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مختلف آن به چشم می  خورد. حرم مطهر امام رضا)ع(در ایران 

نیز از جمله این بناهاست که در دوره های  مختلف همواره مورد 

توّجه هرنمندان و حامیان آنها بوده است. هرن نقاشی و تزیینات 
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موجود در آرشیو مدیریت اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی 
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مقّدمه:
از ویژگی های ذاتی هرن اســامی این است كه این هرن 

می كوشــد فضایی ایجاد كند تا در آن انسان بتواند وزن و 

وقار فطری اّولیۀ خود را بازیابد. در فلســفۀ این هرن، هیچ 

مانعی نباید به عنوان حجاب بین انسان و حضور نامریی 

خداوند قرار گیرد. هرن اســامی در وهلۀ نخست ایجاد یك 

نوع خاء می كند و همۀ پریشانی ها و متایات دنیوی را 

از میان برمی دارد و در وهلــۀ دوم نظامی را جایگزین آن 

می سازد كه مبیّن تعادل و آرامش و صلح است. اماكن 

مذهبی چون مســاجد، مدارس، امامزاده ها و خانقاه ها، 

انسان را به ارشاق و شهود سوق می دهد. 

هرن خوشنویسی، كتیبه نگاری و نقاشی با توّجه به 

تقّدسی كه در تاریخ اسام دارد، با وجود متامی تفاوت های 

ســبك شناختی و تنّوع منطقه ای نوشتارها، در متامی 

دوران ها به عنوان عنرصی تزیینی در یكدســت كردن 

انواع گوناگون بناها به كار رفته است. در آرامگاه امامان، 

امامزادگان و شخصیت های مهمی كه دارای گنبد و بارگاه 

و حریم هستند، عموماً نقاشی هایی از انواع مختلف آن به 

چشم می خورد. حرم مطهر امام رضا)ع(در ایران و در شهر 

مشهد نیز از جمله این بناهاست. این بنا از آنجایی كه تنها 

آرامگاه متعلّق به معصومین)ع( در ایران اســت، همچنین 

به دلیل حضور مســتمر تشیّع در ایران و ارادت و تعصب 

ایرانیان در دوره های مختلف همواره مورد توّجه هرنمندان 

و حامیان آنها بوده اســت و در هر دوره مورد مرّمت و 

بازســازی قرار گرفته و یا قســمت هایی بر آن افزوده شده 

است؛ از این رو در این بنای بزرگ می توان آثار و نشانه های 

معاری دوره های مختلف را یافت.

با شهادت حرضت رضا)ع( در سال 253 ق. قریۀ سناباد 

به عنوان قلب خراسان و بعضاً ایران رشوع به تپیدن و 

گســرش روزافزون منود. حرم مطهر رضوی در سال های 

متادی آرام آرام بسط یافت و بعدها در دورۀ صفویه به 

علل گوناگون از جمله رســمیت یافنت مذهب تشیّع توسط 

ساطین صفوی استحکام یافته، بر تزیینات آن افزوده شد. 

بر طبق گزارشات اسناد موجود در طول دورۀ صفویان در 

قسمت های مختلف حرم و بارگاه رضوی تغییرات عمده ای 

صورت گرفت. این روند در دوره های بعد نیز ادامه یافت و 

از جمله دورۀ افشاریه اماکن مترّبکه نیز از توّجه نادرشاه و 

جانشینانش بی نصیب مناند. عاقۀ شاهان افشار به تزیینات 

و تعمیرات اساسی در بقعۀ امام رضا)ع( تا جایی ادامه پیدا 

کرد که در فتوحات نادرشــاه در باد مختلف به خصوص 

هند به تعدادی هرنمندان و نقاشان و معارانی برخورد که 

هرنشان در نظر وی شایستگی این را داشت که در جایگاهی 

همچون حرم امام هام ثامن خودمنایی کند. هرنایران در 

این دوره، از هرن هندی نیز تأثیر پذیرفت .نقاشان ایران به 

خصوص از نقش مایه های گل و بتۀ هندی بهره گرفتند و به 

چهره پردازی آنها عاقه نشان دادند و گاهی نیز آنها را به 
طور مستقیم رسمشق قرار دادند.1 

اسامعیل بیگ نقاش:
 انواع هرنها به ویژه هرن نقاشی و تزیینات هرنی رفته 

رفته در قســمت های زیادی از صحن و رسای حرم رضوی 

شــکوفا شد و هرنمندانی در این عرص به ظهور رسیدند که 

بر طبق اسناد موجود در آرشیو مدیریت اسناد و مطبوعات 

آســتان قدس رضوی تنها در محدودۀ زمانی مشخصی 

نام شان درخشان گشت و بعد از آن دوره، دیگر نامی از 

ایشان به میان نیامد.

