
چکیده:

یکی از عنارص تزیینی معامری که در زیباســازی بناهای ایرانی به خصوص 

مســاجد و مقربه ها نقش مهّمی دارد، مقرنس کاری اســت. این عنرص 

معامری و تزیینی در دوران معامری اســامی، چه از لحاظ کرثت استعامل 

و چه از نظر تعّدد و مواد و چه از جهت وســعت عامل اسام اهمیت 

به خصوصی دارد و شــاید به علّت همین رشایط بوده است که این تزیین 

را روشــی اسامی دانسته اند. در آرشیو مدیریت اسناد و مطبوعات آستان 

قدس رضوی، ۶۳ ســند با موضوع مقرنس کاری های قسمت های مختلف 

حــرم مطّهر وجود دارد که درقالب دفاتر روزنامچۀ تعمیرات، قبض وصول 

پرداخت حق الزحمۀ معامران وکاشــی کاران، برات های هزینه، صورت های 

جمع وخرج، دفاتر توجیهات و قراردادهای استیفانامچه تنظیم شده است. 

قدیمی ترین تاریخ موجود در این اسناد مربوط به سال۱۱۴۷ق. و دورۀ 

افشــاریه است. اسناد این مجموعه یکی از منابع مفید اطّاعاتی است که 

نکات ارزنده ای را در زمینۀ معامری مقرنس های زیبا و هرنمندانۀ حرم 

رضوی به پژوهشگران و عاقه مندان در این زمینه می آموزد.
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مقّدمه:
از جمله اسناد با اهّمیت و منحرص به فرد، اسناد معامری و 

تعمیرات آستان قدس رضوی است که در مدیریت اسناد و 

مطبوعات ســازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان 

قدس رضوی نگهداری می شــود. هدف از انجام این پژوهش 

معرّفی اســناد موجود در زمینۀ ســاخت، گسرتش و تعمیر 

مکان های داخلی حرم مطّهر و اماکن متربّکۀ پیرامون آنهاست 

که در آنها هرن مقرنس کاری نیز به کاررفته؛ مطلبی که ممکن 

است در منابع و مأخذ دیگر کمرت به آنها پرداخته شده باشد. 

با توّجه به این که در مدیریت مزبور بیش ترین تعداد ســند 

مرتبط با معامری یک مجموعۀ عظیم مذهبی مثل حرم 

مطّهر و به صورت منســجم وجود دارد، لزوم انجام این گونه 

پژوهش ها دوچندان می گردد. عاوه بر این، پژوهش موجود 

یک اثر منظّم همراه با بازخوانی اسناد ارزشمند دوره های 

صفویه، افشــاریه و قاجاریه درمورد مقرنس کاری های حرم 

مطّهر رضوی اســت. ویژگی اثر حارض تنها به دلیل معرّفی 

اسناد مربوط به معامری و تعمیرات مقرنس های حرم رضوی 

و اماکن متربّکۀ پیرامون آن نیســت، بلکه به خاطر دقیق تر 

بودن تاریخ موجود در اسناد نسبت به منابع، ابهامات کلّی و 

جزیی مربوط به تحواّلت و تغییرات و ساخت و سازهای این 

اماکن را برطرف خواهد ساخت.

مقرنس کاری:
از جمله هرنهای به کار گرفته شده در حرم امام رضا)ع( 

مقرنس کاری است. مقرنس کاری نوعی طاقچه بندی تزیینی 

است که در زیرگنبدها، ایوان ها، درگاه ها و در مواقع 

خاص در ســقف داخلی تاالرهای ویــژه )کاخ ها( با آجر، گچ 

و کاشی به کار می رود که در آن هر رده از طاقچه ها از 

ردۀ زیرین خود پیش می افتد تــا درگاه به هم آید و در 

مواقعی که مقرنس فقط با هرنگچ کاری ساخته شود با نقاشی 

تکمیل می گردد. مقرنس زیباترین عنرصتزیین است که برای 

پوشاندن گوشه های خالی، یعنی بین گنبد و مربع و یا زیر 

پوشش اصلی طاق ها به عنوان تزیینی به صورت سقف کاذب 

و یا روی دیوارها در قســمت باال به صورت کتیبه و یا روی 

رسستون ها با مصالح مختلف ساخته می شود. مقرنس انواع 

مختلفی دارد از جملــه: مقرنس های جلوآمده، مقرنس های 

روی هم، مقرنس های معلّق و مقرنس های النه زنبوری. 

