شاهزادگان بوده ،از نگاه دنیوی که غالب بانوان
دوران خویش به آن مبتال بودند ،دوری جسته و متام تالش خود را در این
هرن بهکار برده است .البته در این قیاس ،شهدخت بودن او قابلاغامض
نیست .امسلمه ،ظاهرا ً برخالف خوشنویسان قبل و بعد خویش ،شاگردانی
را تربیت نکرده است .شیوۀ کتابتام سلمه در هرکدام از آثارش متفاوت
و بسیار زیبا ا ّما نه دور از هم است.
آثار امسلمه
بر اساس آثار بهجامانده ،امسلمه بیشرت در کتابت نسخه فعالیت
داشته و ظاهرا ً قطعۀ تکبرگی از او بهجا منانده است ،همچنین متایل
وی به کتابت ادعیه ،گواه اعتقاد مذهبی او نیز هست .از آثار وی
میتوان به موارد ذیل اشاره منود:
 .1دعای صباح ،ایران ،تهران ،کتابخانۀ سلطنتی (کاخ گلستان)،
کتابت 1238ق (مقالۀ شکوه تذهیب در قلم متعالی ،ص )2
 .2سورۀ یس ،ایران ،تهران ،کتابخانۀ سلطنتی (کاخ گلستان) ،کتابت
1238ق (مقالۀ شکوه تذهیب در قلم متعالی ،ص )2
 .3دعای صباح ،ایران ،تهران ،کتابخانه و موزه ملی ملک وابسته به
آستان قدس رضوی به شامرۀ  ،۷۰کتابت 1243ق (مقالۀ شکوه تذهیب
در قلم متعالی ،ص )2
 .4تعقیبات مناز ،ایران ،تهران ،کتابخانۀ سلطنتی (کاخ گلستان)،
کتابت 1245ق (مقالۀ شکوه تذهیب در قلم متعالی ،ص )2
 .5قرآن ،ایران ،قم ،موزۀ آستانۀ حرضت معصومه(س) ،کتابت
1246ق (مقالۀ شکوه تذهیب در قلم متعالی ،ص )2
 .6دعای کمیل ،ایران ،تهران ،کتابخانۀ سلطنتی (کاخ گلستان)،
کتابت 1250ق (مقالۀ شکوه تذهیب در قلم متعالی ،ص )2
 .7دعای صباح ،ایران ،تهران ،موزۀ ملک ۴،کتابت 1255ق (مقالۀ
شکوه تذهیب در قلم متعالی ،ص )2
 .8قرآن ،ایران ،تهران ،کتابخانۀ سلطنتی (کاخ گلستان) ،کتابت
1302ق (مقالۀ شکوه تذهیب در قلم متعالی ،ص )2
از میان آثار ارزشمند این بانوی هرنمند ایرانی به توصیف دعای
صباح و نوع کتابت آن میپردازیم تا بتوانیم آشنایی بیشرتی دربارۀ دعا
و نحوۀ کتابت آن توسط این بانوی هرنمند ایرانی پیدا کنیم.

دعای صباح
دعایی است بسیار پرمحتوا ،لذتبخش و زیبا از حرضت علی(ع)
که بعد از مناز صبح خوانده میشود .محتوای کلی دعا بدین قرار است:
راهنامیی به ذات ،پیراستگی مخلوقات ،زیبندهترین لباسهای هدایت را
به تن انسانها پوشاندن ،بر مرکب نفس سوارنشدن ،جویای راه رستگاری
بودن ،استجابت دعا و تحقق بخشیدن امید و آرزوها را بدرقۀ راه خود
دانسنت و . ...گویا امسلمه این دعا را سه بار کتابت منوده است :نسخۀ
ا ّول دعای صباح موجود در کاخ گلستان متعلق به سال 1238ق و در
زمان بیستودوسالگی وی بوده که از لحاظ قواعد خوشنویسی و قدرت
قلم و آداب آن ،بسیار ممتاز و چشمگیرتر از دو نسخۀ بعدی است؛
نسخۀ دوم دعای صباح موجود در موزۀ ملک متعلق به سال 1243ق و
در زمان بیستوهفت سالگی اوست؛ نسخۀ سوم دعای صباح موجود
در آستان قدس رضوی متعلق به سال 1255ق و در زمان سیونهسالگی
وی یعنی دوازده سال بعد است .با بررسی رقمهای وی ،میتوان گفت
امسلمه در طول  64سال کتابت ،هشت اثر از خود باقی گذاشته است
که یکی از دیگری نفیستر است (طاهره مالمحمدی.)1390،
بررسی نسخه
الف .مشخصات عمومی
دعای صباح موجود در کتابخانه و موزۀ ملی ملک وابسته به
آستان قدس رضوی به شامرۀ اموالی  70در قطع وزیری کوچک به
ابعاد  21×14/3سانتیمرت ،بر روی کاغذ رنگارنگ با حاشیۀ سفید و در
15برگ  9سطری کتابت شده است .در صفحۀ ا ّول کتاب ،حاشیۀ برگ
مزین به نقوش اسلیمی و ختایی به رنگهای الجورد ،قرمز ،سبز ،زرد،
قرمز صورتی و نیز رسلوح و رسترنج مزین با نقوش اسلیمیختایی است.
مابقی صفحات جداول کمنداندازیشدهای به رنگهای سبز ،قرمز و
طالیی با حاشیههایی ساده دارد .دعا با «بسمالله الرحمن الرحیم ،اللهم
یا من دلع لسان الصباح »...آغاز و با عبارت «منقت بنتشه امسلمه سنه
 1243هجری قمری» پایان یافته است .جلد نسخه نیز از نوع پارچۀ
ترمه است .شایان ذکر است که این نسخه را مؤسسۀ آفرینشهای هرنی
بهصورت فاکسیمیله و مطابق با اصل اثر بازنرش کرده است.
در کتابسازی سنتی ،رسلوح عبارت است از نام و عنوانی که بر
باالی نامه (صفحۀ ا ّول کتاب) نویسند .گاهی در داخل رسلوح ،عنوان
کتاب ،عبارات دعا و مواردی جز آن تحریر میشده است و گاهی نیز
در زیر رسلوح مذکور ،البته چسبیده به آن ،شکلی مستطیلگونه ترسیم
و دو سوی اضالع کوتاه آن با نیمدایرههایی مدور شده و به شکل
کتیبه درمیآمده است ،با زمینۀ پوشیده از سفیداب ،آبزر ،یا الجورد
که بسمله یا عنوان کتاب در داخل آن نوشته میشده است .از آنجا
که رسلوح کتاب به لحاظ ابعاد ،باید با جدول کتاب تناسب داشته
باشد ،عموماً طوری ترسیم میشود که از سمت راست و چپ ،موازی
و متساوی با ابعاد جدول کتاب باشد .به این مناسبت ،اغلب ،رسلوحها

را نیز از چهار طرف آن «جدول» میکردهاند و آنها را «لوح جدول»
مینامیدهاند( .تصویر)۱
ب .تذهیب
به نقوش تذهیب که در آن جز آب زر ،از محلول شنگرف ،الجورد،
سفیدآب ،زنگار ،زعفران ،سیلو و رنگ دیگر استفادهشده باشد مرصع
میگویند ولی امروزه به هر دو تذهیب گفته میشود .با توجه به
تصویر ،1مالحظه میکنید که تذهیب در کتاب دعای صباح به شکلی
مرصع ،منقّش به نقوش
متفاوت است .در این کتاب دو صفحۀ مذ ّهب ّ

ختایی بوده و کتیبۀ پیشانی با استفاده از طرحهای ترنج و نیمترنج و
مزین به جدول و کمند زرین و رنگین نگارش یافته است .ترنج مرصع
با حاشیۀ دالربی الجوردی و گلهای ختایی در دور و نیمترنجهای
تزیینشده رسترنج و داخل آن به رنگ ارغوانی و طرحهای اسلیمی
رنگارنگ و نیمترنجهای متداخل و نیمترنجهای تزیینیافته و حاشیۀ
قرمزی که در دور صفحه قرار دارد و به شکل یک طناب قرمز است.
استفاده از رنگهای متفاوت ،خود باعث جذب بیننده میشود.

