
چگونگی وقف آثار هرنی 
و بازســـازی حرم 

ــا)علیه السالم( در  امام رضـ
دورۀ شاه عباس اول )۱( 

برگرفته از کتاب شاه عباس و بازسازی ایران1

کتاب شــاه عباس و بازسازی ایران کتابی است که به مناسبت برگزاری 
منایشگاهی در موزه بریتانیا در سال ۲۰۰۹م و با همکاری موزه ملی ایران به 
چاپ رسید. نویسنده این کتاب شیال. ر. کنبی از محققان مشهور هرن دوره 
صفوی است که تا کنون چند تألیف از او به زبان فارسی ترجمه شده است. 
به طور کلی کتاب موردبحث در بردارنده پنج فصــل اصلی و بخش های 
فرعی، تصاویر کم نظیری از آثار هرن اســالمی ایران در ۲۷۳ صفحه است. 
محور اصلی کتاب شخصیت و اقدامات شاه عباس اول صفوی در گسرتش 
و توسعه چند شهر مهم ایران ازجمله اصفهان، مشــهد، قم، و اردبیل 
است. در این بررسی ها نویســنده به چگونگی ساخت، تعمیر و بهسازی 
مجموعه های معامری پرداختــه و در ضمن آن چگونگی وقف آثار هرنی 
هر یک را نیز بررسی کرده اســت. یکی از بخش های این کتاب مجموعه 
حرم امام رضا)علیه السالم( در مشهد است که نویسنده با استفاده از 
منابع تاریخی ضمن بررسی جایگاه شاه عباس در بازسازی مجموعه حرم 
امام رضا)علیه السالم( پس از حمله ازبکان از آثار هرنی وقف شده بر حرم 
در حکم شواهد تاریخی این بازسازی ها یاد می کند. نوشتار حارض ترجمه 
بخشــی از فصل مربوط به حرم امام رضا)علیه السالم( است که با برشمردن 
تفاوت آثار وقفی شاه عباس بر حرم امام رضا)علیه السالم( و مقربه شیخ صفی 
در اردبیل آغاز می شــود و سپس مخترصاً تاریخ حرم در دوره صفوی و نقش 
شاه عباس در بازسازی حرم مورد بررسی قرار می گیرد. بخش دوم آن که به 
معرفی و بررسی آثار هرنی این مجموعه می پردازد در شامرۀ آینده عرضه 

خواهد شد. )مرتجم(

شیال.ر. کنبی/ ترجمه نرگس سیبویه*
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نُســخ علمی و مذهبی ای که به سال 1۶۰۷ میالدی بر حرم 
امام رضا)علیه السالم( در مشهد وقف شد، به جایگاه حرم در 
مقام یک نهاد برتر شــیعی مربوط است. آثار وقفی ]مقربه 
شیخ صفی[ اردبیل و مشهد عالوه بر ماهیت در چگونگی 
وقف نیز متفاوت است. در حالی که »حکاک« یا جواهرسازی 
که کتیبه وقف را بر ظروف چینی ]حرم امام رضا)علیه السالم([ 
حک کرده، شــناخته شده است، هویت شخصی که کتاب ها 
را برای هدیه به مقربه شیخ صفی انتخاب کرد نامعلوم است. 
در مقابل، همه کتاب های وقفی شاه عباس به حرم امام رضا 
)علیه الســالم( در بردارنده وقف نامه ای است به خط عالمه 

روحانی، شیخ بهایی. )تصویر 1( 

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

سلطنت شاه عباس بر می گردد. 
 

حرم امام رضا)علیه السالم( پیش از سلطنت شاه عباس
در ســال ۸1۸م، علی بن موسی الرضا)علیه السالم(، امام 
هشتم شیعیان، در روستایی نزدیک مشهد امروزی، در 
استان خراسان واقع در شــامل رشقی ایران، به شهادت 
رسید. شیعیان معتقدند که خلیفه عباسی، مامون، دستور 
مسمومیت امام رضا)علیه السالم( را صادر کرد. از آنجا که 
امام رضا)علیه الســالم(، تنها امام مدفون در ایران است 
جایــگاه و مقام ویژه ای دارد. گرداگرد مقربه ]آن حرضت[، 
حرم و شهری بزرگ توسعه یافت. موقعیت جغرافیایی آن که 
بر مرز آســیای مرکزی، و دور از حرم دیگر امامان شیعی 
عراق و شهرهای مقدس مکه و مدینه است، دایامً زائرانی 

را از افغانستان و جنوب آســیا به ایران جذب می کند. 
مسلامنان شیعه و سنی جهت ادای احرتام به مشهد 
ســفر می کردند زیرا که او را از تبار محمد)ص( رسول خدا 
می دانند. تا زمان ظهور صفویان در قرن شانزدهم میالدی 
حرم متعلق به گروه مذهبی خاصی نبود؛ زائرانش از هر 
گروهی بودند. )فرهت، ۲۰۰۲: ۷۶( دست کم از اوایل 
قرن یازدهم میالدی واقفانی ســخاومتند حامی حرم بودند 
ازجمله آنان گوهرشاد همرس شاهرخ تیموری است که 
یک مسجد جامع به منظور گســرتش فضای حرم ساخت. 
در اواخر قرن 1۵میالدی مشهورترین وزیر تیموریان، امیر 
علی شیر نوایی، یک دارالحفاظ، یک داراملساکین، و یک 
صحن جدید ساخت که ادامه حامیت درباری مقامات 

