
اهّمیت تاریخ شفاهی 
در مستند سازی تاریخ هرنی 

اماکن متربّکۀ آستان قدس رضوی 

چکیده:
تاریخ شفاهی اهّمیت زیادی در مستندسازی تجربیات کاری دارد خصوصاً در زمینۀ هرن، 
چرا که بسیاری از ویژگی های کار هرنی را منی توان در قالب اسناد مکتوب به تصویر کشید. 
آرشیو تاریخ شفاهی مدیریت امور اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی در بیش از یک 
دهه فّعالیت خود توّجه ویژه ای به آســتان قدس رضوی و موضوعات مرتبط با آن داشــته 
است. یکی از این مباحث که جایگاه ویژه ای در آستان قدس و علی الخصوص اماکن مترّبکه 
دارد مســألۀ هرن و هرنمندان است. مجموعۀ اماکن مترّبکه که حاصل کار عالقه مندان و 
ارادمتندان حرضت در دوره های مختلف تاریخی اســت، موزه ای بی نظیر از انواع هرنهای 
اســالمی است که نظیر آن را کمرت می توان پیدا منود. در آرشیو تاریخ شفاهی پروژه ای برای 
هرنمندان مشهد و آستان قدس تعریف شده که در طی آن سعی می گردد تا با مصاحبه 
و مستندسازی میدانی ضمن ثبت اطاّلعات شــخصی آنها، تجربیات کاری شان نیز جهت 
نگهداری برای آیندگان به آرشیو سپرده شود. این پروژه که در چندسال گذشته ادامه پیدا 
کرده، تبدیل به یکی از منظم ترین برنامه های تاریخ شفاهی در ایران در زمینۀ مصاحبه با 
هرنمندان شــده است. در ادامه، تعدادی از مصاحبه ها که با معامران قدیمی آستان قدس 
رضوی انجام شده مورد بررسی قرار می گیرد. اطاّلعاتی که از داده های تاریخ شفاهی در 
این باره به دست آمده در جای دیگری ثبت نشده است و در نهایت از یک مصاحبه مطالبی 

به صورت گزینشی نقل می گردد.

ابوالفضل حسن آبادی*

* دکرتای تاریخ محلّی و مدیریت امور اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی



پروژۀ تاریخ شفاهی هرنمندان آستان قدس رضوی

پروژۀ در حال انجام در آرشیو تاریخ شــفاهی به 
لحاظ ماهیت اسالمی و ارتباط با یک مکان مذهبی حایز 
اهّمیت است؛ زیرا آثار به جای مانده در حرم مطّهر عالوه 
بر ارزش معامری، نگاه دینی و آرمانگرایانه نیز دارد که 
می تواند از راه تاریخ شفاهی منتقل گردد. رشح حال شیء 
یا بنا و معامری که به ســاخنت آن اقدام کرده داستانی 
اســت که روایت آن از طریق تاریخ شفاهی ممکن است. 
این پروژه می تواند منونه ای کامل از به تصویر کشــیدن 
تجربیات کاری هرنمندان و عشــق و عالقۀ آنها به بارگاه 
حرضت رضا)علیه الّسالم( باشد که تجلّی آن در آثار هرنی 

ایشان به منایش در آمده است.
مهم ترین ارزش هــای اطاّلعاتــی مصاحبه های هرنی 

دربارۀ آستان قدس عبارتند از:
- مستند ســازی تاریخ معامری اماکن مترّبکۀ آستان 

قدس در دورۀ معارص
- اسامی معامران و کارگران در صد سالۀ اخیر

- ارایــۀ تجربیات کاری در زمینــۀ تخّصصی مصاحبه 
شونده

- ارایۀ توضیحاتی دربارۀ هرنهای به کار رفته در اماکن 
مترّبکه

- معرّفی ابزار و وسایل به کار گرفته شدۀ معامری 
در گذشته

- نقش مذهب و اعتقادات مذهبی در ســاخت و 
سازهای اماکن مترّبکه

- ارایۀ اطاّلعاتی دربارۀ صاحب منصبان اداری و مرتبط 
با مصاحبه شوندگان

در مجموع دراین پروژه حدود ۱۲۰ ســاعت مصاحبه 
با ۳۶ نفر از هرنمندان آستان قدس رضوی در زمینه های 
مختلف مانند کاشی کاری، آیینه کاری، خطّاطی، معامری 

و... انجام شده است.
در ادامه گزیده ای از مصاحبه با اکرب عباس نژاد، 
از کاشــی کاران قدیمی آستان قدس به طور خالصه آمده 
اســت. وی متولّد سال ۱۳۰۶ش. در کرمان است که بعد 
از فوت مادر به همراه خانواده به مشــهد مهاجرت منود. 
از سال ۱۳۲۲ وارد فنون معامری آستان قدس گردیده، از 
محرض اساتید معامری از جمله آقایان خوشدست، آفرنده 
و دیشیدی استفاده منود. عباس نژاد از معدود کاشی کاران 
باقی مانده از نسل قدیم در ایران است که هرن خود را 
بعد از بازنشســتگی در کارگاه قدیمی اش ادامه داد. وی 
در خارج نیز هرن خود را گسرتش داده و در مالزی کارهای 
باارزشــی را در زمینۀ کاشی کاری اسالمی انجام داده است 

)حسن آبادی،۱۳۸۰(.