مؤسسۀ آفرینشهای هرنی آستان قدس رضوی
تصویر ،1منونۀ تذهیب و ترصیع کتاب دعای صباح ،مأخذّ :

کاغذ و مرکب الوان
از مرکبهای رنگی برای کتابت بهجای مرکبهای مشکی تأثیر بسیار
کاغذ الوان کاغذی است از انواع کاغذهای ابری که کاغذسازان زیادی در جذب بیننده دارد ،در این اثر نیز لطافت حس زنانه کامالً به
آن را با رنگهای مختلف میساختند .از آنجا که میل به زیبایی در بیننده منتقل میشود.
نسخهنویسی و کتابت وجود داشت و از طرفی کاغذ سفید برای چشم
رض بود ،رفتهرفته این نوع کاغذ بهوجود آمد .بیشرت رنگهای
خط نسخ
کاتب م ّ
استفادهشده در آن عبارت بود از زرد ،رسخ ،کبود زنگاری و کاهی
رایجترین نوع خط در نسخهنویسی ،خط نسخ است که بهتدریج
و چنانچه از رنگهای سبز و نیلگون و نارنجی نیز استفاده میشد ،در قرن چهارم مورد توجه بیشرتی قرار گرفت و به جهت سهولت در
به آن کاغذ الوان مرکب میگفتند .در نسخهنویسی و نسخهآرایی به نوشنت نزد اهل کتاب معروف گشت و ناسخ سایر خطوط شد .با توجه
جای مرکب مشکی از مرکب الوان یا زر استفاده میکردند .استفاده به تصاویر و مطالب ارائهشده ،میتوان گفت که امسلمه هر سه نسخۀ

مؤسسۀ آفرینشهای هرنی آستان قدس رضوی
تصویر ،۲منونۀ صفحات کتاب دعای صباح ،مأخذّ :

محدود میشده ،دشواری آن بوده است .امسلمه ،این بانوی هرنمند،
رنگهنویسی را مبنای کار خود قرار داده و این امر باعث شده امروزه با
دیدن هر برگ از کتاب دعای صباح ،حس تازگی و شادابی و لطافت به
فرد منتقل شود .متام رنگهای استفادهشده ،گیاهی هستند که جذابیت
بسیاری دارند.

دعای صباح را با خط نسخ کتابت کرده است و جنبۀ زیباییشناسی در
آن از اهمیت بسیاری برخوردار است.
یکی از مشخصههای بارز این بانوی هرنمند ،مهارت بسیار وی در
رنگهنویسی است .نوشنت خط نسخ با مرکّبهای الوان مانند سفیداب،
س ْیلُو ،شنگرف ،زر و سیم محلول و آبزعفران از دیرباز معمول بوده ا ّما
همیشه رنگهنویسی در قلمرو خوشنویسی کاری دشوار بوده است؛ زیرا
خامته
نوشنت با محلول زر ،نقره ،الجورد ،سیلو و زنگار ،به سبب وجود برادههای
بر اساس مطالب ارائهشده ،امسلمه بانوی خوشنویس ایرانی با فنون
شق و قَ َّط قلمنی تأثیر میگذاشته ،از عهدۀ
فلزی و معدنی در آنها که بر ّ
همۀ خوشنویسان برمنیآمده است .دلیل اینکه رنگهنویسی ،تنها به چند و روش خاص کتابتش به شهرت رسیده و آثار بهجامانده از وی شامل
سطر از نسخههای قرآنی یا قطعهها و ُرقعههای دو تا چهار سطری کتابت دعاهای متفاوت است .معروفترین اثر وی ،سه نوع کتابت
دعای صباح است .توضیحاتی که در مقاله ارائه شد مربوط به دعای
صباح موجود در کتابخانه و موزۀ ملی ملک وابسته به آستان قدس
رضوی به شامرۀ  ۷۰است ولی با توجه به توضیحاتی که دربارۀ کتابت
هر سه نسخۀ دعای صباح در پینوشتها ارائهشده ،این ویژگیها
از قبیل تعداد یکسان سطرها ،اندازۀ تقریبی ابعاد ،پیشانی مذ ّهب
صفحات ا ّول ،حاشیههای مذ ّهب در صفحات ا ّول و دوم ،تعدّد رنگ
سطرها و زمینۀ رنگی صفحات ،رنگهنویسی با خط نسخ عالی ،رسلوح
مرصع ،منت و حاشیۀ مذ ّهب به قلم زر و الوان ،همگی در هر سه نسخۀ
ّ
دعای صباح بهطور یکسان مشاهده میشود.

پینوشتها
 . 1شیوۀ کهن خط نسخ :این خط تا اوایل نیمۀ دوم قرن هشتم هجری رایج بود ،در
این دوره خط نسخ از زیبایی چندانی برخوردار نبود (وفادار مرادی )49 :1379 ،در
این دوره ،گاه ،کلامت و حروف بهصورت مشکول (اعرابگذاریشده) نوشتهشدهاند
(عظیمی)31 :1389 ،
شیوۀ جدید خط نسخ :خط نسخ جدید از نیمۀ دوم قرن هشتم آغاز شد .در این دوره،
دور حروف بیشرت و قلم نسخ منسجمتر و زیباتر شده و کاتب جنبۀ زیباشناسی را
بیشرت مدّنظر داشته است (وفادار مرادی)49 :1379 ،
 .۲زینالعابدین اصفهانی یکی از قلههای خوشنویسی خط نسخ ایرانی است .وی
در دوره فتحعلیشاه به دربار قاجار راه مییابد و در رقمهایش از نسبت سلطانی
سود میجوید و اندکاندک خطاط خط نسخ را از آن خود میکند .در دورۀ بعد
نارصالدینشاه به وی لقب ارشفالکتاب میدهد .زینالعابدین را میتوان بزرگترین
و آخرین استاد نسخ ایرانی دو سدۀ اخیر به شامر آورد( .مهدی بیانی)۱۰۷۰ :۱۳۵۸،

مؤسسۀ آفرینشهای هرنی آستان قدس رضوی
تصویر ،۳صفحه پایانی و ترقیمه کتاب دعای صباح ،مأخذّ :

 . ۳دعای صباح نگهداریشده در گنجینۀ خطی کاخ گلستان به شامرۀ اموالی  1172در
ابعاد وزیری کوچک و قطع  21×13/5سانتیمرت ،در  14برگ 9سطری کتابت شده است.
کاغذ آن اصفهانی با حاشیۀ الوان است و به خط نسخ بسیار محکم و زیبا به رشتۀ تحریر
درآمده است .زمینۀ صفحات به رنگ مشکی است و متامی سطور به رنگهای الوان از
جمله صورتی ،بنفش ،زرد ،سبز ،آبی فیروزهای ،مشکی و گلی ،آراستهشده است .فواصل
جمالت نیز با دوایر تزیینی از هم جدا شده است .جلد این اثر فاخر ،تیامج روکش شال
ترمهای است به رنگ الکی و مشکی گلدار با حاشیه سجاف تیامج الکی و داخل جلد
نیز تیامج الکی ساده است (بدری آتابای۲۷۰: ۱۳۵۲،؛ طاهره مالمحمدی.)350 :1390 ،
 .۴دعای صباح موزۀ ملک ،سومین دعای صباح امسلمه ،به شامرۀ اموالی  58در
قطع وزیری کوچک به ابعاد  21/6 ×14/6سانتیمرت که در موزۀ ملک نگهداشته
میشود و جدیدتر است .این اثر بر کاغذ رنگارنگ با حاشیۀ فرنگی آهار مهرهشده در
 12صفحۀ  9سطری با خط نسخ کتابت شده است و مابقی صفحات دارای جداول
کمنداندازی زرین زوج به رنگهای سفید و سبز و مشکی در زمینۀ الوان است (طاهره
مالمحمدی)۱۵۵ :1390،
منابع
 آتابای ،بدری ( ،)1352فهرست کتب دینی و مذهبی خطی کتابخانه سلطنتی ،تهران:زیبا.
 افشار ،ایرج (« ،)۱۳۸۱صحافی ومجلدگری» ،نامۀ بهارستان .س سوم .ش  .2دفرت .6پاییز و زمستان ،ص ۳۲۹تا .۳۹۶
 بخاری ،محمد( ،)۱۳۷۲فواید الخطوط ،نجیب مایل هروی .کتابآرایی در متدناسالمی .مشهد :آستان قدس رضوی.
 بیانی ،مهدی ( ،)۱۳۵۸احوال و آثار خوشنویسان با منونه هادی از خطوط خوش ،بهکوشش حسین محبوبی اردکانی ،تهران :دانشگاه تهران.
 حسینی ،مهدی(« ،)1371نگارگری دوره زند و قاجار» ،فصلنامۀ هرن ،ش  ،22تابستانو پاییز.
 دروش ،فرانسوا (« ،)۱۳۸۱جلد و جلدسازی» ،مرتجم :سیدمحمدحسین مرعشی ،نامۀبهارستان ،س  ،4ش ا ّول و دوم .بهار و زمستان.
 راهپیام ،غالمرضا ( ،)1394از الفبا تا هرن ،مجلس شورای اسالمی ،موزه و مرکز اسناد،مؤسسه تألیف ترجمه و نرش آثار هرنی منت
 رهنورد ،زهرا ( ،)1386تاریخ ایران در دورۀ اسالمی :کتابآرایی ،تهران :وزارت فرهنگو ارشاد اسالمی.
 سپهر ،محمدتقی ( ،)1377ناسخ التواریخ (تاریخ قاجاریه) ،ج1و ،2چ ا ّول،تهران،کتابفروشی اسالمیه
 عالی افندی ،مصطفیبناحمد( ،)۱۳۶۹مناقب هرنوران ،ترجمۀ توفیق ه.سبحانی.تهران :رسوش.
 فضائلی ،حبیبالله( ،)۱۳۷۰تعلیم خط ،تهران :رسوش. گواشانی هروی ،دوستمحمد( ،)۱۳۷۲دیباچه ،نجیب مایل هروی .کتابآرایی درمتدن اسالمی .مشهد :آستان قدس رضوی.
 مالمحمدی ،طاهره ( ،)1395بانوان خوشنویس ایرانی ،تهران :میراث نرشیۀ الکرتونیکی زنان ،ش  ،32هیئت تحریریه آسیه آلاحمد و فاطمه معزی ،ص.25 یساولی ثانی ،جواد ( ،)۱۳۵۷پیدایش و سیر تحول هرن خط (خطوط مختلفنستعلیق ،ثلث ،نسخ ،شکستهنستعلیق) چ اول،فرهنگرسای یساولی
منابع تصویری:
 کتاب دعای صباح به خط امسلمه اجرایی کتاب رضوان (مؤسسۀ آفرینشهای هرنیآستان قدس رضوی)
 -دعای صباح به شامرۀ  70محفوظ در موزۀ آستان قدس رضوی1388 ،