سنی مذهب در حرم است.
در1۵۰۶م با فروپاشی سلسله تیموری، بخت از شهر 
مشهد برگشت. تا سال 1۵1۰م ازبکان، خراسان و مشهد 
را در دست داشتند. صفویان با شکست ازبکان حاکامِن 
جدیِد مهم ترین مرکز شیعی ایران شدند. با این حال 
مشــهد همچنان هدفی برای یورش ازبکان باقی ماند و 
همچنین اداره شهر و به تبع آن حرم امام رضا)علیه السالم( 
در طی قرن شانزدهم میالدی بین قدرت های آن زمان 
به تناوب دست به دست می شد. زمانی که حرم در اختیار 
صفویان بود در مقام یک مرکز مذهبی شــیعی شناخته 
می شد. )تصویر ۲( برخالف تصوف و اهمیت سلسله در 

آرامگاه اردبیل، روحانیان برجســته شیعی دوازده امامی 
جذب حرم امام رضا)علیه السالم( شدند. عالوه بر این یکی 
از علل ثبات حرم، تولیت دو خانواده ســید بود که این 
مقام را نسل به نسل حفظ می کردند. در قرن چهاردهم 
و پانزدهم میالدی تولیت حرم از افراط کاری های سیاســی 
اجتناب کرد و از یورش های ویرانگر رهایی جســت و بر 
تکریم خاندان پیغمرب همت گامشت.۲ با ظهور صفویان 
در قرن شانزدهم و استقرار شیعه به منزله مذهب رسمی 
ایران ازبکان حرم را همچون پایگاه صفویان، دشــمنان 

شیعی خویش، می نگریستند. 

تصویر 1. مقربه شیخ بهاء الدین عاملی، 

تاریخ وفات 1۶۲1 م، حرم امام رضا)علیه السالم(، مشهد.

تصویر ۲. منایی کلی 

از حرم امام رضا)علیه السالم(، مشهد.
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مروری بر اوقاف حرم در دورۀ صفوی
هامننــد مقربۀ ]شــیخ صفی[ در اردبیل حرم 
امام رضا)علیه السالم( به طور منظم در اطراف اتاق مقربه 
امام توسعه یافت. حتی در قرن چهاردهم یک رضیح 
چوبی نقره کوب از آرامــگاه حفاظت می کــرد که باالی 
آن قندیل های نقره آویخته بودند. )فرهت، ۲۰۰۲: ۶۸( ۳ 
امام رضا)علیه الســالم( را در کنار قرب هارون الرشید خلیفه 
عباسی به خاک سپردند. شهرت امروزه هارون از داستان 
هزارو یکشب است.4 هارون در سال ۸۰۹م در حین رسکوب 
یک شورش در خراســان از دنیا رفت. پس از ویرانی های 
تیمور در اواخر قرن چهاردهم میالدی/هشتم و اوایل نهم 
هجری حرم با درآمدهای حاصل از اوقاف، چند مدرسه، 
گنبد و شبســتان و صحن گسرتش یافت. )تصویر ۳(، ثروت 
انباشــته شده در حرم و شهر، توجه ازبکان غارتگر را جلب 
کرد به طوری که آنان در طی سال های 1۵4۸تا 1۵۷۰ق چهار 
بار به مشهد یورش بردند. )تصویر 4( در این زمان مشهد 

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

بود.
شاه تهامسب در سال1۵۳4م توبه کرد و در طی آن استقالل 
خویش را از طوایــف قزلباش اعالم کرد. آنان از زمان به 
قدرت رســیدن شاه تهامسب جنگ هایی برانگیخته بودند. 
او هزینه پوشش گنبد طالی بارگاه امام رضا)علیه السالم( را 
پرداخت و همچنین منارهای با روکش طال بنا کرد. پس از 
اینکه صفویان عراق را به عثامنی ها واگذار کردند جایگاه 
مشهد به منزله مقر اصلی زیارت شیعی برای ایرانیان 
تثبیت شد. زوار حرم امام رضا)علیه السالم( متایل دارند تا 
حد امکان به قرب امام نزدیک شوند و رضیح را ملس کنند و 
در آغوش کشند با توجه به تعداد فراوان این زائران رضیح 
چوبی نقره و طالکوب فرسوده می شد و مرتباً نیازمند 
تعمیر و تعویض بود. این امر فرصتی بود برای شاهان 
صفوی که با فرمان ســاخت رضیح برای آرامگاه جایگاه 
مذهبی خویش را بیشــرت تثبیت کنند. در سال 1۵۵۰-۵1 
شاه تهامسب گروهی را جهت ســاخت 1۶۶ لوحه طالی 
حکاکی شده با سوره »االنســان« جهت پوشاندن مقربه 
امام به کار گامشت. )کنبی، ۲۰۰۷: ۶۵( همچنین مهین 
بانو خواهر شاه تهامسب زندگی اش را وقف امور خیریه 
کرد. او که با نام »ســلطانم« نیز شناخته می شود، پنجره 
فوالد طالیی و طاق های  مرصع با سنگ های قیمتی را برای 
یکی از گنبدهای حرم سفارش داد. )اسزوپر، 1۹۹۵: ۲۵1( 
او همچنین مکرراً جواهرات، سالح و ظروف چینی را 
وقف بر حرم کرد. گامن می رود یکی از این ظروف چینی 
به جا مانده باشــد. از آن جواهرات چیزی به جا منانده و 
ظروف چینی محفوظ در حرم پس از قرن شانزدهم به 
حرم راه یافته اســت. یک ظرف چینی آبی و ســفید که با 
خوشــه ای انگور تزیین شده منونه کاملی است از اوایل 
قــرن پانزدهم که بر آن چنین نوشــته اند: »مهین بانو این 
ظرف را بر حرم رضوی وقف کرد«. نوشــته دیگری بر پایه 
ظرف نام شاه جهان امپراطور مغول و تارخ 1۰۵۳/1۶44ق 

