
هرن حّجاری  
در حرم مطّهر رضوی

چکیده

حّجاری از هرنهای به کاررفته در حرم مطّهر رضوی است. قدمت آثار سنگی 
باقی مانده از گذشته در حرم، به هشتصد سال می رسد. نام حّجاران یا 
سنگ تراشان در پای برخی کتیبه های قدیمی حرم درج شــده است. انواع 
متنّوعی از ســنگ در آرایه های هرنی و عنارص معامری حرم به کاررفته است. 
این روند تا کنون ادامه داشته و در دوران معارص بر تنّوع کارهای سنگی 
افزوده شــده است. این مقاله با استفاده از مصاحبه، اسناد، متون و تحقیق 
میدانی، ضمن بررســی اصطالحات مربوط به پیشۀ حّجاری در حرم مطّهر، 
ســیر استفاده از سنگ و فنون اجرای آن را در هرن و معامری این مجموعه 

مرور می کند. 
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حّجاری، در لغت به معنای سنگ تراشــی اســت )دهخدا، 
ذیل واژه(. حّجار، هرنمندی اســت که با تراشیدن و تغییر 
شکل دادن تخته سنگ های طبیعی، وسایل، مجموعه، 
لوحه و ابزارهای سنگی به وجود می آورد )بقیعی، 83(. 
بنا به اســتفاده از ســنگ در حرم مطّهر، این پیشۀ کهن 
در آستان قدس رضوی وجود داشته است. در اسناد، 
کتیبه ها و متون مربوط به حرم مطّهر، عالوه بر واژه های 
»حّجاری« )اعتامدالسلطنه، 391/2؛ سازمان کتابخانه ها، 
موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس، سند شمـ. 13058/8( و 
»حّجارباشی« )هامن، سند شمـ. 21165/35( اصطالحات 
مشــابه دیگری هم برای این هرن و حرفه به کاررفته 
است؛ ازجمله: »سنگ تراشی« )هامن، سند شمـ. 
32629/60( »سنگ تراش« )هامن، اسناد شمـ. 35720/11 
و 35398/17؛ اعتامدالسلطنه، 407/2(؛ »سنگ کاری« 
)سازمان کتابخانه ها...، سند شمـ. 35720(؛ »تَحجیر« 
)کتیبۀ ازارۀ دارالسعاده مربوط به 1290 ق(؛ »منبّت کاری« 
)ســازمان کتابخانه ها...، سند شمـ. 22846/3؛ کتیبۀ باالی 
ازارۀ غرفۀ شامل غربی صحن آزادی( و »منبّت کار« )کتیبۀ 

باالی ازارۀ غرفۀ شامل غربی صحن آزادی یا صحن نو(. 

امروزه اصطالح منبّت کاری را اغلب برای هرن برجسته کاری 
روی چوب به کار می برند، اّما در گذشته به فراوانی دربارۀ 
کارهای ســنگی، به ویژه هرن حّکاکی کتیبه ها روی سنگ 
هم استفاده می شده است. به هر روی، در گذشته برای 
مجموعۀ گوناگونی از کارهای ســنگی شامل بّنایی مانند 
کف سازی و مناکاری ساختامن ها تا تزیینی و هرنی و 
کاربردی در حرم مطّهر، متام این واژه ها به صورت کامالً 
مرتادف و بدون تفاوت معنایی خاص به کاررفته است 
)به عنوان مثال کاربرد واژه های »منبّت کاری« و »حّجاری« 
در توصیف کتیبه های حرم توّســط اعتامدالسلطنه: 2/ 

385، 391، 392 و 433(. 