مؤسسۀ آفرینشهای هرنی آستان قدس رضوی
تصویر ،۴منونۀ رنگهنویسی کتاب دعای صباح ،مأخذّ :

شهر مشهد قبل از حكومت صفویه ،بنا به رشایط مذهبی و سیاسی
حاكم بر كشور ایران ،از رشد و گسرتش قابلتوجهی برخوردار نبود
و بنای اصلی و ا ّولیۀ شهر مشهد پس از تخریب شهر توس در زمان
امیرتیمور مغول شكل گرفت .بنا به رشایط بهوجودآمده در این دوره
شهر مشهد هویت سیاسی خود را از شهر توس جدا کرده ،روند توسعه
و گسرتش خود را بهرسعت طی منود.
در كتاب فرهنگ جغرافیای ایران که بهصورت محرمانه و به تعداد
محدود توسط ارتش انگلیس مستقر در هند در سال  1910چاپ شده،
شهر مشهد به رشح ذیل توصیف شده است :شهر مشهد به طور متوسط
حدود یک و یکدوم مایْل طول و یک مایْل عرض (۱/۶و ۲/۴کیلومرت)
دارد و با یک باروی گلی نامنظم با محیط تقریبی  6مایْل ( 9/65کیلومرت)
محصور شده است (خادمیان .)947 :1380 ،از این زمان به بعد ،بنا به
فضای سیاسی و مذهبی حاکم بر ایران ،مختصات جغرافیایی شهر مشهد
همواره در حال تغییر و تحول بوده است و در حال حارض طول و عرض
جغرافیایی فعلی شهر مشهد بههیچوجه قابلمقایسه با دورۀ قاجار،
دورۀ پهلوی و حتی اوایل دورۀ انقالب اسالمی نیست ،بهطوریکه به
جرئت میتوان گفت در حال حارض برخالف شهرهای دیگر ایران هیچ
اثری از بافت قدیم شهر مشهد منیتوان پیدا کرد .اینك تنها سند گویای
بافت قدیم اطراف حرم امامرضا(ع) ،نقاشیها و عكسهای برجایمانده
از هرنمندان و عكاسان مختلف در تاریخ دویست سال اخیر است.

بافت شهری اطراف حرم مطهر رضوی
به روایت تصویر

تقسیمبندی هویت و بافت تاریخی اطراف حرم مطهر رضوی
الف :خیابان
بافت قدیمی و هویت تاریخی شهر مشهد ارتباط بسیار عمیقی
با خیابان اصلی شهر مشهد داشته كه در گذشته از غرب به رشق شهر
كشیده شده بود و بیشرت تحوالت شهری مشهد حول و حوش این خیابان
رخ داده است .این خیابان بنا به دستور شاهعباس صفوی ساخته شد و تا
اوایل دورۀ پهلوی به عنوان خیابان اصلی شهر مشهد محسوب میشد.
اكرث مراكز تجاری ،فرهنگی و امكانات رفاهی پیرامون این خیابان بنا
شده بود.
در كتاب فرهنگ جغرافیای ایران آمده است« :خیابان را میتوان
مشخصترین منظرۀ نقشۀ زمینی شهر دانست كه از شاملغرب شهر
تا گوشۀ جنوبرشق آن امتداد مییابد .متام طول آن اندكی كمرت از
2مایْل (3كیلومرت) و عرض متوسط آن 25یارد (23مرت) است .سطح
خیابان ،سنگفرش شده است و قدری پایینتر از نیمۀ خیابان ،نهر آبی
جریان دارد كه آب آن برای هر منظوری كه بتوان فكرش را كرد ،مورد
استفادۀ ساكنان شهر قرار میگیرد و در حاشیهاش درختانی از نوع
چنار ،توت ،نارون و تربیزی با فواصل نامنظم غرس شده است .عالوه بر
این ،دو طرف خیابان با یك ردیف تیرهای فرسوده ،چراغهای روشنایی
و مغازههای مختلف تزیین شده است .این خیابان در طول روز و در
ساعات كسب و كار ،پر از جمعیتی از طبقات مختلف ،از اهالی شهر
یا ز ّواری است كه وارد شهر شدهاند .لیكن به علت عرض كم خیابان
تقریباً دوسوم طول آن تا انتهای شاملغرب با میزان رفت وآمد جمعیت
متناسب نیست»(خادمیان.)948 :1380،

مهدی حسامی*

چکیده
شـناخت هویـت تاریخـی و اجتامعـی شـهرها در ایـران ،بهخصـوص شـهرهای
مذهبـی و از جملـه شـهر مشـهد ،بـدون توجـه بـه اسـناد تصویـری تقریبـاً كاری
غیرمعقـول و غیرقابلاعتماد خواهد بود .عكاسـان مختلف در دویسـت سـال اخیر
بـه محـض اطلاع از قابلیـت و توامننـدی هنر و صنعـت عكاسـی برای ثبـت وقایع
و شـناخت ایـن هویـت ،عكسهـای ارزشـمندی از آثـار و ابنیـۀ تاریخـی و بافـت
قدیمـی ایـران و از جملـه خراسـان بزرگ و شـهر مشـهد در اختیار ما قـرار دادهاند.
هـدف از نـگارش ایـن مقالـه آشـنایی بـا وضعیت و گسترش شـهرهای خراسـان،
بهخصـوص شـهر مشـهد بـا توجـه به موقعیـت مهـم آن در دو قرن اخیر ،با اسـتناد
بـر عکسهـای موجـود در آرشـیو مدیریت اسـناد و مطبوعات آسـتان قدس اسـت.
كلیدواژه :مشهد ،حرم امامرضا(ع) ،بافت تاریخی ،عکسها
* كارشناس عكس و كارشناس مسئول بخش اطالعرسانی مدیریت امور اسناد و
مطبوعات آستان قدس رضوی
hesami.mehdi@yahoo.com

منایی از بافت قدیم باالخیابان شهر مشهد در دورۀ قاجار؛ عکاس :منوچهرخان عکاسباشی؛ تاریخ عکس1300 :ق1262/ش

