
مشاغل هرنی موجود 
در اسناد تعمیرات آستان قدس رضوی

چکیده

بـا نگاهـی بـه اسـناد تعمیـرات حـرم مطهـر و اماکـن متربکۀ رضـوی بـه اطاّلعاتـی در مورد مشـاغل، نام 

اشـخاص مرتبـط بـا ایـن تعمیـرات، میـزان اجـرت و شـغل آنان، مکان هـای تعمیر شـده و مصالـح به کار 

گرفتـه شـده برمی خوریـم. اسـناد مربوط به مشـاغلی ماننـد رسکاردار عـارات، بنا، بیلـدار، فعله، عمله، 

کاشـی تراش، کاشـی پز، سـنگ تراش، معـار، معارباشـی، گچ بـر، مـرف تعمیـرات، نقـاش، کاشـی کار و 

ناظر تعمیرات تقریباً در هر سـه دورۀ تاریخی صفویه، افشـاریه و قاجاریه درآرشـیو مدیریت اموراسـناد 

و مطبوعـات سـازمان کتابخانه هـا، موزه هـا و مرکـز اسـناد آسـتان قدس رضـوی یافـت می شـود. اینهـا، 

مشـاغل عمومـی مربـوط بـه تعمیـرات و سـاخت و سـازهای حـرم مطهـر امـام رضـا)ع( هسـتند. طراح 

کاشـی، کتیبه نویـس، معرق تـراش و نقـاش زرگـر از جملـه مشـاغل ویـژه و هرنمندانـۀ یـاد شـده در این 

اسـناد هسـتند. دراین پژوهش سـعی می کنیم به معرفی اسـنادی که در آنها ازکارکنان صاحب مشـاغل 

هـرنی یادشـده نام و نشـانی آمـده، بپردازیم.

کلیدواژه ها: نقاش زرگر، طراح کاشی، معرق تراش، کتیبه نویس، اسنادتعمیرات

اعظم نظرکرده*

*  کارشناس ارشد تاریخ وکارشناس منایه سازی اسناد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
nazarkardeh87@yahoo.com



مقّدمه:
بـا  ارتبـاط  کـه در  از 5000 سـندی  بیـش  در مجمـوع 

تعمیـرات، سـاخت و سـاز و تكمیل اماكن متربكـۀ رضوی در 

حـرم امـام رضـا)ع( در مدیریـت اسـناد آسـتان قدس موجود 

اسـت و بیشـر آنهـا جنبـۀ مالـی دارنـد و عمدتاً مربـوط به 

پرداخـت هزینه هـای انجـام شـده در مورد مواجـب، اجرت، 

دفاتـر توجیهـات و مقـررات، اسـتیفانامچه ها، طومارهـای 

تعمیرات، دفاتر اوارجه و قبض های وصول است، حدود 300 

سـند درمورد مشـاغل هرنی مانند طراح کاشـی،کتیبه نویس، 

معرق تـراش و نقـاش زرگـر اسـت. انـدازۀ اسـناد معمـوالً در 

قطـع خشـتی اسـت. كاغـذ اسـناد دورۀ صفویـه و افشـاریه 

از كاغـذ كشـمیری و در دورۀ قاجـار از نـوع فرنگـی اسـت. 

اسـنادی كـه مربـوط بـه برات هاسـت در قطـع بزرگـر و بـا 

كاغـذ مرغوب تـر و احتـاالً از نـوع كاغذهای سـفید اسـت. 

در میـان اسـناد، خـط دیوانـی و سـیاق چیرگـی غالـب دارد. 

قبض هـای وصـول كوچك تریـن و طومارهـا بزرگ تریـن قطع 

را دارند. قطع سـایر اسـناد به خصوص استیفانامچه ها تقریباً 

به یك اندازه اسـت. اّما نكتۀ مهم در مورد اسـناد این اسـت 

كـه تقریبـاً متامی آنها دارای سـال هسـتند. با بررسـی اسـناد 

مربـوط بـه تعمیـرات، مشـاغل ویـژه ای چـون نقـاش زرگـر، 

میـزان حقـوق و اینكـه پرداخت ایـن حقوق به چـه صورتی 

و از چـه منبعـی صورت می گرفته اسـت مشـخص می شـود. 

»فـرد« در اصطـالح دیوانـی ورقـه ای بـوده كه منشـیان و 

مسـتوفیان دیـوان، سـواد فرمان هـا، احـكام و جمـع و خـرج 

دولـت و ایـاالت و والیات را با آن می نوشـتند. فرد در اسـناد 

آسـتان قدس تحـت عنـوان صـورت جمـع و خـرج یـا مجمل 

جمـع و خـرج آسـتانۀ مقّدسـه آمـده اسـت. در اسـنادی كه 

بـه فـرد مشـهورند و غالباً بـه صورت برگه های مفـرد كه متام 

هزینه ها در هان یك برگ نوشـته می شـد و ارتباط خاصی 

بـا اسـناد دیگـر نداشـت، معمـوالً هزینه هـای مربـوط بـه 

تعمیـرات جزیـی نقـاط مختلف حـرم آمده اسـت كه عمدۀ 

ایـن تعمیـرات، گـچ كاری، كاشـی كاری، تعویـض كاشـی های 

شكسـته و كهنه با كاشـی های نو و مرمت كتیبه های آسـیب 

دیده اسـت. نكتۀ مهم در مورد این دسـته از اسـناد آن است 

كه مشـاغل مربوط به تعمیرات و پرداخت اجرت هرنمندان 

انجـام آن، ماننـد معرق تراش، طـراح كاغذ برای معـرق كاری، 

گچ بری و سـنگفرش قسـمت های مختلف، به صـورت جزیی 

و ریـز در ایـن اسـناد ذكـر شـده اسـت. بیشـر ایـن اسـناد با 

رسبـرگ صـورت جمـع و خـرج و یـا مجمـل جمـع و خـرج 

رسكار آسـتانۀ مقّدسـه تنظیم شـده است. 

