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 چکیده

ق( به ایران، پس از تربیز و تهران، در سایر 1249با ورود چاپ سنگی )

 حدودا  یری تأخی متعدد ایجاد شد. در مشهد با هاچاپخانهشهرها نیز 

، نخستین چاپخانه سنگی در مجموعه آستانه قدس رضوی سالهپنجاه

با ق( به انتشار آثار متعددی 1294-1344ایجاد و طی دوران فعالیت )

های گوناگون مذهبی، ادبی، فقهی و تاریخی با همکاری مؤلفان مایهدرون

. هدف از این حامیان مالی، پرداخته شدو مرتجامن با استادان چاپ و 

تحلیلی پاسخ به این پرسش است که -بر روش توصیفییهتکپژوهش با 

کسانی  چه، آننخستین کتاب چاپی مشهد چه بود، افراد فعال در چاپ 

های ظاهری و محتوایی بود؟ یژگیوبودند و کتاب تولیدی، دارای چه 

از آن است که نخستین کتاب های آرشیوی حاکی یبررسها بر اساس یافته

یافته در مشهد بر اساس تکنیک چاپ سنگی و در چاپخانه آستان انتشار

ق منترش شده است. 1294قدس رضوی )نخستین چاپخانه مشهد( در 

ی از قصاید علی امجموعهالقصاید دربردارنده این اثر با عنوان منتخب

مشهدی )از خوشنویسان و شاعران مشهدی( است که با کتابت او راقم

نیز آماده چاپ شد. در این بین افرادی همچون متولی وقت 

فعاالن و  عنوانبهامللک(، میرزا رفیع و اسامعیل تاجر هروی )مؤمتن

های ظاهری این یژگیوحامیان نرش این اثر مشارکت داشتند. ازجمله 

 منتدرونتوان به تجلید و صحافی، قطع، کاغذ، خط و آرایش یم کتاب

)نقوش صفحه مشخصات و رسلوح، جدولبندی، کََمند و غیره( اشاره 

نخستین تجربه چاپ در  عنوانبهمناسبی  نسبتا  های شاخص کرد که از

مشهد برخوردار است. از منظر محتوا، هرچند قرارگیری اشعار در پی 

ای برخوردار نیست، اما با خوانش منت، یافتهنسجامایکدیگر از توالی 

 مصائبها و سه زیرشاخۀ مدح و منقبت و ذکر رشادتتوان یم

-و فعاالن سیاسی حکمرانان و خاندان ایشان، مدح متولیان، )ع(اطهارامئه

مناطق، مدح اهل علم، ادب و فرهنگ را سایر  گاه و خراسان نظامی

 تشخیص داد.

مشهدی، القصاید، راقمد، چاپ سنگی، منتخبمشهواژگان کلیدی: 

 چاپخانه آستان قدس رضوی

 

 

 

Abstract 

Several printing houses were established in Tabriz, 

Tehrān, and other cities with the arrival of lithography in 

Iran (1249 AH.). The first lithographic printing house 

(Chāpkhāne-yi Sangi) was established in the Astān Quds 

Razavi complex in Mashhad with a delay of about 50 years 

(1294-1344 AH.) and numerous works with different 

religious, literary, jurisprudential, and historical themes 

were published in cooperation with authors, translators, 

publishing professors, and sponsors. The present study 

aimed to rely on the descriptive and analytical method to 

find the first printed book in Mashhad, the active people in 

printing the first printed book, as well as the physical and 

content features of the book. The findings based on archival 

studies indicated that the first printed book in Mashhad 

using lithography technique was published in Astān Quds 

Razāvi printing house (the first printing house in Mashhad) 

in 1294 AH. This book entitled Muntakhab al-Qasāyed 

contains a collection of poems by 'Ali Rāqem Mashhadi 

who was one of the calligraphers and poets in Mashhad and 

then the book was prepared to be published. Meanwhile, 

the people such as Motamen al-Mulk, Mirzā Rafi, and 

Ismāil Tājer Heravi participated as the activists and 

supporters of publishing this work. Among the physical 

features of this book, there are bookbinding, size, paper, 

calligraphy, and in-text arrangement (motifs of page and 

title (Sarloh), tabulation (Jadvalbandi), Lines around the 

page (Kamand) etc.) which are relatively appropriate 

features as the first printing experience in Mashhad. In 

terms of content, although the placement of poems 

consecutively has no coherent sequence, the three sub-

branches of praise, virtue, and citation of the bravery and 

sufferings of Imāms (AS) and their families, as well as the 

praise of trustees, rulers and political-military activists in 

Khorāsān and sometimes other regions and the praise of 

scholars of literature and culture can be distinguished by 

reading the text. 

Keywords: Mashhad, Lithography, Muntakhab al-

Qasāyed, Rāqem Mashhadi, Astān Quds Razavi printing 

house 
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 مقدمه

تاریخ آغاز چاپ در ایران ازجمله نقاط عطف در حوزه تاریخِ 

شود، چنانکه تا حد زیادی فرهنگ و هرن محسوب می

بر های پیشین در زمینه دسرتسی به کتاب مبنی محدودیت

شیوه استنساخ حذف و امکاِن عمومی برای در اختیار داشنت 

بسیار کمرت از قبل  آثاری با موضوعات مختلف و با هزینه

فراهم شد. در این بین، چاپ سنگی به دلیل آسانی نسبی در 

فرآیند چاپ و سوددهی مطلوب برای نارشان و نیز خواست 

در ایران  فزاینده مخاطبان، در حدود صدسال تولید کتاب را

دار بود. ورود چاپ سنگی به ایران از اواسط دوره قاجار عهده

به نحوی گسرتده عالوه بر دو شهر تربیز و تهران، در سایر 

شهرها همچون مشهد موردتوجه حامیان فرهنگی قرار گرفت 

ای در مشهد تحت که به عنوان منونه مثره آن ایجاد چاپخانه

ضوی )دوره فعالیت: عنوان چاپخانه سنگی آستان قدس ر 

ای از این ق( بود. هرچند اطالعات گسرتده1344ق تا 1294

چاپخانه و افراِد مرتبط و نیز عوامِل اجرایی آن در دست 

نیست، اما آنچه مسلم است، در دوران فعالیت این چاپخانه 

وهشت کتاب منترش شد که در صفحات آغاز و بیست

ه اشاره شده است. وضوح به نام چاپخانانجامه این آثار به

حال، موضوع موردتوجه، آگاهی از نخستین کتاب بااین

عنوان اولین کتاب چاپی انتشاریافته از سوی این چاپخانه به

مشهد است. در این راستا، پس از اشاره به ورود چاپ سنگی 

به ایران و مشهد و تأسیس چاپخانه آستان قدس رضوی و 

ین کتاب چاپی در عنوان نخستالقصاید بهمعرفی منتخب

های مشهد، معرفی کوششگِر چاپ این کتاب و نیز ویژگی

 ظاهری و محتوایی این کتاب موردبررسی قرارگرفته است.

 پیشینه پژوهش

ها هایی در حوزه نخستین چاپخانههشدر چند دهه اخیر پژو

های چاپ سنگی ایران در دوره قاجار صورت و نخستین کتاب

حسین میرزای توان به ها میآن که ازجمله پذیرفته است

 در 1نیل گرین، تاریخ چاپ و چاپخانه در ایرانگلپایگانی در 

هایی از ناحیه باواریا: چاپ سنگی ایران در بسرتی سنگ

                                                           

1 . Nile Green 

2. Stones from Bavaria: Iranian Lithography in its 

Global Contexts 

 نخستینبا عناوین  3و نیز دو پژوهش اولریش مارزلف 2جهانی

تاریخ اولیه چاپ و  4های چاپی ایرانیان: تعریف و تخمینکتاب

ی مذکور بر هاپژوهشید تأک عموما  اشاره داشت که  5در ایران

ی سنگی در تربیز و تهران و هاچاپخانهروند ایجاد نخستین 

 رصفا  . در این بین، های انتشاریافته در آن متمرکز استکتاب

به ارائه تاریخ چاپ سنگی در ایران املپیادا پاولونا شچگلوا در 

ی هاچاپخانهمینه یی بسیارمحدود و گاه ناقص در ز هاگزارش

های آن پرداخته است. همچنین سنگی دیگر شهرهای و کتاب

تاریخ چاپ سنگی جلیسه در تک پژوهشی، مجید غالمی

ی قرار داده است. از این منظر تاکنون موردبررسرا  اصفهان

نخستین چاپخانه مشهد و نخستین پژوهش مستقلی در زمینه 

 نپذیرفته است.کتاب تولیدی آن از سوی پژوهشگران صورت 

 روش پژوهش 

گردآوری اطالعات بر اساس بررسی آرشیوی است، چنانکه 

های چاپ سنگی در بیش از بیست مرکز نگهداری کتاب

واکاوی قرار گرفته است. همچنین در  موردرستارس ایران 

تحلیلی در کانون توجه قرار داشته -نگارش، روش توصیفی

ود تا زمان پژوهش حارض مبنی بر اطالعات موجاست. 

نگارش است و به دلیل پویایی اطالعات و امکان دسرتسی به 

نشده است و  قرارگرفتههایی که تاکنون مورد شناسایی کتاب

شود، امکاِن ارائه اغلب در آرشیوهای شخصی نگهداری می

ی در تحقیقات موردبررسمغفوِل حوزه  نقاطمطالب نوین در 

 آینده وجود دارد.

 ایرانورود چاپ سنگی به 

های مرسوِم انتشار کتاب در عنوان یکی از روشچاپ به

زمین از قرن پانزدهم میالدی آغاز و در ایران عمال  از قرن مغرب

هجدهم مورد استفاده قرار گرفت. باوجود اینکه در ایران برای 

و  کارملیتایجاد چاپخانه در عرص صفوی از سوی مسیحیان 

دیه از سوی مسیونرهای ارمنیان و در دوره افشاریه و زن

-18: 1399 هایی صورت پذیرفت )اصالنیان،مذهبی تالش

(، اما درنهایت دوره قاجار مبدل 29-30: 1358؛ موالنا، 16

3 . Ulrich Marzolph 

4. Persian Incunabula: A Definition and Assessment 

5. Early Printing History in Iran 
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به بسرتی برای ورود و رواجِ صنعت چاپ شد. ازجمله 

معدود رجال درباری که در اندیشه اخذ علوم و فنون غربی 

توان فت ایران بود، میمندی از آن برای پیرش در راستای بهره

ق( اشاره کرد. 1203-1249) السلطنهمیرزا نایببه عباس

ها موردنظر او، توجه به انتشار کتاب بود یکی از حوزه

رو، شخصی به نام (. از این47: 1397شاطری، )لعل

العابدین تربیزی را مأمور فراگیری فن چاپ و تأسیس زین

قبا  اولین چاپخانه از کشور نخستین چاپخانه در تربیز کرد. متعا

( و نخستین کتاب، 13: 1378روسیه وارد ایران شد )بابازاده، 

مقام در کوشش میرزا بزرگ قائمبا عنوان رساله جهادیه به

(. پس از آن 1: 1233فراهانی، مقاممنترش شد )قائم ق1233

عنوان یگانه فعال در این حوزه با حامیت العابدین بهزین

: 1241دنبلی، فعالیت خود را ادامه داد )مفتون 1عباس میرزا

(، اما دوران فعالیت مرحله 206: 1241قزوینی، ؛ واعظ306

اول چاپ رسبی بیش از دو دهه در ایران دوام نداشت. چاپ 

سنگی بنا به دالیلی همچون سهولِت کار و افزایش رسعت، 

های گیری از ویژگیها و امکان بهرهکاهش هزینه

که جذابیتی ممتاز نسبت به چاپ رسبی را - 2ختیشنازیبایی

مورد استقبال قرار گرفت. عالوه  -کردبرای مخاطبان ایجاد می

بر این، چاپ رسبی در تربیز و تهران به دلیل هزینه باالی 

های بانفوذ که به ارزش واسطه حامیت چهرهانتشار، رصفا  به

عمال   کتاب و چاپ آن آگاهی داشتند استمرار نسبی یافت و

میرزا در گونه از چاپ )عباسبا مرگ حامیان اصلی این

العابدین در ق، میرزا زین1250شاه در ق، فتحعلی1249

های رسبی ق( چاپخانه1263در  3ق و معتمدالدوله1260

 ,Marzolphحامیاِن مالی و فنی خود را از دست دادند )

( و پس از آن چاپ سنگی 46: 1388؛ شچگلوا، 215 :2007

 یگزین آن شد.جا

به  Graphواژه چاپ سنگی )لیتوگرافی( از لغت یونانی 

به معنی سنگ گرفته شده است که  Lithoمعنی نوشنت و 

                                                           
شاه او را به تهران ق فتحعىل1240در پس از چند سال فعالیت . 1

 (.358: 1244؛ مجلسی، 1078: 1241مجلسی، دعوت کرد )

گیری از چاپ رسبی که امکان بهره برخالف. در چاپ سنگی 2

گیری از ها قادر به بهرههای برصی در آن محدود بود، چاپچیویژگی

آرایی نسخ سنت کتاب عنارص برصی همچون تصویرسازی در ادامه

 (.Shcheglova, 1999: 12خطی بودند )

م( بازیگر و 1834-1771) 4وسیله یوهان آلوئیس زِنِِفلِدربه

آملانی اخرتاع شد. او مبنی بر دانش  سینوشنامهیمنا

آهکی  یهاسنگتختهشناسی، برای چاِپ خود از زمین

استفاده کرد که حاصل تجزیه شیمیایی آن، آهک و 

را چاپ  روشاینبار نام بود. زنفلدر برای اولین کیدکربنیاس

سنگی یا چاپ شیمیایی نهاد و پس از چندین سال با رفع 

ق( چاپ سنگی را در 1215م )1800معایب، رسانجام در 

از گونه دفرت اخرتاعات لندن به ثبت رساند و پس از آن این

رسعت در اکرث کشورهای جهان رایج شد )سلیمی، چاپ به

(. برخالف چاپ 65-67: 1390جلیسه، ؛ غالمی5: 1388

رسبی، آغاز چاپ سنگی در ایران بافاصله زمانی اندکی از 

گیری سایر کشورها همچون روسیه، امریکا، ابداع آن و نیز بهره

. در (Green, 2010a: 307اسرتالیا، کلکته و مکزیک بود )

ها از سوی عباس میرزا صورت پذیرفت ایران نخستین کوشش

وردی به تفلیس بود تا و گواه آن ارسال یک نقاش به نام الله

(. 47: 1388)شچگلوا،  در آنجا فنون چاپ سنگی را فراگیرد

ق به دستور عباس میرزا به 1240همچنین میرزا جعفر در 

اید. متعاقبا  مسکو اعزام شد تا دانِش این چاپ را کسب من

چند سال بعد، میرزا صالح شیرازی، میرزا اسدالله را به 

مسکو اعزام کرد و او در بازگشت تجهیزات و ابزار الزم برای 

 ,Marzolphچاپ سنگی را تهیه و با خود به تربیز آورد )

2002: 256 .) 

