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مقّدمه

کاشــی پزی و معرق کاری از جمله هرنهای سّنتی محسوب می شوند که در اماکن 

مذهبی چون بقاع مترّبکه، مساجد، تکایا و بناهایی با معامری اسالمی، تجلّی پیدا 

کرده اند. خاستگاه این هرنها به اوایل سدۀ اسالمی می رسد و در طول تاریخ دارای 

فراز و نشیبی بوده و حتّی در برخی موارد این هرنها روبه فراموشی بودند. اماکن 

مترّبکۀ آســتان قدس رضوی با جذب هرنمندان، نقش مهّمی در احیا و ترقّی آنها 

داشــته است. به جرأت می توان گفت: مجموعۀ اماکن مترّبکۀ حرم مطّهر همچون 

نگینی هرن و معامری اســالمی را در مجموعه بناهای موجود احیا منوده، مکانی 

برای هرنمنایی هرنمندانی بوده اســت که بدون هیچ چشم داشتی فقط به خاطر 

ارادت قلبی به امام رئوف حتّی در برخی موارد بیش از نیم قرن در این اماکن 

هرنآفرینی کرده اند. 

رویکرد آرشــیوهای تاریخ شفاهی به هرنهایی چون معرق کاری و کاشی پزی، 

می تواند زمینه ساز توّجه به مشاغل باستانی که از قدمت زیادی برخوردارند 

باشــد. تاریخ شفاهی از طریق مستندسازی هریک از هرنهای موجود می تواند به 

حفظ بخشی ازتجربیات شفاهی استادکارانی بپردازد که از طریق شفاهی سینه به 

ســینه بخشــی از تجربیات گذشتگان را حفظ کرده و با عالقه، به حفظ این هرنها 

اقدام کرده اند. کاشــی زّرین فام یا کاشی سنجری از جمله قدیمی ترین کاشی هایی 

اســت که در حرم مطّهر کاربرد داشته و برخی از نویسندگان این آثار را متعلّق 

به دورۀ ســلجوقی می دانند1. به مرور زمان این کاشی های فرسوده شده و نیاز 

به مرّمت پیدا می کنند. در اواخر حکومت پهلوی با توّجه به طرح توسعۀ حرم 

مطّهر و پس از پیروزی انقالب اســالمی در پرتو مدیریت موفّق اسالمی، شاهد 



توسعۀ روز افزون اماکن مترّبکۀ رضوی هستیم. این امر 

موجب شده تا به هرنهای اسالمی توّجه ویژه ای شود. 

به طوری که بعد از انقالب اســالمی کارگاه های مختلف 

معرق کاری و کاشــی پزی در اماکن آستان قدس رضوی 

فّعال بوده اند. طرح ایجاد کاشــی های زّرین فام یا سنجری 

از جمله اقداماتی است که توّسط اســتادکاران تجربی 

انجام می شود. آنچه در ذیل می آید مصاحبه ای با مرحوم 

محمود معاونی نوغانی اســت. با توّجه به اینکه برای 

ایجاد کاشی های سنجری تالش های زیادی صورت گرفته 

است، در این مصاحبه به مشکالت و دیدگاه سازندۀ آن 

پرداخته می شود که برای اّولین بار اقدام به پخت این 

کاشی ها منوده است.

مرحوم محمود معاونی نوغانی فرزند محّمد، در سال 

1۳11ش. در شهر مشهد، محلّۀ نوغان به دنیا آمده است. 

وی از سال 1۳۲۶ش. در اماکن مترّبکۀ آستان قدس رضوی 

مشغول به کار شده است و از جمله هرنمندانی است که 

در ارتباط با کاشی هفت رنگی و کاشی سنجری اطاّلعات 

و تجربیات ارزنده ای داشت. آنچه در ادامه می آید حاصل 

مصاحبه ای است که درششــم مرداد ماه 1۳۸۷ با ایشان 

انجام شده است. 

“ از ســال 1۳۲۶ که وارد آستان قدس شدم، کاشی پزی 

چندان متداول نبود. اّولین کارگاه کاشــی پزی که ساخته 

شد در محدودۀ مدرسۀ میرزا جعفر بود۲. پشت مدرسه 

خرابه ای بود که در آنجا کارگاه و کوره ساخته بودند. 