منای قدیم پایینخیابان شهر مشهد در اوایل دورۀ پهلوی ا ّول؛ عکاس :نامشخص؛ تاریخ :نامشخص
تا سال 1310ش مشهد فقط یك خیابان به صورت چهارباغ از غرب به
رشق شهر داشت .ضلع غربی آن ،باالخیابان یا علیا نامیده میشد كه از
باغ عنرب فعلی مقابل بانك سپه رشوع میشد و تا بست باالخیابان و صحن
انقالب ادامه داشت و ضلع رشقی آن از بست پایینخیابان به سمت رشق
تا محل پن جراه فعلی امتداد داشت و پایینخیابان یا خیابان سفلی گفته
میشد .در پایینخیابان و در محل زیر گذر پن جراه فعلی ،شهر متام میشد
(ماهوان.)461 :1383،
معرب عمدۀ شهر قدیم مشهد معروف به خیابان شامل دو قسمت به
نامهای «باالخیابان» و «پایینخیابان» بود و از دروازۀ باالخیابان تا دروازۀ
پایینخیابان امتداد داشت .عرض آن 22ذرع معادل 22/88مرتمربع ،طول آن
از دروازۀ باالخیابان تا درب صحن حرم مطهر امامرضا(ع) 1950ذرع معادل
2028مرتمربع ،از دروازۀ پایینخیابان تا درب صحن  850ذرع معادل884
مرتمربع ،از درب صحن تا درب صحن بعدی  100ذرع معادل104مرتمربع
و از هر طرف صحن با امتداد 90ذرع معادل  93/6مرتمربع به شکل بست
بود .بدین ترتیب کل طول خیابان  2998مرتمربع بود (رهنام.)93 :1390،
روی نهر خیابان تا سال  1345باز بود و آب در آن جریان داشت
و کنارههای نهر را هم به منظور جلوگیری از ریخنت خاکروبه و تجمع
بساطداران و دستفروشان نردهکشی کرده بودند ،ولی در آن سال با قطع
اشجار و درختان کهن چندساله در طرفین نهر ،روی آن را پوشانیدند و بر
فضای خیابان افزودند و با این کار ،ترصفی آشکار در بافت کهن و تاریخی
شهر مشهد که مکرر در خاطرات سفرنامهنویسان آمده ،بهوجود آوردند
(ماهوان.)465 :1383 ،

ب :بناها و منازل
بناها و منازل شهر مشهد تا اوایل دورۀ پهلوی بافت قدیمی خود را
حفظ كرده بود و بنا به قداست حرم مطهر امامرضا(ع) بناهای اطراف حرم
در مقایسه با آن با ابعاد و تناسب كوچكتری ساخته میشد.
بافت قدیم شهر مشهد در دورۀ حكومت نارصالدینشاه به رشح ذیل
بوده است:
هنگام سفر ا ّول نارصالدینشاه در سال 1283ق بنا به نوشتۀ
حكیماملاملك اوضاع شهر مشهد را این گونه مییابیم« :در این عرص كه از
اغلب ازمنه آبادتر است ،مشتمل بر  7600خانه و قریب 60هزار مسكون
دارد ...به غیر از ابنیۀ عالی گذشته (مقصود بارگاه قدس رضوی است)
عامرات و بناهای شهر چندان تعریف و توضیحی ندارد» (حکیماملاملک،
.)182 :1356
بافت و فضای عمومی شهر مشهد از دیدگاه یک دپیلامت خارجی
مقیم شهر مشهد در اواخر دورۀ قاجار به رشح ذیل است« :منازل معموالً
از گل ساخته شدهاند و از نظر كیفی از بناهای حاشیۀ خیابان پستترند.
این بناها با دیوارهای بلند گلی محصور شده است و درهای كوچكی به
داخل خانهها باز میشود .بناها دو طبقهاند و بهندرت در بین آنها بنایی
با منای آجری كه توسط ساكنان متم ّول ،نظیر تركها و دیگران ساخته شده
است ،مشاهده میشود .یكی از مناظر جالب توجه در پشت بامها ،بادگیر
یا برج باد است كه در ایران معمول است» (خادمیان.)95 :1380،

منایی از منازل مسکونی و بافت قدیم اطراف حرم امامرضا(ع) در اواخر دورۀ قاجار؛ عکاس :منوچهرخان عکاسباشی؛ تاریخ عکس1300 :ق1262/ش

ج :بستها

بست پایینخیابان
در کتاب تاریخ آستان قدس میخوانیم که قطعهای از پایینخیابان را

فضای بعد از صحنها که به خیابان منتهی میشود ،بست نام دارد
رشف و احراز آمادگیهای الزم برای درک (از محل تقاطع خیابان فلکه تا ایوان و رسدر رشقی صحن عتیق) بست
که محلی برای ایجاد رشایط ت ّ
سفلی یا پایینخیابان میگویند که به صورت ظاهر از آن سو حریم
موقعیت حضور و بار یافنت به محرض امام است.
بست معنای ظریف و لطیفی دارد از جمله اینکه حریم حرضت عامرات آستان قدس قرار دارد.
داخل بست به طول 115/30مرت و ب ه عرض29/90مرت است و کف
رضا(ع) از این نقطه آغاز میشود .محدودۀ حرم از بستها رشوع
میشود و اداره و انتظامات آن در اختیار کارگزاران آستان مقدس است آن را آسفالت کردهاند و از زیر آن نهر خیابان عبور میکند .وسط آن،
طراحی و گلکاری است (مؤمتن 15۶ :1354،و .)15۷
(رهنام.)65 :1390،
منا و فضای بستها در دوران بعد از انقالب اسالمی دچار تغییرات
اساسی شده و بستها کارکرد و كارایی قبلی خود را از دست داده و
بست باالخیابان
محمدرحیم رهنام دربارۀ وضعیت این خیابان مینویسد« :قسمتی بنا به حجم انبوه زائران و مشتاقان حرضت رضا(ع) و تغییر و تحوالت
از باالخیابان را از محل تقاطع خیابان فلکه تا ایوان و رسدر غربی صحن شكلگرفته پیرامون حرم امامرضا(ع) جزئی از فضای حرم شده و عمالً از
عتیق ،بست باال «علیا» یا بست باالخیابان میگویند که به صورت ظاهر بست باال و پایین حرم امامرضا(ع) ،هیچ خربی نیست.
از آن سو حریم عامرات مبارکات آستان قدس قرار دارد .داخل این
د :خیابان فلکه و زیر گذر حرم امامرضا(ع)
بست به طول  86مرت و به عرض  30مرت است که کف آن آسفالت شده
با گسرتش و توسعۀ شهر مشهد ،حجم انبوه زائران و ورود وسایل حمل
و از وسط بست علیا زیر آسفالت ،نهر خیابان میگذرد که به صحن
عتیق میرود .وسط آن ،طراحی و گلکاری است ،سمت شامل و جنوب و نقل عمومی در سطح شهر مشهد در اوایل قرن اخیر ،بهناچار بافت
آن مغازه و دکاکین است که اکرثا ً متعلق به خود آستان قدس است» اطراف حرم امامرضا(ع) دستخوش تح ّوالت زیادی شد که از آن جمله
میتوان به ایجاد خیابان فلکه و زیرگذر حرم امامرضا(ع) اشاره منود.
(عطاردی.)284 :1371،
بعد از سالهای یکهزاروسیصد شمسی ،کارگزاران آستان قدس
رضوی و استانداری خراسان درصدد برآمدند خیابانها و معابر عمومی
مشهد مقدس را توسعه داده یا خیابانها و میدانهایی ایجاد کنند

منایی از بست باال ،اوایل پهلوی ا ّول؛ عکاس :نامشخص
منای فضای داخلی بست باالخیابان در اواخر دورۀ پهلوی دوم؛ عکاس :علیاصغر نارصی مهر؛ تاریخ عکس1355 :ش

منای رسدر ورودی بست باالخیابان و خیابان فلکه در اواخر دورۀ پهلوی دوم؛ عکاس :علیاصغر نارصیمهر؛ تاریخ عکس1355 :ش

منای ورودی بست پایینخیابان حر م امامرضا(ع) در اوایل دورۀ پهلوی که بعدها تخریب شد؛ عکاس :نامشخص؛ تاریخ عکس :نامشخص

عکس هوایی از حرم امامرضا(ع) و فلکۀ قدیم حرضت معروف به فلکۀ شاملی و جنوبی (خیابان فلکه)؛ عکاس :نامشخص
منایی ازبست پایین حرم امامرضا(ع) در دورۀ پهلوی دوم؛ عکاس :محمد صانع؛ تاریخ عکس1351 :ش

