
چکیده

بـرای شـناخت تاریخ تشـكیالت معامری حـرم و اماكن متربكۀ رضـوی، بهرتین منبع، 

مطالعـۀ اسـناد مربـوط بـه دوره های مختلـف تاریخـی در این باب اسـت. از جملۀ 

ایـن اسـناد بااهمیـت و منحرصبه فرد، اسـناد مربـوط به معامری و تعمیرات آسـتان 

قدس رضوی اسـت كه در سـازمان مدیریت اسـناد و مطبوعات سـازمان كتابخانه ها 

نگهـداری می شـود. هـدف از انجـام ایـن پژوهـش معرفـی اسـناد موجـود در زمینۀ 

تعمیـر، مـکان دقیـق و خصوصیـات گنبدهـای اپک میـرزا و میرولی بیـک و تحوالت 

آنهاسـت. مطلبـی کـه ممكـن اسـت در منابـع و مآخـذ دیگر كمـرت به آنهـا پرداخته 

شـده باشـد. باتوجـه بـه این کـه در سـازمان مزبـور بیشـرتین تعـداد سـند مرتبط با 

معـامری یـک مجموعـۀ عظیـم مذهبـی مثـل حـرم مطهـر و به صورت منسـجم در 

سـه دورۀ تاریخـی متوالـی و طوالنـی وجـود دارد لـزوم انجـام این گونـه تحقیقـات 

می گردد. دوچنـدان 

 ایـن اسـناد بـه لحـاظ پرداخـن به هزینه هـای انجام شـده، نوع تعمیـرات و مصالح 

به کاررفتـه ارزش فراوانـی دارد. در ایـن مقالـه بـا توجـه بـه اسـناد موجود که شـامل 

دفاتـر اوارجـه، توجیهـات و مقـررات و صـورت هـای جمـع وخـرج بـود، اطالعاتـی 

بـاارزش در زمینه هـای پرداخـت مواجـب و اجـرت بـه کارکنـان تعمیـرات، نـوع 

تعمیـرات انجام شـده، محـل تأمین هزینه ها و مصالح به کاررفته به دسـت آمد. نکتۀ 

بسـیارمهم و درخورتوجه درهمۀ اسـناد مربوط به گنبدهای اپک میرزا ومیرولی بیک 

وجـود نقاشـی ها و تزیینـات زیبـای آن اسـت کـه عمدتـاً توسـط اسـامعیل بیک و 

محمدجعفرحسـینی، نقاشـان مطرح دورۀ افشـاریه، انجام شـده اسـت.

کلیدواژه: گنبد اُپک میرزا، گنبد میرولی بیک، تعمیر، اسناد، دورۀ افشاریه.
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مقّدمه