از جمله این افراد به نام »اساعیل بیگ نقاش« 

برمی خوریم که در آرشیو مزبور 39 سند در مورد اقدامات 

و خدمات وی در تزیین و نقاشی حرم مطهر رضوی در 

فاصلۀ سال های 1155 تا 1161ق. موجود است. هان گونه 

که بیشــر کارهای بنایی به عهدۀ اســتاد حسن قمی )سند 

37053/20(، استاد ابراهیم بنا)37059/1( و کاشی کاری های 

حرم به عمل اســتاد جعفر کاشــی تراش)37053/23( بوده 

است، نقاشی های رواق های اطراف بقعه، گنبد الله وردی 

خان، گنبد اپک میرزا و... نیز اکرثاً بر عهدۀ اســاعیل بیگ 

نقاش است.

نقاشی های زیبای رواق های دارالحفاظ)سند35118/6(، 

رواق دارالسیاده)سند 37029/8(، رواق دارالسعاده و طاق 

باالرس مبارک به خصوص شــاهکارهای طرح های ختایی، 

اسلیمی و ترنج های ایوان ها و شمسه های شنجرف مسجد 

باالرس مبارک، به دســتان هرنمند استادان نقاشی چون 

اساعیل بیگ نقاش سپرده شده است)37012/13(. از 

جمله گنبدهای موجود در مجموعۀ حرم، گنبد اپک میرزا 

اســت که در رشق دارالحفاظ و جنوب گنبد حاتم خانی 

و شال دارالسام واقع شده بود. تعمیرات نقاشی این 

گنبد در ربیع االّول 1160ق. توّســط اســاعیل بیگ نقاش 

و طی استیفانامچه ای2 صورت گرفته اســت که عاوه بر 

فیل گوش ها، شمســه و ترنج، کتیبه های آن نیز مورد مرّمت 

قرار گرفته و نقاشی شده است)سند 37113/1(. نقاشی 

ترنج های دورگنبد مطهر به سال 1160ق. نیز که به مبلغ 14 

تومان و 300 دینار هزینه انجام گرفته به دســت اساعیل 

بیگ نقاش طراحی شده است)سند 37113/2(.



ارزش های اطاّلعاتی اسناد:
متأسفانه از این هرنمند چیره دست در منابع تاریخی 

که در آنها از معاری و تزیینات حرم به دست هرنمندان 

مختلف یاد شده است اثر و ردپایی نیافتیم. به نظر می رسد 

اگر نام بعضی از این افراد را در فاصلۀ سال های یاد شده 

با این شخص تطبیق دهیم با کمی تفاوت به یک شخصیت 

واحد دســت می یابیم؛ اّما از آن جایی که نام این هرنمند 

نقاش فقط با همین ترکیب یعنی »اســاعیل بیگ نقاش« 

در همۀ اسناد آمده، برای پیشگیری از احتال خطا فقط به 

بررسی اسناد پرداختیم و از تطبیق این نام با افراد مشابه 

خودداری کردیم. بررســی اسناد سال های 1155 تا 1160ق. 

در مــورد تعمیرات حرم و اماکن مترّبکۀ رضوی به خصوص 

نقاشی های قسمت های مختلف آن نشــان می دهد که 

این وظیفۀ خطیر عمدتاً و شاید تقریباً متام آنها به عهدۀ 

اســاعیل بیگ نقاش بوده که اجرتی بین 500 تا 1000 

نادری3 بابت هرنمندی هایش دریافت کرده است. در بعضی 

از این اسناد نقاشی های قسمت های نزدیک مضجع رشیف 

مانند طاق باالرس مبارک و پیش رو و همچنین مسجد باالرس 

با عنوان کلّی حرم محرم ثبت شده است)سند 36966/1(.