را در بر دارد.
ابوالعأل سودآور که نخستین بار تصویر این ظرف را منترش 
کرد این سؤال را پیش می کشد که چگونه این ظرف چینی 
که بر حرم امام رضا)علیه الســالم( وقف شده بود هشتاد 
سال پس از مرگ مهین بانو از مجموعه سلطنتی مغوالن 
گورکانی هند رس در آورده است؟ )سودآور، 1۹۹۸: 1۲۸( 
در سال 1۵۹۰م مشهد از حمله یکی از شاهان ازبک 
آســیب جدی دید. او مدافعان شهر را تا حرم تعقیب کرد، 
ملتزمین حرم را کشــت، و گنجینه حرم را غارت کرد. به 
گامن فراوان این بشقاب در میان غنایم ازبکان بود که 

یک زمانی بین 1۵۹۰ تا 1۶44م به دربار مغوالن رسید.
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شاه عباس در سال 1۵۸۷م، سال به قدرت رسیدنش، چندان 
با مشــهد بیگانه نبود. او از هفت سالگی حدود نُه سال 
در خراسان زندگی کرده بود و آخرین سال از این دوره 
را در مشــهد گذراند. در این ســال که همراه محافظش 
مریدقلی خان روانه قزوین شــد تا سلطان محمدخدابنده 
را عــزل مناید، ازبکان در حال توطئه برای محارصه هرات 
بودند. اگرچه اشغال خراسان از سوی ازبک ها دوامی 
نداشت، میل به غارت و چپاول برای آنان عادتی ماندگار 
بود. غارت حرم امام رضا)علیه السالم( به سال 1۵۹۰ در 
قیاس با دیگر غارت ها بسیار مخرب تر بود. بنابر گزارش ها 
آنان عالوه بر رسقت گنجینه حرم و قتل عام مردم، به 
آرامگاه شاه تهامســب که در محوطه حرم بود بی حرمتی 
کردنــد. این عمل که اوج بی احرتامی به تبار صفویه بود 
جایگاه شاه عباس را در مقام حامی اجدادش تضعیف کرد. 
اما رسکرده ای که ازبکان او را جهت انتقال اســتخوان های 

شاه تهامسب به آسیای مرکزی گامشته بودند، استخوان ها 
را به طبس برد. شــاه عباس هم که مطمنئ بود آن ها را 
به اصفهان می آورند منایشــی برای استقبال از آن ها 

برپاساخت. )اسکندربیک، 1۹۷۸: ۷۰4( 
عالوه بر رضورت اقتصادی-سیاسی بازســازی خراسان و 
مشهد، احتامالً شاه عباس برای اداره حکومت رضورت 
اعاده حیثیت خاندانش در حرم را نیز احســاس کرد. 
رسانجام شاه عباس در حدود سال 1۵۹۰م آماده نربد با 
ازبکان شــد. اگرچه بزرگ ترین دشمنان ازبکش هر دو 
درگذشته بودند، ازبکان آماده دفاع از خراسان در برابر 
صفویان بودند. شاه عباس حیله ای اندیشید که براساس آن 
ازبکانی که در هرات بودند به نربد با فرهادخان کشــیده 

شوند.۵ نیرنگ شاه گرفت، و ازبکان شکست سختی 
خوردند. در ۲۹ جوالی 1۵۹۸م شاه عباس زیارت حرم 
امام رضا )علیه الســالم( را به جا آورد. هنگامی که شاه گنبد 
حرم را رؤیت کرد رس ســجده بر خاک نهاد و از رس شوق 
گریست. سپس با پای پیاده و بدون کاله به سمت حرم 
رهسپار شد. پس از امتام مراسم زیارت، دارایی های حرم 
را بررســی کرد و آن را در وضعیت بدی یافت؛ زیارتگاهی 
عاری از چلچراغ های طال و نقره. هیچ یک از اشیای 
وقفی حرم باقی منانده بود جز نردۀ طال گرداگرد آرامگاه. 