در مجموعـۀ حـرم مطهـر کـه جامع تریـن و زیباتریـن 

مجموعـۀ معـامری جهـان اسـالم به شـامر مـی رود، عالوه 

بـر وجهـۀ معنـوی ارزشـمند، از متـام هرنهـای معـامری، 

خاتـم،  خوشنویسـی،  گچ  بـری،  آینـه کاری،  کاشـی کاری، 

منبـت، معـرق و سنگ تراشـی بهـره گرفته شـده و شـامل 

فضـای اصلـی زیـر گنبد )مقـربه(، صحن هـا و ده ها فضا و 

عنـرص معـامری اسـت. در ایـن مجموعۀ عظیـم و گرانبها 

گنبدهـا مشـخص ترین منادهـا هسـتند. بـه جـز گنبـد طال 

کـه بـر مقـربۀ مطهـر و روضـۀ منوره قـرار گرفتـه، چندین 

گنبـد در اماکـن متربکـه خودمنایـی می کننـد کـه معمـوالً 

بـر مـزار یکـی از بـزرگان، وزرا یـا عارفـان بنـام سـاخته 

شـده سـت؛ از ایـن جملـه اسـت گنبـد الله وردی خـان بـر 

مـزار الله وردی خـان، وزیـر دانشـمند دربار صفـوی؛ گنبد 

صفـوی  رسدار  اردوبـادی،  مزارحاتم خـان  بـر  حاتم بیـک 

بـر مـزار شـیخ محمدعارف،  پاالنـدوز  پیـر  و گنبـد مـزار 

در  موجـود  اسـناد  در  البتـه  پیرپـاالن دوز.  بـه  معـروف 

آرشـیو مدیریـت امـور اسـناد و مطبوعـات آسـتان  قـدس 

رضـوی از دو گنبـد دیگـر بـه نام هـای گنبـد اپک میـرزا 

نـام بـرده شـده  نیـز  )کپک میـرزا( و گنبـد میرولی بیـک 

اسـت کـه امـروزه اثـری از آن ها نیسـت. در ایـن پژوهش 

سـعی بـر آن داریـم تـا اسـناد مربـوط بـه ایـن دو گنبد را 

کنیم. بررسـی 

در  گنبـد  دو  ایـن  معـامری  تاریـخ  شـناخت  بـرای 

مجموعـۀ اماكـن متربكـه، بهرتیـن منبـع، مطالعـۀ اسـناد 

مربـوط بـه آن هاسـت. از جملـۀ ایـن اسـناد بااهمیـت و 

منحرصبه فـرد، اسـناد معـامری و تعمیـرات آسـتان قـدس 

رضـوی اسـت كـه در بخـش مدیریـت اسـناد و مطبوعات 

سـازمان كتابخانه هـا، موزه هـا و مركز اسـناد آسـتان قدس 

رضـوی نگهـداری می شـود. هـدف از انجام ایـن پژوهش، 

معرفـی اسـناد موجـود در زمینـۀ تعمیـر ایـن دو مـکان 

اسـت. مطلبـی کـه ممكـن اسـت در منابع و مآخـذ دیگر 

كمـرت بـه آنها پرداخته شـده باشـد. بـا توجه بـه این که در 

سـازمان مزبـور بیشـرتین تعـداد سـند مرتبـط بـا معامرِی 

پژوهـش  ایـن  انجـام  لـزوم  دارد،  وجـود  گنبدهـا  ایـن 

می گـردد. دوچنـدان 

علی نقـی  نوشـتۀ  خراسـان،  سـفر  روزنامـۀ  در 

اماکـن مشـهد، مطالـب مفیـدی  حکیم املاملـک، دربـارۀ 

نیـز  اپک میـرزا  گنبـد  بـه  از جملـه  کـه  یافـت می شـود 

آسـتان  تاریـخ  كتـاب  در  اسـت.  کـرده  اشـارۀ مختـرصی 

تاریخچـۀ  بـه  مؤمتـن  علـی  چـاپ1348(،  قدس)سـال 

رواق هـا،  جملـه  از  رضـوی  حـرم  مختلـف  مكان هـای 

معـارص  دورۀ  تـا  و...  مهـامن رسا  دارالشـفا،  صحن هـا، 

به خوبـی پرداختـه اسـت. وی بـه تحوالت مكانـی از دورۀ 

صفویـه بـه بعـد به خوبـی اشـاره كـرده اسـت ولـی در 

آن سـخنی از اسـناد مربـوط بـه ایـن تحـوالت بـه میـان 

نیامـده اسـت. دربارۀ گنبدهـای اپک میـرزا و میرولی بیک 

اشـارۀ بسـیار مختـرصی بـا عنـوان راهروکشـیک خانه بـه 

كاویانیـان در  احتشـام  اسـت. محّمـد  مـکان شـده  ایـن 

شمس الشـموس )سـال چـاپ1350( مطالـب مفصل تـری 

از مؤمتـن دربـارۀ اماكـن مختلـف حـرم رضـوی دارد. در 

مـورد ایـن دو گنبـد توضیحاتـی دربارۀ کتیبه هـای موجود 

در ایـن قسـمت و همچنیـن موقعیـت جغرافیایـی آن بـه 

چشـم می خـورد؛ امـا مقاالتـی کـه در بـاب معـامری حرم 

مطهـر رضوی نگاشـته شـده اند یـا از ایـن دو گنبد مطلبی 

درآن هـا یافـت منی شـود یا مطالب آن ها بر اسـاس اسـناد 

نیسـت. مقـاالت و پژوهش هـای پراکنـده در بـاب ابنیـۀ 

آسـتان قـدس و اماکـن متربکـۀ رضـوی فـراوان اسـت جـز 

اینکـه در معـدودی از آن هـا نشـانه ای از اسـناد یافـت 

می شـود و متأسـفانه در هیچ کدام اشـاره ای بـه گنبدهای 

مّد نظر در این پژوهش نشـده اسـت. اما اسـناد منسـجم 

و منحرصبه فـرد آرشـیو مدیریـت امور اسـناد و مطبوعات 

آسـتان  قـدس رضـوی ایـن کمبـود را جـربان می کنـد و این 

اثـر را کـه حاصل مطالعه و بررسـی آن مجموعه از اسـناد 

اسـت بـه پژوهشـگران عالقه منـد ارائـه می دهـد.

اسـناد در  بازخوانـی  یـادآوری اسـت کـه در  بـه  الزم 

دورۀ افشـاریه كـه اصطالحـات نقاشـی هندی بـه دربار و 

آسـتان قـدس ورود یافته، مشـكالت زیادی وجود داشـت، 

از جملـه ایـن کـه بـه دالیـل مختلفـی مثـل از بیـن رفـن 

آفت زدگـی  اثـر  در  اسـناد  ایـن  از  زیـادی  قسـمت های 

از  نبـوِد معنـای بعضـی  و رطوبـت و خوردگـی سـند و 

نگارنـده  لغتـی،  منبـع و فرهنـگ  اصطالحـات در هیـچ 

ناگزیـر بـه ایجـاد ارتبـاط و پرس وجـو از معـامران قدیمی 

بود. حـرم 

در مجموعـۀ آرشـیو مدیریـت امور اسـناد و مطبوعات 

آسـتان قـدس رضـوی 48 سـند دربـارۀ گنبـد اپک میـرزا و 

میرولی بیـک وجـود دارد کـه قدیمی تریـن آنهـا مربـوط 

بـه سـال 1067ق اسـت. در ایـن مجموعه که انواع اسـناد 

فـرد،  اسـتیفانامچه،  اوارجـه،  توجیهـات،  دفـرت  از جملـه 

روزنامچـه و صـورت جمـع و خـرج وجـود دارد، عمـدۀ 

موضوعـات مطرح شـده دربـارۀ ایـن دو گنبـد، تعمیـرات 

و تأمیـن هزینه هـای کاشـی کاری و نقاشـی آن هـا اسـت. 



آخریـن سـند مربوط به سـال 1178ق اسـت و بعـد از آن 

در اسـناد موجـود نامـی از ایـن دو گنبـد نیامـده اسـت.

گنبد اپک میرزا و میرولی بیک

یـا  کُپَک میـرزا  بـه  مشـهور  محّمدمحسـن میرزا، 

تیمـوری  بایقـرای  از فرزنـدان سلطان حسـین  اُپَک میـرزا، 

بـود. او از سـال 906ق در حـدود مشـهد، نسـا و ابیـورد 

حکمرانـی کـرد و در سـال 913ق پـس از جدال بـا ازبکان 

در نزدیکـی مشـهد کشـته شـد )خوانـد میـر، ج4،ص389؛ 

سـیدی،ص 82 و 83( و احتـامالً ایـن بنـا بـه نـام اوسـت. 