در استیفانامچه های تعمیرات آستان قدس، مواردی 

وجود دارد که نقاشی رواق های مبارکۀ دارالسیاده و صّفه 

در شمشاد به دست اســتاد اساعیل نقاش به قیمت 842 

نادری و 280 دینار انجام گرفته و اکرث هم در این نقاشی ها 

از مصالحی چون طا، الجورد، شنجرف و نقره استفاده شده 

است )سند36916/29(. در بعضی از این اسناد برات اجرت 

نقاشی های انجام شده توّسط استاد اساعیل بیگ نقاش از 

حاصل رضیح مبارک پرداخت شده است که معموالً نذوراتی 

بود که زّوار نذر حرم مطهر می کردند )سند36915/28(. 

در سندی آمده: » کتّاب عالیحرضت مستوفی رسکار 

)سند 36966/1()سند 37113/2(



فیض آثار موازی هشــتصد و پنجاه نادری و شصت و دو 

دینار و نیم اســتیفانامچه نقاشی مسجد مبارک حرم محرم 

را که عالیقدر رفیع مقدار معار باشــی رس کار دیوان 

اعلــی برآورد و مهر منوده در دفر رس کار ثبت و ضبط 

و اجرت بنایی و قیمت گچ را از بابت تحویلداری اســتاد 

مهدی و استاد ابراهیم بیگ و اجرت نقاشی و مصالح از 

بابت تحویات اســاعیل بیگ نقاش و اجرت طاکوبی آن 

را از بابت تحویات استادان طا کوب و قیمت طا را هم 

نجابت و رفعت و معالی پناه آقا محمد حسین تحویلدار 

نقدی برات صادر منوده رشح دفری قلمی منایند. قرارا شهر 

ذیحجه الحرام سنه 1156ق«. این امر نشان می دهد که 

نقاشی های قسمت های مختلف به خصوص مسجد باالرس 

مبارک دارای طاکوبی های ارزشمندی بوده که بابت تحویل 

طای مورد نیاز آن هم تحویلدار نقدی آستانه برات رسمی 

صادر منوده است) سند27012/13(.

در اسناد مربوط به نقاشی قسمت های مختلف حرم 

عاوه بر ذکر هزینه ها و مصالح مورد استفاده، مکان هایی 

که نقاشی آنها به عهدۀ اساعیل بیگ نقاش بوده است نیز 

به تفکیک ذکر شده است. از جمله این مکان های یاد شده 

در حرم محرم )یعنی بقعۀ مبارکه( از روی کتیبۀ گچ بری 

تــا پای طاق و میان طاق فوق در مرّصع که فیل گوش ها با 

طرح اسلیمی طا بوم الجورد نقاشی شده، ازاره های روی 

گلدسته های حرم، طاق باالرس مبارک و عقب رس مبارک که 

کتیبۀ خطی آن نقاشی شده، صّفۀ باال رس مبارک بوم طا 

به طرح ختایی و کتیبۀ خط فوق در شمشاد بوم الجورد با 

خط طا، کشــیک خانۀ فوق آب انبار با حاشیه های چینی 

منای طرح گل و بوته و نخل های بوم رنگی به طرح ختایی 

و گل سفید مالی کفش گاه های گنبد الله ورردی خان در سال 

1157ق. است) 37053/6؛ 37053/8(. 

)سند 37149/6()سند36915/28(



در دفر توجیهاتی که مربوط به تعمیرات حرم مطهر در 

سال 1160ق. است آمده که: »تعمیر نقاشی جنبد کپک میرزا 

) گنبد اپک میرزا( و غیره از قرار برات بتاریخ شهر ربیع االول 

سنه 1160ق. که تعمیر نقاشی جنبد کپک میرزا سوای رسرسا 

که در سال قبل ماحظه شد و کشیک خانۀ فراشان به جهت 

اجرت و مصالح از قرار استیفانامچه که آقا ابراهیم معار و 

باقی معاران رسکار و آقا مهدی مبارش دیوانی مهر منوده اند 

به عمل اساعیل بیگ نقاش که به تعلیقچه متولی رسانید 19 

زرع و 7475 گره، 395 نادری و 875دینار، گنبد کپک میرزا و 

غیره، 138 نادری و 337 دینار«

در این سند محل های موردنظر با شمسه های بوم سفید 

به طرح ختایی و نیم طاق های بوم سفید به طرح ختایی 

نقاشی شده اند)سند37149/5(. هم چنین گنبد توحیدخانه 

از جمله مکان هایی است که در این ســند نام آن جلب 

توّجه می کند که نقاشی آن از وسط شمســۀ آن تا پای 

فیل گوش های اّول به قیمت 155 نادری و 100 دینار انجام 

گرفته است)سند 37149/6(.  