در آن ایّام پدرم با مرحوم شیخ اصغر بیرون از آستانه، 

کار شخصی انجام می دادند. مسئولین از آنها تقاضا 

کردند تا در آستان قدس کار کنند، آنها نیز آمدند و در 

اماکن، کارگاه کاشی پزی را بنا کردند. در آن ایّام همه 

چیز به صورت دستی و سّنتی بود. آن زمان قیمت رنگ 

الجورد برای درست کردن کاشی الجوردی، کیلویی۵۰-۴۰ 

تومان بود. معامرها می آمدند، سنگ ترازو می آوردند و 

هر مقدار جوهر می خواســتیم وزن می کردند و تحویل 

می دادند. بعد هم جوهرهایی که باقی می ماند را با 

خودشان به انبار می بردند. چون برای خودشان تشکیالتی 

قایل بودند. در آستان قدس هم دو دستگاه معرق کاری 

وجود داشت که شش نفر در آنجا مشغول کار بودند.

ارتفاع کوره های کاشی پزی یک مرت و نیم تا ۲مرت و۸۰ 

سانتی مرت بود که آن را با خاک رس می ساختند. سوخت 

آن هم از کندۀ چوب تأمین می شد. بعدها چون این نوع 

سوخت به سختی به دست می آمد و زحمت زیادی داشت، 

از کوره های نفتی استفاده می شد و در این اواخر هم با 

گاز کار می کردند. بیش تر کارمان ساخت هفت رنگی بود. 

ابتدا که وارد آستان قدس شدم، پیش حاجی محّمدحسین 

رضوان در کشیدن نقشه  کمک می کردم. یک روز شکرالله 

خوش دست از معامران آن زمان آمد و گفت: این جا جای 

شام نیست! من را برد پیش پدرم و آنجا مشغول کار شدم. 

1 - جهت اطاّلع بیشرت بنگرید به ایامنپور، محّمد تقی 

و صیامیان گرجی، زهیر. بررسی پیشینۀ یک اثر معامری 

در حرم رضوی: کتیبه های سنجری. مطالعات تاریخ 

اسالم. سال اّول. شامرۀ ۴. بهار 1۳۸۹، صص۳۵-1۵

۲ - مدرسۀ میرزا جعفر از جمله بناهای دورۀ صفویه 

محسوب می شود. واقف آن میرزا جعفر تاجر خراسانی 

بوده است. موقعیت بنا در ضلع رشقی صحن کهنه و 

تاریخ بنا هم 1۰۵۹ق است. این بنا در طول تاریخ بارها 

مرّمت شده است. فاضل، محمود. مدارس قدیم مشهد 

مدرسه میرزا جعفر. وحید. شامرۀ ۹۹. اسفند 1۳۵۰، 

صص1۷۷۷-1۷۷۳



حاجی بیوکی آمد و ایراد گرفت از اینکه پدر و پرس یک 

جا کار می کنند. گفت: برو معرق کاری! آن زمان ســیامن 

در کار نبود و برای پشت معرق از گچ استفاده می کردیم. 

اّولین معرقی که ساختیم عرق چین هایی است که در 

گنبد الله وردی خان کار گذاشتیم. خوب که معرق کاری 

را یاد گرفتم آقای خوش دســت دستور داد که کاشی پزی 

را هم یاد بگیرم. گفتم: آقای خوش دست! من را مثل 

این بّچه های کوچک این ور و آن ور پــاس نده. گفت: 

می خواهم همۀ کارها را یاد بگیری... طوری شد که در 

معرق کاری، هفت رنگی، جسمی پزی، زیر رنگی و خشت 

سلطان سنجر مهارت پیدا کردم.

حاج حبیب کاشی، استاد مهدی اصفهانی، غالمحسین 

بجســتانی و محمود حّداد از معرق کارهای قدیمی آستان 

قدس بودند. در دهۀ پنجاه به دستور نیابت تولیت وقت 

و معامری خوش دست، باالرس حرضت توسعه یافت و 

دستور دادند خشت های سلطان سنجر را درست کنیم. من 

هم گفتم: چشم؛ اّما قول منی دهم. خراب دارد، آباد دارد. 

قبول کردند و رشوع کردم به پخنت و موفّق هم شدم. 

منونۀ خشت ها را به آقای خوش دست دادیم و او هم برد 

به تاالر ترشیفات. نایب التولیه گفته بود که سازنده اش 

کیست؟ بروید و بیاوریدش. ما ترسیدیم، گفتیم: اعدام مان 

نکنند! اّما وقتی رفتیم آن جا گفت: تــو محمود معاونی 

هســتی؟ گفتم: بله. پرسید: این کار شامست؟ گفتم: بله. 

گفت: ما کار خیلی داریم. می خواهم این کارها را انجام 

بدهید. گفتم قبول!