را کـه  قـرآن  کتیبـۀ سـنگی نصب شـده در داخـل مـوزۀ 

اسـت،  تیمـوری  رجـال  برخـی  القـاب  و  نام هـا  حـاوی 

می دانند)دیشـیدی(. بنـا  همیـن  بـه  مربـوط 

 در متـون تاریخـی، خـربی از آن نیسـت مگـر در یکـی 

رجـال  از  یکـی  دفـن  کـه  نسـخه های خالصۀ التواریـخ  از 

)منشـی  اسـت  کـرده  گـزارش  دهـم هجـری  سـدۀ  در  را 

قمـی،1359،ج 2،ص981(. در اسـناد تاریخـی حـرم مطهـر 

نیـز تنهـا میـان سـال های 1154 تـا 1161ق نـام وی دیـده 

می شـود. در دورۀ قاجـار و پهلـوی چـون راه رسـیدن بـه 

کشـیک خانۀ واقـع در پاییـن پـا )سـاخته شـده در 111ق، 

راهـروی  نـام  بـه  می گذشـت،  آن  از   )33287/3 سـند 

کشـیک خانه یـا گنبـد راهـروی کشـیک خانه مشـهور بـود. 

اعتامدالسـلطنه آن را بـه صـورت اصلی »گنبـد کپک میرزا« 

آورده و شـامر کمـی به صورت »گنبد اپک میـرزا« )از جمله 

فیـض،  162؛  مؤمتـن،ص  3،ص1545؛  اعتامدالسـلطنه،ج 

ص340 (  و »گنبـد اپـک بیـک« )احتشـام کاویانیـان،ص 

136( بـه آن اشـاره کرده انـد. گنبـد اپک میـرزا بنایـی بـود 

مسـتطیل یـا تقریبـاً چلیپایی شـکل بـا طـول 12 و عـرض 8 

مـرت کـه چهار شاه نشـین بزرگ داشـت. این بنا از شـامل به 

گنبـد حاتم خانـی، از غرب به دارالحفـاظ، از رشق به راهرو 

شـامل کشـیک خانه و از جنوب بـه تحویل خانۀ حرم مطهر 

ارتبـاط داشـت )فیـض،1322،ص 340(. 

از  پیـش  تـا  می دهـد  نشـان  حـرم  تعمیـرات  اسـناد 

تغییـرات بنـا در دورۀ قاجـار و پهلـوی، منـای سـاقۀ گنبـد 

از سـنگ بـوده و پنجره داشـته اسـت )سـند 35720/11(. 

تزیینـات داخـل بنا مقرنس کاری در زیر سـقف و کاربندی 

و کتیبـه در پاییـن مقرنس هـا و فیل گوش هـا بـوده اسـت. 

ایـن کاربندی هـا و کتیبه هـای گچـی بـا آرایه هـای گیاهی 

الـوان بـه رنگ هـای سـبز و شـنگرف و الجـورد نقاشـی 

شـده بـوده کـه تـا پیـش از آینـه کاری دورۀ قاجـار برقـرار 

بـوده اسـت )اسـناد 37176/1 و 37149/5(. 

مطابـق آخریـن گزارش هـا پیـش از خرابـی بنـا، کـف و 

ازارۀ آن سـنگ سـادۀ سـیاه و بـاالی آن ردیفـی از کتیبـۀ 

از  میرزاآقاخـان خوشـنویس  بـه خـط  نسـتعلیق  سـنگی 

اشـعار صبـوری قـرار گرفتـه بـود و بـاالی آن متـام دیـوار 

بنـا آینـه کاری بـود کـه رکن الدولـه متولـی باشـی در سـال 

1306ق آن را انجـام داده بـود )فیـض،1322،ص340(. 

رواق  بـه  و  تخریـب  رواق  ایـن  1346ش  سـال  در 

دارالسـالم کـه پیش تـر از تغییر تحویل خانه سـاخته شـده 

1،ص172(. )عطـاردی،1371،ج  شـد  منضـم  بـود، 

اُپک میـرزا  نـام  بـه  رواقـی  رضـوی  مطهـر  حـرم  در 

ایـن  به صـورت تقریبـاً هشـت ضلعی وجـود داشـت کـه 

رواق از طـرف شـامل بـه یـک رواق کوچک تـر بـه نـام 

می شـد.  منتهـی  تحویل خانـه  یـا  کشـیک خانه  راهـروی 

طـرف  از  حاتم خانـی  گنبـد  بـر  عـالوه  اپک میـرزا  رواق 

حجره هـای  بـه  رشق  از  و  دارالحفـاظ  رواق  بـه  غـرب 

طـرف  از  و  فعلـی(  )دارالذکـر  علی نقی میـرزا  مدرسـه 

قبلـه بـه مسـجد گوهرشـاد ارتبـاط داشـت. در واقـع ایـن 

رواق مدخـل تـرف بـه حـرم مطهـر از طـرف مدرسـه و 
همچنیـن از طـرف شبسـتان گـرم مسـجد گوهرشـاد بود.1

نـام رواق راهـرو کشـیک خانه در بعضـی از تواریـخ، 

وجـه  نیسـت  معلـوم  ولـی  شـده  ذکـر  اُپک میـرزا  گنبـد 

تسـمیۀ آن بـه چـه علت بـوده و چـرا در آسـتان قدس به 

ایـن نـام شـهرت داشـته اسـت. حکیم املاملـک در روزنامۀ 

سفرخراسـان می نویسـد: »میانـۀ مـرق و جنوب مدرسـۀ 

مسـتوفی،  علی رضـای  میـرزا  او  در  کـه  علی نقی میـرزا 

ایـن  درحقیقـت  و  اسـت  سـاخته  محقـری  مهامنخانـه 

در  اسـت  کشـیک خانه  حیـاط  حـارض  حـال  در  مدرسـه 

راهـرو  و  قهوه خانـه  و  خـدام  کشـیک خانه  آن  پهلـوی 

خزانـه  و  میـرزا  اوپـک  گنبـد  بـه  معـروف  کشـیک خانه 

مبارکـه در آن از دارالحفاظ اسـت. سـمت میـان جنوب و 

مغـرب تحویل خانـه منقـوالت و تحویل خانـه فراشـان کـه 
دِر هـر دو از دارالحفـاظ اسـت.«2