نقاش زرگر: 
ساختارنقاشـی های روی دیـوار بـه ایـن شـکل اسـت کـه 

ابتـدا جایـی را به عنـوان تکیه گاه که الیه ای از آجر یا خشـت 

و نسـبت بـه اهمیـت بنا متغیر اسـت، به عنوان سـازۀ اصلی 

نقاشـی در نظـر می گیرند، روی آن را الیـه ای از مالت کاه گل 

می کشـند، سـپس آسـر را روی سـطح تکیـه گاه می آورنـد 

و بـرای مسـطح کـردن سـطح اّولیـه و مناسـب بـرای اجـرای 

ایـن الیـه براسـاس  الیه هـای بعـدی بـه کار می گیرنـد. در 

منونه هـا، از آسـر گلـی یـا گچـی همـراه بـا مـواد افزودنـی 

اسـتفاده می شـود. گـچ الیۀ آسـر، گچ تیز اسـت و ضخامت 

آن بسـته به تکیه گاه و مصالح سـازه متغیر. سپس الیۀ زمینه 

یـا بسـر گچـی که معمـوالً به صورت کشـته اجرا می شـود را 

درسـت می کننـد. بعـد از آن، یـک الیه با نام زیـرکار که قر 

بسـیار نازکی اسـت از محلول رقیق رسیشـم، صمغ عربی یا 

شـیرۀ انگـور و کتیـرا درسـت می کننـد. مرصف کتیرا و شـکر 

بـرای بـوم کردن سـطح دیـوار بیش از سـایر مواد اسـت؛ زیرا 

کتیـرا کمـر در آب حـل می شـود و رضر کمـری برای سـطح 

گچی دارد. مواد بوم سـازی با ماده ای رنگی مخلوط می شـود 

و الیـۀ تدارکاتـی به وجـود می آورد. ضخامت این الیه بسـیار 

ناچیـز اسـت و ایـن هـان الیۀ تدارکاتـی قرمز اسـت که در 

دورۀ صفویـه معمـول بـوده اسـت. الیـۀ بوم کننـده سـطح 

مناسـبی بـرای نقاشـی به وجـود مـی آورد و کار بـا قلم مـو را 

تسـهیل می کنـد و بـه سـبب کاهـش میـزان جـذب و ایجاد 

پیونـد بیـن الیـۀ رنـگ و تکیـه گاه، به حفظ جال و شـفافیت 

رنـگ کمـک می کند. الیـۀ رنگ شـامل رنگ های پوششـی و 

مخلوطی اسـت: بسـت)صمغ یا چسـب مانند صمغ عربی، 

کتیـرا، روغـن بزرک یـا زردۀ تخم مـرغ( رنگدانه های معدنی 

یـا گیاهـی و مـواد افزودنـی و حـالل، همچنیـن به کارگیـری 

رنـگ طـال در شـکل پـودری و ورق اکلیلی)طـالی فرنگـی( 

)علیزاده،91:78(.

مرحـوم دکـر ایرج افشـار در مقاله ای با عنوان »فهرسـت 

نسـخه های خطی کتابخانـۀ وزارت دارایی« درمجلۀ فرهنگ 

ایـران زمیـن در سـال1337 شـارۀ6  در صفحـات 13و14 

مقالـه بـه توصیـف »کتابچـۀ تاریـخ اصفهـان« پرداختـه و 

می گویـد: ایـن کتاب جغرافیای شـهراصفهان، جبـال، قنوات، 

رودهـا و... اسـت. در فصـل اّول در توصیـف بلـدۀ اصفهـان 

در منـرۀ 20 تحـت عنـوان وصـف انـواع اصنـاف خالیـق از 

199»نوع«سـخن مـی رود کـه شـغل87 آن باعنوان»نقـاش 

زرگـر« توجـه را برمـی انگیـزد. همچنیـن مرحـوم باسـتانی 

پاریـزی درمقالـۀ »بینوایـان در وطـن غربـی)1(« درمجلـۀ 

بخارا )شـارۀ1، مورخ مـرداد1377، ص. 127( در رشح وقایع 



سـال1284ق. در خصـوص روانـه داشـن بعضـی متعلمیـن 

)دانشـجویان( بـه پاریس و درجات ترقی کـه در بالد اروپایی 

کسـب کرده انـد می نویسـد: عباسـقلی خان فارغ التحصیـل 

پولی)پلـی( تکنیـک و مهندسـی نظـام 9سـال درس خوانـده 

نقشـۀ عـارت،  و  فـن طراحـی  میرزامهدی خـان در  بـود؛ 

آقاعلی اکربخان زبان فرانسـه و نقاشـی آموختـه، میرزا احمد 

ولد میرزا محمدحسـین طبیب گروسی، همشهری امیرنظام، 

پنج سـال به صنعت نقاش زرگری و مرصع سـازی مشـغول و 

مهارتـی حاصـل کرده بـود...«

و نیـز، نورالدیـن چهاردهـی درمجلـه وحیـد درمقالـه ای 

تحـت عنـوان »سلسـلۀ نعمت اللهـی مونـس علـی شـاهی« 

صفحـۀ 528 می نویسـد: منورعلیشـاه فرزندحـاج علـی آقـا 

وفاعلی شـاه را بـه جانشـینی خـود منصـوب منـود. حـاج آقا 

محمـد افـراد مفصلـه االسـامی زیـر را اجـازۀ ارشـاد داد:

1-آقامحمدهادی اصفهانی)هادی علی(

2-حاج آقابزرگ کرمانشاهی

3-آقامحّمدحسن نقاش زرگراصفهانی)صامت علی(...

