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حرم مقّدس امام رضا)ع( از گذشته تاکنون همواره 

موضوع نقاشی و تصویربرداری هرنمندان بزرگ ایران بوده 

اســت. با نگاهی کوتاه به برخی از کتب چاپ سنگی و 

نرشیات مصّور قدیمی ایرانی می توان تصویرهایی از عالقۀ 

مردم ایران زمین به چهارده معصوم )علیهم الّسالم( در آنها 

مشاهده کرد. بارگاه امام رضا)ع( نیز همیشه مورد احرتام 

ایرانیان بوده اســت به طوری که در سفرنامه های خود به 

جزییات آن مکان ملکوتی پرداخته و حتّی زمانی که ابزار 

عکس برداری در اختیار نداشتند از مکان های مختلف آن 

حرم محرتم تصویرها کشیده اند.

 با بررسی کتاب چاپ سنگی »سفرنامۀ خراسان« 

تصاویری منحرصبه فرد از  بارگاه امام رضا)ع( در این  کتاب 

227 صفحه ای چاپ 1306ق./ 1267ش. به دســت آمد. این 

کتاب رشح حوادث، مناظر و مکان های جغرافیایی دومین 

سفر نارصالّدین شاه از تهران به مشهد با هدف زیارت امام 

هشتم اســت. رشح این سفر که به تحریر خود شاه است، 

توّســط محّمدحسن خان اعتامد السلطنه به سال 1306ق. 

به صورت چاپ سنگی در دارالطباعۀ  خاصۀ دولتی انتشار 

یافته و تجدید طبع آن به صورت افست در سال 1354 

خورشیدی توّسط انتشارات فرهنگ ایران زمین زیر نظر 

استاد ایرج افشار در اختیار عالقه مندان قرار گرفته است.

نارصالّدین شاه قاجار که عاشــق سیر و سفر و گشت 

وگذار بود، بیش از نیم قرن بر رسزمیــن ایران حکمروایی 

کرده و  به نگارش خاطرات خویش پرداخته اســت. وی سه 

بار در سال های 1290، 1295 و 1306 ق. به فرنگستان رفت 

و ســفرنامه های خود را از زمان حرکت از تهران و گاهی 

چند روز قبل از حرکت تا زمان برگشــت به تهران نوشت. 

خاطرات وی در ســفر اّول و دوم به خط خودش و در 

سفر ســوم به تقریر وی و خط همراهانش از قبیل دخرت 

خوش خط او، فخرالدوله نوشته شده است. او همچنین 

پیش از ســفر به فرنگ در سال 1287ق. به عتبات عالیات 

ســفر منود و سفرنامۀ آن را از خود به یادگار گذاشت. وی 

افزون بر سفرهای خارج از کشور، در داخل نیز با کاروان 

گردشگری به نام اردوی هامیونی به سفرهای دور و نزدیک 

می رفت و خاطرات سفر را با نرثی ساده و روان می نوشت.

نارصالّدین شاه عالوه بر سفرهای خارج کشور چندین سفر 

داخل کشور دارد. سفرهای مهم نارصالّدین شاه در داخل کشور 

عبارتند از: دو سفر به خراســان در سال های 1283 و 1300ق. 

که تصاویر سفرنامۀ دوم، اثر ابوتراب نقاش مشهور عرص نارصی 

بوده و یادگاری است ارجمند از شیوه ای که در عّده ای از 

کارهای چاپی آن روزگار مرسوم و مطلوب بوده است.

میرزا ابوتراب خان غفاری، کاشــانی نگارگر و گرافیست 

ایرانی،  در سال 1280ق. در کاشان به دنیا آمد. وی فرزند میرزا 

بزرگ  غفاری و برادر بزرگ میرزا محمدخان غفاری )کامل 

امللک( است و مانند آنها از دوران جوانی به نقاشی پرداخت.

ابوتراب تا سال 1293 قمری در کاشان ماند تا اینکه در 

همین سال برای تحصیل در دارالفنون به تهران آمد. وی در 

این مدرسه به یادگیری نقاشی پرداخت و به زودی از این 

مدرسه فارغ التحصیل گردید.

ابوتراب در محرم 1300ق. نگارش صورت ها و امور 

لیتوگرافی روزنامۀ رشف را بر عهده داشــت. وی همچنین 

تصاویر کتاب های املآثر و اآلثار، مرآت البلدان نارصی، 

ســفرنامۀ مازندران، رسگذشت مسرتس هورتستت خانم 

انگلیسی در هندوستان، جواهر الترشیح نارصی، تذکره 

انجمن نارصی و ســفرنامۀ دوم نارصالّدین شاه به مشهد 

نقاشی کرده است.

ابوتراب در سال 1301ق. به ســمت فرّاش خلوت 

هامیونی منصوب شــد و به دریافت نشان درجۀ چهارم 

شیر و خورشید نایل آمد و نقاش باشی وزارت انطباعات 

شــد. وی 25تصویر سیاه قلم از روی عکس ها و مناظر و 

شــهرهای بین راه و بناهای آستان قدس رضوی کپی کرده 

که در ســفرنامۀ خراسان نارصالّدین در 1306 قمری چاپ 

شده است. از جمله کارهای قلمی ابوتراب در این سفرنامه،  

چهار تصویر مختلف از حرم مطهر امام رضا)ع(اســت. این 

تصویرها عبارتند از:

- ایوان طالی صحن قدیم.

- ایــوان طالی صحن قدیم و یک طرف از صحن و دورمنای 

شهر مشهد.

 - ایوان و دو طرف از صحن جدید و سقاخانه.

 - صحن جدید و نقاره خانه. 
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