)اسکندربیک، 1۹۷۸: ۷۰4( 
شــاه عباس پس از سه روز مشــهد را ترک کرد اما به نظر 
می رسد که شامری از مالزمان غیر نظامی اش تا ماه محرم 
در مشهد باقی ماندند. رضاعباسی در یک نگاره مورخ 
دهم محرم یک زائر را ترسیم کرده اســت. )تصویر۶( 
برای هرنمندی که در کتابخانه شــاه عباس کارکرده بود 

خلوص و معنویت حرم امام رضا)علیه السالم( و تعداد و 
تنوع زایران می توانست تأثیرگذار باشد. نقاشی های او از 
زایران چیزی بیش از یک روز تابستانی گرم و غبارآلود 
خراسان را بیان می کند، او در آثارش یک شور و تفکر 
عمیقی را بیان می کند که زوار امام رضا )علیه السالم( در 
آن روزهای مقدس تجربه کرده بودند. همچنان که در 
توصیف زیارت شــاه عباس از حرم امام رضا )علیه السالم( 
در سال 1۵۹۰ یاد شد مراسم زیارت فقط بخشی از انجام 
وظایفش بود. او در این زمان خسارت ها و صدمات ناشی 
از ترصف ازبکان را برآورد کرد و جلساتی را با کارکنان 
حرم برگزار کرد. او چلچراغ ها، شمعدان ها، فرش ها و 
وسایل رسقت شده در زمان ازبکان را جایگزین کرد. یکی 

رضیحی که 
تصویر ۵. 

قرب امام رضا )علیه السالم( 

ت. 
را در برگرفته اس

حرم امام رضا )علیه السالم(، مشهد



از نفایس این دوره فرش زمینۀ الکی اصفهان است که اکنون در 
حرم نگهداری می شود و به نظر می رســد هدیه شاه عباس بوده 
اســت یا از فرش های مربوط به زمان مرمت حرم در سال 1۵۹۸ 
است. شاه تا سال 1۶۰1به تعمیر و بنای حرم پرداخت. در این 
ســال او همچون یک زائر با پای پیاده به حرم سفرکرد، سفری 
درحدود ۹۶۵ کیلومرت از اصفهان تا مشهد. به گفته اسکندربیگ 
منشی شاه و گروه کوچکی از درباریان در طی ۲۸روز به مشهد 
رسیدند که با پای پیاده حدود ۳۲کیلومرت در روز است. چارلز 
ملویل این سفررا ۶۶روز تخمین زده است. )ملویل، 1۹۹۶: ۲۰۸( 
اسکندربیک منشی سختی ها و مشقت های سفر شاه عباس را با 
هراکلیوس یکی از امپراطوران بیزانس که قسطنطنیه تا ارشلیم 
را با پای پیاده اما روی فرش هایی که از پیش گســرتده مقایسه 

کرده است. 
شاه عباس از دسامرب1۶۰1 تا مارس 1۶۰۲م را در مشهد گذراند. 
او در این مدت کمبودهای تزیینی و معامری حرم را بررسی 
کرد و وظایف دون مآبانه ای را از رس صدق و محبت انجام داد. 
افزون بر اهداء یک جفت دِر جواهرنشــان برای اتاق بقعه، 
گنبد آرامگاه را نیز زراندود کرد و به ساخت یک کتیبه به 
ارتفاع 1۰۶ سانتی مرت به عنوان یادبود زیارتش فرمود. این اثر را 
کامل الدین محمود یزدی در ســال ۷ -1۶۰۶/ 1۰1۵ از روی خط 
علیرضا عباسی ساخت. گنبد را با طال و الواح آجری زراندود 
مزین کردند در حالی که کتیبه ها ترکیبی از قطعات میناکاری 
شده با اسلیمی های سفید است. اگرچه به نظر می رسد که 
کتیبه های ثلث بر لوحه های میناکاری شــده آب کاری ]طال[ 
شــده، عکس های بازسازی گنبد در اواخر قرن بیستم نشان 
می دهد که این کتیبه ها درواقع، ورقه های طال اســت که حروف 
را به صورت مشــبک بریده و بر زمینه مینا کاری شده آن الصاق 
کرده اند. )تصویر ۸( این فن بدیع زمانی تأثیرگذار است که کتیبه 
بر زمینه رنگی از روی زمین متام و کامل دیده شود. استفاده از 
مینا در این دوره غیرمعمول اســت؛۶ درواقع، محققان جواهرات 
هندی معتقدند که در این دوره در ایران لعاب مینایی اســتفاده 
منی شد و جواهرسازان اروپایی در اواخر قرن شانزدهم و اوایل 
هفدهم آن را به هندیان شناساندند و پس از این زمان است 
که این فن به مناطق دیگر گسرتش یافت. )کینی، ۲۰۰1: ۶۲( 
استفاده وسیع از لعاب مینا در این بنا چنین می مناید که احتامالً 
یا صنعتگران هندی یا هرنمندان ایرانی آشــنا با این فن برای 
این امر به کار گرفته شده بودند. یک شمعدان ساخت الهور، 
که بر طبق کتیبه اش به سال 1۵۳۹بر حرم وقف شده است، 
شــاهد دیگری است از تبادل کاال با هند. در این دوره یک 
ابریق رسامیک منقوش با کتیبه در بردارنده نام محمدمعامر 
یزدی و یک ابریق فلزی ایرانی، هر دو شــکلی دارند که گویی 
از منونه های نخستین آثار مسلامنان هندی مشتق شده اند. 
مهاجرت شاعران، هرنمندان و صاحب منصبان ایرانی به هند 
در قرن شــانزدهم میالدی این فرض را پیش می کشد که تفکر و 
فرهنگ، غالباً از غرب به رشق ]از ایران به هند[ رفته است؛ این 
آثار هرنی و ســابقه روابط تجاری بین دو منطقه ثابت می کند 
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که شامر قابل توجهی از کاالها و آثار هرنی نیز از هند به 
ایران رسیده است. به عالوه هنگامی که سفیران امپراطور 
گورکانی هند و پادشاهان دکن هدایای سخاومتندانه ای را 
برای شاه عباس پیش کش می کردند، اشیاء کاربردی از آثار 