احتـاالً بـا توجـه بـه سـال های اسـنادی کـه در آرشـیو 

مدیریـت اسـناد سـازمان کتابخانه های آسـتان قـدس رضوی 

از محّمدحسـن نقـاش زرگر حرم رضوی موجود اسـت با این 

شـخص مطابقت داشـته باشـد.

مطبوعـات  و  اسـناد  مدیریـت  آرشـیو  مجموعـۀ  در 

زرگـر  نقـاش  مـورد  در  سـند   11 رضـوی  آسـتان قدس 

موجوداسـت که اّولین سـند مربوط به سـال1267ق. اسـت. 

نقاشـی های زیبـای رواق هـای دارالحفـاظ )سـند 35118/6(، 

دارالسـیاده )سـند 37029/8( و دارالسـعاده )سند 42662/1( 

و سـایر قسـمت های اماکـن نزدیک به روضـۀ منورۀ حرضت 

رضـا)ع( به خصـوص طـاق بـاالرس مبـارک )سـند 38123/3( 

ترنج هـای  و  اسـلیمی  ختائـی،  طرح هـای  شـاهکارهای  و 

ایوان هـا و شمسـه های شـنجرف مسـجد بـاالرس مبـارک بـه 

دسـتان هرنمند اسـتادان نقاش سپرده شـده است. نقش های 

ظریـف و طرح هـای منقـش و سـبک های اسـتادانه ای کـه 

عطـر معرفـت و معنویت را در فضای حرم می پراکند. )سـند 

 )37012/3

یکی از نقاشـانی که در این اسـناد بسـیار از وی نام برده 

شـده اسـت. محمد صالح بیک نقاش )سـند 36888/10( در 

دورۀ افشـاریه اسـت. اّمـا میـرزا محمدباقـر نقاش باشـی در 

دورۀ قاجاریه و از نقاشـان معروف و باتجربه مجموعۀ حرم 

رضوی، یکی از افرادی اسـت که در اسـناد به نام وی بسـیار 

برخـورد می کنیم. )سـند 21165/93( 

نكتـۀ قابـل مالحظـه در اسـناد تعمیـرات دورۀ افشـاریه 

بـا بررسـی های  وجـود اصطالحـات نقاشـی هـرنی اسـت. 

انجـام شـده احتـال این امر وجـود دارد كه غلبۀ سـبك های 

هرنی در نقاشـی، تذهیب و هم چنین تزیینات قسـمت های 

مختلـف اماكـن متربكـه بـه این دلیل باشـد كـه نـادر پس از 

جنـگ كرنـال و فتـح دهلـی هنـگام بازگشـت عـالوه بـر 

اشـیای نفیـس و جواهرات و...، شـاری از معـاران، نجاران، 

خاتم بنـدان، درودگـران و نقاشـان را كـه در كسـب خود یكتا 

بودنـد از هـر صنـف انتخـاب كـرده و خرج كافـی به هریك 

داده و ایشـان را روانـۀ ایـران و بـه خصـوص پایتخـت خـود 

یعنـی مشـهد سـاخت )محّمدشـفیع تهرانـی، 1369، 354(. 

ظاهـراً نـادر بـا ایـن كار می خواسـته توسـط هرنمندانـی كه 

در زمینه هـای مختلـف فعالیـت داشـتند، نـام خـود را در 

از جملـه كاخ خورشـید  مجموعه هـای معـاری مختلـف 

از   .)82 )آژنـد:  برسـاند  ثبـت  بـه  رضـوی  مطهـر  حـرم  و 

جملـه افـرادی كـه چهـره ای برجسـته در نقاشـی بـود، میرزا 

محمدباقر نقاش باشـی اسـت كه در اكرث اسـناد نقاشـی های 

رواق دارالسـیاده و قسـمت های مختلـف اماكـن متربكه نام 

وی به وفور آمده اسـت و سـبك نقاشـی هرنی در اغلب این 

سـندها غالـب اسـت )سـند 21165/93(. چنیـن می مناید كه 

دامنۀ فعالیت اسـتاد محّمدباقر تا زمان فتحعلیشـاه كشیده 

است. شـده 

بـه موجـب رقمـی بـه سـال 1156ق. نقاشـی درون گنبـد 

مطهـر طـی اسـتیفانامچه ای بـه معارباشـی رسكار خاصـۀ 

رشیفـه از حاصـل رضیـح مقـدس سـپرده و تأكیـد شـده 

اسـت كـه وجـوه ایـن تعمیـر توسـط ابـواب جمعـان عـال 

نقاشـی   )37013/3 )سـند  گـردد.  بازیافـت  دیـوان  رسكار 

ترنج هـای دور گنبـد مطهـر بـه سـال 1160ق.، 14 تومـان و 

300 دینـار هزینـه دربر داشـته اسـت )سـند 37113/2( اکرث 

ایـن نقاشـی ها آمیختـه بـا طالسـت کـه حکایـت از ایـن امر 

دارد، نقاشـی کـه ایـن هرنبدیـع را آفریـده قطعـاً زرگری نیز 

می دانسـته تـا بتوانـد رنگ هـای الجـورد، شـنجرف و طالیی 

را باورقه هـای طـالی فرنگـی درهـم بیامیـزد و نقـش عشـق 

خلـق منایـد. رواق دارالسـعاده ازجملـه مکان هـای بسـیار 

زیبایـی از منظـر نقاشـی و کاشـی کاری در مجموعـۀ حـرم 

رضـوی اسـت کـه بـه سـال 1272ق. بـه خاطـر خلـق آثـار 

هـرنی نقاشـی آن بـه مشـهدی عبـاس، مالحبیب اللـه، میـرزا 

لطف اللـه و محّمدحسـن نقاشـان زرگر آن انعام اعطا شـده 

است.)سـند39748/1(



سند 39677/2
هو

رسرشته معامالت رسکارفیض آثار

سنه توشقان ئیل

توجیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهات

ومقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــررات

برواتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قیمت میخ مروارید و غیره