فضای پیرامون حرم امامرضا(ع) قبل از احداث خیابان فلکه در اوایل دورۀ پهلوی ا ّول؛ عکاس :نامشخص

عکس هوایی از حرم امامرضا(ع) و فلکۀ حرضت؛ عکاس :علیاصغر نارصی مهر؛ تاریخ عکس1356 :ش

تا وسائط نقلیۀ عمومی و ماشینها ب هراحتی در شهر تردّد منایند و
مشکالت عبور و مرور برطرف گردد (مؤمتن.)158 :1354،
اطراف حرم مطهر را خانهها و دکاکین کهنه و معابر تنگ و پرپیچوخم
قدیمی فراگرفته بود که منظرۀ نامطلوبی داشت .در سال 1308ش و در
زمان استانداری محمود جم و نیابت تولیت محمدولیخان اسدی ،تصمیم
به احداث فلکهای گرفته شد و پس از مطالعات الزم ،طرح احداث فلکه
تهیه شد و به مرحلۀ اجرا درآمد .متام اماکن متربکه و مسجد جامع گوهرشاد
و تعدادی کاروا نرسا و پاساژ ،تیمچه و بازارچه در داخل فلکه قرار گرفتند.
«این فلک ه به عرض 30مرت به نام فلکۀ شاملی و جنوبی اطراف حرم
امامرضا(ع) در فاصلۀ زمانی 13۰۸تا  13۱۱احداث شد و مرحوم اسدی
با اصالح آن وضعیت و ایجاد فلکۀ مربوطه یکی از بزرگترین خدمات
خود را انجام داد» (شافعی.)92 :1384،
این فلکه بعد از چند سال آمادۀ بهرداری شد؛ وسایل نقلیه از آن
عبور کردند و از این طریق ،متام نقاط شهر به یکدیگر پیوست ،همچنین
فلکۀ جدید موقعیت ممتازی پیدا کرد؛ در طرفین آن ،مسافرخانههای
مجللی ساخته شد و کاروانرساها ،بنگاههای مسافربری ،فروشگاهها و
مراکز اقتصادی و تجاری در آنجا رشوع بهکار کردند .رویهمرفته ،فلکه
بسیار فعال شده و به صورت یک مرکز تجاری و مسافرتی درآمده بود.
بعدها نیز طرح ایجاد فلکۀ دوم و فضای سبز اطراف حرم امامرضا(ع)
بنا به رشایط خاص و بعد از کش و قوس فراوان و مطالعات بسیار در
اواخر سال 1353ش به شعاع  320مرت از گنبد رشوع شد و بعد از دو
سال کار مداوم به امتام رسید.
بعد از پیروزی انقالب اسالمی نیز بنا به رشایط پیشآمده در شهر
مشهد ،اعم از رشد رسیع ورود زائران به حرم امام رضا(ع) ،رشوع جنگ
تحمیلی ،سیل مهاجرت به شهر مشهد بنا به فرصتهای شغلی و
خدماتی و نیز افزایش جمعیت ،تغییر و تحوالت اساسی در سطح شهر
مشهد بهخصوص در اطراف حرم امامرضا(ع) بنا به سیاستهای کالن
پیشبینیشده ،در اولویت قرار گرفته و بنا به نبود فضای زیارتی مناسب،
توسعۀ صحنها و رواقها و تغییر بافت اطراف حرم امامرضا(ع) و
فلکۀ حرضت در دستور کار قرار گرفت که نتیجۀ آن ایجاد زیر گذر
حرم امامرضا(ع) در سال  ،1363ایجاد صحنهای جدید از جمله صحن
جمهوری اسالمی و صحن جامع رضوی و رواقهای متعدد در فضای
داخلی حرم است به طوری که در حال حارض بافت اطراف حرم با
گذشتۀ آن به هیچوجه قابلمقایسه نیست.
کارگزاران آستان قدس رضوی بعد از انقالب اسالمی ،طرحهای سابق
را که برای فلکه تنظیم و ترسیم شده بود ،کنار گذاشتند؛ زیرا در آن
طرح اطراف فلکه بهصورت تجاری در نظر گرفته شده و قرار بود در
آنجا مسافرخانه ،هتل و ساختامنهای چندطبقه بسازند و در اختیار
بازرگانان و صاحبان حرف و صنایع قرار دهند و فلکه را به صورت یک
منطقه تجاری درآورند .اولیای آستان قدس تصمیم گرفتند این منطقۀ
وسیع را در اختیار زائران بگذارند تا در آنجا بناهایی برای خدمات

بسازند (عطاردی.)647 :1371،
کار احداث زیرگذر فلکۀ بزرگ آستان قدس و توسعۀ حریم حرم
امامرضا(ع) که از سال  1363رشوع شده ،بنا به اهمیت موضوع و
رضورت آن با متام ظرفیتهای موجود در آستان قدس در حال اجراست
و در طول سی سال اخیر عالوه بر ایجاد زیرگذر ،فضاها و محیط بسیار
مناسبی در اختیار زائران و مجاوران این حرم قرار گرفته و در حال
حارض نیز توسعۀ فضای اطراف حرم امامرضا(ع) با کوشش کارگزاران و
مسئوالن فنی آستان قدس به کار خود ادامه میدهد.
نتیجهگیری
بافت قدیم و اصیل شهر مشهد بنا به ویژگی خاص این شهر و
سابقۀ تاریخی آن ،که پیرامون حرم امامرضا(ع) شکل گرفته ،از هامن
آغاز گسرتش و توسعۀ فیزیکی شهر مشهد دچار بیشرتین آسیبها و
صدمات شده است و به نوعی میتوان گفت در یک جنگ کامالً نابرابر،
بین توسعۀ فیزیکی شهر مشهد و حفظ اصالت و هویت قدیم شهر ،بنا
به این که اکرث طرحها و نقشههای توسعۀ شهری با انگیزههای مادی
همراه بوده اثری از هویت و بافت قدیم شهر برجای منانده و در این
تغییر و تحول عظیم و عمده ،هزاران بنای تاریخی اعم از کاروانرسا،
تکیه ،آبانبار ،مدارس قدیمی ،بازارچهها و رساها و ...تخریب شده و
از بین رفتهاند و در حال حارض بافت و هویت تاریخی شهر مشهد را
فقط میتوان در کوچهها ،محالت قدیم و میدانها ،گویشهای محلی
و قدیمی و به نوعی تاریخ محلی و اسناد تصویری شهر مشهد پیدا کرد.

منابع
 حکیماملاملک ،علینقی( ،)1356روزنامه سفر خراسان ،تهران :فرهنگایران زمین.
 خادمیان ،کاظم( ،)۱۳۸۰فرهنگ جغرافیایی ایران (خراسان) ،کارکنانوزارت جنگ انگلستان مستقر در هندوستان ،مشهد :بنیاد پژوهشهای
اسالمی.
 رهنام ،محمدرحیم( ،)۱۳۹۰شناسایی و وجهتسمیۀ معابر ،محالت واماکن عمومی بافت قدیم شهر مشهد ،مشهد :سخنگسرت.
 شافعی بیژن( ،)۱۳۸۴معامری کریم طاهرزاده بهزاد ،مجموعه معامریدوران تحول در ایران ،تهران :دید.
 عطاردی ،عزیزالله( ،)۱۳۷۱تاریخ آستان قدس ،تهران :عطارد. ماهوان ،احمد( ،)۱۳۸۳تاریخ مشهدال ّرضا(ع) ،مشهد :ماهوان. -مؤمتن ،علی( ،)۱۳۵۴تاریخ آستان قدس ،مشهد:آستان قدس رضوی.

