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چكيده
مجموعة حرم حضرت عبدالعظيم حسني (ع)، در بافت تاريخي شهر باستاني ري، گنجينة ارزشمندي از آثار 
معماري و هنرهاي وابسته به آن است که شالوده اش در نيمة دوم قرن سوم ق گذاشته شده و تا عصر حاضر 
توسعه و تکميل يافته است. به روزگار قاجار، با انتخاب تهران به پايتختي، اين زيارتگاه نيز مورد توجه ويژة 

پادشاهان و تقريبًا عموم سفيران و جهانگردان واقع گشت.
صرف نظر از ويژگي هاي معماري و سبک شناسانة بناهايي که در اطراف اين حرم ساخته شده اند، تزيينات 
وابسته به معماري اين مجموعه را مي توان به عنوان اسنادي در مطالعات «باستان شناسي اجتماعي» مورد توجه 
قرار داد. از شاخص ترين اين تزيينات ، نقوش برجسته هايي انساني اند که در طرفين ورودي ها و ازارة صحن 

عتيق حجاري گرديده اند. 
با عنايت به حرمت استفاده از پيکره هاي انساني در بناهاي مذهبي، اين پرسش قابليت طرح مي يابد که  استفاده 
از اين َاشکال در تزيين حرم حضرت عبدالعظيم چگونه توجيه گشته و چه هدفي را تأمين مي ساخته است؟ 
فرض بر آن است که هنرمندان عصر قاجار، با الگوبرداري از نقوش برجستة شاهان اين سلسله به منظور 
معرفي و ماندگارسازي صاحبان ِحَرف و مشاغلي که در آن زمان به امور مرتبط با مجموعة حرم اشتغال 
داشتند، نسبت به حجاري چهره هايشان مبادرت ورزيده اند. اطالعات مورد استفاده در اين نوشتار به روش 
ميداني مستند سازي و جمع آوري گرديده اند. در نتيجة پژوهش روشن گرديد که حجاري شمايل پادشاهان 
قاجار و استفاده از نقش تاج سلطنتي بر پيشاني بناهاي مذهبي و نيز نقش تصاوير پادشاهان پيشدادي ايران 
در کاشي هاي بناهاي مذهبي، زمينه را براي حجاري نقوش انساني در مجموعة مورد مطالعه فراهم آورد و اين 

بدعت به سنتي هنري تبديل گرديد.
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مقدمه
دشت تهران بخشي از سرزمين هاي شمالي فالت مرکزي 
در  را  تهران و شهر ري  فعلي  که کالن شهر  است  ايران 
دامن خود پرورانده است. موقعيت اقليمي و ارتباطي اين 
دشت زمينه ساز جلب گروه هاي جمعيتي بدانجا و تکوين 
فرهنگ هاي متعدد شده است. اغراق نيست اگر ادعا شود 
در صفحة جنوبي البرز کمتر جايي را مي توان پيدا کرد که 
مانند اين دشت شرايط الزم براي شکل يابي استقرارگاه هاي 
انساني را داشته باشد. ويژگي هايي که شهرهاي عظيمي 
چون ري و تهران را همچون نگيني در دل خود شکل داده 

و تکوين بخشيده اند.
در  کليدي  شهرهاي  از  يکي  مي توان  را  ري  بي شک 
تمام  در  تقريبًا  زيرا  آورد،  به شمار  ايران  تمدن  تاريخ 
است. عالوه بر  نقش آفريني کرده  تاريخي کشور  حوادث 
پايتختي به روزگار اشکانيان (٢٤٧ ق.م.-٢٢٨ م.)، در زمان 
ساسانيان (٢٢٤-٦٥١م.) نيز به عنوان شهري مقدس و از 
مراکز بزرگ مذهبي زرتشتيان ايفاي نقش کرده و آتشکده 
ري از بزرگترين آتشکده  هاي آن عصر بود که بقاياي آن 

نيز هم اکنون وجود دارد.١
نقش بي بديل ري در ادارة سرزمين هاي شرق خالفت 
عباسي  و  اموي  فرمانروايان  تا  بود  آن  سبب  اسالمي 
بدان متمايل گردند و همين امر موجب گشت تا شهر از 
کشمکش هاي مذهبي آسيب بسيار ببيند. مع الوصف، اين 
شهر بدان حد آباد بود که وعدة فرمانروايي آن پسر سعد 
فاجعة کربال ترغيب کرد. ري در آغاز قرن  ايجاد  را در 
چهارم هجري دوران پرشکوهي از رشد و توسعه را آغاز 
کرد و در اين عهد مرداويج اولين شاه خاندان زياري بود 
که در سال ۳۱۹ ق استقالل يافت و پايتخت خود را ري 
قرار داد. او، در مشرق ري، جيل آباد را طرح افکند و در آن 
بناها و ايوان ها و طاق هاي رفيعي به وجود آورد که شبيه 
بناهاي شاهان ساساني بود. تالش هاي رکن الدولة ديلمي 
در آبادي پايتختش سبب شد تا ري در زمرة بزرگ ترين 
شهرهاي جهان اسالم جاي گيرد و در رقابت با بغداد برآيد. 
رونق اين شهر پايتختي آن  را در عهد سلجوقيان نيز رقم 
زد، تا آنکه با تهاجمات سهمگين محمود غزنوي و سپس 
ايلخان مغول و در نهايت قتل عام تيمور به کلي تخريب و به 