 خالصه رشوع کردیم، بعد از باالرس حــرت دو تا پایه 

داشــت که 1۶ تا خشت می خورد، این طرف و آن طرف 

و پشت 1۶ تا خشت. ما برای آنجا خشت ها را ساختیم. 

گفتند: بقیۀ  کارهای داخل حرم را شام باید رشوع کنید. 

من هم قبول کردم. دیگر قسمت نشد و مأموریت 

نایب التولیه متام شد و رفت و برنامه ای شد که دست 

نگه داشتند و کار را تعطیل کردند. تا زمانی که انقالب شد 

و مهندس دیشــیدی آمد و گفت: یک کاری کن، فّعالیت 

کن، آبروی خودت را حفظ کن. گفتم: چشم. مهندس ما 

را خواســت. گفت یک منونه ای از خشت ها را درست کن، 

بده. گفتم: قبالً ساختم. گذاشتم و باالرس مبارک کارشده 

اســت. گفت من منی دانم آن ها کار تو است یا کار شخص 

دیگر. گفتم اشکال ندارد و یک منونۀ دیگر درست کردیم، 

تاریخ ساختش را همراه با اسمم زیر آن نوشتم. مهندس 

گفت: این دارد کاله رس ما می گذارد، خشت قدیمی را 

برداشــته آورده به ما نشان می دهد، می گوید این کار من 

است. من ناراحت شدم، خشت را از دستش گرفتم و 

بیرون رفتم.

 اصغر فرخی به اتاق ما آمد و گفت: معاونی چه شده 

جریان چیســت؟ گفتم: هیچ. مهندس وارد نیست. منونۀ 

این خشت را درست کردیم و به ایشان دادیم، می گوید 

این معاونی کاله رس ما می گذارد، خشــت قدیمی را 

برداشته آورده. گفت: خشت کجاست؟ گفتم: این جاست. 



یک ســاعت پیش از کوره درآمده و هنوز گرم است. 

خیلی نگاه کرد و ناگهان دیدم حاج قاسم ملکی، حاجی 

احرامیان، عرفانی و خیلی اشخاص دیگرآمدند. گفتند: 

خشت کجاست؟ گفتم: آقای مهندس! خشت مال دیروز 

است. این تاریخش است، تاریخ مربوط به دیروز است. 

وقتی خوب و بادقّت نگاه کرد، خجالت کشــید و از من 

معذرت خواهی کرد. 

به هر حال ما رشوع کردیم به ســاخنت و کار خیلی 

هم مشــکل بود. باید همه چیز خریداری می شــد که با 

مشــکالت فراوانی همراه بود. مثالً فرض کنید یک کیســه 

ضمۀ سفید ۳۰۰ تومان قیمت داشت. رفتم تقاضا کردم 

که یک کیلو ضمه ســفید می خواهیم. به هر حال پولش 

زیاد بود. پس از اینکه خریدند، مقداری طال هم الزم 

داشتم. به زنم گفتم: فقط یک خواهشی دارم یک لنگ 

از گوشــواره های دخرتت را به من بده برای خشت های 

داخــل حرم. گفت: جانم فدای امام رضا)ع( بردار برو من 

هم جفتش را برداشتم و بردم آبش کردم، خاکش کردم. 

آرام آرام رشوع کردم. یک بسم الله گفتم و... 

یک شمسه درست کردم آوردم به خوش دست نشان دادم، 

گفت: از امروز استادکار تویی و ما هیچ کس را نداریم. ما 

را پیش مهندس دیشیدی برد. گفت: معاونی این را ساخته. 

گفتم: من استادی منی کنم، هامن شاگردی قدیم در خانۀ 

حرت رضا)ع( هستم و هرکار کنم باز هم کم است. 

ما رشوع به ساخنت کردیم. ابتدا بّچه ها در کار قرار 

دادن در کوره، از نظر میزان حرارت و... مقداری اشتباه 

می کردند که باعث می شد کاشی ها بشکند و از بین برود 

اّما دوباره و دوباره ساختیم و کار به جایی رسید که 

الحمدالله همه را ساختیم و متام شد...

یک اتاق جداگانه برای من در نظــر گرفتند و گفتند برو 

داخل اتاق، هفت رنگی درست کن. قبول کردم. آمدم پیش 

پدرم که شغلش کاشی پز بود. به خصوص جسمی پزی هرن 

اصلی اش بود. گفتم: پدر اجازه می دهی؟ گفت البته. 