حّجاران یا سنگ تراشان در کارهای ساختامنی حرم رشکت 
داشــته اند و فّعالیت آن ها در اسناد آستان قدس منعکس 
است )ســازمان کتابخانه ها...، ســندهای شمـ. 32357/3؛ 
35398/17؛ 35720(. تراش سنگ به صورت قطعات 
کوچک کاشی، که به آن »کاشی ســنگیه« می گفتند و 
در مناسازی به کار می رفته، یا آماده سازی و تراش مرمر 
و ســنگ های دیگر برای کتیبه ها و سنگ کاری کف ها، 
ازاره ها، اطراف پنجره ها و درها )هامن، ســندهای شمـ. 
32640/1، 35525/2 و 35639/4(، و ســاخت حوض و 
نهر )هامن، سند شــمـ. 35525/2 و 35972/7( توّسط 
سنگ تراشان انجام می شده اســت. در برخی کتیبه های 
سنگی حرم به هرنمندان سنگ تراش و در موارد زیادی به 
منبّت کار، که هامن حّجار کتیبۀ روی ســنگ باشد، اشاره 
شده اســت؛ ازجمله شمس الّدین بن استاد شیخ علی محّمد 
ســنگ تراش مشهدی در کتیبۀ محو شدۀ پایۀ راست ایوان 

طالی نارصی )اعتامدالسلطنه، 407/2(؛ ماّل علی اکرب، 
ابوالحسن بن صنیع التولیه و استاد غالم علی منبّت کاران 
کتیبه های ازارۀ صحن نو )پیامیش(؛ حســین بن محّمدتقی 
موسوی و سیدحبیب و ماّلقاسم در دیگر کتیبه های سنگی 
)جاللی، 109(. آستان قدس تا دورۀ پهلوی دوم حّجار 
دایمی و رسمی داشته )احتشام کاویانیان، 149( اّما در 
دورۀ جمهوری اسالمی، با گسرتده شدن کار ساخت و ساز 
و تغییر روش های اجرا، اغلب کارها به صورت پیامنکاری 
اجرا می شود و استادکاران متعّددی در مجموعۀ حرم 

مطّهر به کار مشغولند )داوری(. 

منطقۀ توس و شهر نوغان که بعداً مشــهد مقّدس نام 
گرفت، از گذشتۀ دور به داشنت انواع معدن سنگ و مردم 
آن به هرن سنگ تراشی شهره بوده اند. اّولین گزارش های 
سفرنامه نویسان و جغرافی نگاران بعد از اسالم در افزون 
بر هزار و صد سال قبل، به این نکته اشاره دارد )لسرتنج، 
416(. در این گزارش ها آمده که منطقــۀ نوغان معادن 
سنگ دارد )ابن حوقل، 169؛ حدودالعامل، 90( و مردم 
آن در تراشــیدن دیگ های سنگی ماهر هستند )مقّدسی، 
468(. نوشته های سده های اخیر از استمرار این صنعت 
و هرن نشان دارد. مثالً »فریزر«، سفرنامه نویس انگلیسی، 
در حدود دو سده قبل، از سنگ تراشان مشهد یاد 
می کند که محصوالت و ظرف های ساخت دست آن ها 
»در نظر اهالی ایران با قدر اســت و به هرجا می برند« 
)اعتامدالسلطنه، 2/ 321(. همچنین بازار سنگ تراشان از 
قدیمی ترین بازارهای اطراف حرم مطّهر و بخش مهّمی 
از بازارهای پرشــامر اطراف آن به شامر می رفت که تا 
دهه هــای اخیر برجا بود. در حال حارض هم محصوالت 
ســنگی، در شامر تحفه های شهر مشهد است )مّکی نژاد، 
201(؛ بنابراین، وجود معادن پر شامر سنگ و قدمت 
و استمرار پیشۀ سنگ تراشــی در این منطقه، موضوع 
حّجاری در حرم مطّهر را به عنوان یک هرن و پیشــۀ بومی 

مطرح می سازد. 

در گذشــته انواع سنگ مرمر و سنگ سیاه در شامر 
مشهورترین سنگ های منطقۀ توس و مشهد بوده و در حرم 
مطّهر هم به کار می رفته است )سیف الّدوله، 387 و 388(. 
حتّی »آملانی«، سفرنامه نویس فرنگی، حدود صد سال قبل، 
به سنگ های معروف به »سنگ زائر« اشاره دارد که توّسط 
خدمۀ حرم مطّهر به مکانی خاص منتقل می شد و بعداً 
در بناهای حرم از آن ها اســتفاده می کردند. این سنگ ها 
قطعاتی در انواع و ابعاد مختلف بود که اغلب، زائران از 
نقاط مختلف به ســوی مشهد روانه می کردند. نزد عامه 
چنین مشهور بود که سنگ ها خود حرکت کرده و برای 

آن ها کراماتی قایل بودند )آملانی، 132(.