منایی از ساخت و ساز زیر گذر حرم امامرضا(ع) در سال 1378؛ عکاس :نامشخص

منایی از ساخت و سازهای اطراف حرم امامرضا(ع) ،دوربرگردان و زیرگذر طربسی؛ عکاس :اکرب سفریمقدم؛ تاریخ عکس1383 :

فضای پیرامون حرم امامرضا(ع) در اوایل دهۀ  ۷۰شمسی؛ عکاس :نامشخص

نخستین تصاویر زائران پیادۀ حرم مطهر
امامرضا(ع) در مطبوعات

سیدمهدی سیدقطبی*

چکیده
رشـد چشـمگیر سـفر شـیفتگان امـام هشـتم(ع) به مشـهد مقـدس ،بهخصـوص از دهۀ80
رونـدی فزاینـده داشـته اسـت؛ بهگونـهای کـه هیچیـک از مسـائل و مشـکالت اقتصـادی کـه
توپنجه نـرم میکنـد ،نتوانسـته اسـت جلـو ایـن رشـد چشـمگیر دلباخنت
جامعـه بـا آن دسـ 
در راه زیـارت را بگیـرد یـا حتـی ثابـت نگاه دارد .هرسـاله شـاهد هسـتیم که بر تعـداد زائران
بـارگاه رضـوی در سـفر بـه مشـهد بـه شـیوههای گوناگـون بهخصـوص در ایـام مذهبی(اعیـاد
و سـوگواریها) افـزوده میشـود .یکـی از جلوههـای زیبـای سـفر بـه قصـد زیـارت بـا خلوص
نیـت را میتـوان در سـفر زائـران پیـاده از رسارس کشـور در دهـۀ پایانـی مـاه صفـر بازیافـت
کـه عاشـقان زیـارت حضرت ثامنالحجـج(ع) بـا پـای پیـاده در راه زیـارت گام مینهنـد و بـا
تـاب آوردن سـختیهای مسـیر تـا رسمنـزل مقصـود ،ارادت خـود را بـه امامرضـا(ع) بـه منایش
میگذارنـد و شـکرگزار آن هسـتند کـه توفیـق زیارت را نصیبشـان کـرده اسـت؛ چراکه بدون
طلبیـدن معشـوق ،عاشـق را پـای سـفر نیسـت .اگرچه به یقیـن منیتوان نخسـتین زائـر پیادۀ
حـرم رضوی را مشـخص منود ا ّما متون تاریخی ،شـاهعباس صفوی را نخسـتین زائـر بارگاه من ّور
امامرضـا(ع) در چهـار قـرن پیـش معرفـی میکننـد .در این مقاله برای نخسـتین بار با بررسـی
شرف زائران پیـاده به
مطبوعـات  160سـال اخیـر ایـران ،نخسـتین تصاویـر و اخبـار محـدود ت ّ
حـرم مطهـر امامرضـا(ع) ارائه شـده اسـت.
* کارشناس تاالر مطبوعات آرشیوی سازمان کتابخانهها موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
و کارشناس ارشد علم اطالعات و دانششناسی.
mehdi.qotbi@gmail.com

مقدمه
خستگی در چهرهشان موج م یزند ،اما نگاه گرمشان آنچنان مشتاق
زیارت است که گویی پایبرهنه راه رفنت را حالی خوش برای رسیدن به بهرتین
لذتهایمعنویمیدانند.
رنج سفر با پای پیاده را تنها کسی درک میکند که چشمش به التامس
نوازش گنبد طالیی خواب ندارد و دستانش برای مت ّنای یک لحظه ملس پنجره
فوالد بیتابی میکند .سنت سفر کاروانها با پای پیاده از گذشته در فرهنگ
اسالمی ما وارد شده است و تا امروز ادامه دارد .در منابع شیعی ،بهدلیل
غربتامامهشتم(ع)زیارتحرممطهرثامنالحججبافضیلتترینزیارتها
و حتی مقدم بر زیارت کربال دانسته شده است .در این روایات فضیلت
تحمل سختی ،رسما و گرما و حتی قطرهای از باران در راه زیارت حرضت
رضا(ع) عامل رهایی از آتش آورده شده است.
از دیرباز در دهۀ آخر ماه صفر ،بسیاری از معتقدان برای رفنت به کربال با
پای پیاده قصد سفر میکردند ا ّما عدهای از عاشقان نیز برای حضور معنوی و
زیارت حریم رضوی رهسپار مشهد مقدس ،پایتخت معنوی ایران ،میشدند.
«زائران پیاده» برخی از زائران حرم مطهر امامرضا(ع) هستند که بدون
استفاده از هیچ وسیلهای ،رصفاَ با پای پیاده از محل سکونت خویش تا
حرم مقدس رضوی راهپیامیی کردند .بررسی اخبار و مطالب منترششده در
روزنامهها به ویژه مطبوعات صد سال اخیر نشان میدهد که این افراد از
ابتدا با نیت پیاده آمدن از شهر و دیار خود به طرف مشهد حرکت میمنایند
و برای اینکه بتوانند سختیهای راه را تحمل کنند به صورت دو یا چند نفری
همسفرمیشوند.
اگرچه به یقین منیتوان نخستین کسی را معرفی کرد که پیاده به قصد
زیارت مرقد من ّور ثامن االمئه(ع) به مشهد آمده است ،ا ّما بهاحتامل شاهعباس
صفوی ،ا ّولین فردی است که پیاده به زیارت حرم مطهر امامرضا (ع) شتافت.
وی به سال 1010ق با گروهی از افراد خود مسیر اصفهان تا مشهد را طی 28
روز پیاده سپری منود و سنت حسنۀ زیارت پیادۀ مشهد را بنیانگذاری منود.

شاهعباس به محض ورود به مشهد مقدس ،به زیارت روضۀ مقدسه رفت.
وی چند روزی در مشهد ساکن شد و شب تا صبح در حرم مطهر امامرضا(ع)
ماند .شاهعباس زمانی که در حرم حضور داشت ،مانند خدّام حرم مطهر به
جاروکشی صحن و روشن یا خاموش کردن شمعها مشغول بود .در این
سفر شاهعباس چیزهای زیادی را وقف منود که هنوز آثار آنها موجود است
(منجم.)1366،
با مطالعه و بررسی مطبوعات  160سال اخیر (1252تا 1411ق1215 /تا
رشف زائران پیاده به
1370ش) فقط چهار تصویر در ضمن گزارش و خرب ت ّ
حرم مطهر امامرضا(ع) یافت شده که در ادامه ارائه میشود.
رشف زائران پیاده
ا ّولین عکس ت ّ
نخستین عکس در مطبوعات دربارۀ زیارت زائران پیادۀ حرم مطهر
امامرضا(ع) مربوط به شصت سال قبل یعنی سال1333ش است:
رشف
ت
قصد
آقای سلیامن خراط که از بازرگانان رشت است ،سال قبل به
ّ
به آستان قدس رضوی به مشهد آمده و در آستانۀ مقدسه نذر میکند که:
«اگر مشکالت و گرفتاریهای زیادی که بر او مستولی شده به لطف حرضت
رضا(ع) مرتفع شود ،سال بعد پیاده از رشت تا مشهد به زیارت حرضت
ثامناالمئه (ع) بیاید».
به طوری که نامبرده به خربنگار ما اظهار داشته« :پس از مراجعت به
رشت گرفتاریهایی که برای او موجود بوده و رفع آنها بسیار مشکل بوده ،به
خودی خود حل [میشود]».
رشف و عتبهبوسی آستان
آقای خراط به منظور انجام تع ّهد خود قصد ت ّ
مؤسسۀ او که از نیت وی باخرب
قدس را میکند و سه نفر دیگر از کارکنان ّ
میشوند با او همراه شده ،هر چهار نفر روز دوازدهم فروردینماه پیاده
از رشت به طرف مشهد حرکت و 1440کیلومرت راه فاصلۀ بین رشت تا
مشهد را در مدت  24روز طی منوده ،روز یکشنبه پنجم اردیبهشتماه سال
۱۳۳۳خورشیدی به مشهد وارد شدند.