15 تومان و9000دینار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بابت             از  زرگر  نقاش  اجرت  مروارید  میخ  قیمت 

اجرت نوشن کتیبه ها 1042 عدد هر1000عدد

کتیبه های منبت 4عدد 5000 دینار

65 سیر  9تومان و3000دینار  6تومان

37 تومــــــــان و 6250 دینار

شهر رجب املرجب 1271

سند 29239/29
هو

مبلـغ سـی تومـان رایـج خزانـه از بابـت انعـام یکعـدد 

قندیـل طـالی مرصـع کـه در سـنه ماضیـه توشـقان ئیـل 

سـنه1272 داعـی محمدحسـن نقـاش زرگـر بجهـت رسکار 

فیض آثـار  رسکار  کارکنـان  بتوسـط  آثارسـاخته ام  فیـض 

چنانچـه  گردیـد  محمدحسـن  داعـی  عایـد  و  واصـل 

ابـراز شـود  قندیـل مذکـور  انعـام  بابـت  از  قبـض دیگـر 

                                                                           1272 املعظـم  شـعبان  شـهر   25 بتاریـخ  اسـت  بی وجـه 

سـجع مهر بیضی شـکل:}عبده الراجی محمدحسـن1270{ 

حاشیه سمت راست باالی سند:

}برات سـند خرج صادر شـد ولی)ناخوانا(این شـخص را 

آقامحمدحسـن باید بدهد{

سـجع مهر مربع شـکل:}عبده محمدجعفربن عبدالحی 

الرضوی؟{ 

تومـان   3 روزی  روزه  ده  کلبعلـی  حاجـی  }خیرالحـاج 

تقسـیط بدهـد 25 شهرشـعبان املعظـم و بـرات صادرمناید{

طراح کاشی:   
بـرای کاشـی کاری هـر بنا، باید ابتدا طرحی تهیه شـود که 

طبق آن طرح، هرکشـی )تقسیم بندی( روی سطح مورد نظر 

انجـام می شـود. بـا عمـل هرکشـی ابعاد کاشـی ها مشـخص 

می شـود و طبـق آن اندازه هـا، طرحـی کشـیده می شـود که 

مجموعۀ زیبایی را به دنبال دارد )سـند 37029/10(. طراحی 

به سـبک قدیم و سـنتی آن هان اسـت که امروزه به سبک 

اسـلیمی ختایـی، هفت رنگـی، معـرق و گـره وجـود دارد و 

اسـلیمی ختایـی بیشـرین کاربـرد را دارد )سـند 37113/1(. 

شـخصی کـه طراحـی کاشـی و آمـاده سـازی طـرح را بـرای 

انجـام کار بـه عهـده دارد یکـی از افـراد با شـغل کاربـردی و 

مهـم در مجموعـۀ حـرم رضوی اسـت کـه در اسـناد از وی با 

نام»طـراح کاشـی« نام برده شـده اسـت )سـند 32888/4(. 

معرق تراش:
اّما معرق تراشـی یکـی از پرزحمت ترین و هرنمندانه ترین 

نـوع کاشـی کاری اسـت )سـند 37053/23(. در ایـن طریـق 

نخسـت معرق تـراش تعـدادی کاشـی الـوان سـاده را کنـار 

دسـتش می گـذارد سـپس از روی نقشـه و طرح کاشـی کاری 

اصلـی اجـزای گل ها و خطوط و اشـکال هر رنگ را جدا جدا 

از مقـوا می بـرد و روی کاشـی های هـان رنـگ می گـذارد و 

دورش را بـا تیشـه و سـوهان می تراشـد تـا بـه هـان انـدازه 

و هـان شـکل دربیایـد سـپس ایـن قطعه هـای گوناگـون و 

الـوان را روی دیـوار یـا دور گنبـد کنـار هم می چسـباند و از 

مجموعـۀ آنها یک کتیبه یا منظـرۀ جالب توجه و هرنمندانه 

پدیـد مـی آورد )بقیعـی: 207(. در مجموعـۀ حـرم رضـوی 

کـه بیشـر کاشـی کاری های آن از نـوع معرق تراشـی اسـت 

ایـن هـرن بـه سـبک بسـیار زیبایـی پیـاده شـده است)سـند 

.)36904/2

اسـتفاده از کاشـی در قسـمت های مختلف حـرم رضوی، 

در دورۀ صفویـه، جـزو مصالـح برتـر اسـت حتـی دور گنبـد 

مطهـر و سـاقۀ گنبـد نیـز زمانـی از کاشـی اسـتفاده شـده و 

نـوع کاشـی اسـتفاده شـده نیـز عمدتـاً کاشـی نـره و معرق 

اسـت. )سـازمان کتابخانه هـا، سـند 32640/1( متـام صحـن 

مسجدگوهرشـاد پوشـیده از کاشـی معرق اسـت، در مسجد 

و  هفت رنـگ  باکاشـی های  تزیینـات  بیشـرین  گوهرشـاد 

معـرق دیـده می شـود. تزیینات کاشـی کاری الجـوردی گنبد، 

انسـان را رو بـه ملکـوت بـرده و لذت پـرواز را القـا می کند.