در اسناد حرم مطّهر از سنگ سیاه )سازمان کتابخانه ها...، 

قسمتی از یک کتیبۀ سنگی در ازارۀ صحن آزادی 

با نام منبّت کار در پای آن: »منبّت مال علی اکرب 

منبّت کار« )1330 ق(. 

استفاده از واژۀ »تحجیر« در کتیبۀ سنگی دارالسعاده 

)1290 ق(: »وفّق بتحجیر هذه املکان...«



سند شمـ. 32357/4 مربوط به 1091 ق(، سنگ آهک 
)هامن، سند شــمـ. 35720/1 مربوط به سال 1158 ق( و 
سنگ مرمر )هامن، سند شــمـ. 35525/2 مربوط به سال 
1149 ق( که در قدیم به آن رُخام می گفته اند )دانش نامۀ 
دانش گسرت، 76/10( نام برده شده است. سنگ مرمر سبز 
الوان منطقۀ خاَدر شاندیز که از ممتازترین و زیباترین 
سنگ های مرمر است، تا سال های اخیر برای مصارف 
ساختامنی استخراج می شده است. در حال حارض در 
بسیاری از مناطق کوهستانی اطراف مشهد، از شامل تا 
جنوب، انواع سنگ های مرمر و »میکا« یا »تالک شیست« 
اســتخراج می شود )داوری( و در انواع کارهای ساختامنی 
و هرنی و تزیینی کاربرد فراوان دارد. نوع نرم تر سنگ 
میکا که به »هرکاره« معروف اســت، برای ساخنت ظروف 
و صنایع دســتی به کار می رود و نوع سخت تر آن معروف 
به سنگ سیاه برای کارهای ساختامنی استفاده می شود 

)رساقی نوغانی(. 

در حال حارض سنگ هایی که در بناهای حرم مطّهر و 
فضاهای وابسته دیده می شود، بسیار گوناگون و پرشامر 
است. سنگ های مرمر ازجمله سنگ خلج که نوعی سنگ 
چینی محلی مربوط به کوه های جنوب شهر مشهد با 
ترکیبی از رنگ های خاکســرتی فام دار است و به طور 
گسرتده استفاده می شود و معادن آن هم در اختیار 
آســتان قدس می باشد؛ مرمر شــاندیز، سیرجان، محاّلت و 
اصفهان، تراورتن و مرمریت ســیرجان، گرانیت یا سنگ 
خارا از معادن مشهد و بیرجند و سنگ سیاه. این سنگ ها 
به رنگ های مختلف، ازجمله ســفید، نباتی، لیمویی، 
کرم، عسلی، هلویی، پرتقالی، قرمز، سبز فیروزه ای، سبز 
انگوری و ســبز جنگلی، ابلق، خاکســرتی و مشکی وجود 
دارد. طرح ها و نقش های طبیعی مختلف ازجمله ابری، 
دانــه اناری، دانه یاقوتی و گل برفی در آن هــا دیده 
می شود. برخی از این نقش ها با بُرش هایی که در امتداد 
طرِح سنگ )تو راه( یا خالف آن )بی راه( می خورد، شکلی 
متفاوت پیدا می کند )داوری؛ آستان قدس دیروز و امروز، 
88، 97 و 150؛ ســازمان عمران حریم حرم...، 10، 16، 24، 
36، 42، 145؛ سیف الدوله، 387؛ امام، 90 و 439؛ سازمان 
کتابخانه ها...، سند شمـ. 101105؛ پیامیش(. به عنوان 
مثال سنگ های مرمر عسلی ازارۀ دارالحجه با استفاده 

از برش بی راه، نقشی متفاوت پیدا کرده اند )پیامیش(. 