توان با اطمینان درباره آن اعالم نظر ای که میاولین چاپخانه

ق به کوشش میرزا صالح شیرازی در تربیز 1248حدود کرد، در 

تأسیس شد. دستگاه این چاپخانه از روسیه خریداری و به 

ق نخستین 1249( و در 48: 1388ایران منتقل )شچگلوا، 

-237: 1249وسیله آن انتشار یافت )قرآن، کتاب )قرآن( به

(. گویا به دلیل ناآشنایی نسبی و عدم تسلط صنعتگران 236

تأخیر  سال یوۀ چاپ سنگی، تولید دومین کتاب با چندبه ش

ق 1251الحجه همراه بود و رسانجام کتاب زاداملعاد در ذی

فعاالن فرهنگی و  ازجمله)معتمدالدوله(  منوچهر خان گرجى .3

 (.1/215: 1370اردکانی، العابدین بود )محبوبیحامی میرزا زین

4. Johan Alois Senefelder 
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(. پس از آن روند استقرار 633: 1251منترش شد )مجلسی، 

احتامل های سنگی در ایران تداوم یافت، چنانکه بهچاپخانه

ق یک چاپخانه سنگی در اصفهان، در 1260فراوان در 

ق پانزده 1271ق چهار الی پنج چاپخانه در تهران و در 1266

 :Floor, 1990چاپخانه در تربیز مشغول به فعالیت بودند )

های سنگی با (. هرچند نخستین چاپخانه4/762-763

حامیت دولت آغاز به فعالیت کردند، اما این جریان دوام 

-های خصوصی مبنی بر رسمایهنیافت و پس از آن چاپخانه

اری فردی، اقدام به چاپ کتاب را آغاز و آثار موردنیاز گذ

دادند. این قرار  انیمتقاضجامعه را منترش و در اختیار 

ها بیشرت در حوزه مذهبی همچون قرآن، تجوید، فقه، چاپخانه

ی زندگانادعیه و غیره، در ادبیات مذهبی با محوریت 

سیک های مرثیه و ادبیات کال همچون دیوان)ع( اطهارامئه

ها به تولید و نرش آثار مشغول ها و افسانههمچون داستان

 (.52: 1388بودند )شچگلوا، 

 چاپخانه سنگی آستان قدس رضوی

اصلی تربیز  دو کانونهرچند چاپ سنگی با ورود به ایران در 

و تهران آغاز به کار کرد، اما پس از چند دهه، در شیراز، 

مدان، خوی، یزد، اصفهان، مشهد، انزلی، رشت، اردبیل، ه

هایی قزوین، کرمانشاه، کرمان، گروس و کاشان، چاپخانه

(. در دوران فعالیت چاپ 2/128تا: تأسیس شد )براون، بی

های متعددی در مشهد فعال سنگی در ایران، چاپخانه

بودند، اما اطالعات موجود دربارۀ آنان بسیار اندک است. 

 هایکتاب ستفهر  در نخستین گزارش موجود از سوی مشار

 به حافظ دیوان ذیل ارائه شده است. او در فارسی چاپی

 در سنگی چاپ شیوه ق به1267 در اثر این از اینسخه چاپ

 هرچند .(2/2287: 1351دهد )مشار، گزارش می مشهد

 فعالیت آغازین نقطه از موجود اطالع تنها مخترص اشارۀ این

اطمینان توان به آن است، اما منی مشهد در سنگی چاپ

داشت، زیرا کتاب مذکور تاکنون یافت نشده است و از 

گونه گزارشی از سویی پس از این تاریخ به مدت دو دهه هیچ

مبنی بر شواهد مستنِد . 1چاپ کتاب در مشهد وجود ندارد

                                                           
که چاپ با شیوه رسبی آغاز و -تهران و تربیز  برخالفدر مشهد  .1

ی سنگی آغاز و چاپ هاچاپخانهانتشار کتاب با  -شامل دو دوره بود

با آغاز دور دوم آن و بیشرت برای تولید روزنامه در مشهد رسبی مقارن 

 رواج یافت.

در دسرتس، نخستین چاپخانه مشهد در مجاورت حرم امام 

اطالعات و زیر نظر آستان قدس رضوی تأسیس شد. )ع( رضا

یابی چاپخانه سنگی آستان قدس محدود درزمینۀ مکان

ق(، آستان قدس 1273طبق طومار عضدامللک ) .است

رضوی دارای یک باب رضابخانه بود که در درب رشقی صحن 

مقدس جدید )متصل به ضلع رشقی صحن مزبور( قرار 

به گزارش فهرست  (.47: 1379داشت )عضدامللک، 

در »ش 1353قدس رضوی، در  نویس موقوفات آستانپیش

قرانی و دوقرانی رضِب مشهِد مقدس این رضابخانه سکه یک

اند. این رضابخانه متصل ضلع رشقی صحن منودهرا تهیه می

انبار همین صحن واقع بوده است. پس جدید در پشت آب

که برای سکۀ ِقران، دولِت ایران رضابخانه را در ایران قرار از این

مناید، این های رضب سکه را خریداری میدهد و ماشینمی

گردد و در محل مذکور یک مطبعه چاپ رضابخانه تعطیل می

نامه و کُتب ادعیه اوقات زیارتمنایند و بعضیسنگی دایر می

شده است. اکنون محل در مطبعه سنگی مذکور چاپ می

رضابخانه و مطبعه وجود خارجی ندارد و جزو دکاکین بازار 

)مولوی، « وقوفه آستان قدس قرار گرفته استم 2کالهدوزان

1353 :3/257-256.) 

توان تاریخ تغیر توجه به زمان تعطیلی رضابخانه مشهد می با

احتامل کاربری این محل و تبدیل آن به چاپخانه را تخمین زد. به

ق رضابخانه آستانه تعطیل و طی چند سال 1291فراوان از 

ار موردنیاز برای چاپ سنگی آوری ابز زمینه الزم همچون فراهم

وسیله عالقمندان و گونه از چاپ بهو افراد آشنا با این

صورت عام و مسئولین حوزه تولیدات فرهنگی مشهد به

صورت خاص، در کانون توجه قرار آستان قدس رضوی به

امللک، ق مقارن با تولیت مؤمتن1294گرفت و رسانجام در 

مشهدی در اید اثر راقمالقصنخستین کتاب با عنوان منتخب

(. آنچه 189: 1294مشهدی، این چاپخانه منترش شد )راقم

مشهود است، حامیت تولیت وقت یکی از موضوعات حائز 

اهمیت در ایجاد نخستین چاپخانه سنگی مشهد بود. میرزا 

ق 1264ق( که از 1231-ق1301سعید خان انصاری )

بازار کالهدوزان در حدفاصل صحن نو و بست پایین خیابان واقع . 2

 بود.
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و فارسی،  واسطه خط نیکو و دانش در زمینه ادبیات عرببه

ق 1268عنوان منشی امیرکبیر مشغول به فعالیت بود در به

امللک به رسپرستی وزارت امورخارجه مأمور و به مؤمتن

شاه به تولیت ق از سوی نارصالدین1290ملقب شد. او در 

دار این ق عهده1297آستان قدس رضوی منصوب و تا 

 امللک در دوران تولیت عالوه برمسئولیت بود. مؤمتن

هایی عمرانی و بازسازی، در زمینه فرهنگی به تکمیل فعالیت

ها موجود کتابخانه حرم مطهر و نیز تهیه اولین فهرست کتاب

؛ سپهر، 18-20: 1353الدوله، )ممتحن در آن پرداخت

-304 ،2/665: 1362؛ اعتامدالسلطنه، 1/968: 1377

 ؛5-15: 41901 ؛4: 40759 ؛1-4: 22964؛ ساکامق، 303

، 1امللکبا توجه به سبقه فرهنگی مؤمتن .(4-8: 41914

ای در آستان قدس رضوی، متایل به تأسیس چاپخانه

ترین توان یکی از مهمرو، میموضوعی موردعالقه او بود. از این

امللک در دوران تولیتش را حامیت اقدامات فرهنگی مؤمتن

در  سازی ابزار فنی برای تأسیس و سپس چاپ کتابو فراهم

چاپخانه سنگی آستان دانست، چنانکه در ترقیمه نخستین 

القصاید( چنین کتاب انتشاریافتۀ در این چاپخانه )منتخب

برحسب امر مطاع جناب مستطاب »اشاره شده است: 

باشی دام امللک متولیمآب اجل امجد اکرم مؤمتنجاللت

« الله اقباله العالی ]...[ سمت انطباع پذیرفت

 (.189: 1294، مشهدی)راقم

در طی دوران حیات چاپخانه سنگی آستان قدس رضوی 

از آن پرداختند، اما درمجموع  هرچند متولیانی به حامیت

نگرش مثبت و حامیت جدی نسبت به چاپخانه وجود 

 آقا ق میرزا1343الثانی یعرب 13نداشت. در سندی مربوط به 

 منا به یشخص طهرانی )استاد و چاپچی(، به شکایت از

 کل محاسبات آستان قدس رضوی(ن به دیلمی )رئیسیحس

پرداخته است که عالوه بر حکم تخلیه، به وسایل موجود 

آسیب رسانده و موجب تعطیلی چاپخانه شده است، اما 

فردی از مقامات آستان قدس رضوی پاسخگوی او نبود 

                                                           
های فرهنگی بود، چنانکه دارای سبقه فعالیتامللک مؤمتن. 1

سه جلد قانون نارصی است که در کتابخانه دولتی »ازجمله آثارش 

)کرمانی، « اب گلستان شیخ سعدی را عربی منوده بودباشد و کتمی

الدوله با خان امین(. همچنین کتابچه نحوۀ عمل فرخ1/143: 1357

که در پایان نحویخط شکسته کتابت کرد، به های اروپایی را بهدولت

(. مقارن با برخوردارهای سلبی 1: 105323)ساکامق، 

نه، با آغاز حکمرانی رضاشاه، از سویی نسبت به این چاپخا

واسطه توجه به چاپ رسبی و رفع نیازهای روزمره و متعاقبا  به

های سنگی در عرصه کشور، پایان روند رو به افول چاپخانه

حیات چاپخانه سنگی آستان قدس رضوی نزدیک شد. 

 آخرین گزارشی که از این چاپخانه در دست است، نامۀ

رشق )به شامره  لشکر زارت جنگ، ادارهدرخواستی از سوی و 

مبنی بر 1305مهر  28ق/ 1345الثانی ربیع 13( به تاریخ 830

تولیت »است:  یرانداز یت مدل همکاری این چاپخانه در تهیه

محرتم آستان قدس رضوی. چند فقره مدل تیراندازی برای 

های مختلفه رضوریست ]...[ نظر به اینکه طبع آن با قسمت

چاپ رسبی غیرممکن و جز آستان قدس رضوی سنگ چاپ 

فرمایید در در مشهد وجود ندارد، خواهشمند است حکم

طبع آن اقدام رسیع منایند. البته آنچه مخارج داشته باشد بر 

(. در حدود یک 2: 63798)ساکامق، « عهده لشکر است

 التولیه، در پاسخ به اداره، نایبیاسد دولیهفته بعد محم

 یرانداز یت مدل امکاِن ساخت خصوص عدم در رشق لشکر

نویس آن که رصفا  نسخه دست- آستانه یسنگ چاپخانه در

. 830در جواب مراسله »چنین پاسخ داد:  -موجود است

ها و نامهای آستان مقدسه دایر داشته و بعضی زیارتمطبعه

 شخص قبل سال دو و شدهمی چاپ هیادعیه و غیره گا

 اگر شده.مرتوک مطبعه آن و شده مرحوم 2آن عامل و مبارش

 محرتمه اداره آن باشد کار این از ربط با و عامل که را کسی

 معاینه را چاپخانه لوازم فرمایند تا اعزام استممکن  دارند

 را عامل چنانچه است. صحیح یا دارد نقص و کرسی مناید

« داشت نخواهد مانعی منایید اعزام و فرموده معرفی

 (.3: 63798)ساکامق، 

های آرشیوی، پس از آغاز حال، بر اساس جدیدترین یافتهبااین

ق( طی پنج 1294به کار چاپخانه سنگی آستان قدس رضوی )

های مایههای متعددی با درونق( کتاب1344دهه )تا 

گوناگون مذهبی، ادبی، فقهی و تاریخی با همکاری مؤلفان 

: 1358الدوله، امینامللک مشهود است )آن، خط رمز و مهر مؤمتن

تربیت و تشویق اهِل کامل منود و »تولیتش در دوران  متعاقبا   (.11

 (.274: 1389امللک، )افضل« کار آستانه را رواج داد

 طهرانی. آقا فراوان میرزا احتاملبه. 2
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ه و مرتجامن با استادان چاپ و حامیان مالی تولید شد ک

ها مورد شناسایی قرار هشت عنوان از آنو تاکنون بیست

گرفته است؛ موضوعی که تاکنون همواره با خالء اطالعاتی 

شده نسبت با آن فاقد مواجه و اندک اطالعاِت ارائه

استناددهی صحیح و رویکرد پژوهشی است که متعاقبا  

نتیجه آن، بیان مطالبی غیرعلمی و بازتکرار آن در سایر 

 .1ها بوده استپژوهش

 مؤلف، کاتب و کوششگر نخستین کتاب چاپی مشهد

علی بن محمدحسن مشهدی خراسانی متخلص به راقم، 

الشعرا مشهدی و ملقب به امینمشهور به راقم

 زنجانی، ؛470: 1314 ،یتفرش ؛326: 1302 ،یمشهدراقم)