گزیده ای از مصاحبه با اکربعباس نژاد

زمانی که شام وارد کارگاه کاشی پزی شدید، کارگاه در 
کجا قرار داشت؟ 

زمانی که ما وارد کارگاه شدیم کارگاه کاشی پزی در 
مدرسۀ میرزا جعفر بود که طاّلب را از آن جا بیرون کرده 
بودند )ســال۱۳۲۲ش.( ما هم رفتیم هامن جا به شاگردی 

وارد کار شدیم.

درآن زمان چند نفر در کارگاه مشغول کار بودند؟ 
تقریباً سه کارگاه کاشی ســازی وجود داشت، یکی 
هفت رنگ سازی بود، یکی هامن استاد ما بود که کاشی 
جســمی درست می کرد، یکی هم احمد بلندی بود که او 
فوت کرده است -خدا بیامرزش -، یعنی حاج یوسف هم 
فوت کرده، این سه تا کارگاه کاشی سازی در مدرسۀ میرزا 
جعفر بود. توی اتاق های مدرسۀ میرزا جعفر آسیاب دستی 
کار گذاشــته بودند، رنگ ها را با دست می ساییدند کنار 
کوره ها هم آســیا بود که سنگ سلیس را با آسیای دستی 

می ساییدند و برای خشت استفاده می شد.

در مورد وسایل و ابزاری که در کارگاه استفاده می شد 
توضیحاتی بفرمایید؟ 

ایــن مصالح که ما اآلن کار می کنیم با آن مصالح هیچ 
فرقی نکرده چه از لحاظ سنگ، چه از لحاظ قلع، چه از 
لحاظ رسیش، چه از لحاظ جوهر، آن زمــان تا اآلن هیچ 
فرقی نکرده، تنها فرقی که کرده، آن زمان که سنگ چخامق 
می آوردند الزم بود با پتک بشکنند، با آسیاب دستی و 
به رضب شانۀ این بنده های خدا بسایند، بعد ما بریزیم، 
خشک کنیم، بعد خشک شده را با بلور ساییده بسایند، 
خشک کنند، با گل رخت شــور مخلوط کنیم تا بشود این 
خشت جسمی، ُخب کاری که اآلن فرق کرده از دستگاه 

برقی استفاده می شود.

در مورد خاطرات خودتان از دوران شاگردی و عالقه 
به کار بفرمایید؟ 

عالقــه رشط اّول موفّقیت در کار بود و هرکاری که 
اســتادکاران می گفتند، انجام می دادیم؛ مثالً یادم میاد که 
استادم گفت: اکرب فردا شام از خانه تان بیا کوره، آتش کن 
آن زمان کندۀ ارس از کوه هزار مســجد می آوردند. کنده ها 
را می خواست بشکند، یک چوب یک چوب، بشینی پای 
کوره، آتش کنی، هروقت هم زیر کوره پر می شــد آتش 
با سیخ بکشی آب بزنی، گفتم: خیلی ُخب. اینها کوره را 
که چیدند همه چیز آماده شــد، بــه ما گفت فردا بیا آتش 
کن، گفتم: چشم. اینها که رفتند از دم دروازۀ عیدگاه که 
رد شدند به خانه نیامدم، گفتم من می روم امشب خودم 

منایی از تعمیر گنبد حرضت در سال ۱۳۵۷ش

) محل نگهداری: مدیریت امور اسناد و مطبوعات، 

شامرۀ ۲۵۴۶(

منایی از کارگاه کاشــی کاری شخصی اکرب عباس نژاد 

در سال ۱۳۸۲ش 

)محل نگهداری: مدیریت امور اسناد و مطبوعات، 

شامرۀ ۲۳۳۳۰(



تنهایی آتش کنم. آمدیم تا صبح دروازۀ عیدگاه در کارگاه 
این بنده خدا کنده ها را شکستیم و کوره را آتش کردیم. 
صبح هم رفتیم رسکار آستانه. وقتی رفتیم آستانه گفت: مگر 
شام نرفتید عیدگاه؟ گفتم: چرا حاج آقا دیشب رفتم، کوره 
آتش کردم، صبح هم از عیدگاه آمدم. همین آدم دست زد 
پشت رس ما گفت، کسی که اسم ما را زنده کند تو هستی. 