هرن حّجاری با فنون مختلفی انجام می شــود. این فنون 
شامل برش و تراش انواع قطعات و صفحات سنگی پوشش 
سطوح؛ کنده کاری )نقش منفی یا فرورفته( یا برجسته کاری 
)نقش مثبت( کلامت و نقوش؛ معرّق سازی یا چفت کاری 
که با چیدن قطعات سنگی در کنار یک دیگر و ایجاد طرح 
و نقش صورت می گیرد؛ و همچنین مشبّک سازی است. 
در گذشته متام این کارها از برش ســنگ و صفحه کردن 

آن ها تا شــکل دادن و کنده کاری، با انواع کلنگ، تیشه، 
چکش و قلم های مخصوص، مانند تیشــۀ َهنگره و قلم 
نیم بُر صورت می گرفت؛ اّما اکنون اغلب مراحل استخراج 
و آماده سازی با دستگاه ها و ابزارهای برقی انجام می شود 

)داوری؛ رساقی نوغانی؛ اسامعیل آبادی؛ اوکین، 64(. 

سنگ در حرم مطّهر کاربردهای گوناگونی داشته و دارد. 
در گذشته که آماده سازی ســنگ دشوار بوده از آن کمرت 
استفاده می شده )پوپ، 166( اّما با پیرشفت های صنعتی 
دهه های اخیر و اســتفاده از فن آوری در آماده سازی 
و اجرای عنارص سنگی، استفاده از آن، بسیار بیشرت از 
قبل شده است. این عنرص پایا و محکم برای مقاصد 
ساختامنی مناسب و جّذاب است. از سوی دیگر، زیبایی و 
قابلیت شکل پذیری آن باعث شده تا برای مصارف تزیینی 
و آرایه ســازی هم به کار رود و عالوه بر این ها، در شکل 
دادن به عنارصی چون ســاعت آفتابی، حوض و سقاخانه 

استفاده شد. 

استفاده از سنگ در کف سازی فضاهای داخلی )تاالرها 
و رواق ها( و خارجی )صحن ها( حرم، در گذشته کمرت 
از امروز رواج داشــته و حتّی می دانیم که کف برخی 
فضاها مانند دارالحّفاظ، دارالضیافه و گنبد اللّه وردی خان 
تا همین دهه های اخیر با کاشی پوشیده بوده و بعداً 
سنگ فرش شده است )پوپ، 272؛ اعتامدالسلطنه، 
382/2؛ احتشام کاویانیان، 158؛ سدیدالسلطنه، 221(. 
در پنجاه سال اخیر کف سازی متام صحن ها و رواق ها با 
سنگ انجام گرفته و سنگ فرش بقعۀ مطّهر بارها تعمیر و 
تعویض شده که آخرین آن، مربوط به سال 1379 هـ . ش. 
و تعویض رضیح مطّهر بوده است )آستان قدس دیروز و 
امروز، 88 تا 101؛ عزیزیان، 29(. در حال حارض سنگ های 
کف بقعۀ مطّهر از مرمر ســبز چمنــی متعلّق به معدن 
نقدۀ کرمان اســت )داوری(. کف رواق ها و شبستان ها 
با بهرتین سنگ مرمر فرش می شــود و کف صحن ها و 
فضاهای باز نیز با اســتفاده از سنگ های خلج، گرانیت و 
سنگ سیاه آراسته می گردد. همچنین در کف سازی های 
دوران معارص عالوه بر چیدمان ساده و خفته و راسته، 
معرّق کاری سنگی و گره چینی های بســیار زیبایی با 
استفاده از رنگ های مختلف سنگ کار شده است. گنبد 
اللّه وردی خان، دارالوالیه، دارالحّجــه، کتابخانۀ مرکزی 
آستان قدس و صحن جامع رضوی از منونه های قابل ذکر 
در این باره است. شمسه ها و نقش های به کاررفته در 
فضاهای داخلی و رواق ها ریزنقش و در فضاهای وسیع 
صحن ها بزرگ تر است )پیامیش(. دربارۀ پلّه ها هم 
می توان گفت در دوران معارص، متامی پلّه ســازی ها با 
سنگ پلّه که ضخامت زیادی دارد، انجام می شود؛ اّما در 
گذشته از کاشی هم در پلّه سازی فضاهای درونی و حتّی 
بیرونی حرم استفاده می شده است )سازمان کتابخانه ها...، 

طرح حاصل از برش بی راه سنگ مرمر عسلی در 

ازارۀ دارالحجه

ازارۀ از میان رفتۀ بخشــی از دارالحفاظ، منبّت 

سنگ، دورۀ قاجار )ســازمان کتابخانه ها...، عکس 

شامرۀ 24641(



سند شمـ. 12597/1 مربوط به سال 1263 ش.؛ پیامیش(.