. از دوران 2، برادر کوچک اَخرَت طوسی بود(284: 1312

ای در دست نیست. گویا در العات گسرتدهزندگانی او اط

ای بود که در آن به میانسالی در صحن جدید دارای مکتبخانه

پرداخت. راقم از خط زیبایی آموزش فرزندان اعیان مشهد می

ها و مساجد مشهد های متعددی در صحنبرخوردار و کتیبه

رسد که شغل وسیله او کتابت شده است. چنین به نظر میبه

ای بر فراز خانه او با عنوان نویسی بود، چنانکه کتیبهاو خوش

: 1373 آزادی،گلشن)، قرار داشت «حجرۀ راقم مشهدی»

او ریشی دراز و ». در توصیف راقم چنین آمده است: (249

کشیده، زن داشته ولی دوشاخ داشته، سیگار زیاد می

فرزندی نداشت. روزهای پنجشنبه همه هفته بعضی از شعرا 

دادند و شعر خانه وی رفته انجمن ادبی تشکیل میبه مکتب

، 3السلطنهگفتند از اَکابر آن روز مؤمتنخواندند و میمی

اند راقم فرانسه هم ممدوح راقم بوده است و نیز گفته

در طی دوران حیات در مشهدی )هامن(. راقم« دانستهمی

مدت به مشهد اقامت و رصفا  سفرهایی زیارتی و کوتاه

 مشهدی،راقم)شهرهای مذهبی همچون نجف داشت 

 آمیز در مدحستایش رسارس واسطه اشعاراو به .(158: 1294

                                                           
چاپخانه سنگی آستان قدس ». نگارنده در طرحی مستقل با عنوان 1

کلیه « ق( )حیات چاپ سنگی مشهد(1294-1344رضوی )

چاپخانه سنگی آستان قدس رضوی های منترششده از سوی کتاب

را از منظر ظاهری و محتوا، فعاالن )مؤلفان، مرتجامن، اساتید 

چاپ، کاتبان، مصححان، نقاشان و غیره( و حامیان دارای تعامل با 

چاپخانه و نیز عوامل انفعالی و محرک در زمینه تولید آثار را 

ثق و موردبررسی قرار داده است. همچنین جهت ارائه اطالعات مو 

« مداح راقم» نظامی به-شیعی و یا رجال سیاسی امامان

 . (9/351: تابی طهرانی،)بود  معروف

ای در زمینه فعالیت او در دست مکتوب و گسرتدهاطالعات 

نیست، اما بر اساس آثاری که او در حوزه نسخ خطی و چاپ 

های توان از ویژگیسنگی رسوده و یا کتابت کرده است، می

مشهدی آگاهی یافت. ازجمله آثار و دوره فعالیت هرنی راقم

. 1 موجود راقم در زمینه تولید نسخ خطی عبارت است از:

مایه مجموعه اشعاری به زبان فارسی با درون ،ات منظومیاحک

نه یگنج. 2(. 1، 112تا: ، بییمشهدپند و اندرز )راقم

به  )ع(، دربردارنده مجموعه سخنانی حرضت علییاملعان

: 1284مشهدی، همراه معنای آن در قالب چند بیت )راقم

ای منظوم به زبان فارسی الشعراء، رساله. نصاب3(. 1، 80

ای منثور در دوازده فصل و در عروض، شامل مقدمه

مشهدی، دربردارنده قطعات منظوم در معرفی بحور )راقم

 هاینامهمنت زیارت بر . زیارات، مشتمل4(. 1، 154: 1296

مشهدی، و روزهای خاص به زبان عربی )راقم )ع(اطهارامئه

، مجموعه اشعاری یطوس راقم وانی. د5(. 1، 328: 1302

و رجال کشوری و  )ع(اطهاربه زبان فارسی از راقم در مدح امئه

 راقم وانی. د6(. 1، 250: 1310مشهدی، لشکری( )راقم

در  یمشهد، مجموعه اشعاری به زبان فارسی از راقمیطوس

های عرفانی و اخالقی مدح پیامربان الهی و توصیه

، یطوس راقم وانی. د7(. 1، 42: 1314مشهدی، )راقم

در مدح امئه  یمشهدمجموعه اشعاری به زبان فارسی از راقم

، 580: 1321مشهدی، و نیز اشعاری عاشقانه )راقم )ع(اطهار

به ، تألیف ابوالحسن تفرشی و یک و دواساز یتراپوت. 8(. 1

های پزشک و مشهدی، دربردارنده مجموعه توصیهخط راقم

نیز رشح اثر و نتیجه هر یک از داروها به زبان فارسی )تفرشی، 

1314 :16 ،1.) 

های تولیدی آنان های سنگی مشهد و کتابعلمی، سایر چاپخانه

 نیز مورد شناسایی و بررسی قرار گرفته است.

ق( از شعرای معروف زمان 1333. مال عباسعلی )اَخرت( )متوفی 2

زیست. هرچند اخرت و راقم خود بود و درنهایت فقر و تنگدستی می

تفاهم و محبت ندر یک حرفه )شاعری( مشغول بودند، اما حس

 (.56-57: 1373 آزادی،گلشنبرادری میان آنان برقرار نبود )

امللک، متولی الدوله(، پرس مؤمتن. میرزا مصطفی خان )مؤمتن3

 آستان قدس رضوی.
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مشهدی عالوه بر مشارکت در تولید نسخ خطی، راقم

های سنگی مشهد، عنوان یکی از کاتبان همکار با چاپخانهبه

شود. ازجمله آثاری که یویژه آستان قدس رضوی شناخته مبه

 . رساله1اند از: او در تولید آن مشارکت داشت، عبارت

-1281مسئله، اثر مرتضی بن محمد امین انصاری )

ق(، دربردارنده نظرات و مسائل مختلف فقهی و 1214

یزدی و به اهتامم حاج  رشعی این عامل، با گردآوری محمدعلی

محمدعلی تراش فرزند میرزا میرزا غالمرضا فیروزه

املسکن، انتشار در چاپخانه آستان االصل مشهدیکاخکی

قدس رضوی زیر نظر میرزا رفیع تربیزی )استاد چاپ( 

العاصین، اثر ذوالفقار  نجاه. 2 (.2، 200: 1295)انصاری، 

بخارایی داری هفتاد هشت مجلس و با رویکرد وعظ مشهدی

مالی و خطابه مبنی بر احکام متفرقه اسالمی با حامیت 

محمدجواد کتابفروش مشهدی، انتشار در چاپخانه آستان 

قدس رضوی زیر نظر مشهدی محمدرضا طهرانی )استاد 

. نوراملنابر، اثر 3 (.1، 562: 1310بخارایی، مشهدی)چاپ( 

الزنجانی با محتوایی دربردارنده واقعه کربال بر  عبدالله رزایم

خواهش  اساس روایات صحیح و فارغ از تحریف، بر حسب

التجار در راستای وقف حاجی محمدحسن رصاف معاون

: 1312عام، انتشار در چاپخانه شیخ محمد طهرانی )زنجانی، 

284.) 

مشهدی در دو حوزه فعالیت داشته آنچه مشهود است، راقم

عنوان شاعر. عنوان خوشنویس و دیگر بهاست. نخست به

زمینه راقم به  حال، توجه به شعر اولویت او بود. در اینبااین

تألیف آثاری اقدام کرد که گاه منایشی از توانایی ممتازی او در 

الشعراء گواهی بر عرصه علمی ادبیات منظوم بود و نصاب

احتامل (. به36: 1296، یمشهداین ادعا است )راقم

 میرزاای به فراوان، او در عرصه ادبیات منظوم توجه ویژه

اشت، چنانکه تخلص ق( د1100محمد )متوفی  سعدالدین

محمد،  سعدالدین خود را نیز به تقلید از او راقم نهاد. میرزا

هند  شهرهای یکی از تجار فعال در الدین،غیاث فرزند خواجه

 به و حضور یافت هند در نیز بود. پس از مدتی سعدالدین

                                                           
ای به نام . تا اواخر دوره قاجار، در مجاورت صحن جدید مدرسه1

داشت، اما  )به نام بانی مدرسه( وجود« سعدالدین»یا « پایین پا»

مرور زمان فرسوده و ویران شد و در احداث فلکه اطراف حرم در به

 (.63: 1356دوره پهلوی، این بین از بین رفت )ناشناس، 

 به مدتی از پیوست، اما پس شاهجانی مشهدی خاناسالم

 را ق( او1077-1105) سلیامن شاه و بازگشت اصفهان

منصوب  خراسان حکومت به سپس و هرات والی نخست

او عالوه بر حامیت از شاعران، از طبع شعری ممتازی  .کرد

کرد. از او چند برخوردار بود و در اشعارش راقم تخلص می

 و قطعات و قصاید برخی و غزلیات هزار بیت )بیشرت

(. 9/351تا: رباعیات( به یادگار مانده است )طهرانی، بی

این اشعار از چنان جایگاهی برخوردار بود که تا دوره قاجار 

 اطفال خانههای مشهد )همچون مکتبویژه در مکتبخانهبه

سادات موقوفه محراب خانی( در کنار آثار شاعران  تامیا

عنوان بخشی از دروس ای همچون سعدی و حافظ بهبرجسته

 ؛8: 18920 امق،آموزشی مورد استفاده قرار داشت )ساک

توان انتخاب تخلص راقم را از (. بر این اساس می2: 18922

آشنا برای ای متأثر از شاعری نامسوی خراسانی تا حد گسرتده

 1املنفعهاهل مشهد دانست که تا دوره قاجار نام و امور عام

گر شخصیتی ممتاز او برجای بود و متعاقبا  در اذهان تداعی

 .شدم محسوب میدر حوزه ادبیات منظو 

مشهدی در های هرنی راقمهرچند اطالعاتی در زمینه توانایی

منابع ذکر نشده است، اما این شاعر گاه در میان اشعار خود 

 به آن اشاره داشته است:

 مکنتیمشوق بودن و بی]...[ با وجوِد بی

 
 نُه قلم را کرده خود تحصیل با رنج و تََعب

 
 نَسخ و ِریحان و رِقاعثُلث و تَعلیق و ِشکسته، 

 
 تعلیق و دو خط از کوفیَش شد ُمنتََخبنسخ

 
 نیز گوید شعر را چون شاعراِن باشعور

 
 2تر بَُود طَبَعش ِز مرآِت َحلَبزِآنکه روشن

 
 شناسد بَحر از هر یکی در جای خودمی

 
 3می بداند چیست اوزاِن رسیع و ُمقَتَضب

 
 4سخنبیاستعارت و کنایاِت سخن را 

 
 5دهد تشخیص از روی حقیقت، نی لََعبمی

 

 . آیینه شهِر حلب.2

 .گفته شود بداههشعری که . 3

 و شبهه. شک. بی4

 دقتی.. کنایه از عدم تسلط و بی5
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 رساید، گَه رباعی، گَه غزلگَه قصاید می

 
 گاه قطعه از بُحوِر اصلی و گاه از ُشَعب ]...[

 
 (23-24: 1294مشهدی، )راقم

عنوان شاعری مشهدی، بههای فعالیت راقمیکی از عرصه

پویا در مشهد، حضور در مجموعه آستان قدس رضوی و ارائه 

حضور شاعران مشهدی در مراسم اشعار مدحی بود، زیرا 

های مذهبی در حرم مطهر از ویژه مناسبتگوناگون به

(. 1: 40710موضوعاتی مطرح در این دوره است )ساکامق، 

که مقارن با فعالیت راقم مشهدی در این مراسم شاعرانی 

، معموال  افرادی ثابت بودند. ازجمله این 1حضور داشتند

توان به کیوان شاعر، خاوری شاعر، حاجی حسن افراد می

شاعر،  نیشاعر، سید علی شاعر، محمد طاهر شاعر، مسک

 شاعر، عارف احیشاعر، درویش بهار شاعر، س محسن دیس

 ستار شیشاعر، درو یدیشاعر، سع نیکرالذانیشاعر، ام

شاعر، میرزا بهمن شاعر، میرزا کاظم شاعر، میرزا اسدالله 

بیگ شاعر، شاعر، میرزا سید محمد شاعر، محمدصادق

شاعر،  عیبد رزایمیرزا محمدحسین شاعر، میرزا صفا شاعر، م

شاعر،  شاعر، مال احمد شاعر، مال رضا یعبدالله رشت رزایم

شاعر، اشاره کرد  شاعر و مال صادق نیغالمحس مال

 ؛6: 40876 ؛9: 40897 ؛3: 41922 ؛1: 41925 ساکامق،)

 .(5: 20347 ؛2: 20931

احتامل فراوان موردنظر راقم حال، موضوع مطرح و بهبااین

الشعرایی توان دستیابی به منصب ملکمشهدی را می

الشعرایی سنتی هرچند ملکآستان قدس رضوی دانست. 