فلزی تا منسوجات در مشهد معامله می شد.
علیرضاعباســی عالوه بر کتیبه های بیرونی گنبد مرقد 
امام رضا)علیه السالم( کتیبه ای را به صورت الواحی از طال 
برای رضیح نوشت که هجده عدد از آن ها هم اکنون در 
موزه آستان قدس نگهداری می شود. بر خالف الواح دورۀ 
شاه تهامسب، آثار علیرضاعباسی ورقه های طالست که با 
آن متنی به خط نســتعلیق بر زمینه ای از کاشی به صورت 
نقش برجسته اجراکرده اند؛ سبک ظریف و گل داری که با 
شیوه زمان شاه عباس مطابقت دارد. علی رضاعباسی که 
از خانوادهای تربیزی بود ابتدا در قزوین خط ثلث را 
آموخت. پیش از پیوسنت به کتابخانه شاه عباس از سال 
1۵۹1 تــا 1۵۹۳م برای فرهادخان قرامانلو در خراســان 
و مازندران کار می کرد. اخیراً کتیبه ای در خراســان 
یافت شده است که کاتب نام خویش را »علیرضا« رقم زده 
است. او پس از پیوسنت به دربار شاه عباس لقب »عباسی« 
را برگزید.۷ او ندیم و مالزم شاه عباس بود و در سفر و 
حرض شاه را همراهی می کرد. علیرضاعباسی برای مهارت 
هرنی و وفاداریش به شــاه و در مقام رییس کتابخانه 
ســلطنتی مزد می گرفت. عالوه بر این کتیبه های مســجد 
شیخ لطف الله، مسجد شاه اصفهان را به دستور شاه 
نوشت. او همچنین یک نسخه قرآن و قطعات اشعاری 
را نیز کتابت کرد. نسخه قرآنی که به قلم زر نوشته است 
در کتابخانه حرم امام رضا)علیه السالم( نگهداری می شود.

شاه عباس در طول اقامت اش در مشهد )۲-1۶۰1( جدولی 
منطبق با درآمدها دایر کرد که براســاس آن از مردمی که 
آرزو داشتند در نزدیکی حرم امام رضا )علیه السالم( دفن 

شوند، بسته به محل دفن شان ]نزدیکی یا دوری از قرب 
امام[ هزینه ای دریافت می کردنــد. البته اعضای خاندان 
صفوی از پرداخت آن معاف بودند. درآمد این کار برای 
بازسازی بنا و هزینه روشنایی حرم اســتفاده می شد. 
دو تن از بلندپایه ترین شــخصیت های دوره شاه عباس، 
الله وردی خان و حاتم بیگ اردوبادی آرامگاه هایی نزدیک 
مقربه امام ســاختند. حاتم بیگ در سال 11-1۶1۰ از 
دنیا رفت و الله وردی خان تا ســال 1۶۷۳م هامن سالی 
که ســاخت آرامگاهش خامته یافت در قید حیات بود. 
براســاس گفته فرهت کتیبه های مقربه الله وردی خان 
احادیثی است که بر اهمیت زیارت آرامگاه  امام رضا 
)علیه الســالم( تأکید می کند. ظاهراً شاه عباس این عقیده 
دورۀ تیموری را احیا کرد که می گفتند: »زیارت مشهد در 
عید قربان ثواب سفر حج را دارد« . )فرهت، ۲۰۰۲: 1۹۸( 
درحالی که عموماً این عقیده را پذیرفته اند که شــاه عباس 
متام کتاب های عربی اش ]مذهبی[ را در ســال ۸-1۶۰۷ بر 
حرم امام رضا)علیه الســالم( وقف کرد؛ وقف نامه هایی که 
شیخ بهایی برای این موقوفات نوشته جریان دیگری را 
فاش می کند. این وقف نامه به جای اینکه تاریخ 1۶۰۷-۸ 
داشته باشد، تاریخ 1۵۹۹م/1۰۰۸ق و 1۶۰۰م/1۰۰۹ق را 
در بر دارد. شیخ بهایی در زمرۀ افرادی بود که شاه عباس را 
در سفرش به مشهد در سال 1۵۹۸م همراهی کرد. به نظر 
می رسد او از تابستان 1۵۹۸م چند ماهی در مشهد ماند، 
چراکه علام و سادات برای حضور در مکتب خانه ای که در 

حرم دایر کرد عالقه نشان می دادند.
 ]شیخ بهایی[ افزون بر نوشنت وقف نامه های سال 1۵۹۸م، 
ظاهراً پیش از ترک اصفهان در انتخاب کتاب هایی که باید 
به حرم امام رضا )علیه الســالم( وقف می شد، دست داشت. 
مهم این اســت همه نُسخ وقفی از سوی شــاه عباس 
از رس عشق و ارادت او به چهارده معصوم به حرم 

تصویر ۸. هرنمندی در حال تعمیر 

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

اینجا هرنمند ورقه های طالی کتیبه را بر

ب میکند.
صفحات میناکاری شده بر دیوار گنبد نص



)تصویر1۰(. 