دربارۀ مناسازی فضاهای حرم و پوشش دیوارها می توان 
گفت اغلب در ازاره ها از ســنگ استفاده شده و در 
سایر مناسازی ها، به ندرت سنگ به کاررفته است. از 
معدود مناکاری های ســنگی در غیر از ازاره، می توان 
َحمیل کشی  سنگی و معرق های سنگِی زمینه، در بخشی 
از کاشــی کاری های مســجد گوهرشاد مربوط به دورۀ 
تیموری و نیز شمسه های معرّق سنگ در کاسه بندی آجر 
و کاشِی سقِف راهروی میان صحن جمهوری به بست 
شیخ بهاءالّدین، مربوط به دورۀ جمهوری اسالمی اشاره 
کرد )اعتامدالسلطنه، 434/2؛ پیامیش(. این شمسه ها از 
شاهکارهای هرن سنگ کاری است و در هر کدام از آن ها، 
1071 قطعه سنگ به کاررفته است )اســامعیل آبادی(. 
همچنین ستون های توپُر منای غرفه های صحن جامع 
رضوی که از سنگ چینی سیرجان است، و َهرِه های سنگی 
کارشــده در این صحن و برخی فضاهای دیگر، در این 
شامر قرار می گیرد )داوری؛ حقایق شیرین، 64، پیامیش(. 

در حال حارض به جز ازارۀ بقعۀ مطّهر و دارالسیاده، متامی 
ازاره های حرم از سنگ پوشیده شده اســت )پیامیش(. 
ازاره ها از مهم ترین محل های اســتفاده از سنگ و در 
شامر قدیمی ترین منونه های سنگی حرم است. قطعه ای 
به ابعاد تقریبی 50 در 90 ســانتی مرت از یک لوحۀ سنگی 
مربوط به ســال 615  هـ .ق در موزۀ آستان قدس وجود 
دارد که عبارت »امر به عبدالعزیز بن آدم« و تاریخ فوق 
به همراه نقوش تزیینی زنجیره ای ساده بر روی آن حّجاری 
شده و احتامل می رود در ازارۀ بخشی از حرم مطّهر نصب 
بوده است. قدیمی ترین ازاره های سنگی منصوب در حرم 
مطّهر قاب بندی های سنگی ازاره های کاشی  دارالسیاده 
و ازاره های مســجد گوهرشاد مربوط به دورۀ تیموری 
است )اوکین، 254(. تفاوت در گزارش های قدیمی با آنچه 
امروز وجود دارد، نشان می دهد که اصل سنگ های دورۀ 
تیموری باقی منانده و در تعمیــرات گوناگون، جایگزین 
شده )مثالً ر. ک. پوپ، 247(؛ اّما تزیینات به کاررفته در 
سنگ ها به هامن شکل قدیمی است. استفاده از سنگ در 
ازاره  که در دورۀ تیموری دیده می شود )اوکین، 130( در 
دورۀ صفوی و افشار دنبال شد. در اسناد اداری سال های 
مختلف به حّجاری و تعمیر سنگ ازارۀ مکان های مختلف، 
به ویژه ایوان ها اشاره شده است )سازمان کتابخانه ها...، 
سند شمـ. 4 و 32357/3 مربوط به سال 1090 ق ؛ سند 
شمـ. 35639/4 مربوط به سال 1149 ق(. حتّی ظاهراً ازارۀ 
کاشــی کاری برخی قسمت ها مانند مدرسۀ دودر، با سنگ 

جایگزین شد )اوکین، 337(. 