در گراور (عکس) آقایان محمد فخریان ،سلیامن خراط ،جهانگیر
۱
پشتشاه و علی هاشمی که پیاده از رشت تا مشهد آمدهاند ،دیده میشوند.
رشف زائران پیاده
دومین عکس ت ّ
عکس و خرب سفر با پای پیادۀ دو جوان کاشانی به همراه یک شرت در
رشف زائران با پای پیاده به
حدود  50سال قبل ( ،)1344دومین تصویر از ت ّ
حرم منور ثامنالحجج(ع) است که در مطبوعات ایران آمده است:
ساعت  6بعدازظهر روز شنبه  5تیر  ،1344کاروان کوچکی وارد شهر
مشهد شد .این کاروان را یک نفر شرت سیاه و دو نفر مرد چهرهسوخته تشکیل
میدادند .جهاز شرت را با پارچۀ سیاهی پوشانده بودند و زنگ بزرگی که
به گردن شرت بسته شدهبود توجه همه را جلب میکرد .دو مرد جوان با
پای برهنه همراه شرت بهسوی آستان مبارک حرضت رضا(ع) میرفتند و در
چشمهای آنها اشک شوق موج میزد .این دو جوان ،محمدعلی بادپی و
سیدحسین حسینی بودند که به منظور زیارت مرقد مطهر حرضت رضا(ع)
در حدود  41روز پیش از کاشان حرکت کرده بودند و روز شنبه به مشهد

رسیدند .آنها شرت سیا هرنگی را همراه آورده بودند که به روی آن دو بسرت
ساده و چند بسته و یک کوزه آب دیده میشد .هنگامی که از خیابان عبور
میکردند همه متوجه شده بودند که این دو نفر ،از زائران بیشامر حرضت
رضا(ع) هستند که برای زیارت آمدهاند؛ ولی هیچکس باور منیکرد که این دو
نفر در حدود هزارکیلومرت راه را گاهی پیاده و زمانی با شرت طی کردهاند تا به
مشهد رسیدهاند .پاهای آنها به وضع دلخراشی درآمده بود و نشان میداد
که راهی طوالنی و پررنج را طی کردهاند.
خربنگار ما که با دو زائر مزبور متاس گرفته اظهار میدارد:
«این دو جوان چهرهای سوخته و لباس مندرسی داشتند و دیدگان آنها
لربیز از شوق زیارت حرضت رضا(ع) بود».
خربنگار ما سؤال کرد« :چرا با وسیلۀ دیگری به مشهد نیامدید؟»
آنها گفتند« :ما نذر کرده بودیم که با پای پیاده به مشهد بیاییم ولی
اطرافیان پیشنهاد کردند که شرت خود را هم همراه برده و به آستانۀ حرضت
تقدیم کنیم .ما هم قبول کردیم و چون شرت نذری بود ،فقط اثاثیۀ خود را با
آن حمل کردیم و خود ،پیاده عازم شدیم و ضمناً سعی داشتیم تا روز اربعین
خود را به مشهد برسانیم ،ا ّما دوری راه و سختی مسافرت باعث شد که چند
روز دیرتر از آنچه که پیشبینی کرده بودیم به مقصد برسیم».
کاروان کوچک سپس به خیابان طهران پیچید و آهستهآهسته بهسوی
آستان مبارک حرضت ثامناالمئه(ع) حرکت کرد .در مسیر حرکت آنها مردم
۲
جمع شده بودند و بدین ترتیب از کاروانیان استقبال میکردند.
رشف زائران پیاده
سومین تصویر ت ّ
ترشف زیارت هیئت پنجاه نفری از تهران که با پای پیاده مسیر
عکس ّ
رشف زائران پیاده و
ت
تصویر
سومین
منودند،
طی
ا
ر
مشهد
تا
ان
طوالنی تهر
ّ
رشف گروهی زائران پیاده حرم مطهر امامرضا(ع) است که
نخستین عکس ت ّ
در مطبوعات درج شده است:
یک هیئت پنجاه نفری که پای پیاده جهت زیارت آستان مقدس حرضت
ثامنالحجج(ع) از تهران حرکت منوده بود ،پس از  54روز پیادهروی به مشهد
وارد شد و مورد استقبال جمع کثیری از اهالی مشهد و هیئتهای مذهبی
قرار گرفت.
«البته عدۀ زیادی از مردم مشهد که از ورود هیئت دیروز مطلع شده
بودند ،روز قبل نیز تا چند کیلومرتی خارج شهر به استقبال گروه مذهبی
۳
رفتند و به آنها خیر مقدم گفتند».
اعضای هیئت بالفاصله پس از ورود به مشهد جهت زیارت به حرم مطهر
رشف شدند .سپس در حسینیۀ پزندگان واقع در میدان دقیقی اقامت کردند.
م ّ
رسپرستی این هیئت را حجتاالسالم حاجشیخجواد خراسانی ،امام
جامعت مسجد ولیعرص(ع) خیابان رسآسیاب دوالب به عهده دارد.
حجتاالسالم حاجشیخجواد خراسانی که خود خراسانیاالصل است دربارۀ
چگونگی این سفر به خربنگار ما اظهار داشت:
رشف میشوند .در
«این دومین سفری است که ایشان پیاده به مشهد م ّ
رشف شدند یازده نفر بودند و این سفر
سفر قبلی عدهای که پیاده به مشهد م ّ
چهل روز به طول انجامید و امسال همراهان نزدیک به پنجاه نفر هستند و

شاید در سفرهای آینده عدۀ بیشرتی از مشتاقان زیارت حرضت رضا(ع) به  . ۴روزنامۀ خراسان ،س  ،22ش  ،6418ص 31 ،2مرداد .1350
این جمع بپیوندند .این عده روز چهارم جامدیاالول از تهران حرکت منودند و  . ۵روزنامۀ اطالعات ،ش  ،14176اطالعات رشق ص 22 ،1مرداد .1352
در27جامدیالثانی یعنی پس از 54روز به مشهد رسیدند .اعضای این هیئت
۴
منابع
پنج روز در مشهد اقامت میمنایند ،سپس به تهران مراجعت میکنند».
این هیئت برای سومین بار با پای پیاده در روز دوشنبه  22مرداد  - 1352امیرزاده ،حسن(« )۱۳۹۱اسنادی از زائران پیاده در زیارت مشهد» ،دانشورز،
رشف زیارت حرم امامرضا(ع) را به دست آورد :هیئت 20نفری که ماهنامۀ فرهنگی و اطالعرسانی سازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد
سعادت ت ّ
پس از  55روز طیطریق و تحمل رنج یک سفر طوالنی ،وارد مشهد شدند ،آستان قدس رضوی ،شامرۀ پیاپی 89و ،90خرداد و تیر .1391
سومین سالی است که برای رشفیابی به دربار والیتمدار هشتمین پیشوای  -منجم ،وحید( ،)۱۳۶۶تاریخ عباسی یا روزنامۀ مالجالل :شامل وقایع دربار
شاهعباس صفوی ،به کوشش سیفالله وحیدنیا ،تهران :وحید.
شیعیان جهان ،فاصلۀ تهرانمشهد را پیاده میپیامید.
رشف با پای پیاده از رشت به مشهد ،شاید ا ّولین
رسپرستی هیئت را آقای حاجشیخجواد خراسانی به عهده گرفته که « - 65آقای سلیامن خراط؛ ت ّ
رشف پیاده گروهی باشد» ،روزنامۀ خراسان ،س ،5ش  ،1395ص15 ،4
سال دارد .اعضای این هیئت که اغلب افراد مسن هستند در راه تهرانمشهد ت ّ
به هر شهر و روستایی که میرسیدند مورد استقبال قرار میگرفتند و نیز اردیبهشت.1333
لحظهای از انجام فرامین دینی غفلت منیورزیدند .جالب این است پخت و « -دو جوان از کاشان تا مشهد پیاده آمدند .مردم مشهد از کاروان زائرین
پز غذا به عهدۀ یکی از آنان بود .یکی از خربنگاران اطالعات در مشهد که حرضت رضا(ع) که خود و شرتشان سیاهپوش بودند استقبال منودند» ،روزنامۀ
به اتفاق خربنگار عکاس در 10کیلومرتی مشهد از زائران پرشور و اشتیاق خراسان ،س ،16ش  ،4631ص2و 7 ،10تیر .1344
استقبال کرده مینویسد« :این هیئت پس از دو روز اقامت در مشهد ،از « -یک هیئت  50نفری از تهران با پای پیاده برای زیارت آستان مقدس رضوی
۵
به مشهد آمد» ،روزنامۀ خراسان ،س  ،22ش  ،6418ص 31 ،2مرداد .1350
طریق خط شامل با اتومبیل به تهران حرکت کرد».
 «پنجاه زائر حرضت رضا(ع) که فاصلۀ تهران تا مشهد را پیاده طی کردهبودند ،صبح امروز وارد مشهد شدند» ،روزنامۀ آفتاب رشق ،س  ،47ش،9719
پانوشت
ص1و 28 ،8مرداد .1350
 .۱روزنامۀ خراسان ،س ،5ش  ،1395ص 15 ،4اردیبهشت .1333
 «بیست نفر از زائران پیادۀ مشهد به تهران بازگشتند» ،روزنامۀ اطالعات ،ش . ۲روزنامۀ خراسان ،س ،16ش  ،4631ص2و 7 ،10تیر .1344
 ،14176اطالعات رشق ص 22 ،1مرداد .1352
 . ۳روزنامۀ آفتاب رشق ،س  ،47ش ،9719ص1و 28 ،8مرداد .1350