ويرانه اي بدل شد.
قريب هفتاد سال قبل از آنکه ري به پايتختي شيعيان 
آل بويه برگزيده شود (در حدود سال ٢٥٠ ه.ق.)، حضرت 
عبدالعظيم الحسني(ع) به امر امام علي النقي الهادي (ع) براي 
ترويج و تبليغ احکام دين مبين اسالم و پيشوايي جماعت 
شيعيان از عراق مأمور اين شهر گرديده و پس از وفاتش 
(به سال ٢٥٢ ه.ق.) مدفن او زيارتگاهي براي شيعيان شد.٢

آستان حضرت عبدالعظيم (ع) همانند ديگر زيارتگاه   هاي 
بزرگ و معتبر به تدريج توسعه يافت٣ و امروزه به صورت 
مجموعة بزرگي مشتمل بر حرم ها، رواق ها، مسجد ،ايوان ها، 

صحن ها و ديگر آثار وابسته به آن در آمده است.
متعاقب پايتختي تهران در عصر قاجار، اين مجموعة 
تزيينات  و  واقع  توجه  مورد  زمان  هر  از  بيشتر  مذهبي 
گچبري،  حجاري،  کاشي کاري،  از  فرواني  آرايه هاي  و 
آيينه کاري، تزيينات چوبي و غيره در آن ايجاد گرديد که از 
منظر هنري شايسته تحقيق مي باشند. اين عناصر عالوه بر 

١.  براي مطالعة بيشتر نک: تاريخ ايران 
باستان (پيرنيا، ١٣٧٨: ١٨٤) و جلد دوم 
از ري باستان (کريمان، ١٣٤٩: ١١٨) و 
همچنين مقالة ايشان در کتاب شهرهاي 

ايران (کريمان، ١٣٦٦: ١٢٣-١٢١).
٢. اين مکان همچنين مدفن امامزاده 
نيز  (ع)  طاهر  امامزاده  و  (ع)  حمزه 
حرم  توسعة  طرح  در  که  مي باشد 
هرسه امامزاده در يک مجموعة زيارتي 

جاي گرفته اند.
٣. در نيمة قرن سوم هجري، به دستور 
محّمد پسر زيد داعي علوي، تعميرات 
اساسي در بناي اصلي اين زيارتگاه 
به دستور  آن گاه  و  پذيرفت  صورت 
به همت  سپس  و  آل بويه  امراي 
با همت  مجدالملك قمي و همچنين 
پادشاهان صفوي اين مجموعه تکميل 
و بناهايي به اطراف آن افزوده شد 
 :١٣٥٧ فقهي،  ١٧؛  (لسترنج،١٣٣٧: 
٣١٢). در دورة قاجار به دليل نزديک 
بودن به پايتخت مورد توجه بيشتر قرار 
گرفت و بيشتر بناهاي وابسته به حرم 
عبدالعظيم و امامزاده زيد در اين دوره 
تکميل و تزيين شدند (خسروجردي، 

.(١٣٨٩: ٤

تصوير١. نقش برجسته جانب راست ازاره درگاه ورودي شمالي 
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و  داشته  نيز  کاربردي  جنبة  زيبايي شناسانه،  جنبه هاي 
موجب استحکام و تقويت بنا در برابر عوامل مخرب محيطي 

نيز گشته اند.
از ميان نقوش تزييني متنوع به کاررفته در اين مجموعه، 
که موضوع  دارد  انساني وجود  برجستة  نقوش  تعدادي 
تعداد  برمي آيد،  چنان که  شده اند.  واقع  حاضر  پژوهش 
تنديس هاي انساني به کاررفته در ازاره هاي اين حرم شده 
بسيار بيشتر از تنديس هاي مورد معرفي در اين نوشتار 
بوده، ليکن متصديان طرح توسعة حرم آن ها را از بدنة بنا 

جدا ساخته و در انباري نگهداري مي کنند.١
نوشتار حاضر در پي آن است تا ضمن معرفي نمونه هاي 
بازمانده از نقوش انساني حجاري شده در حرم مذکور، 
بررسي  به  آثار،  اين  از  شده  ثبت  ويژگي هاي  تحليل  با 
تنديس هاي  بدعت آميز  بکارگيري  و  ساخت  زمينه هاي 
انساني در آرامگاه يکي از بزرگان شيعه بپردازد و از اين 
به پرسش پژوهش پاسخ گفته و فرضيه آن را  رهاورد 

مورد آزمون قرار دهد.

پرسش و فرضيه
پاسخ  اين پرسش  به  تا  پي آن است  نوشتار حاضر در 
گفته شود که به رغم حرمت ساخت تنديس انساني در شرع 
مقدس چگونه تنديس هايي از اين نوع حجاري و به نحوي 
آن  بر  به کاررفته اند؟ فرض  مذهبي  مکاني  در  بدعت آميز 
است که با توجه به حجاري شمايل پادشاهان قاجار بر 
مذهبي  حرمت  کشور،  تردد  پر  مواضع  در  صخره هايي 
که  شده  کمرنگ  حد  بدان  تا  هنري  مصنوعات  اين گونه 
متوليان توسعة حرم عبدالعظيم (ع) نيز بي محابا از آن ها در 

نماي اين مجموعه مذهبي بهره برده اند. 