در دورۀ قاجار این سّنت ادامه یافت و ازارۀ بخشی از 
رواق ها نیز به همراه کف سازی ها از سنگ پوشیده شد. 

برخی از این ازاره ها با تزیینات هرنی زیبایی همراه بوده 
است )افضل امللک، 268(. در دورۀ پهلوی ازاره های سنگی 
کامکان رایج بود. ولی کمرت تزیینی در آن به کار می رفت 
و اغلب به صورت تخته  ســنگ های الوان بــدون کتیبه یا 
تزیین خاص اجرا می شد. ازاره های دارالرسور، دارالذکر و 
دارالزهد در این شامر است )آستان قدس دیروز و امروز، 
89، 96 و 109(. در دورۀ جمهوری اسالمی همین شیوه 
ادامه یافت، با این تفاوت که سنگ های به کاررفته تنّوع 
بیشــرتی دارند و از آن مهمرت این که در برخی قسمت ها 
تالش شــده تا ازاره ها ساده نباشد و آرایه هایی در آن ها 

ایجاد کرده اند )پیامیش(. 

آرایۀ ازاره های سنگی در دوره های تیموری و صفوی 
شامل نقوش هندسی مخترص )مثالً در ایوان مقصورۀ 
مســجد گوهرشاد، ر. ک. پوپ، 247( و به ویژه ستون های 
توکار تزیینی حّجاری شــده با طرح پیچک و پایه گلدان 
و رسستون های مقرنس دار است )مثالً در دارالسیاده و 
ایوان های رشقی و غربی صحن انقالب(. حّجاری یا منبّت 
ســنگ با نقوش گیاهی برجسته از آرایه های بسیار مهّمی 
است که در دورۀ قاجار، در فضاهایی چون دارالحّفاظ، 
توحیدخانه، گنبد حاتم خانی و فضاهای پشت رس و 
پایین پا به کار رفته است )افضل امللک، 168؛ سدیدالسلطنه، 
231؛ اعتامدالســلطنه، 517/2، سازمان کتابخانه ها...، سند 
شــمـ. 22846/3 مربوط به سال 1319 ق و عکس شامرۀ 
24641(. آخرین منونۀ منصوب این حّجاری ها در رواق 
توحید خانه باقی مانده است. این حّجاری ها با استادی 
و ظرافت بســیار، بر روی سنگ سیاه انجام شده، ولی 
رنگ آمیزی روی آن ها، از نفاســت و زیبایی شان کاسته 
است. در دورۀ جمهوری اسالمی، با استفاده از تکنیک 
معرّق و چفت کاری، نقش های هندسی گوناگونی در 
ازاره ها اجرا شده است. در ازارۀ رواق های دارالوالیه و 
داراالجابه، با استفاده از طیف های مختلف رنگی سنگ و 
نوارهای بســیار ظریف و باریک سنگ های سیاه و سفید، 
زیباترین گره های هندسی کند و تند نشانده شده که هر 
کدام شاهکار حّجاری به شامر می روند. همچنین ازارۀ 
رواق های دارالحکمه و دارالکرامه با چیدمان شطرنجی 
قطعات رنگی ســنگ مرمر، از جلوه های بدیع حّجاری 

دورۀ معارص است. 

در حرم مطّهر چند محراب حّجاری شده وجود دارد. تنها 
محراب ســنگی قدیمی حرم، متعلّق به مســجد گوهرشاد 
است که از سنگ مرمر ساخته شده و کتیبه هم دارد. 
البته این اثر در جریان تعمیرات دوران معارص به کلّی 
بازســازی شده است )ســیدی و دیگران، 46(. به جز این، 
چند محراب ســنگی در بناهای دورۀ جمهوری اسالمی 
ساخته شده است. دو محراب در رواق دارالوالیه وجود 
دارد که هر دو سنگی است. یک طاق منای محرابی که 

منبّت سنگ در ازارۀ توحیدخانه، دورۀ قاجار.

معرّق سنگ در ازارۀ دارالوالیه، 

دورۀ جمهوری اسالمی.