زائر سالخورده

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

مرکب روی کاغذ؛ ابعاد: ۵× ۹/۷ س.م

)1۹۲۰.۰۹1۷.۰.۲۷۹ ME( موزه بریتانیا

امام رضا)علیه السالم( تقدیم گردید. هامن طور که مک 
کینسنی پیشنهادکرده است احتامالً اسکندر بیک منشی 
در ذکر وقفیات سال ۸-1۶۰۷م دو یا سه وقف جداگانه را 

یکی کرده است. )مک کینسنی، 1۹۸1: ۳-1۸۲( 
شاه عباس در سال 1۶1۲ م برای دهمین بار حرم را زیارت 
کرده و در طی آن فرصت کافی برای تحلیل و بررســی 
نیازهای معامری مجموعه را داشت. او در این سال بود 

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

داد که هنوز هم برقرار است. )تصویر۹( 

گسرتش صحن ها و تدارک آب هامن چیزی است که زائر 
بدان نیازمند بود و همین امر حرم را مهیای پذیرش شامر 
زیادی از زائران کرد. هامنطور که چارلز ملویل می گوید 
حامیت سلطنتی از حرم امام رضا)علیه السالم( به گامن 
فراوان یک جنبه اقتصادی نیز داشــت. )ملویل، 1۹۹۶: 
1۷ - ۲1۶( تشــویق زوار برای مسافرت به مشهد به جای 
مکه، مزیت منع خروج طال از ایران را به همراه داشــت، 
همچنین رسمایه گذاری در بازســازی حرم به احیاء اقتصاد 
منطقه کمک کرد. منطقه ای که از یورش هــای ازبکان 
آسیب فراوان دیده بود. مشهد محلی تجاری ملی بر مسیر 
جاده رشق وغرب از هندوستان بود. پس متام طرح های 
زیربنایی مانند کاروان رساها، بازرگانان را نیز بهره مند 
ساخت. برخالف اردبیل، مشهد در جذب میلیون ها زوار 
موفق بوده است. حرم امام رضا )علیه السالم( وسیع تر 
و شهر آبادتر شده است. اگرچه شاه عباس از مرمت و 
آبادانــی حرم در جهت اهداف سیاســی اش بهره گرفت. 
موقوفات و برنامه ریزی اش برای شــهر زمینه ای برای 
جلب ســخاومتندان و واقفان و به تبع آن تداوم حامیت 
از آبادانی حرم فراهم کرد. پایان تســلط صفویان چیزی 
از اهمیت حرم نکاست زیرا جایگاه امام رضا)علیه السالم( 
نزد مردم بسیار واالتر از حقانیت سیاسی شاهانی بود که 
می کوشــیدند با انتساب خاندان خویش به امئه جایگاهی 
برای خویش دست و پا کنند. هآمن قدر که جریان عمومی 
ایران به ســوی شیعه گری پیش رفت زیارتگاه های عمده 
جهت ارضای نیازهای مذهبی مردم در تأیید رشیعت و 
در پس آن تأیید ادعای تبار مذهبی شــاهان به خدمت 

گرفته شد. 

منونه ۱
 پیش از آنکه شاه عباس مشهد را از تسلط ازبک ها در سال 
1۵۹۸ دربیاورد، هرنمندان دربارش، زوار، شیخ ها و دراویش را 
برای گنجاندن در مجموعه های نقاشی و خط ]مرقع[ نقاشی 

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

در دهه آخر قرن شانزدهم میالدی/ دهه نخست قرن یازدهم 
هجری سبکی در نگارگری ایران گسرتش یافت که به برخورد 
خوشنویسانه با خط تأکید داشت. در این تصویر کوچک از 
زائر ناشــناس با تغییر ضخامت خطوط نقاش کوشیده است 
حجم و حرکت ردا را به ببیننده القا کند. سایه ها با خطوط 
هاشوری و گاه نقطه گذاری و چین های عاممه و انتهای شال 
با حرکت رسیع قلم منایانده شده است. علیرغم اندازه کوچک 
تصویر نقاش طیف وســیعی از رنگ ها را ترکیب کرده است. 
از صخره های قرمز در پس زمینه تا دو درجه قهوه ای مایل به 
زرد برای شالگردن و ردا و تیره روشنی های سفیدی عاممه. 
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شامر زیادی از نقاشی های این سبکی از هرنمندان ناشناس 
به جا مانده است که تأثیر سبک رضا عباسی و صادقی بیک 

افشار را نشان می دهد.
زیارت امام رضا)علیه الســالم( نزد ایرانیان متوقف منی شد. 
اگرچه حمله ازبکان در ســال های 1۵۸۹ تا 1۵۹۸م گاه این 
اشتیاق را کم می کرد، آن را متوقف نکرد. پیکره های خمیدۀ 
تنها در رسزمینی بایر افراد خلوت گزیده را که مشــقت های 
سفر با پای پیاده تا حرم امام رضا )علیه السالم( را مشتاقانه 
تحمل می کنند نشان می دهد. به رغم عالئم نشان دهنده سن 
پیکره طرز ایستادن، ریش بلند و پیشانی چروکیده و چشامنی 
که بر نقطه ای فراتر از تصویر متمرکز شده است در دهه دوم 