گفتم ناراحت منی شــوی؟ گفت: این حرف ها چیست 

می زنی؟ آمدم کاشی هفت رنگی درست کردم و نقشه ای 

به ما دادند که منونه ای در مدرســۀ میرزاجعفر بود. این 

کار خیلی قدیمی بود. طرّاحی آن هم ۳۵۰ و۳۶۰ سال 

تاریخ داشــت. چند عدد از کاشی هایش افتاده و شکسته 

بود. گفتند که همین1۰ - 1۵خشــت را درست کن. سعی 

کن هم رنگ خودش درست کنی و همۀ این رسدر را از 

بین نربی. مهندس دیشیدی گفت: می توانی درست کنی؟ 

چیزی نگفتم، گفت: معاونی با توام می توانی درســت 

کنی؟ گفتم: بله. 

من آمدم رنگ را درست کردم بار اّول نشد. دوباره درست 

کردم، سه باره درست کردم، چهارباره درست کردم و 

خالصه شد یک خشت. رنگ کردم، در کوره گذاشتم و کار 

متام شد. زنگ زدم به دیشــیدی که اگر می خواهید بربید 

نصب کنید، بیایید. گفت درست شــد؟ گفتم بله. پرسید: 

می شود ببینم؟ گفتم: بله. برداشتم بردم و زنگ زد عرفانی 



هم آمد. آن زمان به من ۵۰ هزار تومان انعام دادند و 

من ۵۰ هزار تومان را بین ۶کارگر به طور یکسان تقسیم 

کردم، گفتم من زحمت کشیدم ولی شام هم سهیم بودید.

کاشی سنجری
پشت در مدرســۀ میرزاجعفر کارگاهی بود، اّولین خشتی 

که ما رشوع به ســاخنت کردیم آن جا بود. بعد رفتیم 

به ایوان عباسی، آن نزدیکی بازار ســنگ تراش ها بود، 

می رفتند بیرون و این طرفش هم یــک در بزرگ بود که 

کارگاه کاشــی پزی قرار داشت. کاشی پزی و نجاری و همۀ 

کارگاه ها را آنجا ایجاد کرده بودند. سه تا کارگاه کاشی پزی 

وجود داشت اّما تنها جایی که رشوع کرد به درست کردن 

خشــت سلطان سنجری، کارگاه ما بود. خدا بیامرزد یک 

نفر به نام صحنینی بود که او هم رشوع کرده بود به این 

کار. خوش دست آمد و گفت هر کدام تان پیرشفت کردید 

کار را ادامه دهید. ما آمدیم اّولین خشتی که درست 

کردیم یک ناودانی بود، بعد یک شمسه و من به طور 

کامل زیر نظر او بودم.

بعد این خشت اّولی که بنا شد، ما هامن پایه را عوض 

کردیم. یک مقدار از پیش روی مبارک را ما درست کردیم 

و یــک مقدارش را پدرم. پدرم خدا بیامرز هرکاری می کرد 

من دخالت در کارش منی کردم و خیلی احرتامش را 

داشــتم- در مقابل پدر اگر بی احرتامی کردی، خیرش را 

منی بینی- یک شب از کارگاه بیرون آمد. دیدم دارد مثل 

همیشه از در طربسی می رود به خانه اش که سمت طالب 

بود. تعقیبش کردم. رفت پای پنجره فوالد. گوش دادم چه 

می گوید. گفت امام رضا)ع( خجالت زده ام نکنی. بعد زدم 

رسشانه اش. برگشت. دیدم پیرمرد دارد گریه می کند. گفتم 

بیا برویم، کارتان درست شد. گفت: تو کجا بودی؟ گفتم 

امام رضا)ع( گفت که تعقیبت کنم، از آن روز شام ما را 

زیرنظر داشتی، حاال من شام را زیرنظر دارم. بیا برویم. 

گفت: تو منی توانی. بابا زیر بار نرو، گفتم بیا برویم، آمدم 

رفتم دو قلم چیزی می خواستم از بست باال خیابان بقالی 

و عطاری و این چیزها زیاد بود، خریدم، برداشتم آوردم 

درســت کردم. رفته بودند به خوش دســت گفته بودند بیا 

معاونی خشــت سلطان سنجری را که می خواستی درست 

کرده، آن خدا بیامرز گفت: پدرش که نتوانســت! گفتند: 

برو نگاه کن.

یک مدل خشــت سلطان سنجری هست که خط برجسته 

اســت و اآلن هم وجود دارد، یک مدل دیگر هم هست 

که صاف است و اّولش از سنگ چخامق است، ما آمدیم 

این ها را درســت کردیم. سنگ چخامق را آسیاب می کنند 

و آبش را می گیرند و می ریزند جلو آفتاب تا خشک  شود. 