)سند63817/40( از کاشی معرق در روزنامچه های تعمیرات 

و برات هـای پرداخـت مواجـب کارکنـان تعمیـرات بابـت 

تعمیـر مسـجد باالرس مبـارک، مسـجد ریاض)مسـجد زنانه( 

و صفـۀ شاه طهاسـب در صحـن عتیق به سـال 1313ق. در 

سـند 13154/9و سـال 1305ق. در سـند63817/40 یاد شـده 

اسـت. در اسـناد تعمیـرات اماکن متربکۀ رضـوی اغلب از نام 

معرق تراشـان حـرم نـام و عنـوان آورده نشـده بلکـه بیشـر 

درکنـار کاشـی کاران، کاشی تراشـان و کاشـی پزان آسـتانه بـه 

آنـان نیـز مواجـب، انعـام و اجـرت پرداخت شـده اسـت.

نـوع  کاربردی تریـن  و  پرزحمت تریـن  کـه  درصورتـی 



منـّور  بـارگاه  به خصـوص  مذهبـی  اماکـن  در  کاشـی کاری 

سـند  در  1158ق.  سـال  در  اسـت.  معرق تراشـی  رضـوی، 

35717/4  به معرق تراش رواق دارالسـیاده و محراب مسجد 

گوهرشـاد اجـرت پرداخـت شـده و عنـوان آن در کنـار اسـم 

اسـتاد جعفـر کاشـی تراش آورده شـده اسـت.

کتیبه نویس: 
كتیبه در اصطالح هرنى، عبارت اسـت از خطوط درشـت 

و جـى كـه از روى كاغـذ و از دسـت كاتـب بـه صفحـات 

كاىش منتقـل و بـر رسدرها و دیوارها و محراب هاى مسـاجد 

و مكان هـاى مقـدس و بناهـاى مهـم دیگـر قـرار مى گیـرد. 

كتیبه نویـى در بناهـاى تاریخـى مذهبـى از دیربـاز رواج 

داشـته و امـروزه هـم رونـق خـود را از دسـت نـداده اسـت. 

كتیبه هایـى كـه از قدمـت تاریخـى برخوردارنـد، از جهـات 

مختلفـى سـنجیده مى شـوند. بـراى اینكـه بـه مقـدار ارزش 

یـك كتیبـه پى برده شـود، باید چند چیـز را مورد بـررىس قرار 

داد: اّول اینكـه كتیبـه شـامل چه مضامینى اسـت، دوم اینكه 

قدمت آن چقدر اسـت، سـومین مسـئله مى تواند این باشـد 

كـه نـوع مصالـح آن چگونه اسـت و یـا اینكـه در چه رشایط 

تاریخـى، سـیاىس و یـا بـه چـه مناسـبتى و توسـط چـه كى 

سـاخته شـده اسـت و ... اّما یىك از مهم ترین معیارهایى كه 

در ارزشـمند بـودن یـك كتیبـۀ قدیمـى موردتوجـه اهـل فن 

اسـت، هـرنى بـودن آن اثر اسـت. بـه دیگر سـخن، زماىن یك 

كتیبـۀ تاریخـى ارزش چند برابـرى خواهد داشـت، كه عالوه 

بـر اینكـه از مضامیـن بلند معنـوى و عرفاىن در آن اسـتفاده 

شـده، از ظرایف و قواعد هرنى در سـاخت آن غفلت نشـده 

باشـد؛ زیرا كتیبه هاى هر دورۀ تاریخى، نشـان دهندۀ شـكوه 

و عظمـت هـرنى آن دوره یـا ضعف هـرنى آن برهۀ تاریخى 

اسـت. کتیبه نویسی یکی دیگر از مشـاغلی است که در اکرث 

اسـناد مربـوط بـه مرمـت کتیبه هـا از آن به وفـور یـاد شـده 

اسـت. در مـورد نـام اسـتادان کتیبه نویـس دورۀ صفویـه در 

کتیبه های حرم رضوی، خوشـبختانه اغلب کتیبه نویسـان در 

انتهـای کتیبه هـا، نـام خـود را درج کرده انـد؛ اّمـا در مـواردی 

هـم نـام نویسـندۀ کتیبـه دیـده منی شـود کـه ایـن مـورد 

احتـاالً بـه یکـی از دالیل زیر اسـت: 

1 – تعمیـرات انجـام شـده در دوره هـای بعـدی منجر به 

حـذف نـام کتیبه نویس اصلی شـده اسـت. 

2 – احتـاالً کاتبـان فقـط در یکـی از چندیـن کتیبـه ای 

کـه می نوشـته انـد، نـام خـود را درج می کرده انـد و بـه ایـن 

ترتیـب از تکـرار آن خـودداری می کرده انـد. اّمـا محّمدرضـا 

امامـی را می تـوان صاحـب بیشـرین کتیبـه دوره صفویه در 

مجموعـه حـرم مطهـر دانسـت. نـام ایـن اسـتاد در انتهـای 

اکـرث کتیبه هـا بـه صورت هـای مختلـف درج شـده اسـت. 