مشخصات بنای گنبد اُپک میرزا

جنـوب  و  دارالحفـاظ  در رشق  اپک میـرزا  گنبـد  رواق 

گنبـد حاتم خانـی و شـامل دارالسـالم واقـع شـده بـود. این 

بنـا رشقی غربـی بـوده، بـه طول هشـت مرت و عـرض هفت 

مـرت. کف آن با سـنگ مرمر زیبا فرش شـده بـود و در باالی 

سـنگ های ازارۀ بنـا بـا یک مرتونیـم ارتفـاع، کتیبـۀ سـنگی 

بـا عـرض چهـل سـانتی مرت بـه خـط نسـتعلیق، اشـعاری از 

مرحـوم صبـوری، ملک الشـعرای آسـتان قدس )پـدر مرحوم 



محمدتقـی ملک الشـعرای بهـار( وجـود داشـت. از بـاالی 

کتیبـۀ مزبـور، دیوارهـا و سـقف توسـط محمدتقی میـرزا 

رکن الّدوله، متولّی باشـی آسـتان قدس و اسـتاندار خراسـان 

آینـه کاری شـده بـود. ایـن رواق از سـمت غربـی به وسـیلۀ 

در نقـرۀ بزرگـی بـه دارالحفـاظ و از جنوب به سـمت دری 

بـه دارالّسـالم و از طـرف رشق به وسـیلۀ درگاه و در بـزرگ 

نقـره بـه دارالـرور و دارالعـزّه و مدرسـۀ علی نقی میـرزا 

)دارالّذکـر فعلـی( منتهـی می شـد. از گوشـه غربـی دیـوار 

شـاملی در کوچکـی از چـوب شمشـاد و منبـت کاری شـده 

بـه گنبـد حاتم خانی مفتوح بـود که ارزش آن کمـرت از نقره 

نبود اما دِر مزبور برداشـته شـد و درگاه آن وسـیع گردید و 

نیـز درگاه بـزرگ دیگـری هـم به گنبـد حاتم خانی باز شـد 

کـه رفـت و آمـد زوار به راحتـی صورت گیرد.3 ایـن گنبد در 

سـال 1346ش از نظـر بنـا دگرگون گردیـده و اینک ضمیمۀ 
رواق دارالّسـالم شـده است.4

دِر نقـرۀ بیـن گنبـد اپک میـرزا و راهـروی دارالـرور، با 

3 مـرت طـول و 2/40 مـرت عـرض، نقـوش و خطـوط زیـادی 

در سـال 1319ق  آسـتانه  نقره هـای  قراضـۀ  از  و  داشـت 

سـاخته شـده بـود. داخـل ترنج هـای روی در کتیبه هایـی 

بـه خـط ثلث و نسـتعلیق بدین رشح نوشـته شـده اسـت: 

»سـالٌم علیکم ِطبتُم فادخلوها خالدین«)بخشـی از آیۀ 73 

سـورۀ زمـر( و »سـالٌم علیکم ِبـا َصرَبتُم فَِنعم عقبـی الّدار« 

)آیـۀ24 سـورۀ رعـد( و بـر ترنـج وسـط نیـز به هـامن خط 

نوشـته اسـت: »قـال الله تعالـی ادخل الذین امنـوا و عملوا 

الصالحـات جنـات تجـری مـن تحتهـا االنهـار خالدیـن فیها 

بـاذن ربهـم تحیتهـم فیهـا سـالٍم« )آیـۀ23 سـورۀ ابراهیـم( 

و در زیـر آن بـا خـط ریـز نوشـته: »حـرره االثـم نرصاللـه 

الخـادم« و بـر ترنج وسـط لنگۀ دیگر مرقـوم گردیده: »قال 

الرضـا صلوات اللـه علیـه مـن زارنـی فـی تلـک البقعـه کان 

کمـن زار رسـول ... کتـب اللـه لـه ثـواب الف حجـه مربوره 

و عمـره مقبولـه« و بـر ترنج کوچک زیر به خط نسـتعلیق 

مسـطور اسـت »بلـی و اهتامم جـاروب کش آسـتان معدل 
السـلطان 1320«)مومتـن،1359،ص112(.5

گنبد میرولی بیک

از  مطلـع  الشـمس  كتـاب  در  شـده  ثبـت  نقشـۀ  در 

حـرم مطهـر مكانـی در حدفاصـل مسـجد بـاالرس و صفـۀ 

پشـت رس بـا نام »محّمدولـی میرزا« جامنایی شـده  كه به 

نـام »گنبـد مـزار ولی خـان« هم مشـهور بـوده و در دورۀ 

قاجـار، از مـزارات قدیمـی حـرم مطهـر شـمرده می شـده 

حكیـم   سـند13070؛   ،... كتابخانه  هـا  )سـازمان  اسـت 

املاملـك، ص 194(. در همیـن دوره محّمدولی میـرزا، پـر 

فتحعلی شـاه و حاكم خراسـان نیز در این محل دفن شده 

اسـت )اعتامدالسـلطنه،1356،ج 2،ص391(6. بنـا به اظهار 

سدیدالسـلطنه وی در زمـان حیاتـش در مسـجد بـاالرس و 

اطـراف آن اقدامـات عمرانـی انجـام داد )سدیدالسـلطنه، 

1362،ص231( و در صفـۀ میـان مسـجد بـاالرس و مسـجد 

پشـت رس دفـن شـد )موسـوی اصفهانـی،1363،ص 112(. 