ها و سپس حکمرانی کهن در ایران بود، اما با هجوم افغان

افشاریه و زندیه، این منصب مرتوک شد، اما در دوره قاجار، 

ق( 1212-1250)واسطه عالیق هرنی فتحعلی شاه به

الشعرا مجدد رسمیت مقدمات آن فراهم و عنوان ملک

از برای کسب منصب های موردنییافت. در این بین، ویژگی

                                                           
مشهدی، شاعران راقم. همچنین مقارن با دوران فعالیت 1

ای همچون میرزا عبدالعلی مینا، میرزا عبداملجید خرم، میرزا برجسته

علیقلی مصور، شهاب قاینی، میرزا صادق رسخوش و زیوری در 

 (.31: 1389امللک، خراسان حضور داشتند )افضل

الشعرا، برخی دیگر از مراتب شاعری عبارت بود از: شمس. 2

استادالشعرا، افتخارالشعرا، سیدالشعرا،  الشعرا،الشعرا، تاجختم

الشعرا یا مجتهدالشعرا، فخرالشعرا و غیره. در این بین ملک

الشعرایی عبارت بود از تبحر در صنایع شعری، تسلط ملک

ویژه قصیده، توانایی در ارائه اشعار در رسایش انواع شعر به

فاخر و غیرتقلیدی، احاطه بر علوم ادبی و نیز برخورداری از 

دانش سیاسی. در این راستا، گاهی نفوذ و اهمیت 

ارکان دولت نیز صالحِ خود  الشعرا به حدی بود که امرا وملک

رو، منصب دانستند. از اینها میرا در متابعت از آن

غالبا  موردحسادت دیگر شاعران و برای احراز  2الشعراییملک

 ،24 ،28-34: 1351 مرزآبادی،)آن پیوسته در تالش بودند 

الشعرایی جنبه دینی ای از ملکدر این بین، شاخه .(21

الشعرایی توان به ملکعنوان منونه شاخص میداشت که به

: 1376 نژاد،قاسم)در آستان قدس رضوی اشاره کرد 

هرچند بر اساس . (32: 1396 عشقی، ؛2/1271-1270

الشعرای اندک منابع موجود شاید بتوان نخستین ملک

رسایی سالم مدیحه»دانست که در  3یآستانه را مینای تربت

ایالتی و مجالس رسمیه اعیاد آستان قدس مالیک دربان را 

، اما (196: 1389 امللک،افضل)« در عهدۀ قریحه داشت

 الشعرای رسمینخستین ملکهای متواتر، بر اساس گزارش

مشهدی، آستان قدس رضوی، مقارن با دوران فعالیت راقم

ق( بود 1259-1322خراسانی )ریحاج میرزا محمدکاظم صبو 

. (42-43: 1381 غفورزاده، ؛23: 1389 مصلحی،جلیلیان)

روز صیام هزار و دویست و هشتاد و »السلطنه در مؤمتن

الدوله زادۀ آزاد جاللرسایی سالم ملکچهار، وی را به قصیده

اختصاص داد و در طبقۀ شعرای خاص امتیاز نهاد ]... و پس 

موجب رقم قضا شیم به زا صبوری را بهاز مدتی[ جناب میر 

ق[ به 1294الشعرا مفتخر فرمود ]... و در لقب رئیس

بنیان مفتخر و الشعرایی آستان عرشمنصب و لقب ملک

 .(195-200: 1389 امللک،افضل)« مبارک و مباهی گردید

یکی از « سالم دربار والیتمدار رضوی»در این بین، مجلس 

 امکان حضور شاعران مشهدی زیرترین مراسمی بود که مهم

کرد. این مجلس از اواسط دوره الشعرا را فراهم مینظر ملک

)عشقی،  امیرالشعرا مراتب بسیار باالتری را نسبت به دیگران داشتند

1396 :32.) 

الشعرا، گویا از حدود ق( ملقب به امین1284. مینا تربتی )متوفی 3

رضوی حضور و فعالیت داشت.  ق در مجموعه آستان قدس1250

ای از قصاید او در حدود شش هزار بیت در منقبت امئه مجموعه

اطهار)ع( و گاه متولیان و بزرگانی که در تعمیرات حرم مطهر بانی خیر 

 (.54: 1340بودند، رسوده شده است )فرخ، 
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 مؤمتن،)شد ساله در اعیاد مذهبی تشکیل میقاجار، همه

ترتیب آن چنین بود که با دعوت قبلی و کتبی  .(313: 1355

ای از روحانیون و ادارۀ ترشیفات آستان قدس رضوی، عده

ت و روسای ادارات دولتی و افرسان همچنین استاندار وق

رتبه آستانه و جمعی از معاریف و ارشد لشکر و اعضاء عالی

التولیه در تاالر ترشیفات آستانه حضور محرتمان شهر و نایب

یافتند. پس از تالوت آیاتی از قرآن و ادای احرتام به متثال می

 بهخانه و بیان خطو نواخته شدن نقاره )ع(منسوب به امام رضا

الشعراء و گاهی چند شاعر دیگر، اشعار و آغازین، ملک

(. 331-314خواندند )هامن: مدایحی به مناسبت آن روز می

خم  غدیر مراسم عید توان به حضور راقم درعنوان منونه میبه

التولیه نایب خان مصطفی میرزا ای در مدحو بیان قصیده

 اشاره کرد:

 عیِد مسعوِد غدیر]...[ تا همی گویند کِاَنَدر 

 
 گاه قطعه از بُحوِر اصلی و گاه از ُشَعب ]...[

 
 تو نشسته بر رَسیِر رَسوری با فَرِّ بَخت

 
 خوانمن ِستاده در حضورت از دل و جان مدح

 
 (130: 1294مشهدی، )راقم

ای از نحوه حضور شاعران در این هرچند آگهی گسرتده

رسد که یکی می مجالس در دست نیست، اما چنین به نظر

دار الشعرا عهدهعنوان مشاور در نزد ملکاز شاعران ارشد به

عنوان منونه راقم به این نقش های الزم بود. بههامهنگی

 کند:چنین اشاره می )ع(خطاب به حرضت رضا

 ]...[ بین چو راقم پی ترویج مدحت سال و ماه

 
 کند از شاعران اندر خراسان انجمنمی

 
 اینکه تشویقش کنند از هر طرفدر اِزای 

 
 َخصامن با هزاران َمکر و فَن 1کنند ایذاشمی

 
 من سلیامن چاکرا رَحمی به این موِر ضعیف

 
 کِاوفتاده زیِر پای ظلِم چندین اَهرَمن

 
 دانم لطفت گر نبودی شاِملَمگرچه می

 
 2استخوانم تاکنون پوسیده بود در َمرزَغن

 
                                                           

 . آزار و اذیت.1

 . قربستان.2

 . حزن و اندوه.3

 در این آستان لیکن استداعایم آن باشد

 
 این هامیون انجمن دایر بود بر ناِم من

 
 پس به هر عیدی ِز اعیاد آرَمت اندر حضور

 
 شاعراِن انجمن را با درازی سخن

 
 تا نثار حرضتت سازند آن ُدرهای نَغز

 
 ]...[ 3های اَحبابَت َشَجننیز ِبزدایند از دل

 
(69-70: 1321مشهدی، )راقم  

عنوان یکی از شاعران پویا، آنچه مشهود است، راقم به

خواهاِن حضور رسمی در مجموعه آستانه بود، اما از قدرت 

 مشهدی،راقم)الشعرای وقت برخوردار نبود رقابت با ملک

های او برای کسب جایگاه . تالش(161-160: 1294

و یا ورود به حلقه فعاالن  4الشعرایی پس از صبوریملک

های مالی دانست، رسمی آستانه را شاید بتوان رفع دغدغه

چراکه با توجه به توانایی ممتاز هرنی، از زندگانی مطلوب 

رو، راقم در بسیاری از اشعارش عالوه بر برخوردار نبود. از این

طلب عافیت، نیازهای روزمره و رفع معیشت را از 

و مستمر  (20 ،59 ،65 ،133)هامن:  رخواستا)ع( اطهارامئه

متولیان، والیان و حکمرانان  از متمکنین، علام، مجتهدان،

کشوری )هامن:  خراسان و سایر والیات و گاه رجال لشکری و

167، 164، 160، 134، 90، 76، 71، 69، 52، 39، 35، 

های هایی مبنی بر ایجاد زمینه برای رفع قرضدرخواست (24

 های زندگانی را داشته است.حداقلمالی و ایجاد 

 القصایدمنتخب

های آرشیوی گسرتدۀ صورت پذیرفته تاکنون از مبنی بر بررسی

شده در مشهد سوی نگارنده، نخستین کتاب چاپی شناسایی

القصاید دانست. این اثر در چاپخانه توان منتخبرا می

عنوان آستان قدس رضوی )نخستین چاپخانه مشهد( به

ق منترش شد. 1294نخستین اثر تولیدی این چاپخانه در 

القصاید دربردارنده مجموعه اشعاری است که منتخب

های گوناگون رسوده و با مشهدی در سالوسیله راقمبه

صورت چاپ سنگی منترش شد. تالش راقم را کتابت او به

ویژه ای در ادامه اهداف بلندمدت، بهتوان تا حد گسرتدهمی

ان مظفرالدین شاه منصب و لقب . پس از فوت صبوری، طبق فرم4

الشعرایی آستان قدس رضوی به فرزند او، میرزا محمدتقی، ملک

 (.26-27: 1345اعطا شد )مجتهدزاده، 
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مندی از الشعرایی و متعاقبا  بهرهدستیابی به مقام ملک

باآنکه شاعر همیشه »، زیرا در این هنگام 1ت آن دانستامتیازا

در قلب و روح مردم ایران مقام و منزلتی داشته و دارند و 

شاعرانی که شغل و مقامی نداشته و پیشۀ خود را شاعری و 

اند، کردهمداحی قرار داده و از ممر ستایشگری معاش می

اعی بوده اند و چون شعر متکمرت در زندگی مرفه و محرتم بوده

طلبان و ارباب جاه و خواهان و چاپلوسیکه در بازار متلق

شده است، مردم شعر را تخطئه منوده ثروت خریدوفروش می

خاصه از نیمه سلطنت نارصی تا اواخر دوره قاجاریه اغلب 

معنی مردم شاعری را متکدی و شعر را کالمی پست و بی

ی زیاد شدند اند تا مرشوطیتی شد و مطبوعات ملخواندهمی

« و بر معرفت عمومی نسبت به مقام شعر و شاعر افزود

 .(57-58: 1373 آزادی،گلشن)

ای از اشعار خود با رو، تالش راقم برای چاپ مجموعهاز این

گیری از تکنیک چاپ سنگی که امکان تکثیر بسیار بیشرت بهره

از نسخ خطی را به همراه داشت و متعاقبا  طیف مخاطبان 

افزود، در کانون ای را شامل و عمال  بر اشتهار او میگسرتده

توجه او قرار داشت. راقم در حاشیه صفحات پایانی چنین 

معروض خدمت صاحبان معظم و رسوران »آورده است: 

دارد، حقیِر فقیر رساپا تقصیر، علی بن محمدحسن مکرم می

املشهدی الخراسانی املتخلص بالراقم به جهت یادگاری در 

اِر فانی چیزی نداشتم باقی گذارم و به فرمودۀ موالنا این د

الشعرا و املتکلمین شیخ سعدی که فرموده است افصح

بازماند، با خود همیشه در خیال بودم  ما کز نقشیست غرض

بافتم تا در این اَواِن و گاهی رطب و یابس به یکدیگر می

نشان چاپخانۀ مبارکه آستانۀ مقدسه حرضت رضویه خجسته

یه آالف الثناء و التحیه مفتوح شد. وقت را مغتنم شمرده عل

به قدر قوه و استطاعت از اشعار پریشان خود انتخاب و 

آوری منوده به سعی و اهتامم اَخوی گِرام آقا محمد جمع

اسمعیل تاجر هروی ابن خیر الحاج حاجی آقا کوچک به خط 

کامل ناقابل خود نوشته و به چاپ درآوردم. امید که صاحبان 

                                                           
الشعرا، دریافت مبلغ چهل و چهار . ازجمله امتیازات مالی ملک1

تومان نقد و مقدار بیست خروار جنس در ازای مواجب و دریافت 

، 201: 1389امللک، مختلف بود )افضلهدایایی ممتاز در مراسم 

های خلعتنو و (. همچنین وظیفه تقسیم عیدی سال173-172

چشم از عیوِب این اوراق پوشیده، حقیر را به دعای خیر یاد 

نوشنت ها قابلالحقیقه این رطب و یابسمنایند، چراکه فی

« نوا همین دارد. والسالمنبود، ولی چه کند بی

القصاید تنها . منتخب(188-189: 1294 مشهدی،راقم)

کارخانه چاپ آستانۀ مقدسۀ »ق در 1294یکبار به سال 

با حامیت مالی محمد اسمعیل تاجر هروی « ت رضویهحرض 

منترش شد. میرزا رفیع )استاد چاپ( و با مشارکت و نظارت 

اطالعات دقیقی از تیراژ و محل توزیع این اثر در دست 

توان بر اساس قراین، تعداد چاپ آن را مشابه نیست، اما می

 750الی  500های چاپ سنگی منترششده بین سایر کتاب

های ثابت و محل توزیع آن را نخست در کتابفروشی 2نسخه

و سیار مشهد و سپس فروش آن در سایر شهرها از سوی 

 حامی مالی دانست.

 های ظاهریویژگی

های سنگی در ایران و سپس در با ایجاد نخستین چاپخانه

آرایی کهن گیری از اصول تولید کتاب و کتابسایر شهرها، بهره

موضوعات موردتوجه اساتید چاپ  ایرانی )نسخ خطی(، از

های بود. هرچند در تولید نسخ، هرنمندان در خلق ویژگی

ظاهری ممتاز از آزادی عملی بیشرتی برخوردار بودند، اما در 

واسطه ظرفیت محدود چاپ، رصفا  کلیه چاپ سنگی به

واسطه کتابت، ترسیم نقوش و یا شده بههای خلقویژگی

ر روی کاغذ انتقال و سپس چاپ تصویرسازی با مرکب سیاه ب

حال، بسیاری از وسیله دستگاه چاپ ممکن بود. بااینبه

های چاپ سنگی ادامه های نسخ خطی در کتابویژگی

گیری از ها، بهرهحیات یافت، چنانکه در اکرث کتاب

های صحافی، جلدسازی جهت سیامی خارجی اثر و تکنیک

جدول، کمند، ترنج، نیم ترنج، شمسه، رسلوحه، کتیبه، 

های اسلیمی، ختایی و غیره جهت سیامی درونی اثر طرح

تأثیر ها با رضیبمشاهده است، چنانکه این ویژگیقابل

 القصاید نیز بروز یافت.متفاوت در منتخب

دار را عهده خراسان فرمانفرمایان طرف از مشهد شعرای ارسالی برای

 .(ف: مقدمه :1342 صبوری،) بود

 ایاشاره انتشاریافته مجلد تعداد به نارشان و چاپچیان رسم،به . بنا2

جلد از  750 تا 500 بین میانگین در هر نوبت طوربه اما کردند،منی

 .(98: 1389جلیسه، غالمیرسید )می چاپ به یک کتاب
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های مبنی بر سنت رایج در تولید کتاب تجلید و صحافی:

در  افتهیانتشارهای کتاب احتامل فراوانچاپ سنگی، به

و خریداران بر اساس  رسیدمیبه فروش  فاقد جلد انهچاپخ

پرداختند. ، به تهیه جلد می1سلیقۀ شخصی و متکن مالی

صورت اختیاری پس جلد کتاب جداگانه و به ،گریدعبارتبه

 ,Green) از تولید و چاپ عرضه و قابل انتخاب بود

2010b: 489رسد (. بر این اساس، چنین به نظر می

تولید جلد در دو گونه چرمی )با هزینه نسبتا  هایی کارگاه

دار بودند. جلِد بیشرت( و مقوایی )با هزینه کمرت( را عهده

القصاید عموما  های موجود از منتخبکاررفته در نسخهبه

تیامج )چرم از پوست بز( و فاقد تزیینات بیرونی و درونی 

انه که این اثر نخستین کتاب تولیدی در چاپخاست. ازآنجایی

توان این نظر را بیان داشت که آستان قدس رضوی بود، می

ای ممتاز و گونهبانی مالی و معنوی برای منایش اثر خود به

نسبتا  نفیس، در تقابل با سنت تولید نسخ خطی غالب بر 

فضای مشهد، به سفارش تجلید نسبتا  ارزشمند آن نیز اقدام 

عاتی در دست کرده باشند. در زمینه صحافی این اثر اطال 

شود نیست، اما بر اساس مشاهدات مستقیم دریافت می

بندی )قرارگیری که در رعایت مراحل صحافی همچون ترکیب

سازی منظم و منسجم صفحات کنار یکدیگر(، و ثابت

بندی و بندی )اصالحات احتاملی موردنیاز در ترکیبشکل

 بندی، دوخت و جزوبندی نهایی( اهتامم خاصینیز شیرازه

القصاید در که منتخبرعایت شده است. ازآنجایی

عنوان زیرمجموعه آستان قدس رضوی آغاز به ای بهچاپخانه

شود که جلدسازان و فعالیت داشت، این احتامل مطرح می

های آستان قدس رضوی در صحافان همکار با دیگر مجموعه

 .2اندتولید این اثر نیز مشارکت داشته

                                                           
. در دوره قاجار به غیر از جلدهای چرمِی ساده و فارغ از هرگونه 1

ترنج و تزیینات هرنی و جلدهای مقوایِی چندرنگی، جلدهای لچک

های خطی ا  منحرص به نسخهجلدهای الکِی برخوردار از نقاشی، تقریب

 (.5/2290 :1387 پوپ،ارزشمند و نفیس بود )

توان به عنوان منونه از مجلدان و صحافان معروف مشهد می. به2

باشی اشاره کرد که در جلد رضبی، منت و حاشیه، مالحسین صحاف

گری استاد بود. سازی، مقواسازی و افشانآمیزی کاغذ، ابریرنگ

باشی کتابخانه آستان قدس سیزدهم هجری صحافاو در اواخر قرن 

رضوی شد. فرزندان او نیز در تجلید و صحافی وارث هرنهای پدر 

و ابعاد نوشتار  17cm×21کتاب ابعاد  قطع، کاغذ، خط:

15×9cm توان قطع آن را وزیری دانست؛ قطعی است که می

های چاپ سنگی در رایج و موردتوجه نسبی مخاطباِن کتاب

تر رستارس ایران. قطع وزیری به لحاظ رعایت تناسبات )بزرگ

های عامیانه تر از رحلی(، مطلوِب کتاباز رقعی و کوچک

ات بود و گویا انتخاب این قطع برای ویژه در حوزه ادبیبه

مایه اثر و از سوی واسطه درونالقصاید، از سویی بهمنتخب

دیگر استقبال نسبی مخاطبان بود. جنس کاغذ از نوع فرنگی 

احتامل فراوان روسیه( و به رنگ )وارداتی از خارج ایران، به

نخودی است. کاغذ مورد استفاده از بافت نسبتا  مناسبی 

مشهدی ار و ثبات رنگ در آن مشهود است. راقمبرخورد

گیری از خط نستعلیق متوسط برای عنوان کاتب این اثر بهرهبه

سطر( و نستعلیق خفی را برای معانی  15منت )هر صفحه 

لغات در هامش اوراق و استفاده از خط ثلث را برای عنوان 

اشعار موردتوجه قرار داده است تا از سویی بر زیبایی برصی 

های مختلف با استفاده از تغییر نوع کتاب و نیز تفکیک بخش

هایی از حال، در بخشو اندازه خط پرداخته باشد. بااین

گیری از خط نستعلیق رعایت های صحیح بهرهکتابت، ویژگی

واسطه توان از سویی بهکه این جریان را می نشده است

و  3ماهیت نسبتا  خاص مرکب مورد استفاده در چاپ سنگی

 از سویی دیگر تعجیل برای انتشار اثر دانست.

در نخستین صفحه، پیش از  صفحه مشخصات، آغاز، انجام:

آغاز منت کتاب، به بیان اطالعاتی از نرش کتاب پرداخته شده 

(. این اطالعات در داخل ترنجی در وسط 1است )تصویر 

شاه. در عهد دولت و زمان نارصالدین»صفحه قرار دارد: 

لسلطان بن السلطان بن السلطان و الخاقان بن سلطنت ا

الخاقان بن الخاقان ابوالنرص قاجار َخلََّد الله ُملکه و دولته در 

کارخانۀ چاپ آستانۀ مقدسۀ حرضت رضویه علیه اآلف الثناء 

باشی ق( نیز صحاف1334بودند. پرسش میرزا نرصالله )متوفی 

 (32: 1392آستان قدس رضوی بود )رستمی، 

مرکب مورد استفاده در چاپ سنگی، از مواد مختلفی تشکیل و  .3

چربی استوار و از غلظتی بیش از مرکب مورد استفاده  اساس آن بر

ساز برای ترین عامِل مشکلنسخ خطی برخوردار بود. متعاقبا  مهم

های کاتب، چربی بیش از حد و غلطِت آن بود، چنانکه گاه در کتاب

شود که کاتبان از مشکالت ناشی از چاپ سنگی عباراتی دیده می

 ,Marzolphاند )تأسف کرده عدم آشنایی با کیفیت مرکب ابراز

2001: 16.) 
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  «1294و والتحیّه سمت انطباع پذیرفت. سنه 

مشخصات(. همچنین برای  : صفحه1294مشهدی، )راقم

، دو ترنج کوچک )رسترنج( در باال پایین ترنج زیبایی برصی

، «راقم»و « هوالله»ها کلمه اصلی قرار دارد و در داخل آن

ای مملو از شود. صفحه آغازین درون رسلوحهمشاهده می

های خطی و نقوش قرار دارد که تا حد زیادی متأثر از نسخه

های خطی شاید در راستای رقابت با صفحات آغازین نسخه

(. بر پیشانی رسلوح، عنوان 2، 3شده است )تصویر خلق 

القصاید من کالم راقم( کتاب و مؤلف آن )هذا کتاب منتخب

الله الرحمن الرحیم قرار دارد ذکر و در کتیبه رسلوح عبارت بسم

(. در صفحه پایانی 1و سپس دیباچه آغاز اثر )هامن: 

عنوان کاتب اثر، به بیان )انجامه، ترقیمه(، مؤلف به

توضیحاتی تکمیلی در حاشیه صفحه پرداخته است )تصویر 

( که دربردارنده اطالعات نسبتا  مخترص )عنوان اثر، محل 4

نرش، نارش، بانی، استاد چاپ و سال نرش( بر اساس الگوی 

الحمدالله »های چاپ سنگی است: مرسوم در کتاب

قَد مَتّت  )ص(محمدی عل والسالم والصلوه العاملینرب

الَقصاید ِمن کاَلِم اَقَل الِعباد  الکتاِب املوسومۀ ِِبُنتََخُب 

علی املُتَخلّص ِبالراِقم در کارخانه چاپ آستانۀ مقدسۀ 

امر  برحسبحرضت رضویه علیه آالف والثناء والتحیه که 

مآب اََجل اَمَجد اَکرَم مطاع جناب مستطاب جاللت

ه اقباله العالی مفتوح شده اللباشی ادامامللک متولیمؤمتن

در ارض  1است به خانه مرحوم حاجی حسین مشهور به خالو

اقدس به سعی و اهتامم اوستادی عالیجاه میرزا رفیع سمت 

 (.189)هامن: « 1294انطباع پذیرفت. فیه سنۀ 

فرد برصی در نخستین ویژگی منحرصبه آرایش منت:

صاری ای ممتاز و انحالقصاید، ترسیم رسلوحهمنتخب

های چاپ سنگی پیشین است، چنانکه در سایر کتاب

مواردی مشابه آن اندک بود. هرچند رقم )امضاء( پدیدآور آن 

مشخص نیست، این احتامل وجود دارد که راقم، آن را طراحی 

                                                           
عنوان . از این فرد اطالعاتی در دست نیست و رصفا  در دو سند به1

چی، یاد شده است حامل گندم از مشهد به قوچان و فردی کالسکه

 (.1: 204913؛ 4-5: 204777 )ساکامق،

 رانیا ییآراکتاب و ینگارگر  هرن ششم اصل توانرا می واق نقش. 2

 هاگل هایبرگ و شاخ و یاهیگ عنارص از یبیترک نقش نیدانست. ا

 یحواش در شرتیب و است یوانیح و یانسان هایصورتک و

 آن از رهیغ و برگیتک هاینگاره یحواش جلدها، یرو  ها،نسخه

و یا از هرنمندان حوزه تذهیب و تشعیِر نسخ خطی، استفاده 

ر و شده باشد. در باالی رسلوحه )تارک و تاج( نقش شی

ای قرار دارد که تأکیدی بر منایش خورشید درون شمسه

وابستگی و پیروی از قدرت حاکمه است. در میانه رسلوح، 

داخل ترنج، عنوان اثر و نام مؤلف کتاب قرار دارد و در بخش 

مشاهده است. الله الرحمن الرحیم قابلکتیبه، عبارت بسم

ایشی از سازی، منمانند سنت رسلوحفرم ظاهری رسلوح به

ها از جوانب به گنبد و گلدسته است، به این معنا که نقش

دایره )گنبد( ترسیم شده صورت نیمسمت باال و در وسط به

است. در حاشیه صفحه آغاز و صفحه بعد، به تقلید از نسخ 

خطی دوره صفویه به بعد، با استفاده از تشعیر به زیباسازی 

ورد استفاده برای فضای خالی پرداخته شده است و الگوی م

است که طی آن در صفحه نخست دو  2این جریان، نقش واق

رخ در سمت راست و پایین و در صورت متامچهره دیو به

صورت رخ انسان در باال و دو دیو بهصفحه مقابل، چهره متام

مشاهده است. این رخ در چپ و پایین صفحه قابلمتام

کننده اطراف  ویژه محاطنقش که در صفحه آغازین و به

توان الگویی انحصاری دانست، زیرا کمرت رسلوحه است را می

القصاید آن را موردتوجه کتاب چاپ سنگی پیش از منتخب

 (.2، 3قرار داده است )تصویر 

صفحات داخلی کتاب، به تقلید از نسخ خطی شامل دو 

بندی و نیز وسیله جدولقسمت منت و حاشیه است که به

بندی اند. جدولقلم از یکدیگر متامیز شدهتغییر در اندازه 

مورد استفاده در حاشیه دوخطی بافاصله بسیار اندک و در 

صورت تفکیک ستونی )راست و چپ( و در بخش میانی به

بند و مسمط، تفکیک دو بیت بند، ترجیعهای ترکیبقالب

و یک مرصاع یا چند بیت و دو مرصاع موردنظر قرار گرفته 

توان در بندی را می، اشتباهات جدولحالاست. بااین

واسطه عجله برای چاپ اثر صفحاتی مشاهده کرد که گویا به

 علی مدح در مسمطیعنوان منونه در بخش بوده است. به

های کهن دارد که آن ریشه در افسانه ییدایپ منشا. شدمی استفاده

صورت انسان اند که مثر و بار آن بهکردهواق را عموما  درختی معرفی 

و سایر حیوانات حقیقی و خیالی همچون دیو و اژدها است. در 

ایران، از دوره سلجوقیان آثار هرنی دربردارنده نقوش واق در هرنهای 

کاری، نگارگری و غیره، بافی، کاشیگوناگون همچون فلزکاری، قالی

؛ 2/1087، 1387 پ،؛ پو 5، 8: 1388مشاهده است )آژند، قابل

 (22: 1380سودآور، 
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( فارغ از 149-152: 1294مشهدی، )راقم (ع)ابیطالب بن

قافیه و یک توجه صحیح به نحوه ذکر اشعار )چهار مرصع هم

بندی دو ستونه (، اشعار در جدولبیت مستقل در زیر آنتک

بندی، و پشت رس هم قرار گرفته است. بخشی دیگر از جدول

هایی ساده و فاقد نقوش تزیینی دارد که اختصاص به کتیبه

اوت از منت، در کادری دربردارنده عنوان هر شعر با خطی متف

مستطیل گنجانده شده است. در حاشیه اغلب صفحات 

تر از )رصفا  در کنار، باال و پایین خالی( با اندازه قلمی کوچک

منت صورت ساده، توضیحاتی در زمینه کلامت درونمنت و به

. این جریان )معانی لغات در هامش اوراق(داده شده است 

سوی راقم برای سهولت مطالعه توان امری هدفمند از را می

و نیز رغبت اقشار گوناگون با سطح دانش متفاوت )افزایش 

دامنه مخاطبان( دانست. در بیرون از جدول، به دو صورت 

ترتیب صفحات مشخص شده است. نخست باال در وسط 

گذاری و دیگر پایین در سمت چپ صفحه با صفحه با شامره

(. آخرین جز موجود در کتابت کلمه آغازین صفحه بعد )راده

آرایش صفحات، کََمند )خطی نازک( است. این کََمند شامل 

خطوطی بافاصله ثابت و معین از جدول است که در سه 

طرف )باال، پایین و مقابل عطف( قرار دارد و محصورکننده 

 حاشیه، جدول و منت است.