مقرنس هارا می توان از جمله وســایل مؤثّر ساخنت گنبدها 

دانســت، که بعدها محتوای نظری اّولیه را ازدست داد و 

بیش تر برای تزیین به کار رفت. برخی معــامران ایرانی نیز 

که این مقرنس ها را در جبهۀ ســاختامن ها به کار می برده اند 

در ساخنت آنها مهارت را به حّدی رسانده اند که منی گذارند 

موجب سنگینی ساختامن شود و بر اصل و پایه فشارآورد. 

در تزیینات داخلی، طرح های مقرنس در پاطاق گنبد بیش تر 

به کارمــی رود و از نظر معامری اهّمیت فراوان دارد. مقرنس 

را برای گوشواره، برای نیم یاربع گنبدرسدرها، باالی طاقچه ها 

یا شاه نشین ها، رسســتون ها و پایۀ رف ها و حتّی نوع پهن 

شده اش را برای آرایش دیوارها به کارمی بردند که ارزش زینتی 

آن فوق العاده بود.

 در دورۀ صفویه مقرنس نقشــی کاماً تزیینی داشت و در 

رسستون ها به کار می رفت و از عمق بیش تری برخوردار بود. 

دورۀ صفوی را عهد طایی هرنایران نام نهاده اند و به حق 

این نام گذاری درمورد هرنهای این دوره ازجمله مقرنس کاری 

مصداق دارد. مقرنس کاری دراین دوره جنبۀ تزیینی داشته و 

اغلب با موزاییک و کاشی انجام می شده است. از این سبک 

ساختامنی دردوره های افشاریه و قاجاریه تقلید شد و طبعاً 

مقرنس نیز با روش های قبلی ادامه یافت. رواق دارالسیاده 

منونۀ بسیار زیبایی از این هرن است. 

این هرن در دورۀ افشاریه، کمی کم رنگ شده و جای خود را 

بیش تر به شمسه های نقاشــی شده توّسط هرنمندان نقاش 

می دهد. نکتۀ قابل ماحظه در اسناد تعمیرات دورۀ افشاریه، 

وجود اصطاحات نقاشــی هندی است. با بررسی های انجام 

شده احتامل این امر وجود دارد که غلبۀ سبک های هندی 

در نقاشی، تذهیب و هم چنین تزیینات قسمت های مختلف 

اماکن متربّکه به این دلیل باشد که نادر پس از جنگ کرنال و 

فتح دهلی هنگام بازگشت، عاوه بر اشیای نفیس و جواهرات 

و...، شامری از معامران، نجاران، خاتم بندان، درودگران و 

نقاشان را که در کسب خود یکتا بودند از هر صنف انتخاب 

کرد و خرج کافی به هریک داد و ایشان را روانۀ ایران و 

به خصوص پایتخت خود، مشهد ساخت. ظاهراً نادر با این 

کار می خواسته توّسط هرنمندانی که در زمینه های مختلف 

فّعالیت داشتند نام خود را در مجموعه های معامری مختلف 

از جمله کاخ خورشید و حرم مطّهر رضوی به ثبت برساند. 

مقرنس کاری در دورۀ قاجاریه دوباره اوج گرفته، به 

ســبک زیباتری در رواق ها و ایوان ها، به خصوص در رواق 

دارالسعاده جلوه گری می کند. در اسناد تعمیرات به خصوص 

در دورۀ قاجاریه از این هرن بسیار نام برده شده است. از 

جمله ســاخنت مقرنس های دو ایوان صحن جدید است که 

در ســال ۱۲۷۲ق. صورت گرفته و به تصدیق آقا اســامعیل 

معامرباشی رسیده است.



ارزش های دیوانی اسناد 

اصلی ترین منبع درتدوین این پژوهش، اسناد موجود در 

مدیریت اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی است که 

بارسبرگ های مختلف و باموضوعات متفاوت مورد بررسی 

قرارگرفت که حاصل آن مباحث ذیل است:

اسناد تعمیرات و ساخت و سازهای اماکن متربّکۀ رضوی 

در برگیرندۀ گزارش های ساالنه، ماهانه و روزانه از وضعیت 

مرّمت های انجام شده در حرم مطّهر رضوی و اماکن پیرامون 

آن است که تشکیات و سلســله مراتب اداری، وضعیت 

اقتصادی و اجتامعی دوره های مختلف صفویه، افشاریه و 

قاجاریه را به تصویر می کشد. این اسناد به لحاظ پرداخنت به 

هزینه های انجام شده ارزش اقتصادی فراوانی دارد به ویژه 

اینکه در کتاب ها و منابع تاریخی کمرت به این مسأله پرداخته 

شده است. گنبد مطّهر، مناره ها و گلدسته ها، رواق ها، گنبد 

حاتم خانی، الله وردی خان و اپک میرزا، ایوان ها و صحن ها از 

جمله بخش هایی است که در این اسناد به آنها اشاره شده و 

معیار انتخاب آنها از دو جهت حایز اهّمیت است: اّول به دلیل 

نزدیکی هرکدام به مضجع رشیف و رضیح مطّهر حرضت امام 

رضا)ع( و دوم نوع کارکرد اماکن یاد شده در اسناد؛ به این 

معنی که هرکدام از اماکن نام برده شــده در اسناد تعمیرات 

از جهت کاربردی بودن و عملکرد آنها در خدمت رسانی به 

زّوار، دارای اهّمیت و اعتبار خاص خود هستند. با نگاهی به 

اسناد تعمیرات به اطّاعاتی در مورد نام اشخاص مرتبط با این 

تعمیرات، میزان اجرت و شغل آنان، مکان های تعمیر شده و 

مصالح به کارگرفته شده برمی خوریم. مقرنس کاری از جمله 

مشاغل یاد شده در این اسناد است)۳۷۰۱۶/۴(.

مسجدجامع گوهرشاد ازجمله مساجد چهارایوانی است که 

از شاهکارهای معامری و تزیینی اسامی به شامرمی رود. 

مقرنس های بسیارجالب توّجهی دراین مسجد در خارج 

گنبد قراردارند که نشــان دهندۀ قدرت خّاقانۀ هرنمندان 

ایرانی است. در دورۀ افشاریه که هنوز تولیت مسجد جامع 

گوهرشــاد ازحرم رضوی جدا نشده، دراستیفانامچه ای که آقا 

قدیر فراش باشــی به خط میرزا محّمدصفی و محّمدابراهیم 

محّرر رسکار استیفا تنظیم کرده، تعمیرات کاشی کاری چشمۀ 

روی پاییــن پای مبارک و میان ایوان گنبدالله وردی خان و 

نقاشــی وگچ کاری مقرنس های کتیبه های در مرّصع و پیش 

ایوان مسجد را به مبلغ ۱۰۲تومان و۲۸۵۰دینار برآورد منوده 

که به تأیید متولّی باشی آستان قدس رسیده و پرداخت گردیده 

است)سند۳۵۵۲۵/۲(. اسناد مقرنس کاری هایی که مربوط به 

دورۀ افشاریه در این مجموعه مورد بررسی مقالۀ حارضاست، 

غالباً به تعمیرات و نقاشی مقرنس های مسجدجامع گوهرشاد 

و رواق دارالسیاده اســت. پرداخت هزینۀ این تعمیرات و 

نقاشی ها اکرثاً به صورت عددی محاسبه شده، به این معنی 

که مقرنس هر قســمت در کنج یک دیوار یا باالی کتیبه با 

حاشــیه و خط آن، از بقیۀ قسمت ها تفکیک شده و قیمت 

آن به صورت جداگانه محاسبه و پرداخت شده است. ازجمله 

مقرنس های صحن عتیق)انقاب(که آقا ابراهیم معامرباشی آن 

را انجام داده به مبلغ ۲۸نادری۱ و۷۴۰۰دینار)سند۳۶۱۴۴/۳(.

مقرنس درمناره ها عاوه بر جنبۀ تزیینی آن، درحقیقت 

یکی از عنارص مهم معامری است که رابط بین تاج مناره 

با بدنۀ مناره است. بدین صورت با ساخنت و یا سه ردیف 

مقرنس درگلوگاه مناره، بدنۀ مناره شبیه گل شیپوری )نیلوفر 

باز( شــده و دایره یا چندضلعی به دســت آمده و نعلبکی 

مناره که جایگاه مؤذن است را به وجود می آورد. از بهرتین 

منونه های مقرنس های به کاررفته می توان ازمناره های 

مسجدگوهرشاد نام برد)سند۳۶۹۶۸(.

گنبد شبستان الله وردی خان با دو مرت بلندی و۱۰مرت قطر پر 

از مقرنس  و در باال دارای طاقچه های دوطبقه ای اســت که 

متام آن پوشیده از بهرتین نوع کاشی معرق است. در دفرت 

توجیهاتی که در این سال به تصدیق آقاصالح معامرباشی 

رسیده هزینه های تعمیرات انجام شدۀ قسمت های مختلف 

حرم برآورده شده که ازجمله گچ کاری و درزگیری و مقرنس 

۱-  هر نادری ۵۰۰ دینار بوده است.