قرن هفدهم میالدی/ یازدهم هجری دستخوش تغییر شد. 
در چهره نگاری درباریان جوان سبک صورت نگاری، طیف 
رنگی، پارچه ها همگی بازتابندۀ ســبکی نو در قوس های 
تند و فرم های سنگین تر و نیم تنه ها و شلوارهای زربفت و 
سیمین است. در طراحی های شیخ های پیر و دراویش، از 
خطوط ضخیم تر و قوســدار مانند آنچه زیر ران پیکره است 
و ضخیم به نظر می رسد استفاده کرده است. در طراحی این 
دوره عالقه به فرم های بیضوی و وزین منایش یافته اســت. 
احتامالً این طراحی را برای تقدیم به کسی در شب نوروز 
در نظر گرفته اند. از سه قلم و دوات و کتابی که کنار پیکره 
است می توان حدس زد که او کاتب است.۸ صورتش به اثر 
دیگری از رضا به تاریخ 1۶۲۲م شــباهت دارد و به طور کلی 
چنین می مناید از ســال 1۶۲۰م او گروه زیادی از تصاویر 
مردان ریش دار را چنین شکل داده است. علیرغم ویژگی های 
متامیزکننده آثار به گامن فراوان بینی عقابی شکل، ابروهای 
نامرتب، و ریش هایش منونه ای است از یک پیکره آرمانی که 
بــه عرفا و اهل ذوق مرتبط می شــود. نفوذ نگاه و محکمی 
انگشتان خمیده اش در دستی که به سمت رسش آورده نشان 
دهندۀ بینش و هوشیاری ویژه ای اســت که از ویژگی های 
معمول چهره نگاری افراد سالخورده در آثار رضا عباسی است.

در سال 1۶۲۶م شاه عباس شش ماه در عراق بود و از بغداد 
در مقابل عثامنیان دفاع می کرد. اگرچه ممکن است او در 
این سفر نقاشانش را نیز با خود برده باشد، بعید می مناید رضا 
عباسی که در این زمان چهلمین سال فعالیتش است همراه 
شاه در منطقه جنگی بوده باشد. بلکه به نظر می رسد او در 
اصفهان مانده و طیف وسیعی از مردم، از جوان ها و مرفهین 

تا دراویش و عرفا را به تصویر می کشید است.

)تصویر1۰(. 

زائر سالخورده

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

مرکب روی کاغذ؛ ابعاد: ۵× ۹/۷ س.م
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منونه۲
این قرآن در قرن نهم، پیش از پیدایش کاغذ در خاورمیانه 
بر پوســت نوشته شده است. گفته اند دست نوشته از 
مجموعۀ شــاه عباس دوم – بزرگ ترین نوۀ شــاه عباس 
اول- بیرون آمده است. ممکن است او این قرآن را 
از دارایی خاندان صفوی از ده ها سال پیش به ارث 
برده باشد. هامن طور که قرآن های محفوظ در حرم 
امام رضا)علیه السالم( شــهادت می دهند خاندان صفوی 
در جمع آوری و مجموعه داری قرآن ها به اندازه 
ظــروف چینی فعال بودند. بــا این حال انگیزۀ آن ها برای 
جمع آوری قرآن های اولیه متفاوت بود از عالقه شــان به 
جمع آوری ظروف چینی. در حالی که ظروف آبی و سفید 
زیبا و جذاب دانســته می شدند و تاریخ شان به ندرت به 
پیش از قرن پانزدهم میالدی می رســید، برخی از قرآن ها 
که به امئه اطهار منسوب بودند نه تنها کمیاب بودند 
کــه ادعای صفویان مبنی بر حقانیت امئه بر والیت پیامرب 

صحه می گذاشت. )بلر، ۲۰۰۶: 1۰۲( 
وقف شاه عباس بر حرم امام رضا )علیه السالم( در سال ۸ -1۶۰۶ 
شامر زیادی از قرآن های اولیه را در بر می گرفت. احتامالً 
شیخ بهایی، باالترین مقام مذهبی کشور شاه عباس را 
بــرای وقف این آثار راهنامیی کرد. در حالی که در منت 
وقف نامه ها شاه را در اینکه متام آثارش را به حرم تقدیم 
کرده است ســتایش کرده اند درواقع، این موقوفات تنها 
گزینشی از همه مجموعه آثار شــاه بوده است و ظاهراً 
شاه برخی را برای خودش نگه داشت، شاهد آن نسخه ای 

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

و اســتفاده ناقص از نقطه است. حروف خط کوفی در 
قرن هفتم میالدی/ اول هجری همراه بــا خط مدوری 
که برای اســتفاده های عادی و اداری بود توسعه یافت. 
اگرچه نامش برگرفته از نام شهر کوفه، شهر بنا شده به 
دست مسلامنان در سال ۶۳۸م در عراق است، به گامن 
فراوان مأخذ اصلی آن هامن جایی اســت که اول بار 
قرآن برای تازه مسلامنان نســخه برداری شده بود. قرآن 
کامل این چنینی دربردارنده ســی بخش است که این یکی 
از آنهاست. اواخر قرن شانزدهم میالدی/ دهم هجری 
قرآن های منسوب به امام علی)علیه السالم( به تعدادی 
بود که قاضی احمد قمی نویســنده کتاب تاریخ خطاطان 