روش تحقيق
است.  پذيرفته  ميداني صورت  مطالعات  به روش  تحقيق 
در  حجاري شده  نقوش  کلية  موقعيت  ابتدا  منظور،  بدين 
ازاره هاي سنگي و يا پايه ستون هاي اين مجموعه مذهبي بر 
روي نقشه جانمايي گرديده اند. آنگاه با استفاده از فرم هاي 
طراحي شده، کليه ويژگي هاي نقش برجسته هاي موجود 
ثبت و مستند سازي گرديد. آنگاه، کليه اطالعات گردآوري 
شده در تحليل و ارزيابي فرضيه پژوهش مورد استفاده 

قرار گرفته اند.

پيشينة تحقيق
عبدالعظيم حسني  اينکه مجموعة حرم حضرت  به  نظر   
(ع) از جنبه هاي مختلف مذهبي، تاريخي، اجتماعي، هنري، 
اهميت  حائز  و..  شهري)  (چيدمان  شهرسازي  معماري، 
است، توجه محققان متعدد از رشته هاي مذکور را به خود 

جلب کرده است. 
جايگاه مذهبي برجستة اين حضرت و ساير بزرگاني که 

حرم را به وجود مبارک خود منور ساخته اند، زمينه ساز آن 
گشته تا اين مجموعة مذهبي نقطه عطف توجه محققان امور 
مذهب و شيعه شناسان قرار گيرد. از آن جمله مي توان 
(عطاردي  مسنده،  و  حياته  الحسني:  عبدالعظيم  کتاب  به 
قوچاني، ١٣٤٢) و همچنين کتاب روح و ريحان يا جنة النعيم 
والعيش السليم في احوال السيد عبدالعظيم الحسني (واعظ 

طهراني  کجوري مازندراني، ١٣٥١) اشاره کرد.
به عالوه، از آنجا که بخش قابل توجهي از رويدادهاي 
بعضًا  (و  متأخر اسالمي ري  و  مياني  تاريخي سده هاي 
تهران) در ارتباط با اين مجموعة مذهبي شکل گرفته است، 
توجه تاريخ نگاران فراواني بدان جلب گرديده است. يکي از 
شاخص ترين اين منابع کتابي با عنوان ري باستان (کريمان، 
١٣٤٥ و ١٣٤٩) است که در آن کلية تحوالت تاريخي اين 
ايران به نگارش درآمده و همچنين است کتاب  ابر شهر 
تاريخ آستانة ري (عقيلي، ١٣٨٠). بي ترديد مي توان ترور 
ناصرالدين شاه قاجار را يکي از برجسته ترين رويدادهايي 
دانست که در اين مجموعة مذهبي به وقوع پيوست و توجه 

تاريخ نگاران ملي و بين المللي را به خود معطوف داشت.
همچنين، به دليل نقش اين حرم شريف در شکل يابي 
تحوالت اجتماعي ايران، محققان تاريخ اجتماعي کشورمان 
نيز بدان پرداخته اند که بي شک تاريخ اجتماعي ايران راوندي 
را مي توان يکي از اين منابع ارزشمند به شمار آورد. همچنين 
است تحقيقات يوسفي فر و محمدي (١٣٨٨) که در زمينة 
تأثير مناسبات اجتماعي در شکل بندي کالبدي شهر ري در 

عصر سلجوقي نوشته شده است.
محققاني نيز که تاريخ معماري ايران را مطالعه مي کنند 
به معرفي اين مجموعه پرداخته و اطالعاتي قابل استفاده 
از معماري و اجزاي وابسته به آن ارائه داده اند. براي مثال 
اماکن  و  تاريخي  بناهاي  فهرست  کتاب هاي  به  مي توان 
بناهاي  المعارف  دائرة  ايران (مشکوتي، ١٣٤٩)،  باستاني 
تاريخي ايران در دورة اسالمي: بناهاي آرامگاهي (مالزاده 
و محمدي، ١٣٧٨)، آستانة ري: مجموعة اسناد و فرامين 
(هدايتي، ١٣٤٤) و آثار تاريخي طهران (صص ٢٩١- ١٥٧) 

(محدث و مصطفوي، ١٣٧٥) اشاره کرد.
با عنايت به نقش وقف در فرم يابي فضاهاي شهر ري 
و به ويژه مجموعه مذهبي مورد مطالعه، تعدادي از تحقيقات 
نيز بر اين موضوع تمرکز يافته است. از آن جمله مي توان 
پايان نامة  و   (١٣٨٧) ميرشفيعي  و  فرهودي  تحقيقات  به 
زير  که   (١٣٩٢) بهمني  عليرضا  آقاي  کارشناسي ارشد 
نظر مؤلف اول اين نوشتار در دانشگاه تهران دفاع گرديده 

اشاره کرد.
تعدادي از پژوهش هاي مرتبط با اين مجموعة مذهبي 
را مي توان در حوزة مطالعات باستان شناسانه جست وجو 
کرد. به عنوان مثال، مي توان به پايان نامة دکتري خانم معظم 
خسروجردي (١٣٨٩) اشاره کرد که زير نظر نگارندة اول 
اين مقاله در دانشگاه تهران دفاع گرديده است. همچنين 

نگارندگان،  پيگري هاي  ١.علي رغم 
انبار حرم  تنديس هاي  به  دسترسي 

حضرت عبدالعظيم ميسر نشد.