 های محتواییویژگی

قصاید القصاید، غالبا  شامل اشعار موجود در منتخب

هایی همچون مدحی است، اما در این بین گاه از قالب

احتامل بند و مسمط نیز وجود دارد. بهبند، ترجیعترکیب

ق( ار 1284-ق1294این اشعار حاصل یک دهه )فراوان، 

هرچند تاریخ دقیق کلیه اشعاِر مشهدی بود. عمر هرنی راقم

ت صور مذکور در این اثر مشخص نیست، اما در مواردی به

 تاریخ به این موضوع اشاره شده است. ازجمله در ورودماده

 شهاب به متخلص الشعراتاج نرصالله میرزا مرحوم موالنا

در رشح احواالت اهل خراسان فی َسنه اصفهانی و همچنین 

                                                           
 احواالت بر مشتمل که ابیاتی ویژهبه قصیده آغازین . ابیات1

 .است عاشقانه

 جوانی، عشق، بر مشتمل که ابیاتی ویژهبه قصیده آغازین . ابیات2

 .است طبیعت وصف یا

، 48ق )هامن: 1287به سال  )عج(َمجاَعه و توسل به امام عرص

 معظمه مکه زا تعالی اللهسلم جمعهامام مراجعت ( ، در37

 میرزا بن یوسف میرزا دامادی خراسان و همچنین جشن به

( ، در 92، 94ق )هامن: 1289لشکرنویس به سال  تقی

 الشعرایملک صبوری، موالنا ورود جشن در که ایبدیه

در مدح امامزادۀ امجد سلطان محمد که و همچنین  آستانه

 موکِب  ورودِ  در ارض اقدس مدفون است و نیز در تهنیِت 

ق 1292به سال  السلطنهحسام واال ارَشف نَواب مسعودِ 

 شفا جهت اَضحی عیدِ  (، در67 ،126 ،135)هامن: 

 تاریخِ  کوری و همچنین در شخِص  (ع)رضا حرضت بخشیدن

َمهَوش به  میرزا الشعراشعاع و رونَق میرزا الشعراشجاع ورودِ 

چنین به ( اشاره شده است. 91، 96ق )هامن: 1293سال 

رسد که غالب این اشعار، مدایح راقم برای ارائه در نظر می

مراسم حرم مطهر بوده است، زیرا اشعاری که در اعیاد 

عنوان بخشی از مراسم سالم رضوی خوانده مذهبی به

قالب هامن »شد از ویژگی خاصی برخوردار بود، چنانکه می

بود که اشعار رسمی و درباری قدیم داشتند و اغلب قصیده 

زلحاظ بند. ابند یا ترجیعندرت ترکیبگاهی مسمط و بهو 

و  1مضمون این فرق را داشت که بعد از تغزل یا نَسیب

در آن بود و  )ع(اطهار، ذکری از َمحاِمد و مناقب امئه2تَشبیب

: 1347)بینش، « التولیه وقتگاهی گریزی به مدح نایب

 مایه و(. این اشعار فارغ از نظم محتوایی، درون100

برای چاپ کتابت شده  بندی موضوعی، از سوی راقمدسته

 است. 

ای دیباچهاند از: القصاید عبارتعناوین مذکور در منتخب

در خلق  )ع(اطهاردربردارنده حمد خداوند و بیان جایگاه امئه

 که ای(، بهاریه1-6: 1294مشهدی، آفرینش و هستی )راقم

 (، عید6-9)هامن: شد  عرض (ع)ثامن امام حرضت مدح در

 (، در10-12شد )هامن:  عرض( ع)رضا حرضت مدح در قربان

 مرحوم اسمِ  به خامته و (ص)مآبَختمی حرضت میالد

 حرضت میالد (، در12-15عرض شد )هامن:  3الدولهنظام

ق با 1283ق( در 1292خان شاهسون )متوفی حاج حسین .3

ریاست قشون و رسداری )فرماندهی لشکر( منصب امیرتومانی به 

ها پرداخت و از خراسان منصوب شد. در این سال به جنگ با ترکمن

ق به حکومت خراسان 1289تجاوز آنان به خراسان جلوگیری کرد. در 
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امللک مؤمتن جناب عالیبندگان حضور به (ص)االنبیاءخاتم

 در که ایبهاریه(، 15-18شد )هامن:  عرض باشیمتولی

شد  عرض (ع)ابیطالب بن علی الغالب اَسدالله منقبِت 

نظیر در عید سعید سلطانی، وزیِر بی(، 17-22)هامن: 

 (، در22-24)هامن: را سپاس عرض شد  1مستشارامللک

 است مدفون تجریش در که صالح امامزاده حرضت مدح

 در عید ماه صیام، وزیر واالمقام(، 24-26شد )هامن:  عرض

 در، (25-28را ثنا عرض شد )هامن:  2میرزا محمود گرکانی

موالنا شیخ سعدی را استقبال کرده است  (ص)پیامرب مدح

در منقبت امیرمؤمنان و موالی ، (28-29تَیمنا  و ترَبکا  )هامن: 

و اشاره به مصیبت کربال عرض  )ع(متقیان علی ابن ابیطالب

گریزی به مصائب در مدح امیِر عرب و ، (29-32شد )هامن: 

در تهنیِت وروِد (، 32-33)هامن:  لب عرض شدشاه تشنه

، (34-35نظیر میرزا محمود عرض شد )هامن: موکِب وزیِر بی

الشعرا متخلص به در ورود موالنا مرحوم میرزا نرصالله تاج

در تهنیِت ، (35-37عرض شد )هامن:  3شهاب اصفهانی

 4خان خبوشانیینالدوله امیر حسعید غدیر و ستایش شجاع

در مدحِ حیدِر َصفَدر، امیِر اَژَدر ، (37-39عرض شد )هامن: 

در رشحِ احواالِت ، (40-44َدر، ساقی کوثر عرض شد )هامن: 

عرض  )عج(و توسل به امام عرص 5اهِل خراسان فی َسنه َمجاَعه

                                                           
الدوله شد و تا هنگام مرگ حکمران خراسان منصوب و ملقب به نظام

 (.393-1/394: 1357بود )بامداد، 

ق( در ابتدا 1308مدرضا مستوفی سبزواری )متوفی . میرزا مح1

ق به مستشارامللک و در 1284ملقب به مستشارالتولیه و در 

ق استیفاء و 1273السلطنه شد. در ق، ملقب به مؤمتن1300

ق به 1276داری کل مالیات خراسان به او محول شد و در رسرشته

 ق که حمزه میرزا1286ریاست دفرت خراسان منصوب شد. در 

الدوله حکمران خراسان شد، مستشارامللک به وزارت و حشمت

؛ 404-3/406: 1357پیشکاری )معاونت( او منصوب شد )بامداد، 

: 21243؛ 3: 15068؛ ساکامق، 254-255: 1357اعتامدالسلطنه، 

 (.1: 41128؛ 3: 25586؛ 5

ق( معروف به وزیر، 1311. میرزا محمود مستوفی گرکانی )متوفی 2

السلطنه به ایالت خراسان ه سلطان مراد میرزا حسامق ک1288در 

منصوب شد، او پست وزارت )پیشکار دارایی( را دریافت کرد و در 

ق به 1291السلطنه از خراسان بازگشت و در ق با حسام1289اواخر 

مدت هفت سال به وزارت تهران )پیشکاری دارایی و معاونت 

 (.42-4/43: 1357حکومت تهران( منصوب شد )بامداد، 

ق به دربار محمدشاه قاجار راه یافت. در 1254. میرزا نرصالله در 3

اندک زمانی موردتوجه حاجی میرزا آقاسی قرار گرفت و ملقب به 

ق(، مجدد به 1264شاه )الشعرا شد. با آغاز حکومت نارصالدینتاج

الخواهِش دوستی از دوستان، حسب، (44-48شد )هامن: 

در مدحِ فَخرالسادات و ، (48-50ای عرض شد )هامن: بدیه

 6الله و حاجی میرزا محمدرضااملجتهدین حاجی میرزا ذبیح

در میالِد حرضِت ، (50-52َولِد ایشان عرض شد )هامن: 

، (52-55عرض شد )هامن:  )ص(خاتِم اَنبیاء، محمد مصطفی

کیفیِت عیِد سعیِد غدیر را موافِق احادیِث معترب عرض شد 

سبت فصل بهار و ایام محرم در به منا، (55-59)هامن: 

امللک عرض شد حضور مهر ظهور جناِب عالی مؤمتن

ای لَف و نرَش که در منقبِت حرضت بهاریه، (59-62)هامن: 

ای که بدیه، (62-65عرض شد )هامن:  )ع(امیراملؤمنین علی

الشعرای آستانه عرش در جشِن وروِد موالنا صبوری، ملک

شهر سمنان به خدمِت در ، (65-67عرض شد )هامن: 

عرض شد  7خان اِعتضادامللکمدار حسینبندگاِن عظیمت

در عیِد سعیِد اماِم ثامِن ضامن علی بن ، (67-69)هامن: 

 شکت بیان در، (69-72عرض شد )هامن:  )ع(الرضاموسی

شد  عرض را ترکامن الدوله،شجاع خانِ حسین امیر دادنِ 

 دستورِ  َمعِدلَت حضورِ  به غدیر عید در، (72-74)هامن: 

 قربان عید در، (74-76شد )هامن:  عرض مستشارامللک

، (76-78شد )هامن:  عرض تهنیت را مستشارامللک جناِب 

تهران آمد و به درخواست امیرکبیر قطعاتی ممتاز در یادبود واقعه 

ود. همچنین اشعاری در مدح شاه و میرزا آقاخان نوری از او کربال رس 

؛ هدایت، 889-2/890: 1364بیگی، جامانده است )دیوانبه

1340 :2/476.) 

ق(، 1306خان ایلخانی زعفرانلو قوچانی )متوفی . امیر حسین4

الدوله، حاکم قوچان و شیروان در دوره قاجار. او از ملقب به شجاع

قتدار ممتازی برخوردار بود )اعتامدالسلطنه، روحیه جنگاوری و ا

 (.232: 1362؛ سدیدالسلطنه مینابی، 256: 1357

: 1365ق )اوکازاکی، 1287-1288خشکسالی  قحطی و . اشاره به5

40-32.) 

فراوان دو تن از فعاالن در مجموعه آستانه با اسامی میرزا  احتاملبه. 6

 یرضو  ینیحس اللهیحذب بن محمدرضا رزایمالله مجتهد و یحذب

؛ 4: 41354؛ 1: 43510؛ 5: 205243؛ 1: 20317 ساکامق،)

؛ 3: 15867؛ 1: 15664 ؛8: 17517؛ 1: 21783؛ 2: 40963

15701 :10 ،5.) 

خان اعتضادامللک، پرس میرزا محمدخان قاجار سپهساالر . حسین7

ق به ریاست توپخانه منصوب شد. 1282شاه در و داماد نارصالدین

ق حاکم سمنان و دامغان و ملقب به اعتضادامللک شد 1287در 

، 1/428: 1361 ؛ اعتامدالسلطنه،84-6/85: 1357)بامداد، 

311.) 
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الدوله حیدر که مرحوم َسهام 1قَلعهدر کیفیِت فتحِ قاری

(، در وروِد 78-85َمفتوح کرد، عرض شد )هامن:  2خانقلی

االمئه به اَرِض و آقای معصوم 3جمعهموکِب مسعوِد امام

 جمعهامام مراجعِت  در، (85-89اَقدس عرض شد )هامن: 

شد )هامن:  عرض خراسان به معظمه مکه از تَعالی اللهَسلَم

)ع( در عیِد اَضحی جهِت شفا بخشیدِن حرضت رضا، (91-89

در جشن ، (91-92شخِص کوری را عرض شد )هامن: 

عرض شد  4ی لشکرنویسدامادی میرزا یوسف بن میرزا تق

الشعرا میرزا رونَق و در تاریخِ وروِد شجاع، (92-94)هامن: 

در ، (94-96عرض شد )هامن:  5الشعرا میرزا َمهَوششعاع

عرض  )ع(طالبیبن اب یعل رمؤمنانیام انیمتق یمنقبِت موال 

الدوله َخلعِت مرحوم نظام ِت یدر تهن، (96-100)هامن:  شد

در مدح (، 100-102)هامن:  عرض شد خاننیحس یحاج

)هامن:  عرض شد 6االسالممرحوم مال عبدالرحمن شیخ

 تیرا تهن 7مرحوم سپهساالر ،یسلطان دیدر ع(، 105-102

(، در مدح میرزا مهدی 105-107)هامن:  عرض شد

                                                           
ای که در اختیار ترکامنان صحراگرد بود. برای اطالع بیشرت، . منطقه1

 (.130-134: 1397اسدپور، ر.ک: )

الدوله، حکمران بوزنجرد، خود را از امرای اربعه خان سهام. حیدرقلی2

ق 1280خراسان منفرد ساخته بود. او در پی آن بود تا در دهه 

رسکردگان خراسان را مغضوب دولت سازد و خود را در خدمتگزاری 

-راستین و حقیقی معرفی مناید و متعاقبا  به جایگاه ممتاز سیاسی

؛ ساکامق، 257: 1357تامدالسلطنه، نظامی دست یابد )اع

40771 :2.) 

جمعه(، داماد کاظم تربیزی )حاج میرزا کاظم، مشهور به امام . سید3

شاه و از رجال برجسته در حوزه سیاست و امام جامعتی مظفرالدین

ق از سوی 1323دار بود. در مدرسه سپهساالر را عهده

شد )سالور،  شاه به تولیت آستان قدس رضوی منصوبمظفرالدین

؛ 1: 41559؛ ساکامق، 2/776: 1386؛ سپهر، 2/1678: 1374

41614 :1.) 

دار محاسبه آمار و . از دورۀ صفوی تا قاجار، لشکرنویس عهده4

تعداد لشکریان و حساب جیره و مواجب آنان بود. بر اساس اسناد 

مانده، گویا میرزا تقی و میرزا یوسف در مشهد اقامت و به برجای

؛ 4: 40684؛ 9: 40679اند )ساکامق، یسی مشغول بودهلشکرنو

15799 :9.) 

 اطالعاتی از این افراد یافت نشد. .5

. اطالعاتی از این فرد در دست نیست، گویا از علامی مشهد و در 6

 تعامل نسبی با آستان قدس رضوی بوده است.

ق به حکومت سمنان 1267ق( در 1284. میرزا محمدخان )متوفی 7

ق به وزارت جنگ و نیز به عضویت شورای دولتی 1275، در و دامغان

ای (، قصیده108-110باشی عرض شد )هامن: مهندس

نوشته شد  8فَریده از اَفکار اَبکار نورچشمی امر میرزا اَخرت

(، به جهِت َمفتوح شدِن راه کربالی معلی 110-112)هامن: 

عرض شد )هامن:  )ع(و توسل به حرضت امیراملؤمنین علی

(، در مدحِ شهسوارِ ِمضامِر الفَتی و تاجداِر َهل اَتی 115-112

(، در مدحِ اماِم ثامن علی بن 115-119عرض شد )هامن: 

(، در مدِح 911-124عرض شد )هامن:  )ع(الرضاموسی

که در اَرِض اَقدس مدفون  9امامزادۀ اَمَجد سلطان محمد

(، در مدحِ امیراملؤمنین 124-126است، عرض شد )هامن: 

در شِب عیِد مولوِد حرضت عرض شد  )ع(امام املتقین علی

مآب (، در عید غدیر خم جناِب جاللت126-128)هامن: 

ض شد را ستایشی عر  10التولیهمیرزا مصطفی خاِن نایب

 پیغمرب، َوصیِّ  داور، ایزدِ  َولیِّ  مدحِ  (، در128-130)هامن: 

 ورودِ  تهنیِت  (، در131-133شد )هامن:  عرض کوثر ساقی

شد  عرض 11السلطنهحسام واال ارََشف نَواب مسعودِ  موکِب 

االسالم حاجی میرزا (، در مدحِ جناِب حجه133-135)هامن: 

ق ملقب به سپهساالر اعظم 1280درآمد و ملقب به سپهساالر و در 

ق به 1283شد. یک سال بعد به وزارت اعظم انتخاب شد، اما در 

کفایت، برکنار و به حکومت ایاالت خراسان و سیستان و دلیل عدم

: 1357ب شد )بامداد، همزمان تولیت آستان قدی رضوی منصو 

؛ اعتامدالسلطنه، 249-253: 1357؛ اعتامدالسلطنه، 3/232-228

1360 :3/1866.) 