پی نوشت
1 - آژند، مکتب نگارگری اصفهان، 195.

2 - اســتیفانامچه: قرارداد مقاطعه کاری تعمیراتی 

چون کاشی کاری، نقاشی، مقرنس کاری و... در 

حرم رضوی بود که مقاطعۀ  آن به اســتادان 

کاشــی کار، نقاش مقرنس کار و یا کاشی تراشان 

خارج از آستان قدس که از شهرهای دیگر دعوت 

به همکاری شده بودند سپرده می شد. بیشر این 

هرنمندان از شهرهای اصفهان، قم، شیراز، در دورۀ  

افشاریه اغلب از کشورهایی چون هند بودند که 

نادرشــاه ایشان را به ایران کوچانده و در مرکز 

پایتخت خود سکنی داده بود.  

3  - نادری: هر نادری معادل 500 دینار بوده است.

شارۀ  سند:37141/1 

  تاریخ سند:1160ق.

هزینه های تعمیرگنبد اپک میرزا و مسجد جامع گوهرشاد

انتظام مهات و معامات رسکار فیض آثار و مسجد جامع سنه بارس ئیل 

توجیهاتـــــــــــــــ و مقرراتـــــــــ 

مقرراتــــــــ 

ســـــــرکار 

فیض آثار 

صورتــــــــ 

املذکور 
اســـتیفانامجاتــــــــــ 

تعمیرات ســرکار فیض آثار و مســجد جامع 

ســـــــــرکار 

فیض آثار 

اســـتیفانامچـــه 

به تاریخ شهر صفر املظفر ســنه 1160 آنکه استیفانامچه تعمیرات ســرکار آستانه مقدســه متربکه که به تاریخ شهر صفر املظفر ســنه 1160 ماحظه منود 

982 نادری و 360 دینار 

نقاشی 

395 نادری و 275 دینار به عمل اساعیل بیگ نقاش عن اجرت و مصالح 

138 نادری و 337 دینار جنبد کپک میرزا ســوی رسرسا که در سال قبل ماحظه شده ]مفرده ؟[ 

شمسه بوم سفید مروقی به 

طرح خطایی 

شش الب )1( بوم سـر دمرا زیر نیم سه نیم شمسه سه طرف رشح ایضا 

شمسه رشح ایضا 

الیهای گلو شمسه مروقی به طرح خطایی 

نیم زرع یک زرع و نیم سه زرع و نیم فی 300 نادری سه زرع فی 300 نادری 

200 دینار 2 نادری و 200 دینار 6 نادری 4 نادری و 400 دینار 

سـه نیم طاق گلو شمسه بوم 

سفید مروقی به طرح خطایی 

نیم طاقهای فیل گوش به طرح خطایی 

مروقی بوم سفید 

نعلهای فیل گوش بوم سفید مروقی به 

طرح خطایی 

دو فیل گوش بوم سفید مورقی مع الیهای رسمی 

یک زرع یک زرع و نیم یک زرع و نیم نیم زرع 

1 نادری و 300 دینار 2 نادری و 200 دینار 2 نادری 100 نادری 

میان الیها مروقی به طرح خطایی 

مع پا باریکهای دو طرف 

ترنج و شکلهای میان دو آسر مرّوقی به 

طرح خطایی بوم ترنج و زنگار 

نیم ترنج و شکلهای دو پنجره 

مرّوجی به طرح خطایی 

حاشیه بوم سفید خطایی دور پنجره و اصل 

نیم زرع نیم زرع سه زرع فی 200 نادری یک زرع و نیم 

100 نادری 400 دینار 4 نادری و 400 دینار 2 نادری و 200 دینار 

طاق بوم سفید به طرح خطایی 

مرّوقی مع حاشیه بوم باسمی 

حاشیه های بوم باسمی دور آسرها 

و غیره 

کتابه بوم رسدمرا مرّوقی به طرح 

خطایی دور رسرسا مع حاشیه 

ترنجهای دور کردنه بوم ترنج و رسدمرا به طرح 

خطایی مرّوجی مع حاشیه روی کتابه 

8 زرع فی 300 نادری 2 زرع فی 300 نادری یک زرع 3 زرع و نیم فی 300 نادری 

12 نادری و 400 دینار 3 نادری و 100 دینار 1 نادری و 100 دینار 5 نادری و 300 دینار 