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

ننوشته« . )قاضی احمد، / مینورسکی، 1۹۵۹و4 - ۵۳( 
اگرچه قاضی احمد اظهار نکرده اســت که قرآن های 
منســوب به آن حرضت را که از آن ها یاد کرده متعلق به 
شــاه عباس است، ولی ممکن است یکی از آن ها همینی 
باشــد که شاه عباس به حرم رضوی اهدا کرده است. او 
همچنین از نســخه ای متعلق به شــاه طهامسب یاد کرده 
که به دست امام حسن)علیه السالم( نسخه برداری شده 
اســت. ممکن است این هامن نسخه محفوظ در مشهد 
باشــد که رقم امام حسن)علیه السالم( دارد. )گلچین 

معانی، 1۳4۷: ۸ - ۷( 
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منونه ۳
شانزده سطر خط کوفی نوشته شده بر این برگ قرآن از 
اواسط سوره ششم، آیه 1۰۰ تا آخر آیه 1۰۸ را در برمی گیرد 
که در انتها به رقم حسین بن علی)علیه السالم( ختم می گردد. 
منت را با چهار جدول حاشیه ای به رنگ آبی و قرمز که بعداً 
به نسخه افزوده شده، قاب بندی کرده اند. چپ، راست و 
پایین جدول جای پنج مهر و چهار یادداشت کتاب داران 
به چشم می خورد. دو یادداشت به طرز خوانایی تاریخ 
1۰۵۲ق/۳ - 1۶4۲م و 1۲1۳ق/۹ - 1۷۹۸م دارد و یکی از 
نوشته های کتاب داران نشانه عددی 1۹1 را دارد که احتامالً 
به 1۰۹1ق/1- 1۶۸۰م یا 11۹1ق/ ۸-1۷۷۷م بر می گردد. در 
یک صفحه از قرآنی منسوب به امام رضا)علیه السالم( در مشهد، 
مهرها بر ارزش و اهمیت نسخه دست نوشته های مرقوم امامان 
شیعه گواهی می دهد. )گلچین معانی، 1۳4۷: ۲1-1۷( با این 
حال مشکالت مربوط به تاریخ گذاری دربارۀ نسخه های 
مربوط به قرون هفتم تا نهم میالدی/ اول تا ســوم هجری 

احتامل ارتباط این نسخه ها با امئه را رد می کند.
بررســی دقیق نسخه ها نشان می دهد آخرین خط که 
دربردارندۀ سیزده واژۀ نخست آیه 1۰۸ از سوره شش 

است کلامت »کتبه حســین بن علی« به پیکر اصلی نسخه 
افزوده شده است. به عالوه در نسخۀ محفوظ در مشهد 
رقم »امام علی بن موسی الرضا« پنج رضب مهر و دو 
توضیح به خط نسخ در نوار باریک پایین صفحه پس از 
آیات با خطوط حاشیه ای دیده می شود. از بررسی منت 
هر دو قرآن مشــهد و این نســخه این سؤال همچنان باقی 
می ماند که امام این نسخه را چه زمانی رقم زده و مهرها 
کی به آن افزوده شــده است؟ در حالی که جزوهای قرآن 
مشهد که دربردارنده نام »علی بن ابی طالب)علیه السالم(« 
یا »امام حسین)علیه السالم(« است در سال۶۰-1۵۹۹م / از 
سوی شاه عباس وقف شده، جزو قرآن امام رضا)علیه السالم( 
در۲۰ - 1۹1۹م از سوی محمدرضا شاه پهلوی وقف شده است. 
خصوصیات و تنظیم برگه قرآن مرقوم امام رضا)علیه الســالم( 
بسیار به نسخه منسوب به امام حسین)علیه السالم( شبیه تر 
است تا نسخه وقف شده شاه عباس به حرم. بدون بررسی 
و تحقیــق دقیق و کامل از هردو صفحه تنها می توان حدس 
زد که رقم امامان همراه با مهرها زمانی بین قرن هفدهم/ 
یازدهم هجری و بیستم / سیزدهم هجری به نسخه ها افزوده 

شده است.۹

)تصویر1۲( 

ک جزو قرآن 
صفحه ای از ی

ده برگ و شانزده سطر در هر صفحه

عراق، قرن نهم میالدی/ سوم هجری
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۸ . سود آور )1۹۹۲: ۲۶۹( او را به سبب شباهت به تصویر 
درویشی به نام غیاث سمنانی که رضا یک سال پیش کشیده 
بود درویش خوانده است. با این حال ریش غیاث خاکسرتی 
رنگ می مناید و صورتش متفاوت از این تصویر کشیده شده 

است
۹. مهرهای نســخه مشهد تاریخ ندارد.که حاکی از آن است 
رقم و رضب مهر در اواسط قرن سیزدهم / اوایل بیستم به 
نســخه افزوده شده است. با در نظر گرفنت این واقعیت که 
آخرین ســطر از سوی صفویان رضب مهر نشده و آخرین 
مهرها بســیار از تاریخ وقف فاصله زمانی دارد رقم بایستی 
در اوایل قرن بیستم /قرن سیزدهم به نسخه افزوده شده 
باشــد. با این حال، آیات نسخه به وسیله نقطه هایی از هم 
جداشده که مطابقت دارد با نســخه ای که طبق تحقیق 
دروش )1۹۹۲: ۳۶( منسوب به عثامن خلیفه سوم است. 
)زین الدین، 1۹۶۸: ۲1( حال باز با توجه بــه اینکه این 
امضاها اعتباری ندارد ســوال دیگر این است که آیا متام 

برگه ها بی اعتبار است؟