کتیبۀ احداثیه را در دل خود جای داده، در ضلع شاملی 
صحن قدس کار شده اســت. این محراب ها و طاق منا با 
اســتفاده از معرّق های سنگ الوان و بسیار زیبا و ظریف، 
گره چینی و با نقوش هندسی بسیار زیبایی آراسته 
شده اند. حتّی مقرنس های داخل طاق منای محرابی از 
ســنگ مرمر ساخته شــده و داخل آن ها چراغ تعبیه شده 
که شب ها جلوۀ خاّصی دارند. بخشی از محراب بزرگ 
ایوان ولی عرص در صحن جامع نیز از ســنگ مرمر سبز 

ممتاز ساخته شده است )پیامیش(. 

حوض ها و سنگاب های حرم مطّهر نیز از سازه های 
حّجاری شــدۀ این مجموعه  است. قدیمی ترین عنرص 
سنگی یافت شــده در حرم مطّهر، سنگاب عظیمی است 
که در انتهای سدۀ ششم هـ .  ق از سنگ سیاه مشهور به 
هرکاره ساخته شده )سنگاب خوارزمشاهی( و تا ابتدای 
سدۀ حارض در محلّی به نام ســقاخانه قرار داشت. این 
سنگاب از شاهکارهای هرن سنگ تراشی به شامر می رود. 
عالوه بر آن، سنگاب سقاخانۀ کنونی صحن انقالب که به 
دستور نادرشاه از هرات آورده شده و سنگاب سقاخانۀ 
صحن نو که اکنون در وسط حوض صحن آزادی قرار 
دارد، هر دو از سنگ یکپارچه است که با مهارت متام 
حّجاری شده و به صورت آبخوری بزرگی شکل گرفته اند. 
ساخنت حوض با دیواره های سنگی از قدیم رایج بوده 
)اوکین، 91( و در اســناد تاریخی آستان قدس، به ساخنت 
حوض های سنگی اشاره شده است )سازمان کتابخانه ها...، 
سند شمـ. 35525/2 مربوط به سال 1149 ق(. در حال 
حــارض متام حوض های موجود در صحن های حرم مطّهر 
از ســنگ ساخته شده است. اغلب این حوض ها به اشکال 
هندســی زیبا مانند چهار یا هشت گوش یا گل هشت پر 
طرّاحی شده و سازه های مرمری که به زیبایی حّجاری 
شده، به عنوان پایۀ چراغ یا گلدان های تزیینی در اطراف و 
یا میان آن ها قرار داده اند. حوض هشت پر مسجد جامع 
گوهرشاد از زیباترین حوض های حرم مطّهر می باشد که با 

سنگ خلج حّجاری و ساخته شده است )پیامیش(. 

ســقاخانه های صحن قدس و صحن جمهوری که هر 
دو مربوط به دورۀ جمهوری اســالمی است، از بهرتین 
منونه های کارهای ســنگی در حرم مطّهر می باشند. داخل 
سقاخانۀ صحن قدس متاماً از سنگ پوشیده شده و دیوارها 
و سقف آن معرّق کاری بسیار ظریفی از سنگ دارد. حتّی 
اشــکال گیاهی و کتیبه های ظریف آن هم سنگی است. 
سینی آبخوری های سقاخانه، ظرف های سنگی بسیار 
خوش تراشی است که روی آن ها، گل های تزیینی برجسته 
کاری شده است. منای داخل سقاخانۀ صحن جمهوری 
معرّق کاری از ترکیب سنگ و کاشی است. ستون ها، 
رسستون ها و حتّی طاق های تیزه دار دهانه ها نیز متاما با 

سنگ اجرا شده است )پیامیش(. 