یادنام...
مالحسینصحافباشی

جوادفتحایی*

فن تنظیم و بههمبسنت صفحات کتاب یا امثال آن و قرار دادن
آنها بین دو پوشــش (جلد) بهمنظور یکجا نگاه داشــن صفحات
و جلوگیری از فرســوده یا پاره شــدن و تسهیل اســتفاده از آنها را
صحافی گویند .در عهد شــاهرخ تیموری ،هرن جلدسازی در خطّۀ
خراســان ،بهویژه هرات ،به اوج کامل رســید .بنا بر اسناد موجود،
تاریخچــۀ هرن صحافی در کتابخانۀ آســتان قــدس رضوی به دورۀ
صفویه بازمیگردد .در دورۀ قاجار به صحافی توجه بیشرتی شد و
هرنمندان صحاف زبردستی ظهور کردند.
از صحافان نامی خراسان در عهد قاجاریه ،مرحوم مالحسین
صحافباشی بود .وی از اوالد موالنا جاللالدین عتیقی ،از عرفای
قرن هفتم هجری بود .بعد از موالنا جاللالدین ،شاخصترین
فرد از این خاندان خواجهعتیقعلیمنشی ،از منشیان داراالنشاء
شاهاسامعیل صفوی است .خواجهعتیقعلی مدتی نیز متولی آستان
قدس رضوی بود .وی قدیمیترین و بزرگترین واقف آستان قدس
رضوی است (قاضی احمدمنشیقمی .)46 :۱۳۵۹ ،از سال تولد
مالحسین صحافباشی اطالع درستی در دست نیست ،ولی آنچه
مشخص است وی در محلۀ عیدگاه مشهد ساکن بوده است (الهه
محبوب فریامنی 61 :۱۳۸۹،تا.)143
مالحسین نخستین کسی بود که لقب «صحافباشی» کتابخانۀ
آستان قدس را بهدست آورد و نام وی در سندی به سال 1297ق
که مربوط به سان خدام است ،جزو مبارشان کتابخانه آمده است
(زینالعابدینمیرزا قاجار .)196 :۱۳۸۲ ،در واقع وی جزو ا ّولین
افرادی است که برایش وظیفه و مق ّرری تعیین شده بود (مخزن
مدیریت اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی ،سند شامرۀ )52935
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مالحسین در جلد رضبی ،منت و حاشیه ،دوپوست كردن ،رنگآمیزی
كاغذ ،ابریسازی ،مقواسازی و افشانگری و جدولکشی استاد بوده است
و آثار زیادی از وی در کتابخانۀ آستان قدس رضوی و کاخموزۀ گلستان
موجود است .در برخی اسناد سجع مهر مالحسین این گونه آمده است:
«صحاف کتابخانۀ مبارکه حسین» (سند شامرۀ  .)52983از مهمترین
کارهای مالحسین صحافباشی ،مرمت قرآنهای نفیس آسیبدیده بود.
قرآنهایی که اوراق آن پوسیده بود و کسی جرئت مرمت آن را نداشت
(مهدی عتیقی12 :۱۳۷۸ ،تا .)15از جمله مهمترین آثار مالحسین
میتوان به منونههای زیر اشاره کرد:
 .1مرمت و صحافی قرآن با رقم یاقوت مستعصمی؛ این قرآن
در سدۀ هفتم هجری کتابت شده و فتحعلیشاه قاجار آن را وقف
کتابخانۀ آستان قدس کرده است .در زمان تولیت مؤمتنامللک ،مالحسین
صحافباشی این قرآن نفیس را مرمت کرد .در ابتدای نسخه ،یک ورق
از اوراق فرسودۀ قرآن كه در اثر َم ّس و تالوت ،آسیب دیده است ،حفظ
شده تا ورق آسیبدیده با اوراق مرمتشده مقایسه شود (محمدرضا
فاضل هاشمی20 :۱۳۹۱،تا .)22مالحسین برای احیای این نسخۀ
وصالی ،قطّاعی ،حاشیه ،تذهیب ،کتابت و صحافی
بینظیر ،از فنون ّ

به استادانهترین شکل ممکن بهره برده است؛ وی برای نخستین بار در
تاریخ موفق شد هر ورق قرآن را به سه الیه (دو پوست و یک مغز)
تقسیم کند (محمدمهدی هراتی24 :۱۳۸۱،تا.)28
1
 .2مرمت قرآن کتابتشده توسط ابراهیم سلطان مربوط به سال
 827ق؛ این قرآن که در سال 1306ق به دستور رکنالدوله ترمیم و
وصالی شد ،شامل دوازده سوره است که به خط محقق و ثلث نگارش
ّ
و بر روضۀ من ّورۀ حرضت رضا(ع) وقف شده است (الهه محبوب
فریامنی 61 :۱۳۸۹،تا .)144
 .3مرمت قرآن کتابتشده توسط مالعالءالدین تربیزی در سال
1298ق؛ منت و حاشیۀ این قرآن توسط مالحسین صحافباشی با همکاری
احمد مذ ّهبباشی و ابوالقاسم خوشنویس ترمیم و بازنویسی شد .ابتدا
قسمتهای آسیبدیدۀ متامی اوراق قرآن که  444ورق است ،بهصورت
وصالی و بازنویسی و تذهیب
بسیار ظریف با کاغذ همرنگ دستسازّ ،
شده ،سپس این اوراق در حاشیهای به طول  52و عرض  36سانتیمرت با
کاغذ دستساز و همرنگ کاغذ اصلی ،منت و حاشیه و جدولکشی به
طال شده و در میلچهبندی هشتورقی ،شیرازهدوزی شده است (فاضل
هاشمی ،هامن) .مالحسین بابت مخارج و دستمزد مرمت این قرآن در

شوال 1297ق مبلغ چهلوچهار تومان و پنجهزاردینار از تحویلدار آستان
قدس دریافت کرده است (سند شامرۀ .)14909
 .4صحافی و تذهیب ادعیه به خط میرزا احمد نیریزی در سال
1285ق (سند شامرۀ .)۵۲۹۳۵
 .5مرمت و تذهیب ادعیه منسوب به خط امام سجاد در سال 1293ق
(سند شامرۀ  .)40875این قرآن در قطع بیاضی و شامل آیۀ  18سورۀ بقره
تا آخر قرآن است که  359ورق و جلد چرمی دورو دارد؛ بیرون جلد،
ساغری مشکی ترنجدار و درون آن تیامج ارغوانی است.
 .6مرمت قرآنهای منسوب به خط امئه در سال 1290ق (سند
شامرۀ .)10449
فرزندان مالحسین صحافباشی ،میرزانرصالله و میرزافضلالله ،نزد
پدر تعلیم دیدند و بهعنوان صحافباشی آستان قدس مشغول به کار
شدند .از جمله کارهای میرزافضلالله صحافباشی میتوان به مرمت و
صحافی قرآن متعلق به قرن دهم هجری اشاره کرد که علیرضا عباسی
آن را کتابت منوده است .مرمت و صحافی آن در سال 1315ق انجام
شده است .میرزافضلالله در جوانی بر اثر بیامری فوت کرد ،ولی
برادرش میرزانرصالله به کار ادامه داد .بعد از میرزانرصالله ،پرس بزرگش،
میرزامحمد که نزد پدر متامی فنون کار مرمت و صحافی را فراگرفته
بود ،به عنوان صحافباشی آستان قدس رضوی مشغول به کار شد
(محمدمهدی هراتی ۲۴ :۱۳۸۱،تا .)28اسنادی از پرداخت مواجب توسط
تحویلدار آستان قدس به میرزامحمد صحافباشی موجود است .اغلب
در اسناد از وی با عنوان «شیخمحمدبنمیرزافضلالله صحافباشی» یاد
شده است (سند شامرۀ 22235و .)53072
محمدحسین عتیقیمقدم ،فرزند میرزامحمد صحافباشی که
هامنند اجدادش هرن صحافی را نزد پدر خود آموخته بود ،قبل از سن
بیست سالگی عازم تهران شد و در خیابان پاستور کارگاه صحافی خود
را دایر کرد .این کارگاه تا امروز بر اساس سنت خاندان عتیقی به کار
خود ادامه داده است.

پانوشت
 .1ابراهیم سلطان ،دومین فرزند شاهرخ و گوهرشادآغا و نوۀ تیمور
است.
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