به جـز محّمدرضـا امامی، از اسـتادان دیگر، علیرضا عباسـی، 

عنایت اللـه و محّمدحسـین رشیـف کتیبه هایی برجـا مانده 

اسـت. در ایـن کتیبه هـا، نـام برخی از اسـتادان معـار دورۀ 

صفویـه نیـز بـه یادگار مانـده که به لحـاظ شناسـایی آنان و 

آثارشـان حایـز اهمیـت فـراوان اسـت. در میان این اسـتادان 

می تـوان از کال الدیـن یـزدی، محّمـد رشیـف ولـد عـرب 

معار شـیرازی، شـجاع بنا اصفهانی، اسـتاد علی بنا و حسن 

خـادم گیالنـی نـام بـرد. هم چنیـن در میان دولتمـردان عرص 

صفـوی، در کتیبه هـا از میرزا احمد عامری امین باشـی، علی 

قباد بیگ ایشـیک آقاسـی، خواجه صفر گیالنی، محمدکاظم 

بیـک خـادم، عباسـقلی خان، نجفقلی خـان بیگلـر بیگـی، آقا 

محمدباقـر بیـگ، میـرزا شـکرالله، خیـرات خـان و فـردی به 

نام زال، نام برده شـده اسـت. این اسـامی از جهت شـناخت 

بانیـان و حامیـان بناهـای دوره صفـوی مجموعـه حـرم از 

اهمیـت زیـادی برخوردار هسـتند )سـند 35393/5(.

تحّولـی کـه در کتیبه نـگاری ایـران در دوران صفویه واقع 

شـد، پـس از اضمخالل صفویه تداوم یافـت و به خصوص در 

دورۀ قاجاریـه به هان سـبک و سـیاق رشـد کـرد، به طوری 

کـه می تـوان کتیبه نـگاری دورۀ قاجـار را تقلیـدی از آثـار 

برجسـتۀ کتیبه نـگاری دوران صفـوی دانسـت. تنهـا نکته ای 

کـه شـاید بتوانـد بیـن کتیبه نـگاری دورۀ صفـوی و قاجـار 

متایـز ایجـاد کنـد، مضامیـن کتیبه هاسـت کـه متناسـب بـا 

اوضاع سیاسـی آن دوره تغییر کرده اسـت. )سـند 13025/1( 

بررسـی کتیبه هـای دورۀ صفویـه در مجموعـۀ حـرم مطهـر 

امـام رضـا)ع( نشـان می دهد کـه کتیبه نـگاری دورۀ صفویه 

ماننـد دیگـر شـاخه های هـرنی یکـی از درخشـان ترین و 

پویاتریـن ادوار هـرن در کل دوران اسـالمی اسـت هـرن ایـن 

دوره به لحاظ سـبک نوشـتاری و مضامین، نسـبت به ادوار 

قبـل متحـول شـده و هم چنیـن تأثیـر بنیـادی و اساسـی در 

قاجـار  عـرص  به خصـوص  بعـد  اعصـار  کتیبه نـگاری  هـرن 

داشـته اسـت. )سـند 12669/3( در اسـناد تعمیرات از فردی 

بـه نـام »نقـاش کتیبه هـا« نیـز یـاد شـده اسـت که بـه نظر 

می رسـد بعضـی از کتیبه هـای مسـجد بـاالرس مبـارک عالوه 

بر کتیبه نویسـی و خطاطی، نقاشـی رنگ و لعاب نیز شـده 

اسـت. )سـند 23017/39( 

وجـود کتیبه هـا در معـاری اسـالمی از خصایـص بـارز 

و اهمیـت فـراوان هـر بناسـت. تزیینـات کتیبـه ای معاری 

اسـالمی، منایشـی شـگفت از زیبایی ها پدید آورده اسـت. از 

ایـن دسـت کتیبه هـا در حـرم مطهـر رضـوی به وفـور یافت 

می شـود، ماننـد رواق بـزرگ دارالسـیاده )سـند 13025/1(. 
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سند شامرۀ 37029/10 
هو 

مجمـــل 

جمع و خرج تعمیرات هذه السنه سـرکار آستانۀ مقدسـه و 

مسـجد جامع سـنه تنگوزئیل 

مفــــــــرده 

من ذلک 

به تاریخ 1 و آخر شهر جادی الثانی ســنه 1156 

سـرکار آستانه مقدسـه از قرار استیفانامچه 

140 تومان نادری و 135 دینار کاشی کاری و غیره 

33 تومان نادری و 275 دینار کاشی کاری 

درب خیابان سفلی صفه جنبد حاتم بیگ محاذی حرم محرم 

13 تومان نادری و 60 دینار 20 تومان نادری و 215 دینار 

اجرتــــــــــــ اجرتــــــــــــــ 

6 تومان نادری و 125 دینار 

تراشیدگی و نصب منودن طراحی تراشیدگی و نصب منودن 

3 زرع فی 1 تومان نادری و 7000 دینار 3 زرع و نیم فی 1 تومان و 7000 دینار 

4 تومان نادری و 100 دینار 1 تومان نادری 5 تومان نادری و 125 دینار 

مصــــالح مصــــالح 

8 تومان نادری و 460 دینار 14 تومان و نادری و 90 دینار 

گــچ کاشی گــچ کاشی گل خطمی 

42 عدد فی 160 دینار 

1 تومان نادری و 80 دینار 7 تومان نادری و 380 دینار 1 تومان نادری و 370 دینار 13 تومان نادری و 220 دینار 

سایر تبادکان سنگ گل تخت ســایر تبادکان 

دو خرکی 40 من 8 عدد فی 50 دینار 23 عدد فی 160 دینار 3 خرکی 6 خروار 

100 دینار 480 دینار 400 دینار 7 تومان و 180 دینار 150 دینار 1 تومان نادری و 220 دینار 

نجاری 

45 عدد 

160 تومان نادری و 360 دینار 



سند شامره 35393/5 
تاریخ: 1147 ق 

اسـتیفانامچه تعمیـرات كاشـی كاری صحن مقـدس عتیق و 

نقاشـی گنبد مهانخانه 

هو 

افتتاح مهات و معامالت رسكار فیض آثار سنه بارس ئیل 

توجیهات و مقرراتــــ 

توجیهاتــــــ 

تعمیر 

از قرار طومار 

مفــــرده 

من ذلك 

از قرار استیفانامجات به مهر استاد صالح معارباشی رسكار به تاریخ سیچقان ئیل لغایت شش ماهه توشقان ئیل 

