
تحّول تاریخ هرن اسالم و شیعه؛
با انتشار آثار گنجینۀ آستان قدس رضوی

گفتگو با ایرج نعیامیی عالی

ایرج نعیامیی عالی در سال ۱۳۳۸ در نوشــهر به دنیا آمد، تحصیالت حوزوی 

خود را در سال ۱۳۶۹ به پایان رساند و با تكیه به فّعالیت های ارزنده اش در 

زمینۀ خوشنویسی توانست به درجۀ استادی در این هرن ارزنده نایل شود. وی 

با تكیه بر مطالعات و پژوهش در زمینۀ موســیقی، یكی از نظریه پردازان حال 

حارض موسیقی كشور اســت. نعیامیی عالی، عضو پیوستۀ فرهنگستان هرن و 

مدرّس دانشگاه های تهران، الزهرا، سوره و علوم پزشكی ایران، تألیفاتی نیز در 

زمینۀ خوشنویسی و موسیقی به كارنامۀ هرنی خود افزوده است كه از آن جمله 

می توان به »احوال و آثار صفی الّدین ارموی، موسیقی دان بزرگ قرن هفتم ه.ق« 

و »ابن بواب، خوشنویس بزرگ قرون ۴ و ۵ هجری« اشاره كرد. گفتگوی حارض 

پیرامون هرن و گنجینۀ آستان قدس رضوی صورت گرفته است.

شادی غفوریان*

گنجینۀ هرنی حرم مطهر و آستان قدس رضوی را 

چگونه ارزیابی می کنید؟

بی شک گنجینۀ هرنی آستان قدس بزرگ ترین گنجینۀ 

هرنی جهان اسالم است که آثار هرنی بی شامری را در طول 

تاریخ دورۀ اســالمی در خود جای داده اســت. من جایی 

را رساغ ندارم که این میزان آثار گرانقدر و ارزشمند در 

حوزه های مختلف کنار هم جمع شده باشد. در مشاهد 

مختلف مثالً عراق، کربال، نجف، حتّی در مّکه و مدینه یا 

اماکنی در ترکیه یا کشــورهایی در شامل آفریقا مثل تونس 

و مراکش، معابد، موزه ها و مساجدی وجود داشتند که در 

آنها آثاری نگهداری می شد ولی در طول تاریخ بسیاری از 

آنها آسیب دیدند. مثالً در عراق در سده های گذشته بارها 

این آثار توّســط وهابیون تاراج شدند یا به آتش کشیده و 

تخریب شدند. البته در ایران میزان آثاری که وجود داشت 

بیشــر از بقیۀ جاها بود، به خصوص در حوزۀ هرنهای 

تجسمی یعنی در کتابت، نگارگری، کتاب آرایی، خوشنویسی، 

پارچه  بافی، قلم زنی، شیشه، منبت، معرق و... ایران غنی تر 

بود؛ همچنین بیشــرین و نفیس ترین آثار نیز از جاهای 

مختلف مثل شبه قاره، یعنی هند و پاکستان و بخش هایی 

از کشمیر به این آستان مقّدس هدیه می شد، لذا چه به 

لحاظ کیفی و کّمی بیشرین و بهرین آثار از هرن اسالمی به 

آستان قدس وقف شده است و اعتقاد من این است که اگر 

روزی این آثار در دید مردم قرار بگیرد -رصفاً از باب انتشار 

و نه منایشــگاه- و بتوان این آثار را در کیفیتی مطلوب به 

چاپ و منایش رساند تا در اختیار جهانیان قرار گیرد به گامن 

من تاریخ هرن اسالم را می تواند تغییر دهد، به ویژه تاریخ 

هرن شیعه را بسیار برجسته خواهد کرد.

با توّجه به ارتباطی که با مجموعۀ آستان قدس داشتید، 

روند پردازش به مقولۀ هرن را در این مجموعه به ویژه در 

مؤّسسۀ آفرینش های هرنی چگونه ارزیابی می کنید؟

متأّسفانه در گذشــته این روند مطلوب نبود، یعنی 

شاید اصالً توّجهی هم به آن منی شد و بیشر در حفظ آثار 

می کوشیدند. در دو سه دهۀ اخیر، عنایت بر این شد که از 

این آثار ارزشمند بهره برداری شود و فکر می کنم مؤّسسۀ 

آفرینش های هرنی بر این اساس تشکیل شد که بتواند این 

قابلیت ها را به ظهور برساند و ضمن اینکه از هرنِ هرنمندان 

معارص بهره می گیرد، این آثار را نیز بشناســاند. تالش 

مؤّسسه خوب بوده اســت به خصوص اخیراً؛ مثالً اگر قبالً 

رساغ نسخه ای را در آستان قدس می گرفتیم، امکان دسرسی 

حتّی برای تحقیق وجود نداشت. من خودم در دهۀ گذشته 
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که مشــغول آماده سازی کتابی از »یاقوت« بودم، فهرست 