است مقاله اي که نگارندة اول نوشتار حاضر در مجموعه 
مقاالت کنفرانس بين المللي باستان شناسي اسالمي قاهره به 

.(Karimian, 2013:8-15) نشر رسانده است

معرفي نقوش برجستة موضوع پژوهش
اگرچه از چگونگي احداث مقبره بر مزار حضرت عبدالعظيم 
اکثر  ليکن  نيست،  در دست  دقيقي  اطالعات  (ع)  الحسني 
متون تاريخي متفق القول اند که بناي نخستين اين آستانه را 
محمد پسر زيد داعي علوي در نيمة دوم قرن سوم هجري 
تعمير اساسي کرد. به عالوه، آن گونه که در منابع مکتوب 
آمده است، درگاه اصلي ورودي آن، که در شمال مجموعه 
به همت  سپس  و  آل بويه  پادشاهان  به فرمان  دارد،  قرار 
مجدالملک قمي تکميل گشته است. در زمان شاه  طهماسب 
صفوي تعمير و تغييرات اصلي در اين مجموعه انجام گرفت 
و صحن ها و ايوان آستانه در اين دوره احداث گرديدند. 
در دورة قاجار نيز تعميرات و اضافات زيادي در آن به 
انجام رسيد و پوشش زرين گنبد به فرمان ناصرالدين شاه 
در سال ١٢٧٠ هجري برابر با ١٨٣٥ ميالدي ايجاد گشت. 
در اين مجموعة ارزشمند مذهبي و تاريخي ايران، بسياري 
آيت اهللا  ازجمله:  به خاک سپرده شده اند  ايران  مشاهير  از 
سيد ابوالقاسم کاشاني (همچنين همسر و پسر وي)، عالمه 
محمد قزويني، ناصرالدين شاه قاجار، عباس اقبال آشتياني، 

مال علي کني، شيخ محمد خياباني، و ستارخان.
در  امروزي  باب الکريم  ورودي  از  زائر  كه  هنگامي 
جانب شمالي آستان مطهر (بازار قديم) وارد حرم گردد، 
به فضايي راه مي يابد که «صحن عتيق» نام دارد.١ تاريخ 
به خط  آن  هشتي  پيشاني  كتيبة  بر  صحن  اين  احداث 
نستعليق، سال ١٢٧٠ق. ثبت گرديده بود که ساخت آن را 
به امر «سلطان بن سلطان بن سلطان الخاقان بن خاقان بن 
خاقان ناصرالدين شاه قاجار خلداهللا ملكه» معلوم مي داشت. 
ليکن كتيبة مذکور در جشن پنجاه سالگي ناصرالدين شاه 
برداشته شد و به جاي آن كتيبه اي ديگر با عبارت: «سلطان 
صاحبقران ناصرالدين شاه» نصب گرديد. اين کتيبه نيز در 
آغاز انقالب اسالمي برداشته شد٢ و كتيبه اي ديگر به خط 
نستعليق نصب گرديده که متن آن خبر استقرار جمهوري 

اسالمي ايران را درج کرده است.٣
تمامي نقش برجسته هاي مورد بحث در نوشتار حاضر 
در اين صحن جاي گرفته اند (نقشة ١). در دو سوي ورودي 
بر سنِگ شالوده  انساني  اين صحن، دو تصوير  شمالي 
حجاري شده اند. به عالوه در تزيين نماي صحن نيز شش 
نقش برجسته با موضوع انساني قابل مالحظه اند. اين نقوش 
برجسته همگي مرداني را در حاالت مختلف نشان مي دهند 
و از نظر ابعاد نيز چهار نقش بزرگ تر (با ارتفاعي معادل 
يك متر و ۳۲ سانتي متر و عرض ۴۵ سانتي متر) و دو نقش 
کوچک تر با ارتفاعي معادل نصف نقوش بزرگ تر حجاري 
شده اند. جنس سنگ هايي که اشکال انساني بر آن ها حجاري 

تصوير ٢. نقش برجستة جانب چپ ازارة درگاه ورودي شمالي 
صحن عتيق. مأخذ: همان.

١.در كتاب ايران و ايرانيان، نوشتة 
س.گ. و. بنجامين سياح آمريكايي 
آورده  عتيق  صحن  از  طرحي 
شده که در سال ٢-١٣٠١ ق. رسم 
گرديده است (طرح ١). در اين طرح 
دو رديف زائر در جناحين شرقي 
عبور  به فاصلة  صحن  غربي  و 
که  مي شوند  ديده  كالسكه  يك 
ناصر الدين شاه  ورود  چشم انتظار 

هستند.
٢.  اين دو کتيبه در انبار زير مأذنة 

مسجد جامع نگهداري مي شوند.
است:  چنين  کتيبه  اين  ٣.متن 
الرحيم در زمان  الرحمن  «بسم اهللا 
و  انقالب  رهبر  عامة  مرجعيت 
ايران  اسالمي  جمهوري  بنيانگذار 
امام  العظمي  آيت  اهللا  حضرت 
خميني متع اهللا المسلميه بطول بقائه 
الشريف حكومت ايران به جمهوري 
اسالمي با ٩٨/٢٢ درصد آراء در 
 ١٣٥٨ فروردين   ١٢ و   ١١ تاريخ 

ه.ش. تبديل شد.» 

