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قدیمی ترین تصاویر
بارگاه امام رضا علیه الّسالم در
»نخستین روزنامۀ سفر در ایران«
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بارگاه مطّهر حرضت ثامن االمئه علیه الّسالم از دیرباز موضوع 

نقاشی و عکس برداری هرنمندان بزرگ ایران بوده است. با 

کتاب های مصّور قدیمی، نخستین  اّولین  به  نگاهی گذرا 

روزنامه ها و مجلّه های مصّور ایرانی می توان تصاویری از 

آن مالحظه  در  اطهار)ع(  امئۀ  به  ایرانیان  ارادت  و  عشق 

منود. بارگاه امام رضا علیه الّسالم همیشه مورد احرتام متام 

ایرانیان بوده است به طوری که در سفرنامه های خود به طور 

مفّصل به جزییات آن حرم مطّهر پرداخته و حتّی زمانی که 

ابزار تصویرسازی در اختیار داشتند از قسمت های مختلف 

آن مکان ملکوتی طرح ها کشیده اند.

خراسان،  خطّۀ  دربارۀ  سنگی  چاپ  کتاب های  بررسی  با   

قدیمی ترین تصاویر بارگاه امام رضا علیه الّسالم در کتاب 

»روزنامۀ حکیم املاملک« چاپ ۱۲۸۶ق./ ۱۲۴۸ش. به دست 

آمد. این کتاب در واقع یادداشت های روزانۀ نخستین سفر 

نارصالدین شاه از تهران به مشهد به قصد زیارت حرم مطّهر 

امام هشتم است.

سفر  خاطرات  گرفت  تصمیم  شاه  نارصالّدین  که  زمانی 

خود را بنویسد، »اّولین روزنامۀ سفر در ایران « به عنوان 

املاملک  از علی نقی حکیم  آمد. وی  پدید  تاریخ  از  برگی 

)پزشک مخصوص خود( خواست تا در سفر اّول خراسان 

شکل  به  را  می کرد  نگارش  شاه  خود  که  یادداشت هایی 

نام  به  که  روزنامه  این  کند.  چاپ  و  مدیریت  روزنامه 

 ۱۵ یکشنبه  روز  از  گرفت،  نام  املاملک«  حکیم  »روزنامۀ 

ذیحجه ۱۲۸۳ قمری منترش شد و تا روز دوشنبه ۲۲ جامدی 

االّول ۱۲۸۴ق.، روز مراجعت شاه به سلطنت آباد، ادامه 

داشت شامل گزارش روز به روز حاالت شاه و دیدنی ها و 

وضع جغرافیایی هر ناحیه است.

یا  روزنامه  این  یادداشت های  همۀ  سفر  پایان  از  بعد 

سفرنامه در ۴۸۵ صفحه به خط نستعلیق و همراه چندین 

عکس های  روی  از  راه  مسیر  معروف  بناهای  از  تصویر 

گرفته شده عکاس باشی دربار، به قلم »میرزا بزرگ غفاری« 

در سال ۱۲۸۶ق. به شکل چاپ سنگی منترش شد. به عبارت 

دیگر »روزنامۀ حکیم املاملک« در حقیقت هامن سفرنامۀ 

خراسان است که مدیریت آن برعهدۀ حکیم املاملک بوده و 

بعدها نیز به همین نام خوانده شده است. این کتاب دارای 

بسطامی،  بایزید  مقربۀ  گوهرشاد،  مسجد  از  تصویرهایی 

۱. مشــّخصات این تصویر توّسط نقاش ارایه 

نشده است؛ اّما با مشورت با آقای مهدی 

حسامی؛ کارشناس عکس سازمان کتابخانه ها 

مشّخص شد این تصویر شامل ایوان نادری 

)ایوان طالی فعلی( و گنبد حرم مطّهر امام رضا 

علیه الّسالم در زمان شــاه طهامسب است که 

هنوز مناره های فعلی ساخته  نشده بود. 



ثامن االمئه)ع(  مبارک  نارصیه و صحن  منّور  ایوان  و  گنبد 

است.

میرزا بزرگ غفاری، فرزند میرزا محّمد از نقاشان معروف 

بقیۀ عمر را در  دورۀ قاجار است که مّدتی در کاشان و 

بقیۀ  از  درگذشت.  ۱۳۰۴ق.  سال  در  وی  گذراند.  تهران 

موجود  منابع  در  چندانی  اطاّلعات  زندگانی اش  جزییات 

است  مانده  برجای  آثاری  غفاری،  بزرگ  میرزا  از  نیست. 

که نشانگر مهارت و توانایی شگفت وی در نقاشی است. 

از جمله کارهای قلمی وی، چهار تصویر مختلف از بارگاه 

مطّهر ثامن االمئه علیه الّسالم است که در کتاب چاپ سنگی 

»روزنامۀ حکیم املاملک« موجود است.

 این تصویرها عبارتند از:

ایوان طال و گنبد مطّهر حرضت امام ثامن علیه آالف   )۱

تحیه و الثنا

۲( صورت مسجد گوهرشاد

۳( دورمنای مسجد گوهرشاد و نصف از ایوان طال و قدری 

از شهر مشهد مقّدس
۴( صحن انقالب، گنبد مطّهر و مناره در حال ساخت۱

منابع و مآخذ:

)مجموعه  ایران  روزنامه نگاری  تاریخ  فرید.  سید  قاسمی، 

و  چاپ  سازمان  اّول۱۳۷۹.  چاپ  اّول.  جلد  مقاالت(. 

انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. 

صدرهاشمی، محّمد.)۱۳۶۳(. تاریخ جراید و مجالت ایران. 

جلد اّول. چاپ دوم. انتشارات کامل.

ایران  مطبوعات  راهنامی  فرید.)۱۳۷۲(.  سید  قاسمی، 

عرصقاجار. تهران. مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها. 

ابوالحسن خان غفاری صنیع  آژند، یعقوب.)۱۳۹۰(. میرزا 

امللک. تهران. امیرکبیر. 

حکیم املاملک، علی نقی بن محّمد اسامعیل. )۱۲۸۶ ق.(

روزنامۀ حکیم املاملک )چاپ سنگی(

بزرگ،  تصویرگر  آثار  و  رسگذشت  محّمد.)۱۳۸۶(.  گلنب، 

میرزا ابوتراب خان غفاری کاشانی ۱۲۶۳ - ۱۳۰۷ ه.ق. تهران. 
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.