خدا بیامرزدش.

در مورد برخی از افرادی که در آستان قدس معامر بودند 
یا دستی در این کار داشتند مانند حاج صادق معامر، در مورد 
خود آقای معامر، از کدام شهر بودند؟ در مورد خصوصیات 
اخالقی اگر با ایشان در ارتباط بودید و کارهایی که در حرم 

انجام دادند توضیحاتی بفرمایید. 
حاج صادق کارهایی در حرم انجام داد مثالً در همین 
دارالوالیه، که حاال نقشه اش را مهندس ها کشیدند، کارهای 
کلی اش دست حاج صادق بود، به خاطر هرنش، از لحاظ 
اینها کلش دســت او بوده، کارهای داخل حرم آن زمان دست 
آقای خوش دست بود، معامر داماد حاج حبیب کاشی بود و 
اصلیتش کاشی بود، استاد شکرالله را منی دانم، دوم اصلیتش 
مال آنجا بود، داماد حاج حبیب خدا بیامرز بود کارهای داخل 

حرم آن زمان دست خوش دست و حاج حبیب و اینها بود. 

به عنوان کسی که مّدت زیادی را با کاشی و کاشی کاری 
گذراندید در مورد اهّمیت کاشــی در گذشــته و حال، 

توضیحاتی بفرمایید؟ 
کلّیت کاشی سازی در آن زمان و اآلن از زمین تا آسامن فرق 
می کند. آن زمان که ما کار می کردیم یک قران می انداختیم 
تو آخور گل، می گفتیم هر کس این یک قران را پیدا کرد مال 
خودش، این قدر هم به آن می دهم. از بس این گل را لگد 
می کردند، می رساندند. هامن طور که گفتم، یک مقدار سنگ 
سیاه را سنگ کوب می کوبید و می داد، می گفتیم جدا کن آقا 
جان! این جسم را با دست می ساییدند با سنگ آسیا به صورت 
نرم. همه چیز فرق می کرد چه از لحاظ خشــت و شنش و 
چه از لحاظ خشت زدن آن، چه از لحاظ کوره آتش کردنش، 
زمین با آسامن تا اآلن فرق دارد. آن زمان که بچه بودیم یا 
وقتی خودم کاشی می پختم، در صحن حرم هر جا که شام 
می گویید، دست می زنیم روی آن می گوییم این کاشی مربوط 
به زمانی است که من خودم پختم.گذشــته تا اآلن، زمین تا 
آسامن فرق دارد. برای اینکه آن زمان سعی می کردند از روی 
عقیده ای که داشتند و از روی دیانتی که داشتند، جنسی را که 
می پزند خوب باشد. حاال متأّسفانه یا به کنرتات می دهند یا 
می گویند تو باید حتامً این قدر خشت بزنی، این قدر خشت 
بشویی یا این کار را بکنی. ۳۰ سال که من این کار را بکنم 
ُخب ســعی اّول را که دیگر منی کنم. این است که فرق اّول 
تا اآلن از زمین تا آســامن است. در گنبد مطّهر را که خراب 
می کردند، زمان مهندس شهرستانی، کاشی درآورده بودند 

و می گفتند این مال ۸۰۰ ســال قبل از این است. مال خود 
گنبد مطّهر اّول که کاشی کاری بوده -گنبد مطّهر اّول که طال 
نبود، کاشی کاری بود. سقف آن هم کم کم طال شد- ما نگاه 
کردیم گفتیم مال ۸۰۰ سال پیش از این است، خب این کاشی 
ها چطور این همه سال مانده؟ چون آن ها سعی و دقّت 

می کردند تا کاِر دست متیز داشته باشند.

استاد شکر الله خوشدست به همراه تعدادی 

از معامران برجستۀ آستان قدس رضوی در 

کارگاه کاشی آستان قدس رضوی در سال 

۱۳۳۴ش. 

)محل نگهداری: مدیریت امور اسناد و 

مطبوعات، شامرۀ ۲۵۸۰۸(

کارگاه کاشی کاری واقع در ضلع جنوبی صحن 

نو )آزادی فعلی( 

)محل نگهداری: مدیریت امور اسناد و 

مطبوعات، شامرۀ ۲۵۸۷۶(

شکرالله خوشدست به همراه گروهی از 

معامران آستان قدس رضوی در حال تعمیر و 

بازسازی ایوان عباسی 

)محل نگهداری: مدیریت امور اسناد و 

مطبوعات، شامرۀ ۲۵۷۷۴(