 احياي سنت يا بدعت  در هنر:  بررسي 
حجاري هاي قاجاري در  مجموعةحرم 

حضرت عبدالعظيم(ع) 
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شده سنگ خارا (صماغ) و رنگ آن ها قرمز است. در ادامه 
ويژگي هاي اين نقوش برجسته بررسي مي شود:

همان گونه که در تصاوير ١ و ٢ قابل مالحظه است، 
هر دو نقش برجسته اي که در طرفين ازاره درگاه ورودي 
شمالي حرم و مقابل هم حجاري گشته اند، تمام رخ و از 
روبه رو و در حالت ايستاده بر روي يک پايه ستون نشان 
داده شده اند. اگرچه نقش بر روي سنگ است، ليکن معلوم 
نيست به چه دليل در پس زمينة تصوير با خطوط افقي و 
عمودي ديواري آجري بر پشت سر افراد طراحي گرديده 
است. فرد سمت راست (تصوير ١) که داراي چشماني بادامي 
و ابرواني پيوسته و ريش بلند گردي است، عمامه اي بر سر 
و جبه اي بر تن دارد و کمرش با شال بسته شده که پوشش 
معمول دورة قاجار است. در دست راست او چوبدستي و 
در دست ديگرش زنجيري که سه عدد قفل و کليد از آن 
آويزان است ديده مي شود. به رغم آنکه اين نقش برجسته 
فاقد کتيبه است، ليکن با توجه به کليدهايي که در دست اين 
مرد ديده مي شود او را مي توان دربان آستان عبدالعظيم(ع) 
در دوران ناصري معرفي کرد. ١ نقش برجسته سمت چپ 
ورودي (تصوير ٢) نيز مردي با صورت و عمامه اي مشابه 
نقش مذکور را نشان مي دهد که لباسي متفاوتي بر تن دارد. 

پوشاک او جبه اي است که بر روي آن عبائي پوشيده شده 
است. در دست راست او نيز عصا يا چوبدستي تعليمي و 
در دست چپش تسبيحي رسم گرديده. اگر چه اين نقش نيز 
فاقد کتيبه است، ليکن با توجه به خصوصياتش مي توان 
آن  را متعلق به مالامين چراغچي، چراغدار و مؤذن آستان 

معرفي کرد (هدايتي،١٣٤٤: ٣٨-٣٦).
با گذر از هشتي و در قسمت ورودي به صحن عتيق، دو 
نقش برجستة ديگر به صورت متقارن به چشم مي خورند که 
هر دو با ايجاد يک طاق نما در قابي مستطيل شکل حجاري 
گشته اند. چنان که در تصاوير ٣ و ٤ قابل مالحظه است، در 
طرفين طاق نما هاي ايجادشده دو ستون که در يک گلدان 
کاشته شده اند حجاري گرديده که سبکي رايج در تزيين 

طاق هاي عصر قاجار است. 
در طاق نماي جانب راست ورودي نيز دو نقش انساني 
حجاري گرديده است که قد و قامت آن ها متفاوت است 
تزيين شده و  با سبيل  بزرگ تر مردي  نقش  (تصوير٣). 
بدون ريش را در حالي که زانو زده نشان مي دهد که کاله 
نمدي گردي بر سر و جبة معمول مردان دوران قاجار بر 
در  دارد. همان گونه که در تصوير مالحظه مي شود،  تن 
دست راست اين فرد تيشه و در دست چپ او پتکي است 
و شخص در حال انجام کار سنگ تراشي نشان داده شده 
است. فرد ديگري که با مقياس کوچک تر در گوشة سمت 
راست نقش بزرگ تر حجاري شده نيز داراي مشخصاتي 
شبيه فرد بزرگ تر و در حال تراشيدن يک قطعه سنگ نقش 
گشته است. در فضاي حد فاصل بين اين دو فرد نيز ابزار 
نيست  ترديدي  ترتيب  بدين  و  حجاري مشاهده مي شود 
که اين دو نقش به حجارباشي و شاگردش، که در حرم 

مشغول به کار بوده اند، تعلق دارد.
در سمت چپ نقطه ارتباطي هشتي شمالي صحن عتيق 
نيز در قاب هاللي شکل ديگري نقش مردي ايستاده حجاري 
گرديده که عمامه اي بر سر دارد و صورتش با مشارب کوتاه 
پوشيده شده است (تصوير ٤). اين مرد جبه اي دربردارد 
که در قسمت کمر با شالي بسته شده و در حالي که دست 
راستش را بر روي شال گذاشته است، ابزاري دو شاخه اي 
مخصوص جا به جا کردن کفش ها٢  را در دست ديگر گرفته 
است. در فرورفتگي پشت سر اين نقش کتيبه اي است که 
نام احمد بن باقر بن محمد صالح كفش دار آستان و تاريخ 
قابل خواندن است، در آن درج  به دشواري  ١٢٩٥ ق، که 
گرديده است. از آنجا  که در چهار نقش برجستة مزبور تنها 
بر روي پيکره كفش دار اسم و تاريخ حك شده و با توجه به 
فرو افتادگي کتيبه از نقش اصلي، با احتمال مي توان گفت که 

اين اسم و تاريخ بعداً به نقش اضافه شده است.
همان گونه که در تصاوير ٥ و ٦ ديده مي شود، بر ازارة 
دو  نقش  عتيق،  صحن  شمالي  ورودي  راست  جانب 
شکلي  مستطيل  قاب هاي  در  قرينه  به صورت  درويش 
حجاري شده اند. در هر دو نقش، دست و کاله دراويش 

تصوير ٣. نقش برجستة جانب راست نقطة ارتباطي هشتي شمال 
و صحن عتيق. مأخذ: همان.