247 تومان و 919 دینار 

اجــــــــــــرت 

كاشی نصب منودن صحن مقدس و نقاشی جنبد مهانخانه 

129 تومان و 1866 دینار 

نقــاشـــــــــی و غیره بنـــــــــــاء 

31 تومان و 8141 دینار 97 تومان و 3727 دینار 

به عمل استاد علی نقی به تاریخ شهر شوال سنه 1146 

لغایت شهر جادی الثانی سنه 1148 

نقاشی به عمل اساعیل خان اصفهانی جهت جنبد به عمل استاد جعفر به رشح ایضاً 

كه  غیره  و  پنجره  و  دروب  مع  ایوانچها  و  مهانخانه 

بعضی از آن طالی ارشفی و برخی طالی فرنگی كار شده 

عن اجرت و مصالح 

300 زرع زرعان نیم دو گره 1446 زرع 2286 زرع 

3 باب و 2 گره 600 گره 

8 عدد 

26 تومان و 3397 دینار 27 تومان و 9397 دینار 36 تومان و 8229 دینار 

جهت درب صحن خیابان سفال به عمل استاد صالح به رشح ایضاً 

1285 زرع 2 گره 

1 تومان و 6000 دینار 27 تومان و 6610 دینار 

طـــــــــــراح 

به عمل استاد بدیع به جهت كاشی صحن 

63 زرع فی 400 دینار 

2 تومان و 5700 دینار 

کتــــــــــــابه 

پوش جهت كتابه رسدرهای صحن 

27 زرع فی 500 دینار 

1 تومان و 3543 دینار 

قیمــت 

خشت كاشی كه استادان اصفهانی جهت تعمیر صحن مقدس به عمل آورده اند 

96 قالب 

31 زرع 

127 تومان و 9051 دینار 

]ادامه پشت سند:[

سند شامره 353/6

اســــــــــــــتاد اســـــــــــــتاد 

محمدعلی کاشی پز که به دفعات به صحن مقدس آورده از بابت شهر 

جادی االول سنه 1147 لغایت شهر جادی الثانی سنه 1148 
علینقی کاشی پز به رشح ایضاً 

20 تومان و 5316 دینار 97 تومان و 3735 دینار 



سند شامرۀ 35639/4 
افتتاح مهات و معامالت رسکار فیض آثار سنه ئیالن ئیل 

توجیهاتــــــــــ 

و مقرراتــــــــــ 

توجیهاتـــــــــــ 

ســرکــــــــــــا ر 

فیض آثار

تعمیـــــــــــــــــــــــــــر 

از قرار طومار به مهر عالیحرضت رفیع منزلت ناظر سمو القدر و املکان و عالی حرضت رسکشیکان و به خط مرف رسکار و به قید الثوام استاد علینقی معار رسکار و حاجی مهدی رسکار عارت به تحویلداری 

نجابت و رفعت و معالی پناه آقا قدیر فراش باشی که خودش الثوام منود 

125 تومان و 9220 دینار 

مصـــــــــــالح اجرتـــــــــــــــــــــــ 

67 تومان و 3220 دینار 58 تومان و 6000 دینار 

ســــــــــرکـــــــــــار 

107 تومان و 765 دینار مسجد جامع 

اجرتــــــــــــــــــ 

48 تومان و 6885 دینار 

46 تومان و 2885 دینار 

اســــــــــــــــتاد اســـــــــــــــتاد 

13 تومان و 9050 دینار جعفر به موجب قبض 32 تومان و 3875 دینار علینقی و غیره 

اســـــــــــــتاد 

علینقی به موجب قبض 

8 تومان و 4900 دینار معرق تراش 11 تومان و 8700 دینار 

نصب منودن نره آجر باالی ایوان سمت خانه آقا سلیم و باالی 

چراغخانه و پر و پای ایوان ایضا 

فوق سنگ ازاره شبستان کوچک الی پای پیشانی ایوان مقصوره درب پایین پای مبارک سنگ کاری ازاره ایوان ایضا 