بـا توجـه بـه ایـن شـواهد، بـه نظـر می رسـد چنانچـه این 

محـل گنبـد میرولی بیـك بـوده شـاید اقدامـات عمرانـی و 

دفـن »محمدولی میـرزا« در ایـن مـكان باعـث تغییـر نـام 

و شـهرت آن بـه گنبـد مـزار ولی خـان شـده اسـت. ایـن 

محـل فضایـی صّفه ماننـد بـه طـول و عـرض تقریبی 2×3 

مـرت واقـع در شـامل غربـی بقعـۀ مطهـر، میـان مسـجد 

بـاالرس و مسـجد پشـت رس اسـت كه بـا تغییـرات كالبدی 

حـرم در دورۀ قاجـار تـا جمهـوری اسـالمی هـم اكنون در 

محـدودۀ مسـجد بـاالرس و رواق دارالشـكر قـرار گرفتـه 
اسـت. )ثواقـب،1391،ص361(7

ارزش های اطالعاتی اسناد

دفاتـر  پژوهـش شـامل  ایـن  در  بررسـی شـده  اسـناد 

توجیهـات، اوارجـه، روزنامچـه و فـرد هسـتند کـه بعـد از 

معرفـی هریـک از ایـن دفاتر، بـه نکات درخـور توجه در 

رابطـه بـا ایـن پژوهـش اشـاره خواهیـم کـرد:

در دفاتـر توجیهـات آسـتان قـدس همـۀ هزینه ها ثبت 

و ضبـط و گاه پرداخـت مواجـب و محـل پرداخـت آن 

نیـز می آمـده مثـل پرداخت مواجـب معامران، فَعلـه، بنا، 

نقـاش، كاشـی كار، كاشـی پز، آجرپـز، آجـركار و... . در این 

دفاتـر بـه متـام هزینه هـای مربـوط بـه تعمیـرات كلـی و 

جزیی و پرداخت اجرت و دسـتمزدها اشـاره شـده اسـت.

در  گنبـد  ایـن  نقاشـی  تعمیـرات  مثـال  عنـوان  بـه 

ربیـع االول 1160ق توسـط اسـامعیل بیک نقـاش و طـی 

اسـتیفانامچه ای در دفـرت توجیهـات صـورت گرفتـه اسـت 

کـه عـالوه بـر فیل گوش هـا و شمسـه و ترنـج، کتیبه هـای 

انجام شـده در  نیـز مرمـت شـده اسـت. هزینه هـای  آن 

ایـن سـند 895 نـادری و275 دینار اسـت کـه مبلغ درخور 
توجهـی در زمـان مزبـور بـوده اسـت.8