از شعرا و اهل  و سمنان خانهتلگراف سیرئ غام،یاخرت، پرس  رزا. می8

 :1389امللک، ق )افضل1250-1300 یزمان حدفاصلفرهنگ در 

54.) 

ق(، 832)متوفی الدین محمد( . امامزاده سید محمد )امیر غیاث9

رسد. آرامگاه او نسبش با هفده واسطه به پیشوای هفتم شیعیان می

ترین زیارتگاه مشهد پس از حرم مطهر معروف به گنبد خشتی، قدیمی

 (.96: 1396شاطری، است )لعل

امللک در الدوله(، پرس مؤمتن. میرزا مصطفی خان )مؤمتن10

س از پایان دوران التولیه را به دست آورد. پق منصب نایب1290

ق، او به مدت دو ماه امور آستانه را 1297امللک در تولیت مؤمتن

: 1362ق راهی تهران شد )اعتامدالسلطنه، 1298دار بود تا در عهده

؛ 2: 25575؛ ساکامق، 210: 1365الدوله، ؛ ممتحن2/666

 (.30: 1576؛ 4: 20763؛ 2: 23082؛ 2، 4: 41884

السلطنه میرزا، ملقب به حسامعباس. سلطان مراد میرزا پرس 11

خان ساالر ق( در دوره وزارت امیرکبیر، به شورش حسن1300-1233)

ق(. او سپس برای چند دهه حکومت 1266در خراسان پایان داد )

دار بود )خورموجی، خراسان، فارس، کردستان و کرمانشاه را عهده

 (.288: 1355؛ عضدالدوله، 84: 1363
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(، 135-137ِزید فَضلَُه العالی عرض شد )هامن:  1نرصالله

عرض شد  )ع(در منقبِت موالی متقیان امیرمؤمنان علی

و  )ع(در مدح امام اول علی بن ابیطالب، (137-140)هامن: 

(، 140-142گریز به مصیبت کربال عرض شد )هامن: 

 که (، ُمَسَمطی142-149)هامن:  2شد عرض که بندیترجیع

(، 149-152)هامن:  3شد عرض (ع)ابیطالب بن علی مدح در

 مدح در 4شوشرتی وفایی موالنا جواب در که ُمَسَمطی

 رضا مدحِ  ، در(152-158شد )هامن:  عرض (ع)علی حرضت

-161شد )هامن:  عرض 5َعدلیه دیوانخانۀ ُمستَشارِ  خانقلی

 عرض 6خان اَبوالحسن الخاقان ُمَقرَُّب  رسکار ورودِ  (، در158

 قربان عید در که بندی(، ترکیب161-165شد )هامن: 

-168شد )هامن:  عرض مستشارامللک جناِب  خدمِت 

شد  عرض( ع)عباس حرضت شهادِت  کیفیِت  (، در165

 (ع)الحسن بن قاسم حرضت شهادت (، در168-172)هامن: 

 مصیبت در که ای(، مثنوی172-179شد )هامن:  عرض

 قربان عید مناسبت (، به179-181)هامن:  7شد عرض کربال

 (، در181-182شد )هامن:  عرض کربال مصیبت به گریزی و

-183شد )هامن:  عرض پلید شمرِ  با شهید امامِ  حالِ  زبانِ 

)هامن:  8درآمِد اول که بر واقعه کربال عرض شد(، پیش182

)هامن:  9درآمِد ثانی که بر واقعه کربال عرض شد(، پیش183

و مصیبت کربال  )ص((، در وقایعِ خاکسپاری ُدخِت پیمرب184

 شهادت در که ای(، نوحه184-186)هامن:  10عرض شد

 مصیبت (، در186-187شد )هامن:  عرض (ع)رضا حرضت

(، در مصیبت 187-189شد )هامن:  عرض (ع)ثامن امام

شد )هامن:  عرض نوع اظهارِ  جهِت  (، به189)هامن:  11کربال

189). 

                                                           
از حاجی میرزا نرصالله )شیرازی( در دست  . اطالعات گسرتده1

احتامل فراوان او ازجمله، مدرسین و نیست. مبنی بر اسناد، به

علامی مشهد و در تعامل نسبی با آستان قدس رضوی بوده است 

 (.1: 20204 1: 43602؛ 1، 3: 40542)ساکامق، 

 ذکر شده است.« فی الرتجیع». در منت اصلی عنوان این اشعار 2

 ذکر شده است.« فی املَُسَمط»منت اصلی عنوان این اشعار . در 3

ق(، 1303الله متخلص به وفایی شوشرتی )متوفی . آخوند مال فتح4

مانده از عارفان و شاعران اواسط دوره قاجار است. از او آثاری برجای

است ازجمله دیوان اشعارش که بارها در ِببئی چاپ شد 

 .(136-138: 1346چهاردهی، )مدرسی

توان دریافت با بررسی اشعار موجود و چینش موضوعی می

شده در که از منظر محتوا با محوریت غالبا  مدح، اشعار ارائه

. مدح و منقبت و 1بندی است: سه زیرشاخه قابل تقسیم

و خاندان ایشان  )ع(اطهارها و مصایب امئهذکر رشادت

، اشاره به واقعه عید غدیر )ص(همچون مدح و منقبت پیامرب

، خاکسپاری حرضت )ع(و عید قربان، مدح و منقبت امام علی

صورت عام و شهادت قاسم بن ، واقعه کربال به)س(زهرا

صورت به )ع(و حسین بن علی )ع(، عباس بن علی)ع(الحسن

نین جایگاه و همچ )ع(خاص، مصایب و شهادت حرضت رضا

امامزادگانی همچون صالح در تجریش و سلطان محمد در 

و فعاالن سیاسی و  حکمرانان . مدح متولیان،2مشهد. 

امللک، مناطق همچون مؤمتنسایر  گاه و خراسان نظامی

التولیه، مستشارامللک، میرزا خان نایبمیرزا مصطفی

السلطنه، خان خبوشانی، حساممحمود گرکانی، امیر حسین

خان، الدوله حیدر قلیاعتضادامللک، سپهساالر، سهام

کاظم تربیزی  خان، سیدالدوله حاجی حسیننظام

خان مستشار دیوانخانۀ عدلیه، مقرب جمعه(، رضا قلی)امام

و میرزا تقی لشکرنویس.  الخاقان ابوالحسن خان، میرزا یوسف

الشعرا . مدح اهل علم، ادب و فرهنگ همچون ملک3

الشعرا )شهاب اصفهانی(، رزا نرصالله تاجصبوری، می

الشعرا میرزا َمهَوش، حاجی الشعرا میرزا رونَق، شعاعشجاع

الله، حاجی میرزا محمدرضا، حاجی میرزا نرصالله، میرزا ذبیح

االسالم، میرزا اَخرت و میرزا مهدی مال عبدالرحمن شیخ

باشی.مهندس

احتامل فراوان بر اساس اطالعاتی از این فرد یافت نشد. به .5

عنوانی که به او اطالق شده است، او مشاور عدلیه در مشهد بوده 

 است.

. گویا منظور شاعر حاج میرزا ابوالحسن خان مشیرامللک )متوفی 6

سال وزیر فارس بود  30ق به مدت 1262ق( است. او از 1303

 (.39-1/40: 1357)بامداد، 

 ذکر شده است.« فی املثنوی». در منت اصلی عنوان این اشعار 7

ذکر « واقعۀ مخترصیستپیش». در منت اصلی عنوان این اشعار 8

 شده است.

 . در منت اصلی این اشعار فاقد عنوان است.9

 ذکر شده است.« فی املثنوی». در منت اصلی، عنوان این اشعار 10

 ذکر شده است.« فی املثنوی» . در منت اصلی، عنوان این اشعار11
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 : صفحه مشخصات )پشت برگ اول(1تصویر 

 
 : رسلوحه و نقوش تزیینی2، 3تصویر 
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 : صفحه پایانی )انجامه(4تصویر 

 گیرینتیجه

با ورود چاپ سنگی به ایران، نخست در تربیز و تهران و سپس 

 صورتبه غالبا  ی متعددی هاچاپخانهدر دیگر شهرها 

. شخصی و فارغ از حامیت دولت، آغاز به فعالیت کردند

مبنی بر بررسی آرشیوِی صورت پذیرفته در این پژوهش، 

نخستین چاپخانه سنگی در مشهد، با حامیت آستان قدس 

رضوی تحت عنوان کارخانه چاپ )دارالطباعه( آستانه 

القصاید، اثر علی مقدسه رضویه با چاپ کتاب منتخب

ق آغاز به فعالیت کرد. هرچند 1294مشهدی در راقم

های فنی این چاپخانه در یژگیویس و تأساطالعاتی از نحوه 

فراوان الگوبرداری از  احتاملبهدست نیست، اما 

ی تربیز و تهران در کانون توجه قرار داشته است. هاچاپخانه

متولی وقت آستانه به  عنوانبهامللک در این بین، مؤمتن

واسط برخورداری از روحیه حامیت از اقدامات فرهنگی و 

در قالب فردی عالقمند به این حوزه، مشهدی علی راقم

یس و ترسیع انتشار در این چاپخانه بودند. تأسدر  مؤثرارکانی 

یس و آغاز به فعالیت این تأسامللک با صدور مجوز مؤمتن

یری از جریانی نو در عرصه تولیدات گبهرهچاپخانه، آغازگر 

مشهدی شد و در نقطه مقابل راقمیمفرهنگی محسوب 

که پیش از این در تولید آشنا نامشنویس و شاعری خو  عنوانبه

نسخ خطی مشهد نقشی مشهود داشت، با ورود چاپ 

بودند.  دارعهدهسنگی تالش فراوانی برای نرش نخستین اثر 

امللک در گام فراوان، راقم با هامهنگی مؤمتناحتاملبه

ی منتخب از اشعارش را که طی یک دهه امجموعهنخست 

ی و با کتابت خود، آور جمعق( 1284-1294رسوده بود )

القصاید را آماده چاپ کرد؛ هرچند این اقدام را تا منتخب

توان در راستای اهداف بلندمدت او یمی اگسرتدهحد 

الشعرایی و یا آغاز به فعالیت یژه دستیابی به مقام ملکوبه

عنارص فرهنگی اصلی آستان قدس رضوی،  یکی از عنوانبه

در راستای دستیابی به منافع مالی دانست. 

القصاید )نخستین کتاب چاپی مشهد و چاپخانه منتخب

آستان قدس رضوی( با حامیت مالی اسامعیل تاجر هروی و 

نیز زیر نظر میرزا رفیع، استاد چاپ، انتشار یافت. این اثر از 

ید، صحافی، قطع، کاغذ، خط منظر ظاهری برخوردار از تجل

)نقوش صفحه مشخصات و رسلوح،  منتدرونو آرایش 

مطلوب است که  نسبتا   صورتبهجدولبندی، کمند و غیره( 

یافته در کارخانه چاپ آستانه مقدسه انتشاراولین اثر  عنوانبه

رضویه، گویا اهتامم ویژه در تولید آن بود تا از سویی توان 
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را  -یک سنت کهن در مشهد عنوانبه-رقابت با نسخ خطی 

دارا باشد. همچنین از منظر محتوا، هرچند قرارگیری اشعار 

که -برخوردار نیست  اییافتهانسجامدر پی یکدیگر از توالی 

تعجیل در کتابت و  واسطهبهی اگسرتدهگویا تا حد 

سه توان یماما با خوانش منت،  -سازی کتاب بودآماده

 مصائبها و و ذکر رشادتزیرشاخۀ مدح و منقبت 

و  حکمرانان و خاندان ایشان، مدح متولیان، )ع(اطهارامئه

مناطق، مدح اهل سایر  گاه و خراسان نظامی-فعاالن سیاسی

مایه علم، ادب و فرهنگ را تشخیص داد. باتوجه به درون

فراوان این مجموعه،  احتاملبهتوان دریافت که اشعار می

مشهدی در مراسم وی راقممدایحی بوده است که از س

 مذهبی حرم مطهر رضوی، ارائه شده بود.
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الشعرای آستان مینا ملک»ش(. 1347بینش، تقی. ) .14

 .100-119، 28. شامره نامه آستان قدس«. قدس

. 2، 5ج .رانیا هرن در یر یس ش(.1387آرتور. ) پوپ، .15

 .یو فرهنگ یعلم: تهران. یابندر یدر نجف ترجمه

در آستان ش(. 1389مصلحی، مصطفی. )جلیلیان .16

. مشهد: بنیاد شوق: سیری در قلمرو شعر معارص رضوی

 های اسالمی آستان قدس رضوی.پژوهش

حقایق االخبار ش(. 1363خورموجی، محمد جعفر. ) .17

 کوشش خدیو جم. تهران: نرش نی.. بهنارصی

. 2. جحدیقه الشعراش(. 1364بیگی، احمد. )دیوان .18

 دالحسین نوایی. تهران: زرین.تصحیح عب

جلدسازی ایرانیان از ش(. 1392رستمی، مصطفی. ) .19

 . تهران: منت.سلجوقیان تا قاجار

روزنامه خاطرات عین ش(. 1374میرزا. )سالور، قهرمان .20

کوشش مسعود سالور و ایرج افشار. تهران: . به2. جالسلطنه

 اساطیر.

. 1. جالتواریخناسخش(. 1377سپهر، محمدتقی. ) .21

 تصحیح جمشید کیانفر. تهران: اساطیر.