سند۱۳۱۸۴/۱

سند۳۶۱۴۴/۳



ســقف گنبدالله وردی خان به قیمت ۲تومان و۹۹۰۰دینار 

اســت. این سند به تأیید حاجی محّمدمهدی رسکار عامرت 

و استاد علینقی معامر رسکار رسیده است)سند۳۵۳۹۳/۳(.

 گنبد حاتم خانی ازجمله مکان هایی است که دارای 

مقرنس کاری های زیباست و مخارج تعمیر مقرنس های 

آن به سال ۱۳۱۱ق. به مبلغ ۸تومان و۹۰۰دیناربرآوردشده 

و به مهراکربعلی هروی، امین تعمیرات، محّمدشــفیع 

اعتامدالتولیه ،رسرشته دارکل، میرزاابوالقاســم موسوی، 

امین کّل آســتانه، محّمدتقی اصفهانی، ناظم تعمیرات 

و ضیاءالتولیه مسیح حسینی، مرشف تعمیرات رسیده 

است)سند۱۳۱۴۶/۱۹(.

طاق ایوان غربی صحن کهنه که به ایوان ســاعت معروف 

است، مقرنس بندی است و کاشی های روی مقرنس از 

شــاهکارهای صنعت کاشی کاری دوران صفویه به شامر 

می آید. کاشی های برجستۀ دو طرف ایوان نیز از آثار بسیار 

نفیس است اّما متأّسفانه هر جا ریخته است رویش را 

نقاشی کرده اند. مقرنس های سقاخانۀ درون صحن عتیق 

که به سقاخانۀ طای نادری معروف است، درسال ۱۲۵۴ق. 

تعمیر و مبلغ هزینه شده درآن به مهرعبدالوهاب بن 

محّمدحسین رضوی، مبارش تعمیرات است)سند۱۲۴۳۶/۱(.

نکته ای که دراین اسناد قابل توّجه است اینکه هزینه های 

تعمیرات انجام شــده درحرم مطّهر از جمله اسناد 

مقرنس کاری های آن، مراتب اداری منظّم را از تأیید 

رسرشته دار کل، امین کل، معامرباشی، مرشف و ناظم 

تعمیرات و متولّی باشی آستان قدس طی کرده است و 

هزینه ها توّسط تحویلدارکل به معامرباشی که مأمور 

انجام تعمیرات بود تحویل شــده تا بین عمله، بنا، نجار، 

ناوه کش، ریخته گر و سایر افراد مأمور انجام کار، تقسیم 

شود)سند۱۳۱۱۶/۱۴؛۱۳۱۴۶/۱۹(.

در قبض وصولی که به سال ۱۲۹۵ق. به مهر 

مرشف باشی و نایب التولیۀ آستان قدس، محّمدسعید 

انصاری رســیده، کاشی کاری و مقرنس کاری ایوان صحن 

جدید به مقاطعه کاری استاد ابراهیم، نایب معامر 

رسکار واگذارشده، مبلغ این مقاطعه ۳۰۰تومان است 

که۱۵۰تومــان آن از بابت حق االرض پرداخت شــده تا 

زودتر کار این قسمت به پایان برسد و حقوق عمله بنایی 

و کاشــی کاری آن به تعویق نیفتد. در این سند ترصیح 

شده که این هزینه باید هرچه زودتر پرداخت گردد تا کار 

معطّل مناند)سند۱۴۷۴۷/۳(.

هم چنین در دفرت روزنامچه ای که به سال ۱۳۱۵ق. تنظیم 

شده، تعمیرات و مقرنس بندی مسجد باالرس مبارک توّسط 

استاد محّمدتقی اصفهانی، ناظم تعمیرات به مبلغ ۹تومان 

و۶۰۰دینارانجام گرفته که ناظر کل آستانه، محّمدکاظم 

رضوی، حسن حسینی مدیرتعمیرات، حاجی عباس 

ممتازالتولیه معامرباشــی و موسی حسینی صدرآستانه آن 

را تصدیق کرده و مهر زده اند)سند۱۳۱۸۴/۱(.
سند۱۳۱۸۴/۱

سند۱۲۴۳۶/۱

سند۱۴۷۴۷/۳