نسخه هایی از یاقوت را در اینجا داشــتم اّما هرچه تالش 

کردم که صفحاتی از آن را داشته باشم که در کتاب استفاده 

کنم، موفّق نشــدم. این امکان فراهم نبــود ولی اکنون با 

نرش آثار هرنی آستان قدس توّسط این مؤّسسه و تحقیق و 

تدوین این ها، بهرین منبع و بهرین مرجع برای هرنمندان 

و محّققان حاصل شــده است. فکر می کنم که می طلبد 

مســئولین آستان قدس به مؤّسسۀ آفرینش های هرنی نگاه 

عمیق تر و بیشری داشته باشند؛ هم توقّع شان را بیشر کنند 

و هم امکان بیشری برایش قایل باشند. به این دلیل که این 

توانایی از جهت علمی و هرنی وجود دارد که بشود از این 

آثار بهرۀ بهری گرفت و بهر آنها را معرّفی کرد. در کشور 

ما این امکان وجود دارد کــه از این امکانات برای چاپ و 

نرش استفاده کرد. آثاری که من اخیراً دیدم باعث حیرت من 

شد و برای من بسیار لّذت بخش بود که مثالً دیدم صفحاتی 

از »قرآن ابراهیم ســلطان« با کیفیت خوب و کاغذ بسیار 

عالی و به طور مطلوب چاپ شــده است، چیزی که در 

گذشته کمر به آن توّجه می شد. تصّور من این است که اگر 

مجموعۀ آفرینش های هرنی آســتان قدس یک کودک نوپا 

بود االن به بلوغی رســیده که می شود از آن توقّع کارهای 

بزرگ تری داشت که اگر از آن حامیت شود و دستش را برای 

انجام کارهای بزرگ تر باز بگذارند می تواند این توقّعات را 

برآورده کند. 

به نظرتان در حیطۀ هرنهای مرتبط با آســتان قدس و 

هرنهــای موجود در حرم بــرای پرداخت و تحقیق  باید بر 

روی چه مواردی مترکز بیشرتی داشت؟

ببینید یک بخش از آن چیزی که داریــم هامن مآثر 

ماست، آثار ارزشمندی که از گذشــته برای ما باقی مانده 

است. تدوین، طبقه بندی، تعریف، بازجست و شناساندن 

اینها به جامعه یک رضورت و واجب اســت. برای اینکه 

ما اکنون در جهان اسالم، به خصوص در بخش هایی، در 

اقلیت قرار گرفته ایم. خیلی ها گامن شــان بر این اســت که 

هرن اسالمی هامن چیزی است که در ترکیه و مرص و... 

مطرح می شود. وقتی به ایران می رسند، به ایرانیتش در 

قبل از اسالم توّجه می کنند و به دوران پس از اسالِم هرنها 

آن قدر اهتامم منی ورزند. آثار آســتان قدس متام باورهایی 

که اکنون نســبت به شیعه وجود دارد، نقض می کند و این 

امر واجب است، فرض کنید در حوزۀ خوشنویسی، ما را 

فقط در محدودۀ نستعلیق و شکسته پذیرفته اند و در بقیۀ 

مسایل خیلی برای ما جایگاهی قایل نیستند. با اینکه ما در 

خــط محقق قطعاً حرف اّول و آخر را می زنیم، در ریحان 

نیز همین طور، در توقیع، در رقاع و ثلث هم تا قرن دهم 

همین طور است و پس از آن در محجوریت قرار گرفتیم، 

ولی اکنون این حرکت دارد از نو احیا می شود. یکی از 

جاهایی که می تواند الگوسازی بکند و مآثر گذشتۀ ما را احیا 

کند، به طوری که هرنمندان ما پا جای گذشتگان بگذارند و 

حتّی یک قدم جلوتر بروند، آستان قدس است، چون منابع 

و امکانات را در اختیار دارد و این قداست هم در آن وجود 

دارد، یعنی هرنمند همواره افتخار می کند که در سایه سار 

ایــن عظمت کار و همراهی کند. هیچ کس دریغ نخواهد 

کرد. همۀ هرنمندان ایران همۀ توان شان را در اختیار قرار 

خواهند گذاشــت. لذا خود ایــن مقبولیت می تواند کمکی 

باشد برای بازشناسی این مآثر که بسیار ارزشمند است. 

لذا اینکه عرض کردم این توقّع از مؤّسســۀ آفرینش های 

هرنی می رود، بجاست. واقعاً این توقّع هست که بشود 

آن الگوهای گذشته را که در حکومت های قدیم وجود 

داشــته، تکرار کرد. مثالً اینکه یک جایی درست می کردند 

برای طراحی، نقاشــی، نگارگری، تهذیب، خوشنویســی و 

شعرا و همۀ هرنمندان در کنار هم جمع می شدند و آثار 

ارزشمندی مثل شاهنامۀ شاه طهامسب، خمسۀ نظامی، 

قرآن بایسنقری و آثاری دیگر تولید می کردند. این کار را 

می شود االن اینجا انجام داد. این امکان را می شود فراهم 

کرد و الزمه اش یک نگاه دقیق تر و مشــفقانه تری است که 

از سوی مسئولین نظام و به خصوص آستان قدس نسبت به 

این مجموعه التفات شود. 

سخن آخر را بفرمایید.

یکی از کارهای بسیار خوبی که اینجا دیدم، مثّنی سازی 

است که کار بسیار ارزشمندی است. یعنی یکی از راه های 

رسیدن به تجارب گذشــته و شناســاندن و شناخته شدن 

همین اســت. می شود این کار را با گسردگی و دقّت بیشر 

و در رشایطــی بهر انجام داد که هم توامنندی هرنمندان 

معارص ما بســیار باال خواهد رفت و هم به آن اهدافی که 

ذکر کردم خواهیم رســید. یکی از راه ها همین شیوه است. 

کار بسیار ارزشمندی است و می خواهم تقدیر و تشکر کنم 

از دوستانی که زحمت می کشند و باعث مرّست افرادی 

چون ما می شوند که دغدغۀ هرن اسالمی و دینی داریم. 

برای من خیلی جالب و ارزشمند بود. 

از وقتی که در اختیار ما گذاشتید سپاسگزاریم.