١. هدايتي در كتاب مجموعه اسناد 
و فرامين آستانة ري، اين نقش را 
متعلق به حاج علي جان و يا پدرش 
مي داند كه منصب كليد داري حرم 
مطهر را در عهد ناصري بر عهده 
داشته اند.( هدايتي، ١٣٤٤: ٣٨-٣٦)

کفش  کفش دارها  گذشته  در   .٢
دو شاخه  ابزاري  با  را  زائران 

جابه جا مي کردند.



از قاب مستطيلي پيرامونشان خارج گرديده است. هر دو 
درويش کاله نمدي صوفيان بر سر و تبرزيني بر دوش 
دارند. موهاي هر دو بلند و صورتي تراشيده دارند. درويش 
سمت راست (تصوير ٥) شاخه گلي را در دست راست نگه 
داشته و درويش سمت چپ (تصوير ٦) به صورت سه رخ و 
ميوه اي شبيه به سيب را در دست دارد. در دامنة خرقة اين 
درويش، کتيبه اي در قاب هشت ضلعي نقر شده که تاريخ 

١٢٩٢ق. را نشان مي دهد.

تحليل داده ها
حضرت  حرم  مجموعة  در  انجام شده  بررسي هاي  در 
موضوع  با  برجسته هايي  نقش  (ع)،  حسني  عبدالعظيم 

انساني به ثبت رسيد که تمامًا در ضلع شمال غربي حرم و 
در دو سوي فضاهاي قبل از ورودي باب الکريم در صحن 
عتيق ايجاد گشته اند. به منظور تحليل نقوش برجستة مورد 
مطالعه جزئياتي از مشخصات آن ها در جدول ١ ارائه شده 
نقوش برجستة موضوع  اطالعات  اينک، در تحليل  است. 

تحقيق، موارد ذيل قابل توجه به نظر مي رسند:
-نظر به اينکه صحن و ورودي آن به دليل ارتباط با بازار 
آستان  ورودي هاي  پرترددترين  از  يکي  ري  شهر  قديم 
بوده، بنا بر اين ساخت و تعبية نقوش برجسته هايي در 
نماي اين مسير پرتردد، تالشي آگاهانه در جهت جلب توجه 
عموم زائران به پيامي است که متصديان توسعه و تزيين 

حرم قصد ارسال آن را داشته اند.

تصوير ٤. نقش برجستة جانب چپ نقطه ارتباطي هشتي شمال 
و صحن عتيق. مأخذ: همان.

تصوير ٥. نقش درويش سمت راست بر ازارة ورودي شمالي 
صحن عتيق. مأخذ: همان.

 احياي سنت يا بدعت  در هنر:  بررسي 
حجاري هاي قاجاري در  مجموعةحرم 

حضرت عبدالعظيم(ع) 
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نقوش  حجاري  از  هدف  که  مي رسد  به  نظر  -اگرچه 
اين  ليکن  است،  بوده  آن ها  از  تجليل  حرم  خدمت گزاران 
پرسش که چرا تنها گروه هاي خاصي از اين خدام مورد 
توجه قرار گرفته اند کماکان قابل طرح باقي مي ماند. چنان که 
آورديم، تعداد اين نقوش انساني حجاري شده بسيار بيشتر 
بوده و شايد تنديس هاي ساير خدمت گزاران در طرح توسعة 
بنا از آن جدا شده و در انبار نگهداري مي شوند. بي ترديد، 
تنديس ها،  سـاير  مطالعة  و  حرم  متوليان  اجازة  از  پس 

مي توان پاسخ روشن تري به اين پرسش داد. 
مورد  نقوش  تمام  برمي آيد،   ١ جدول  از  که  -همان گونه 
مطالعه تصوير مردان را نشان مي دهد که پنج عدد از آن ها 
در يک قاب مشخص به صورت منفرد نقش گرديده اند و 
در يک نقش دو نفر (حجار و شاگردش) به حالت نيم رخ 
و نشسته تصوير شده اند. جز نقش حجار و شاگرد هيچ 
نگرديده  ايجاد  حجاري ها  اين  در  روايت گونه اي  صحنة 

است. 
-با اتکا به اين نقوش مي توان گفت موهاي سر مردان عصر 
قاجار عمومًا به دو صورت کوتاه و بلند آرايش مي يافت. 
ساير  و  بوده  معمول  دراويش  بين  در  تنها  بلند  موهاي 
مردان داراي موي سر کوتاه بودند که در زير کاله پوشيده 

شده بود و تنها موي کنار گوش آن ها قابل رويت بود.
مطالعه  مورد  حجاري هاي  در  درويش  نقش  -اگرچه 
مي تواند گواهي بر حضور صوفيان و يا وجود ريشه ها و 
شاخه هايي از تصوف در مجموعة مذهبي و دوران مورد 

 بقيه از صفحة  قبل

تصوير ٧. تنديس سنگي ناصر الدين شاه بر مزار او در حرم عبدالعظيم حسني (ع) که اينک در کاخ گلستان نگهداري مي شود. مأخذ: همان.

ازارة ورودي شمالي  بر  نقش درويش سمت چپ  تصوير ٦. 
صحن عتيق. مأخذ: همان.