و  هزینـه  دفـرت  یـا  ثبـت  دفـرت  معنـی  بـه  »اوارجـه« 

درآمـد اسـت. در دفاتـر اوارجـه مربـوط بـه تعمیـرات كه 

اغلـب هـم تعمیـر و هـم سـاخت و سـاز اماكـن متربكـه 

را دربرمی گیـرد، چگونگـی پرداخـت اجرت و دسـتمزدها، 

خریـد مصالـح سـاختامنی و مكان هـای انجـام تعمیـرات 



دفـرت  در  اسـت.  آمـده  هـم  از  تفكیك شـده  به صـورت 

محمدحسـین،  توسـط  1160ق  سـال  بـه  کـه  اوارجـه ای 

در  و  شـده  گرفتـه  تحویـل  شـامعی خانه،  صاحب جمـع 

گنبـد  بـرای  اسـت،  شـده  هزینـه  مختلـف  قسـمت های 

اپک میـرزا و میرولی بیـک شـمع، مـوم، پیـه و شـمع پیـه 

تسـعیرنامچه ای  طـی  آن هـا  قیمـت  و  شـده  خریـداری 

توسـط داروغـۀ بـازار و محتسـب ارض اقـدس )مشـهد( 
تأییـد شـده اسـت.9

متـام  آن  در  كـه  اسـت  دفاتـری  عنـوان  »روزنامچـه« 

می شـد.  نوشـته  و  ثبـت  روزانـه  به صـورت  محاسـبات 

یـا  و خـرج  گـزارش صـورت جمـع  روزنامچـه  دفاتـر  در 

هزینه هـای تعمیـرات و سـاخت و سـاز در حـرم و اماكـن 

تنظیـم می شـد و سـپس به صـورت  بـه روز  متربكـه روز 

موضوعـات  عمـدۀ  می گردیـد.  بنـدی  تقسـیم  ماهانـه 

مطرح شـده در آن، تعمیـرات اسـت. در دفـرت روزنامچه ای 

کـه بـه سـال 1161ق تنظیم شـده هزینه های روشـنایی و 

سـوخت گنبـد اپک میـرزا و میرولی بیک به محمدحسـین، 

صاحب جمـع شـامعی خانه، تحویـل گردیـده تـا در مـکان 
مزبـور اسـتفاده شـود.10

»فـرد« در اسـناد آسـتان قـدس تحـت عنـوان صـورت 

جمـع و خـرج یـا مجمـل جمـع و خـرج آسـتانۀ مقدسـه 

آمـده اسـت. در اسـنادی كـه بـه فـرد مشـهورند و اغلـب 

به صـورت برگه هـای مفـرد كـه متـام هزینه هـا در هـامن 

یـك بـرگ نوشـته می شـد و ارتبـاط خاصـی با اسـناد دیگر 

نداشـت، به طور معمـول هزینه های مربوط بـه تعمیرات 

جزیـی نقـاط مختلـف حـرم آمـده اسـت كـه عمـدۀ ایـن 

كاشـی های  تعویـض  كاشـی كاری،  گـچ كاری،  تعمیـرات، 

شكسـته و كهنـه بـا كاشـی های نـو و مرمـت كتیبه هـای 

آسـیب دیده اسـت. در یکـی از ایـن اسـناد بابـت گچ کاری 

و سـنگ فرش منـودن گنبـد اپک میـرزا 20 نـادری جهـت 

خریـد مصالـح و پرداخـت اجرت سـنگ تراش و بنـا هزینه 
اسـت.11 شده 

»اسـتیفانامچه« قـرارداد مقاطعه كاری انجـام تعمیرات 

اماكـن متربكـۀ رضـوی و مسـجد گوهرشـاد  بـه  مربـوط 

بـود كـه چـون هزینه هـای آن بایـد در دفرتاسـتیفا ثبـت 

و ضبـط می شـد و مسـتوفی رسكار آسـتانه آن را ُمهـر و 

تأییـد می كـرد و در ضمن متـام جزئیات مربـوط به تعمیر 

یـا سـاخت و سـاز در آن ذكـر می شـد بـه اسـتیفانامچه 

بـه  مربـوط  کـه  اسـتیفانامچه هایی  در  بـود.  معـروف 

به طـور  اسـت  میرولی بیـک  و  اپک میـرزا  گنبدهـای 

نقـاش  اسـامعیل بیک،  و  معـامر  محمدابراهیـم  معمـول 

تأییـد  بـه  کـرده  بـرآورد  را  هزینه هـا  مقدسـه،  آسـتانۀ 

ناظـر رسکار رسـانده اسـت، سـپس جهـت پرداخـت نهایی 

آسـتان قدس  متولّی باشـی  حضـور  بـه  آن،  هزینه هـای 

رسـیده و بـا ُمهـر وی ایـن هزینه هـا از محـل درآمدهـای 

موقوفات پرداخت شـده اسـت. در اسـتیفانامچه ای که به 

سـال 1158ق جهت نقاشـی قسـمت های مختلـف حرم با 

اسـامعیل بیک نقـاش، از طـرف ناظـر رسکار فیـض آثـار و 

بـه مهـر متولّی باشـی آسـتانه تنظیم شـده، هزینۀ نقاشـی 

شمسـۀ میـان رسرسا و کتیبه هـای زیـر جایـگاه طاق هـای 

دینـار  نـادری و 400  مبلـغ 848  بـه  میرولی بیـک  گنبـد 

بـرآورد شـده اسـت. همچنیـن رسرسای گنبـد اپک میرزا به 

طـرح ختایـی نقاشـی شـده کـه 20 نـادری هزینـه در بـر 
داشـته اسـت.12

نکتـۀ درخـور توجه این اسـت که در اسـناد قبل و بعد 

از دورۀ زمانـی معیّنـی )1067– 1178ق(، نامی از این دو 

گنبـد یـا هزینه هـای انجام شـده در آن هـا نیامـده اسـت. 

شـاید بـه این دلیل کـه در دوره های بعد گنبـد اپک میرزا 

تغییـر نـام داده و بـا نـام راهـرو کشـیک خانه شـناخته 

می شـده و گنبـد میرولی بیـک ضمیمۀ دارالّسـیاده گشـته 

اسـت و در ضمـن هزینه هـای ایـن دو مـکان، شـامل ایـن 

دو گنبـد نیـز شـده اسـت. بـه هـر حـال در اسـناد دورۀ 

قاجـار دیگـر هیـچ نامی از ایـن دو مکان یافت منی شـود. 

اّمـا دربـارۀ قبـل از ایـن دوران نیـز موضـوع درخـور 

توجهـی در اسـناد به چشـم منی خـورد که ایـن دو گنبد با 

چـه نام هـا و یـا اسـامی خـاص دیگری شـناخته می شـدند 

و جالب تـر این کـه به خصـوص گنبـد اپک میـرزا مربـوط 

بـه دوران تیموری اسـت، اّما در اسـناد دورۀ صفویه فقط 

چنـد بـار، آن هـم کامـالً گـذرا و کوتـاه، نامـی از آن بـرده 

شـده اسـت و ایـن یـک عالمـت سـؤال بـزرگ در اذهـان 

ایجـاد می کنـد.

از محتـوای اسـناد به چندین نکتـۀ مهم و باارزش دیگر 

می تـوان دسـت یافت که در ادامه بررسـی می گردد:

- بـا توجـه بـه این کـه در اسـناد، مـکان اصلـی واقـع 

شـدن گنبـد اپک میـرزا بـر روی راهـروی کشـیک خانـه 

چنـدان  گنبـد  کـه  می رسـد  نظـر  بـه  این طـور  ذکرشـده 

بزرگـی نبـوده اسـت؛ زیـرا راهـرو کشـیک خانه یـک محل 

کم عـرض و طـول اسـت. بنابرایـن گنبدی هم کـه روی آن 
بنـا بـوده قاعدتـاً گنبـد کوچکـی بـوده اسـت.13

- ازپرداخـت اجـرت بـه سـنگ تراش ازاره هـای دورگنبد 

معلـوم می شـود کـه گنبـد دارای سـاقۀ سـنگی بـوده کـه 

سـند  در  اسـت. هم چنیـن  کـرده  پیـدا  تعمیـر  بـه  نیـاز 



آمـده کـه بـه جهـت سـبک منـودن ازارۀ گنبـد، بعضـی از 

سـنگ های آن را برداشـته اند کـه ایـن امر نشـان می دهد 

گنبـد چنـدان بـزرگ نبـوده کـه وجـود سـنگ های ازاره 

آن راسـنگین می کـرده و بـر سـقف و قسـمت های دیگـر 
فشـار وارد می منـوده اسـت) سـند 35720/11(.14

- خریـد کاغـذ و کربـاس برای پنجره های کتابـی دور گنبد 
کـه رو بـه بیرون باز می شـده اسـت )سـند35721/1(. 15

- پرداخـت قیمـت فـرش بـرای کـف گنبـد و راهـرو آن 

نشـان دهندۀ ایـن مطلـب اسـت کـه محلـی مفـروش و 
بـرای نشسـن زوار بـوده اسـت.16

- باتوجـه بـه هزینه هـای انجـام شـده بـرای آن ماننـد 

خریـد شـمع و مـوم و پیـه قندیل هـا و رشفه هـا جهـت 

روشـنایی، مشـخص می شـود کـه مـکان وسـیعی نبـوده 

زیـرا هزینه هـای تهیـۀ سـوخت آن نسـبت بـه مکان هـای 
دیگـر کمـرت و تقریبـاً جزئـی اسـت. 17