سپس غربالش می کنند. بعد از آن شیشه )شیشۀ نوشابه و 

شیشۀ داروها( را هم خرد می کنند و غربالش می کنند، آن 

را جدا و این را هم جدا. تا این جا شد دو قلم! قلم سوم 

گل رسشور است. در افغانستان کوهی است که این گل از 

آنجا تهیه می شود. این مواد مجّدداً با هم مخلوط شده و 

۳ - آن قسمت از کاشی های زّرین فام حرم که به 

کاشی های ناودانی مرسوم  اند و به صورت نواری 

باریک به عرض ده سانتی مرت و به خط نسخ و به 

رنگ قهوه ای، بین کاشی های ازاره قرار گرفته اند. 

به این دســته از کاشی ها به همراه بخشی از 

کاشی های مستطیلی کتیبه دار، سنجری نیز 

می گویند. علّت این نام گذاری اشاره به نام سنجر 

در قســمتی از کاشی های ناودانی است. جاللی، 

میثم. کاشی های زّرین فام حرم امام رضا)ع( 

سندی از هویت تاریخی شهر مشهد. مشکوه. 

شامرۀ11۹، تابستان 1۳۹۲. ص1۴۵



دوباره غربال می شود و خمیری از آن تهیه می شود. آن 

را لگد کرده و ورز می دهند و در قالب می گذارند. سپس 

روی آن، خط نوشته شده و در حرارت۷۵۰ درجه و ۸۰۰ 

درجه داخل کوره گذاشــته می شود. پایین کوره گِل گرفته 

می شــود، چهار حفرۀ باالی کوره هم بسته می شود. بعد 

از ۴۸ ساعت خشت ها بیرون آورده می شود. 

ما به معامر رفعتی گفتیم که سنگ جهنم می خواهیم. 

او پوزخندی زد و حرف ما را جّدی نگرفت. رفتیم سنگ 

جهنم را از اصفهان خریدیم که به شــکل چهارگوش بود 

وهریک را 1۲۰۰۰ یا 1۴۰۰۰ تومان قیمت داشــت. وقتی 

آمدیم مشهد، گفت این ها چیست؟ گفتم از طال گران تر 

است، دست نزنی به این ها که این ها مواد سمی هستند! 

فرق زیررنگی و هفت رنگی این است که آن گلی است و 

بعد لعاب سفید روی آن داده می شود. یعنی آن زمانی که 

ما هفت رنگی کار می کردیم، می ســاییدیم، سفید می شد. 

قلع، رسب، شیشه و سنگ چخامق این می شود سفید 

هفت رنگی و بعد روی آن نقشه می کشیم و قلم گیری 

می کنیم، رنگش می کنیم و داخل کــوره می رود و هفت 

رنگی می شود. آن دو مرتبه کوره می رود و این یک بار. 

سنگ چخامق و گل رسشور را مخلوط می کنند، می سایند. 

بعد الیه ای که من گفتم آن الیه را ســنگ چخامق ساییده 

می شود و روی این داده می شود. این سفید است، بعد 

رنگ می کنیم و کنار می گذاریم تا خشک  شود. رنگ گیری 

که می کنیم نقشه اش را با رنگش الجوردی قلم گیری 

می کنیم. بعد با لعاب روی این را رنگ می کنیم، این لعاب 

را روی آن می دهیم و داخل کوره می رود، موقعی که در 

آمد می شود زیر رنگی... . 

وجود هرنمندان در جوار بارگاه امام رضــا )ع( موجب 

شده تا بخشی از خاطرات آنها به کرامات این امام هامم 

اختصاص داشــته باشــد. در واقع خلوص نیت هرنمندان 

موجب تجلّی هرن اســالمی در اماکن مترّبکه شده است. 

در البه الی خاطرات استاد معاونی این موضوع چنین بیان 

شده است:

“یک روز بّچه ام بدجوری مریض شــده بود. علّتش را 

منی دانستم، اّما هر دکرتی می بردیم، می گفتند: ُمرده راه 

می برید. همرسم گفت: مرد! تو کارگر امام رضا)ع( باشی 

و بّچه ات مریض باشــد؟! دکرت واقعی آنجاست... وضو 

گرفتم و غسل کردم و گفتم: یا امام رضا)ع( بّچه ام را از تو 

می خواهم. سه شبانه روز آب می ریختیم داخل دهانش، 

اّما او برمی گرداند. روز ســوم بّچه برخاست و گفت: بابا 

تشنه ام. از امام رضا)ع( همه چیز گرفتم. امام رضا)ع( 

برای من همه کار کرده است...”