از  که  تاريخي مشخصي  هيچ شاهد  ليکن  باشد،  مطالعه 
اين فرضيه پشتيباني کند در دست نيست. بي ترديد، نقش 
دو درويش در دو طرف ورودي شمالي صحن عتيق در 
زمان خويش معنايي خاص را براي کساني که از آن باب 
تردد مي کردند تداعي مي کرد که درک درست آن نيازمند 

مطالعه اي مردم شناسانه است.
- سر تمامي مردان اين دوران به نحوي پوشيده شده و 
اين پوشش در دو گروه سربند و کاله قابل رويت است. 
کاله ها خود به دو گروه کاله سادة نيم دايره و کاله نمدي 
نوک تيز تزيين دار تقسيم مي شوند که دستة دوم مخصوص 
ازآنجا که بر سر چراغدار، دربان و  دراويش بوده است. 
کفشدار سربندهايي به شکل عمامه  پيچيده شده، مي توان 
گفت خادمين حرم در عهد قاجار از بين روحانيون انتخاب 
مي گشتند. در دوران قاجار، افرادي که در کسوت مذهبي 
فعاليت  مي کردند نيز عمامه  هايي بر سر مي گذاشتند. به طور 
کلي، گذاشتن کاله و داشتن سرپوش از اين جهت ضروري 
بود که مردان «سر» را سلطان و فرماندة بدن مي پنداشتند 
قائل بودند و جز  باور براي آن حرمتي بسيار  اين  با  و 
ديوانگان مردي بدون کاله ديده نمي شد (شهري، ١٣٦٨: 

٤٧٦- ٤٧٤ و ٤٥٩).١
-تن پوش تمام اين افراد نيز جبه هايي است که با شالي در 
قسمت کمر بسته شده و خود الگويي از پوشاک معمول 
اين  ميان  از  مي گذارد.  به نمايش  را  قاجار  عصر  مردان 
نقوش، تنها چراغدار حرم بر روي جبه عباي بلندي پوشيده 

در  مطالعه شده  برجستة  نقوش  ويژگي هاي   .١ جدول 
مجموعة حرم حضرت عبد العظيم (ع) (نگارندگان). 

تصوير ٨ . استمرار سنت سنگ تراشي نقش متوفي در سنگ مزار 
کمال الملک. مأخذ: همان.

در  کاله  جايگاه  بر  عالوه   .١
اين  حفظ  ايراني،  کهن  تمدن هاي 
سرپوش از مهم ترين تکليف مردان 
به شمار مي آمد و نداشتن آن نيز، 
در  عتصامي  پروين  که  آن گونه 
آورده  هوشيار»  و  «مست  شعر 
تعقيب  است، مي توانست موجبات 
فراهم  را  محتسب  جانب  از  فرد 

آورد.
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(تصوير ٢) كه نشان مي دهد پوشاک متصديان امور مذهبي 
نقوش  اين  پوشاک  است.  بوده  مردمان  ساير  از  بلندتر 
برجسته دقيقًا با پوشاک مردماني که در طرحي که از همين 
صحن عتيق توسط بنجامين در كتاب ايران و ايرانيان ارائه 

شده است قابل مقايسه مي باشد (طرح ١).
-افراد حجاري شده در اين نقوش ابزار و متعلقاتي (تبرزين 
و کشکول، چوبدست تعليمي، قفل ها، تيشه و قلم حجاري، 
تسبيح و غيره) با خود به همراه دارند كه مي تواند شاخصي 
براي تشخيص شغل و تعيين جايگاه اجتماعي آن ها به شمار 
پوشاک  نه تنها  قاجار،  روزگار  در  ديگر،  به عبارت  آيد. 

بود،  آن ها  اجتماعي  تفاوت هاي  تشخيص  عامل  مردمان 
بلکه ابزار و يراقي که در دست داشتند نيز تشخيص جايگاه 

اجتماعي آن ها را آسان مي ساخت. 
-تنها دو نقش از نقوش مورد مطالعه داراي کتيبه هستند 
که يکي از آن ها (نقش درويش) تاريخ ١٢٩٢ ق. و ديگري 
(نقش کفشدار) سه سال بعد سال ١٢٩٥ ق. را زمان ساخت 
اثر معرفي مي کنند که شايد آغاز و انجام کار حجاران باشد. 
اينکه چرا تنها دو نقش برجسته کتيبه دارند و به چه سبب 
کتيبه نقش كفش دار بعداً اضافه گرديده پرسشي است که 

پاسخ آن را بايد در جست وجوي بيشتر يافت. 

طرح ١. انتظار شاه در صحن عتيق حرم عبد العظيم، اثر س. گ. و. بنجامين، سياح آمريكايي. مأخذ: بنجامين، ١٣٦٣ :٥٤.
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تصوير٩.  استمرار سنت نقش متوفي بر سنگ قبر ساير مردمان در عصر قاجار، ماخذ: همان