- رسرسای گنبد از داخل آجرکاری و پوشـش بیرونی آن 
نیزکاشـی کاری بوده است) سند35679/9(. 18

- امـا نکتـۀ بسـیار مهـم و درخورتوجـه در همۀ اسـناد 

مربـوط بـه گنبدهـای اپک میـرزا و میرولی بیـک، وجـود 

نقاشـی ها و تزیینـات زیبـای آن اسـت کـه اغلـب توسـط 

نقاشـان مطـرح  اسـامعیل بیک و محمدجعفـر حسـینی، 

طرح هـای  اغلـب  اسـت.  شـده  انجـام  افشـاریه  دورۀ 

به کاررفته در این نقاشـی ها طرح های خطایی و اسـلیمی 

و  رسـمی بندی ها  فیل گوش هـا،  شمسـه ها،  در  ترنـج  و 

مقرنس کاری هـای گنبـد اسـت کـه رنگ هـای بدیع سـبز و 

سـفید و زرِد اسـتفاده شـده در آن با شـنجرف و الجوردی 

جعفـر  اسـتاد  اسـت.  آورده  به وجـود  آسـامنی  ترکیبـی 

کاشـی کار نیـز آسـرت و حاشـیه های آن را بـا کاشـی های 
گل تخـت و فیـروزه تزییـن منـوده اسـت.19

- صـورت جمع و خـرج، اسـتیفانامچه و روزنامچه های 

مربـوط بـه گنبدهـای اپک میـرزا و میرولی بیـک، بیشـرت 

توسـط آقامحمدابراهیـم معامرباشـی و آقـا محمدمهـدی 

مبـارش دیـوان بـرآورد هزینـه و مهر شـده، به تأییـد ناظر 

آسـتان قـدس رسـیده و متولی باشـی آسـتان قـدس آن را 

مهـر و امضـا کرده اسـت. رعایـت سلسـله مراتب اداری و 

نظـم موجـود در ایـن اسـناد نشـان دهندۀ انضبـاط مـورد 

تأكیـد مقامـات آسـتان قدس اسـت.

- نكتۀ پایانی اینکه در اسـناد تعمیرات دورۀ افشـاریه، 

وجـود اصطالحـات نقاشـی هنـدی درخـور تأمل اسـت. با 

بررسـی های انجـام شـده، احتـامل این امر وجـود دارد كه 

غلبـۀ سـبك های هنـدی در نقاشـی، تذهیـب و هم چنیـن 

ایـن  بـه  متربكـه  اماكـن  مختلـف  قسـمت های  تزیینـات 

دلیـل باشـد كـه نـادر پـس از جنگ كرنـال و فتـح دهلی، 

هنـگام بازگشـت عالوه بر اشـیای نفیـس و جواهرات و... 

شـامری از معـامران، نجـاران، خاتم بنـدان، درودگـران و 

نقاشـان را كـه در كسـب خـود یكتـا بودنـد از هـر صنف 

انتخـاب كـرده و خـرج كافـی بـه هریـك داده و ایشـان 

را روانـۀ ایـران و به خصـوص پایتخـت خـود یعنی مشـهد 

سـاخته اسـت.20 بـه ظاهـر نـادر بـا ایـن كار می خواسـته 

توسـط هرنمندانـی كـه در زمینه هـای مختلـف فعالیـت 

داشـتند نـام خـود را در مجموعه هـای معـامری مختلـف 

از جملـه كاخ خورشـید و حـرم مطهـر رضـوی بـه ثبـت 

برسـاند.21در دورۀ افشـاریه گچ بـری با نقاشـی توأم شـده 

گچ بری شـدۀ  فیل گوش هـای  و  شمسـه ها  هرنمنـدان  و 

زیبـا را بـا هرنمنـدی نقاشـی کـرده و نقش هـای بدیعـی 
را رقـم زده انـد.22

نتیجه گیری

در مجموعـۀ آرشـیو مدیریـت امور اسـناد و مطبوعات 

آسـتان قـدس رضـوی 48 سـند دربـارۀ گنبـد اپک میـرزا و 

میرولی بیـک وجـود داردکـه قدیمی تریـن آنهـا مربوط به 

سـال 1067ق اسـت. در ایـن مجموعـه کـه انـواع اسـناد 

فـرد،  اسـتیفانامچه،  اوارجـه،  توجیهـات،  دفـرت  از جملـه 

روزنامچـه و صـورت جمـع و خـرج وجـود دارد، عمـدۀ 

موضوعـات مطرح شـده دربـارۀ این دو گنبـد، تعمیرات و 

تأمیـن هزینه های کاشـی کاری و نقاشـی آنهاسـت.آخرین 

سـند مربـوط بـه سـال 1178ق اسـت و بعـد از آن در 

اسـناد نامـی از ایـن دو گنبـد آورده منـی شـود. شـاید بـه 

ایـن دلیـل کـه در دوره هـای بعـد گنبـد اپک میـرزا تغییـر 

نـام داده و با نام راهرو کشـیک خانه شـناخته می شـده و 

گنبـد میرولی بیـک ضمیمۀ دارالشـکر شـده اسـت. به هر 

حـال در اسـناد دورۀ قاجـار دیگـر هیـچ نامـی از ایـن دو 

مـکان یافت منی شـود. غلبۀ سـبك های هندی در نقاشـی، 

تذهیـب و هم چنیـن تزیینـات قسـمت های مختلـف این 

به ویـژه  خارجـی  نقاشـان  ورود  نشـان دهندۀ  گنبـد  دو 

هندی در کار سـاخت و سـاز و معامری حرم مطهررضوی 

اسـت. طرح هـای به کاررفتـه در ایـن نقاشـی ها طرح های 

خطایـی و اسـلیمی و ترنـج در شمسـه ها، فیل گوش هـا، 

بـا  کـه  اسـت  گنبـد  مقرنس کاری هـای  و  رسـمی بندی ها 

رنگ هـای سـبز، سـفید، زرد، شـنجرف و الجـوردی تزییـن 

است. شـده 
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تصویر سند شامرۀ 1