گلدسته 

یک رج و نیم دو رج یک رج و نیم 50 عدد فی 100 دینار 75 عدد فی 1400 دینار 

4500 دینار 6000 دینار 4500 دینار 5000 دینار 10 تومان و 5000 دینار 

معرق تراشی دم ایوان و غیره 

یک زرع و نیم 

57 تومان 

اســـتاد 

صالح اصفهانی به عمل کاشی کاری دور جنبد و غیره از قرار استیفانامچه 

2 تومان و 1850 دینار 



اســـــــــــــــتاد 

گلدسته ها اسحق نقاش به عمل نقاشی ایوان از قرار قبض 

52 نفر فی 300 دینار 

5 تومان و 1450 دینار 1 تومان و 5600 دینار 

نوعن ]دو کلمه اســــــــــتاد 

ناخوانا[ 

کهنه 

965 عدد فی 16 عدد محمد طراح و کتابه نویس از قرار قبض 

زرعی 

378 عدد فی 16 عدد زرعی 

23 رج فی 400 دینار و نیم و 6 رج فی 700 دینار 

2 گره 

9450 دینار 4 تومان و 2000 دینار 1 تومان و 6750 دینار 

کتابه نویس گلدسته و ساقه جنبد طراح 

مسجد 

میان طاق قرب باالی شبستان مال عبد ا... و غیره 

10 نفر فی 500 دینار 25 نفر فی 350 دینار 

2700 دینار 5000 دینار 8750 دینار 

اســـــــــتاد 

نبی نجار به عمل نجاری پنجره های گلدسته ها و کالفه ایضا با 

املقطع مسح بنایی که دو گلدسته و چوب بست گلدسته سمت خانه 

آقا سلیم از قرار قبض مومی السید 

کهنه نو 

80 عدد 17 عدد 

5 رج رج 

2000 دینار 700 دینار 11 تومان و 9000 دینار 

اســـــــــــتاد 

مهدی نجار و غیره به عمل چوب بست منودن گلدسته ها و ایوان 

و غیره 

تعمیرات متفرقه از قرار روزنامچه 

3 تومان و 4935 دینار 

2 تومان و 4000 دینار 

قفل و حاشیه ایضا به عمل ایضا رشح ایضا طاق قرب ایوان دارالسیاده به عمل استاد جعفر از قرار قبض 

4 رج دو رج 

1 تومان و 2000 دینار 1000 دینار 

چهار تکه چوب دم ایوان مناره های سوای مسجد از قرار قبض 

استاد علینقی 

اخراجات چراغخانه قدیم که حال تعمیر منوده از قرار مقطع 

نامچه استاد علینقی 

4000 دینار 2000 دینار 

سند شامرۀ 35639/3 



سند شامرۀ 37094/1 
هو 

انتظام مهات و معامالت رسکار فیض آثار و مسجد جامع سنه سیچقان ئیل 
توجیهاتــــــ و مقرراتـــ 

مقرراتـــــ 
رسکار فیض آثار 
صورت املذکور 

اسـتیفانامجـــــــــاتــــــــــــ 
3 فرد 

اســتیفانامچــــــــــــــــه 

تعمیرات متفرقه رسکار آستانه مقدسه از قرار طومار که به تعلیقچه عالی شان ناظر جلیل القدر رسکار رسید آنکه استیفانامچه تعمیرات 

متفرقه رسکار آستانه مقدسه و مسجد جامع کبیر به عمل حاجی مهدی رسکار عارات که بنای رسکار کار منوده به تاریخ شهر ذیحجه الحرام سنه 

1157 مالحظه منود به نحویست که در رسکار دیوان دیده شد. 

512 نادری و 98 دینار 

مصــــــــــــالح اجرتــــــــــــ و غیره 

268 نادری و 425 دینار 

چوب و تخته از بابت حاجی آجــــــر سنگ اجرت رسکار آستانه مقدسه 

مهدی 

252 نادری و 435 نادری و 175 دینار 

425 دینار 

تخته چوب 243 نادری و 75 دینار 16 نادری 

200 91 اصله 

اصله 

گچکاری بام طاق فوق درب مرصع به عمل استاد جبار گچکاری میان جایگاه های دور جنبد مبارک اجرت 

5 نادری و 25 دینار 40 باب 224 نادری و 135 دینار 

64 زرع سنگ 

12 نادری و 100 دینار 11 نادری 

مصالح 

250 نادری و 93 دینار 

مصالـــح اجرت مصالح اجرت 

عن گچ 28 نفر فی 50 دینار عن گچ 64 نفر فی 50 دینار 

2 نادری و 100 دینار 2 نادری و 425 دینار 5 نادری و 400 دینار 6 نادری و 200 دینار 

سیاه تبادکان سیاه تبادکان 

3 خروار فی 1 نادری و 

100 دینار 

10 خرکی فی 

50 دینار 

8 75 من 

خرکی 

800 1 نادری و 400 دینار 1 نادری 4 نادری و 400 دینار 

دینار 

تعمیر رسرسای مسجد باالی رس مبارک به عمل بنای رسکار گچ مالی و گچربی کتابه فوق درب شمشاد به عمل اسناد جبار و استاد حسین 

9 نادری و 100 دینار 5 نادری و 450 دینار 

فرش ایضا و یک رسرسای دیگر گچکاری مصـــالح گچ اجرت کتیبه نویس 

5 خرکی 1 نفر 

40 زرع فی 1 نادری و 100 دینار 

5 نادری و 250 دینار 3 نادری و 350 دینار 250 دینار 5 نادری و 200 دینار 

مصالح اجرت فعله مصالح اجرت فعله 

عن گچ 10 نفر عن گچ 12 نفر فی 100 دینار 

35 خرکی 

3 نادری و 250 دینار 2 نادری 1 نادری و 150 دینار 2 نادری و 200 

دینار 

فرش منودن بام کشیک خانه سمت پایین پای مبارک تنقیه منودن پیش پنجره رسرساهای عارات 

17 نادری و 400 دینار 6 نادری و 150 دینار 

آجر گچ مصــالح اجرت فعله مصـــالح اجرتــــــــ 

گچ فعله 

1600 قالب 5 خرکی فی 50 دینار 8 نفر 23 خرکی 20 نفر 

11 نادری و 100 دینار 5 نادری 16 نادری و 100 دینار 1 نادری و 300 4 نادری 

دینار 2 نادری و 150 دینار 



سند 12041/1 رسمیه دفن اموات 
درسال1326ق،قبض تدفین رایگان یکی 
ازمنسوبین میرزاعلی اکربنقاش زرگردرصحن 
مقدس جدید)صحن آزادی(

سند 13040/26 هزینه های تعمیر گنبد 
سقاخانه درسال1306ق.، پرداخت انعام به 
میرزانرصالله کتیبه نویس



سـند41798/1 هزینه هـای تعمیـر رضیح 
مطهـر در سـال1274ق. پرداخـت اجـرت 

بـه نقـاش زرگر آسـتانه