برخی حفاظ پلّه ها و حصارهای کوتاه و بلند جداکننده 
در حرم مطّهر از سنگ ساخته شــده است. مشبّک های 
زیبایی که از کنار هم قرار گرفنت اضالع ســنگی، گره های 
هندســی زیبایی تشکیل می دهند، مانند آنچه در باالی 
طاق منای محرابی صحن قدس کار شده، و یا مشبّک هایی 
که از دل یک صفحه سنگ یک پارچه شکل گرفته و در 
آن، خطوط جداکنندۀ گره ها، به صورت نوارهای باریکی 
از سنگ ســیاه نشانده اند، از مهم ترین منونه های هرن 
حّجاری در حرم است. َدِر ورودی میان ایوان غربی مسجد 
گوهرشــاد و بست شیخ بهاءالّدین از دیگر منونه های 
نادر مشبّک سنگی در حرم مطّهر می باشد. اغلب این 
مشبک ها از سنگ مرمر ساخته شده اند. روی اغلب 
دریچه های هوای تعبیه شده در دیوارهای سنگی رواق ها 
نیز مشــبّک های سنگی ظریف نهاده اند. در فضاهایی که 
نیاز به دیوارک های جداکننده بوده، مانند بخش شــاملی 
رواق دارالســیاده و یا حریم مقابل ایوان های طال، از 
صفحات و پایه های سنگی کوتاه اســتفاده شده است 

)پیامیش(. 

از مهم ترین عنارص سنگی تزیینی در حرم مطّهر، کتیبه ها 
هستند. قدیمی ترین منونۀ کتیبه های سنگی حرم، کتیبۀ 
مرمرین محراب مســجد جامع گوهرشاد است که لوح 
اصلی آن به خط بایســنغرمیرزا بوده اســت. جز آن، 
کتیبۀ مدرســۀ باالرس را می توان نام برد که اکنون از میان 
رفته و مربوط به همین دوره است )اوکین، 153، 302(. 
کتیبه های سنگی خفنگ ایوان های غربی و رشقی صحن 
انقالب نیز از بهرتین منونۀ کتیبه های ســنگی دورۀ صفوی 
است که با خطوط ثلث و نستعلیق آن را نگاشته اند. 
کتیبه های سنگی دورۀ صفوی حرم مطّهر بسیار بیش از 
این بوده که از میان رفته است )احتشام کاویانیان، 207(. 
از دورۀ قاجار کتیبه های ســنگی پرشامری باقی مانده 
است. در این دوره رسم شد که باالی ازاره ها، ردیفی کتیبۀ 
سنگی، معموالً به خط نستعلیق کار کنند. این پدیده در 
برخی رواق ها مانند دارالسیاده، دارالحّفاظ، بقعۀ مطّهر 
و دارالّســعاده و حجرات صحن ها به فراوانی به چشم 
می خورد. نیز سنگ مزارات افراد معموالً کتیبه دارد که 
در برخی موارد، مانند سنگ قرب عباس میرزا که اکنون در 
موزۀ آستان قدس نگه داری می شود، کتیبۀ بسیار مفّصل و 
بزرگی است که ماهرانه در سنگ حّجاری و برجسته کاری 

شده است.

 از منونه های ویژۀ کتیبه های سنگی که با استادی متام 
حّجاری شده، کتیبه های ستون های تزیینی ازارۀ ایوان 
طالی نارصی در صحن آزادی است که درپایه های ایوان 
اجرا شــد )پیامیش(. در دورۀ معارص برخی کتیبه های 
احداثیــه مکان هایی مانند صحن قــدس، کتابخانۀ مرکزی 
آستان قدس و دانشگاه علوم اسالمی رضوی و کتیبۀ 

کتیبۀ حّجاری شــده توّسط شمس الّدین سنگ تراش 

در پایۀ ســتون تزیینی ســمت چپ ایوان طالی 

نارصی، دورۀ قاجار.

کاربندی مقرنس، معرّق و کتیبۀ سنگی در طاق منای 

محرابی صحن قدس، دورۀ جمهوری اسالمی. 



وقایعی چون عاشورای رضوی )منصوب در ایوان جنوبی 
صحن جمهوری( را از ســنگ تهیه کرده اند. تکنیک اغلب 
کتیبه های ســنگی به صورت برجسته کاری و در برخی 
موارد نادر مانند کتیبۀ دانشگاه علوم اسالمی رضوی 
به صورت کنده کاری حروف و کلامت است. اغلب کتیبه ها 
از سنگ مرمر، سنگ سیاه و گاهی از سنگ صابون تهیه 

شده است )جاللی، 107؛ پیامیش(. 
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