شامرۀ اموالی سند 7/ 37141، هزینه های تعمیرات گنبد میرولی بیک و 

رواق های دارالحفاظ و دارالسیاده، 1160ق

هزینه های تعمیرات گنبد میر ولی بیک ورواق های دارالحفاظ ودارالسیاده

هو 
انتظام مهامت و معامالت رسکار فیض آثار و مسجد جامع سنه بارس ئیل1

مقرراتــــــــــ و توجیهاتـــــــــــ 

مقرراتـــــــــــ 

                                                          ســــــــــرکار                          بنایی به عمل بنای رسکار

فیض آثار 

صورتـــــــــــــ 

املذکور 

اســتیفانامچــــــــــه 
گچ کاری و زمین کشی اطاق فوقانی جنب 

مدرسه میرزا جعفر مع تعمیر فرش ایوان 

زمین کشی دارالســیاده و دار الحفاظ و میان پوش اتاق جنبد1 میرولی بیک 

باقی عامرات 

تعمیر صندوقه و تنفیه بنا فرش خالی 

صحن 

4 نادری 21 نادری و 250 دینار 3 نادری و 100 دینار 6 نادری 

مصـــــالح اجرتـــــــــ مصـــــالح اجرتـــــــــ مصـــــالح اجرتـــــــــ مصـــــالح اجرتـــــــــ 

2 نادری و 100 1 نادری 

دینار 



گچ فعله عن گچ فعله گــچ نجار گچ فعله 

30 خرکی فی 50 15 نفر فی 100 دینار 

دینار 

65 خرکی فی 50 75 نفر فی 100 دینار 2 خرکی نفر 

دینار 

15 نفر فی 100 

دینار 

10 خرکی 

6 نادری و 250 15 نادری 100 دینار 300 دینار 3 نادری 3 نادری 

دینار 

1 نادری 3 نادری 

تختــــه فعله 

8 عدد 2 نفر 

1 نادری و 300 200 دینار 

دینار 

چوب 

3 زرع 

یک عدد 

200 دینار 

گچ کاری و زمین کشی اطاق جنب درب تنقیه ممر خالی صحن چاهجو 

خیابان سفال 

گچ کاری جنبد کپک میرزا مع کند و کوب زمین کشی صحن مقدس و ایوان عباسی 

و آسرت 

فعله 

85 زرع 25 نفر فی 100 دینار 15 نفر فی 300 دینار 

13 نادری و 250 دینار 5 نادری 3 نادری و 300 دینار 9 نادری 

مصالح اجرتـــ مصــالح اجرتـــــ 

گچ گچ فعله 

5 خرکی فی 50 20 خرکی فی 50 دینار 8 نفر 

1 نادری و 300 

دینار 

8 نادری و 250 2 نادری 

دینار 

5 نادری 

برداشن خاک های خیابان علیا که از 

اطاقهای تحتانی مطبخ و چاه خال بیرون 

آورده بردند 

حفر چاه خالی مطبختنقیه میان طاق جنبد کپک میرزا 

9 زرع 

سنگ بخاری و غیره جهت اتاق های مطبخ 

8 نادری و 300 دینار 7 نادری و 150 دینار 14 نادری و 100 دینار 

خاک رسخسنگ مصالح اجرت االغ مــزد 

350 دینار 

130 خرکینجاری گچ آجر فعله 

35 نفر فی 100 

دینار 

45 رأس فی 80 

دینار 

3 نفر

300 دینار 

5 عدد فی 100 دو خرکی 70 قالب 

دینار 

فی 10 دینار 

7 نادری و 100 7 نادری 

دینار 

 250

دینار 

 100

دینار 

2 نادری و 300 6 نادری 

دینار 

36 تومان و 150 دینار به تحویلداری حاجی مهدی 

مصـــــــالح اجرتـــــــــــــ و غیره 

5 نادری و 50 دینار 36 نادری و 100 دینار 

آجر گــــــچ سنگ بهــاء اجرت 

سایر چوب 31 نادری و 100 دینار

2 نادری و 50 دینار 3 نادری 7 نادری 8 نادری و 300 دینار 15 نادری و 300 دینار 



تعمیر منجنیق میان مسجد ساخن پس توی اتاق شامعی خانه و راهرو و غیره 

1 نادری 18 نادری و 150 دینار 

فعله نجار بهـــــــــــــاء اجرتـــــــــ و غیره 

2 نفر نفر 

200 دینار 300 دینار 8 نادری و 300 دینار 9 نادری و 350 دینار 

پرواز چوب مصالح اجرت 

1 نادری و 300 دینار 4 زرع 5نادری و 50 دینار4 نادری و 300 دینار

سقط جفت 11 عدد 

200 8عدد 200 8عدد  فی250 دینار

1 نادری و 5 نادری و 250 دینار 

100 دینار 

200 دینار 

]حاشیه سمت چپ سند:[

رشح قبـض آقامحمدباقـر فـراش حـرم محـرتم و رسکار تعمیـر آن که موازی دویسـت وبیسـت و یک دینار و دویسـت 

و پنجـاه دینـار بـه جهـت بنایی هـای متفـرق رسکار آسـتانه مقدسـه به مواجـب تفضیل ضمـن در معاملـه بارس ئیل برای 

موجـب اجـرت فعلـه و بهـای چـوب و کاه و غیـره                        قیمـت آجـر کهنـه

        195 نادری و 300دینار                                  25 نادری و 250 دینار 

به معرفت و کال و اجالء عالی جاه متولی واصل و عاید کمرتین محمدباقر فراش حرم محرتم شد.

محل مهر آقامحمدباقر
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