. مرآت الوقایع مظفریش(. 1386سپهر، عبدالحسین. ) .22

 . تصحیح عبدالحسین نوایی. تهران: میراث مکتوب.2ج

سفرنامه (. 1362سدیدالسلطنه مینابی، محمدعلی. ) .23

 . تصحیح احمد اقتداری. تهران: بهنرش.سدیدالسلطنه

اپ لیتوگرافی )چش(. 1388سلیمی، هامیون. ) .24

 . تهران: چارسوی هرن.سنگی(

. هرن دربارهای ایرانش(. 1380سودآور، ابوالعالء. ) .25

 ترجمه ناهید محمد شیرانی. تهران: کارنگ.



 

 47شماره   1401 تابستان

82 

 

ی
چاپ

ب 
کتا

ن 
ستی

خ
ن

… 

تاریخ چاپ ش(. 1388شچگلوا، املپیادا پاولونا. ) .26

 . ترجمه پروین منزوی. تهران: معین.سنگی در ایران

 میرزا حاج دیوان ش(.1342محمدکاظم. ) صبوری، .27

 زاده. تهران:ملک محمد تصحیح .صبوری ظممحمدکا

 .سیناابن

الذریعه الی تصانیف تا(. طهرانی، آقابزرگ. )بی .28

 . بیروت: دار االضواء.9. جالشیعه

از آستان عشق: سیری در ش(. 1396عشقی، جعفر. ) .29

. مشهد: )ع(الشعراهای بارگاه امام رضازندگی و شعر ملک

 طنین قلم.

. تاریخ عضدیش(. 1355عضدالدوله، احمد میرزا. ) .30

 کوشش عبدالحسین نوایی. تهران: بابک. به

طومار ش(. 1379عضدامللک، محمدحسین. ) .31

شناسی. مشهد: بنیاد اهتامم مرکز خراسان . بهعضدامللک

 های آستان قدس رضوی.پژوهش

شامرگان در » ش(.1389. )جلیسه، مجیدغالمی .32

-98، 159امره ش .کتاب ماه .«انهای چاپ سنگی ایر کتاب

92. 

تاریخ چاپ سنگی ش(. 1390جلیسه، مجید. )غالمی .33

. تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اصفهان

 اسالمی.

کتیبه خورشید ش(. 1381غفورزاده، محمدجواد. ) .34

. مشهد: بنیاد های حرم(هایی بدیع برای کتیبه)رسوده

 رضوی. های اسالمی آستان قدسپژوهش

مینا امیر الشعرای »ش(. 1340فرخ، سید محمود. ) .35

 .54-55، 5. شامره نامه آستان قدس«. آستان قدس

«. الشعراملک»ش(. 1376نژاد، علی. )قاسم .36

. تهران: 2. جفرهنگنامه ادب فارسی )دانشنامه ادب فارسی(

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

بیداری تاریخ ش(. 1357االسالم. )کرمانی، ناظم .37

 . تهران: آگاه، تهران.1. جایرانیان

 شعر صدسال ش(.1373اکرب. )علی آزادی،گلشن .38

 هایآفرینش مرکز پور. مشهد:کامل احمد کوششبه .خراسان

 .رضوی قدس آستان هرنی

 خشتی؛ گنبد»ش(. 1396شاطری، مصطفی. )لعل .39

. زائر«. (ع)رضا حرضت حرم از پس تاریخی بنای ترینقدیمی

 .96-97، 257شامره

نخستین ش(. 1397شاطری، مصطفی. )لعل .40

های هرن عرص نارصی با هرن غرب )موسیقی، رویارویی

 . مشهد: مرندیز.منایش، نقاشی(

 تاریخ از ورقی»ش(. 1346مرتضی. ) چهاردهی،مدرسی .41

. ارمغان«. نقد و معرفی شوشرتی وفائی عرفان و تصوف

 .136-140، 3شامره

 در الشعراییملک»ش(. 1351)مرزآبادی، غالمحسین.  .42

. تربیز دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکده«. ایران

 .1-34، 101شامره 

ش(. 1345مجتهدزاده، سید علیرضا. ) .43

نامه «. الشعرا بهارالشعراهای آستان قدس: ملکملک»

 .24-31، 24. شامره آستان قدس

تاریخ مؤسسات ش(. 1370اردکانی، حسین. )محبوبی .44

 . تهران: دانشگاه تهران.1. ججدید در ایرانمتدنی 

های چاپی کتابش(. فهرست 1351مشار، خانبابا. ) .45

 نا.. تهران: بی2. جفارسی

خاطرات ش(. 1353الدوله، مهدی. )ممتحن .46

 کوشش حسینقلی شقاقی. تهران: امیرکبیر.. بهالدولهممتحن

رجال وزارت خارجه ش(. 1365الدوله، مهدی. )ممتحن .47

کوشش ایرج افشار. تهران: . بهی و مظفریدر عرص نارص 

 اساطیر.

. مشهد: تاریخ آستان قدسش(. 1355مؤمتن، علی. ) .48

 آستان قدس رضوی.

سیر ارتباطات اجتامعی در ش(. 1358موالنا، حمید. ) .49

 . تهران: دانشکده علوم و ارتباطات اجتامعی.ایران

نویس موقوفات پیشش(. 1353مولوی، عبدالحمید. ) .50

 . مشهد: آستان قدس رضوی.3. جضویآستان قدس ر 

تاریخ چاپ و ش(. 1378گلپایگانی، حسین. )میرزای .51

. تهران: شمسی( 1320قمری تا  1050چاپخانه در ایران )

 گلشن.

 و دیروز: رضوی قدس آستانش(. 1356ناشناس. ) .52

 رضوی. قدس . مشهد: آستانامروز
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 اسناد

 آستان اسناد مرکز و هاموزه ها،کتابخانه ساکامق )سازمان

 رضوی( قدس

 هیادو تحول و لیتحو و دیخر اسناد»ق(. 1298. )1576 .80

 ص.51، «دارالشفاء متفرقه مخارج و امرانیب هیاغذ و

 مواجب و مساعده پرداخت»ق(. 1299. )15068 .81

 ماه در قدس آستان به وابسته کارکنان به یجنس و ینقد

 ص.4، «االولعیرب

 ینقد مواجب دیرس و پرداخت»ق(. 1304. )15664 .82

 ص.161، «قعدهیذ ماه در فراشان یجنس و

 به مواجب و انعام پرداخت»ق(. 1305. )15701 .83

 ص.10، «قعدهیذ ماه در حرم فراشان

 انعام و مواجب دیرس و پرداخت»ق(. 1306. )15799 .84

 ماه در قدس آستان به وابسته کارکنان یجنس و ینقد

 ص.11، «یالثانیجامد

 یجنس و ینقد مواجب پرداخت»ق(. 1306. )15867 .85

 ص.5، «الحجهذی ماه در فراشان

 یجنس و ینقد مواجب پرداخت»ق(. 1324. )17517 .86

 ص.8، «رجب ماه در فراشان

 و حضور گزارش و روزانه گزارش»ق(. 1302. )18920 .87

 رزایم و سادات تامیا اطفال یهاخانهمکتب دروس و ابیغ

 ص.12، «یالثانیجامد ماه در ابوالحسن

 دروس روزانه گزارش»ق(. 1303. )18922 .88

 ماه در ابوالحسن رزایم و سادات تامیا اطفال یهاخانهمکتب

 ص.25، «رجب

 به رود ده االرضحق پرداخت»ق(. 1292. )20204 .89

 ص.2، «قعدهیذ ماه در حامم کبود طاحونه جهت

 کارکنان به مواجب پرداخت» ق(.1297. )20317 .90

 ص.10، «شعبان ماه در مطهر حیرض مخصوص

، «قدس آستان نهیهز اسناد»ق(. 1294. )20347 .91

 ص.22

 به انعام و مواجب پرداخت»ق(. 1295. )20763 .92

 ص.12، «شوال ماه در قدس آستان به وابسته کارکنان

 و انعام مواجب، پرداخت»ق(. 1298. )20931 .93

، «یالثانعیرب ماه در قدس آستان به وابسته کارکنان یمستمر 

 ص.5

 به انعام و مواجب پرداخت»ق(. 1306. )21243 .94

 ص.8، «شعبان ماه در قدس آستان به وابسته کارکنان

 جمعهامام به مواجب پرداخت»ق(. 1319. )21783 .95

 حیرض کارکنان هیبق و قعدهیذ ماه در مطهر حیرض خادم

 ص.2، «مطهر

 ص.4، «حرم راتیتعم مخارج»ق(. 1291. )22964 .96

 صحن یطال  وانیا ریتعم مخارج»ق(. 1292. )23082 .97

 ص.2، «قیعت مقدس

 کارخانه مصارف و مخارج صورت»ق(. 1291. )25575 .98

 حرم در کیکش کارکنان شام و نهار هیته یبرا یزوار  و یخدام

 ص.6، «االولعیرب ماه در زوار و

 کارخانه مصارف و مخارج صورت»ق(. 1302. )25586 .99

 و قدس آستان کارکنان شام و نهار هیته یبرا یزوار  و یخدام

 ص.4، «حجهیذ ماه در ازمندانین و زوار

 از یجمع به یمستمر  پرداخت»ق(. 1286. )40542 .100

 ص.3، «قدس آستان نیمنسوب

 رزایم به یلیتحو ینقد وجوهات»ق(. 1288. )40679 .101

 مستغالت و امالک و مزارع محل از لداریتحو ابوالقاسم

 ص.11، «اتیوال و مشهد در قدس آستان موقوفه

 قدس آستان راتیتعم مصارف»ق(. 1288. )40684 .102

 ص.4، «لداریتحو ابوالقاسم رزایم به یلیتحو وجوه محل از

 ینقد مواجب پرداخت صورت»ق(. 1289. )40710 .103

 به (ع)رضا امام االمئهثامن حرضت تولد روز مناسبت به معوقه

 ص.1، «قدس آستان کارکنان

 عاشورا امیا یدار هیتغز مصارف»ق(. 1292). 40759 .104

 در فیرش و مبارک امیا و ادیاع بابت ینیریش و رشبت و

 ص.6، «قدس آستان

 ضیتفو باب در دستورات»ق(. 1292. )40771 .105

، «قدس آستان مختلف مشاغل در کارکنان از یجمع خدمت

 ص.8

 از یبرخ وجه در انعام پرداخت»ق(. 1294. )40876 .106

 ینقد وجوه میتسل و علام به تکلف و قدس آستان نیمنسوب

 صورتحساب از ماندگان راه در و نیزائر به یجنس و

 ص.11، «لدارانیتحو
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 ینقد صورتبه انعام پرداخت»ق(. 1295. )40897 .107

، «قدس آستان توسط متفرقه افراد و کارکنان به یجنس و

 ص.14

 از یجمع به مواجب پرداخت»ق(. 1297. )40963 .108

 ص.7، «(مناصب ارباب عامل،) قدس آستان کارکنان

 از یجمع مواجب پرداخت»ق(. 1308. )41128 .109

 نیمبارش و( مناصب ارباب و عامل) قدس آستان کارکنان

 عبدالله رزایم یحاج به یلیتحو وجوه محل از کتابخانه

 ص.11، «کل لداریتحو

 پرداخت یمستمر  و مواجب»ق(. 1317. )41354 .110

 وجوه محل از قدس آستان مناصب ارباب و عامل مواجب

 ص.9، «کل لداریتحو اکربیعل به یلیتحو

 یباشیمتول آقا کاظم رزایم حکم»ق(. 1323. )41559 .111

 آستان کارکنان مرسومات قبوض صحت نکهیا خصوص در

 دفرت قیصد یمحمدعل رزایم دییتأ و مهر به دیبا قدس

 ص.1، «برسد

 و هیعرش حسابصورت»ق(. 1324. )41614 .112

 ص.3، «قدس آستان تیتول آقا کاظم رزایم یحاج یشخص

 دیخر بابت وجه پرداخت حواله»ق(. 1291. )41884 .113

، «قدس آستان اماکن در مرصف جهت موردنیاز اجناس

 ص.4

 ینقد وجوه پرداخت یهاحواله»ق(. 1293. )41901 .114

 و مزارع قنوات، در یساختامن و یراتیتعم امور انجام جهت

 ص.36، «قدس آستان مستغالت

 ینقد وجوه پرداخت یهاحواله»ق(. 1293). 41914 .115

 ص.10، «قدس آستان راتیتعم و هیتنف جهت

 بابت وجه پرداخت یهاحواله»ق(. 1294. )41922 .116

 آستان در یمذهب ادیاع و یسوگوار  مراسم ییبرپا مخارج

 ص.8، «قدس

 ینقد وجوه پرداخت یهاحواله»ق(. 1296. )41925 .117

 آستان کارکنان از یجمع به ییاعطا انعام بابت یجنس و

 ص.16، «قدس

 روز در که یارشف یشاه صورت»ق(. 1299. )43510 .118

، «است شده پرداخت مختلف افراد به ریغد دیسع دیع

 ص.2

 مواجب پرداخت دیرس طومار»ق(. 1287. )43602 .119

 خیتار به گانهپنج هایکشیک کارکنان اول انهیسال یجنس

 ص.1، «الثانیجامدی

 اداره با یاسد محمدولی مکاتبه»ق(. 1345. )63798 .120

 مدل ساخت نبودن پذیرامکان خصوص در رشق لشکر

 درخواست و قدس آستان یسنگ چاپ مطبعه در یرانداز یت

 ص.3، «امر نیا جهت کاردان نفر کی فرستادن

 آقا رزایم ییکربال تیشکا»ق(. 1343. )105323 .121

 رونیب لیدل به نیحس نام به یشخص از آستانه یچمطبعه

، «محل هیتخل حکم بهانه به کارش محل از یو  اسباب خنتیر

 ص.1

 کارکنان یاسام صورت»تا(. . )بی205243 .122

 ص.22، «یرضو  قدس آستان گانهپنج یهاکیکش

 یمصطف مهر سجع با هایینامه»تا(. )بی .204777 .123

 ساالر و میابراه ساالر توسط تخم دیخر خصوص در یقل

 اعزام و خالو نیحس یحاج به یوجه پرداخت اکرب،علی

 .ص7 ،«قوچان به آستانه گندم وصول جهت یمأمور 

 نیحس خالو درخواست» تا(.. )بی204913 .124

 و یو  به کمک جهت یرضو  قدس آستان از چیکالسکه

.ص1 ،«رابطه نیا در یحکم صدور



 

 

 