نقشة ١. مکان يابي نقوش برجستة مطالعه شده در مجموعة حرم عبدالعظيم (ع). مأخذ: نگارندگان.
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نتيجه
اينک، با اتکاي به نتايج مطالعات ميداني و در پاسخ به پرسش اصلي پژوهش بايد گفت: هرچند رسم 
تک چهره از مدت ها قبل توسط نگارگران مکتب اصفهان آغاز گشته بود، ليکن در عهد قاجار به اوج خود 
رسيد و بيش از پيش به واقع نگاري متمايل گشت.١ چنين به نظر مي رسد كه به کارگيري نقوش انساني 
حجاري شده در بناهاي مذهبي براي اولين بار پس از اسالم از دوران قاجار آغاز شده و شروع آن از 
دوران فتحعلي شاه بوده است. مقدم بر آنکه نقوش برجسته با موضوع انساني در بناهاي مذهبي عهد 
قاجار ظهور يابد، نقوشي از شاهان اين سلسله و درباريانش بر صخره هايي که بعضًا نقوش برجسته 
پادشاهان ساساني را به نمايش گذاشته بودند حجاري گرديده بود که از مهم ترين آن ها مي توان به 
نقش برجستة قاجاري در طاق بستان اشاره کرد.٢ بدين ترتيب، هم زمان با تأثيرپذيري سبک و تزيينات 
معماري ملي ايران از معماري فرنگ، مقدمات ايجاد نقوش برجستة انساني در ابنيه تشريفاتي فراهم 
گشت. هرچند شمايل پاشاهان اين سلسله براي اولين بار پس از ساسانيان بر دل صخره ها و پشت 
سکه ها نقش بسته بود، ليکن استفاده از نقوش انساني در تزيين بناهاي مذهبي تنها با موافقت روحانيون 
عالي رتبه امکان پذير مي گشت. بنابراين، به احتمال زياد مي توان پذيرفت که اين امر با تسامح مذهبي 
روحانيون عصر قاجار ميسر شده باشد. از آنجا  که شاهان قاجار نيز براي اين کار نيازمند اجازه (ولو 
ضمني) علماي طراز اول بودند، نخستين گام با چرخاندن تمثال هاي شاه در دسته هاي عزاداري برداشته 
شد.٣ باز گذاشتن دست هنرمندان در استفاده از نقش تاج سلطنتي بر کاشي هاي پيشاني بناهاي مذهبي 
(نظير مقبرة شاهزاده حسين قزوين) را نيز مي توان گام ديگري در اين مسير تلقي کرد. همچنين مي توان 
به سنت استفاده از تصاوير پادشاهان سلف ايران در کاشي هاي بناهاي مذهبي نظير تکية معاون الملک 
کرمانشاه اشاره کرد. با اين همه، کاربرد نقوش برجستة انساني در ورودي مقبرة يکي از بزرگان شيعه 
و بنايي مذهبي با اهميت مجموعه مرقد حضرت عبدالعظيم (ع) انگيزه و شجاعتي فراتر از اين ها را 
طلب مي کرد، زيرا نوعي بدعت به شمار مي آمده و اقدامي پرسش برانگيز بوده است که تنها مي توانست 
با موافقت روحانيون بلند پايه صورت پذيرد. اينکه چرا تنها بعضي از خدام حرم در نقوش برجستة اين 

مجموعه مورد توجه بوده اند پرسش ديگري است که پاسخ بدان پژوهشي ديگر را طلب مي کند. 
نکتة شايان توجه ديگر آن است که حدوداً بيست سال قبل از تعبية اين نقوش برجسته در ازاره هاي 
مجموعة حضرت عبدالعظيم(ع)، بر قبر ناصرالدين شاه قاجار (ف ١٢٧٥ق.) در همين مجموعه، تنديسي 
سنگي با نقوش حجاري نصب شده بود (تصوير ٧). اقدام بدعت آميز ديگري کـه نـه تنها معماران را 
مجـاز به استفاده از نقوش انسـاني در ازاره صـحن عتيـق مي ساخت، بلکه از آن پس ترسيم نقش 
متوفي بر سنگ قبرش به طريقي فراگير مرسوم گرديد، که از آن جمله مي توان به تصوير حجاري شدة 

کمال الملک بر سنگ قبر او (تصوير ٨) و تصوير سنگ قبر مردمان عادي (تصوير ٩) اشاره کرد. 
در جمع بندي نهايي، با اتکا به آنچه مورد بحث و تحليل قرار گرفت، مي توان گفت که متعاقب تالش 
شاهان قاجار در تبعيت از سنت هاي ايران قبل از اسالم، هنرمندان اين دوران، به ويژه حجـاران و 
سنگ تراشـان نيز بـا مالحظة رفع محدوديت هاي مذهبي نسبت به حجاري نقوش انساني در صحن 
عتيق آستان مقدس حضـرت عبدالعظيم (ع) مبادرت ورزيده اند. بدين ترتيب، بدعت استفاده از نقوش 
انساني در آرامگاه ها تدريجًا به خالقيتي در احياي سنت هنر ايراني تبديل شد و ديري نپاييد که حجاري 

تصاوير انساني بر سنگ هاي مزار نيز رونق و استمرار يافت.
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The complex of Hazrat-e Abdolazim shrine, in the ancient city of Ray, is a precious 
architectural treasure which was founded in the third century of Hegira and has been 
under development ever since. Selection of Tehran as the capital of Iran in Qajar era, 
resulted in especialattention of the kings and almost all the ambassadors and tourists 
to this religious complex. Regardless of architectural and stylistic characteristics of 
the buildings constructed in this complex, the architecture-related decorations can 
be regarded as documented evidences usable in social archaeological studies. One 
of the most prominent decorations are the reliefs of human figures carved around 
the entrance gates and plinth of Atighcourt yard. Considering the prohibition of the 
depiction of human figures in religious buildings, how could the presence of such 
figures in decoration of Hazrat-e Abdolazim shrine be justified, and what was its 
purpose. It is assumed that the artisans in the Qajar era,following the reliefs of the 
Qajar Kings, to introduce and make perpetual those involved in the shrine affairs, 
carved their faces.
The information presented in this article has been gathered through fieldwork and 
as a result, it has become evident that carving reliefs of the Qajar kings, and the 
use of the royal crown on religious buildings facades, as well as depiction of the 
Pishdadi kings of Iran on them, paved the way for carving human figures in this 
complex and this innovation turned into an artistic tradition.
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