
از قرن ها پیش که خراسان میزبان پیکر پاک هشتمین آفتاب شیعیان 
گشــت، عالقمندان به سالله پیامرب )ص( و اهل بیت )علیهم اسالم( 
حضور مرقد مطهر ایشان را مغتنم شمرده و زیارت این بارگاه نورانی را 
فرصتی برای عرض ارادت به این امام هامم قرار دادند. از این رهگذر 
زائران و مجاوران آن حرضت، هر یک به زبان خویش این اشتیاق را 
جلوه بخشــیدند و جهت ادای نذرهای خویش و عرض احرتام به ایشان، 
هدایایی را در طبق اخالص به این آستان مالئک پاسبان تقدیم می 
داشتند و یا در ساخت و توسعه این مجموعه تالش می منودند.از این 
رو بــه مرور زمان، حرم مطهر رضوی در کنار دارا بودن جایگاه معنوی، 
به مجموعه ای تبدیل گشــت که تبلور نیات عاشقانه و خالصانه زائران 
و ارادمتندان آن حرضت به وضوح درآن منایان است که از جمله آنها 
هرنهایی اســت که درساخت حرم به کار رفته و یا اشیاء هرنی که وقف 

این مکان مقدس شده است.
اما پاسبانی و صیانت از این میراث ارزشمند وظیفه ای است که همواره 
مورد توجه بوده و از این رو بخشــی با عنوان خزانه داری کل آســتان 
قدس رضوی عهده دار این مسئولیت شده است. برای آشنایی بیشرت 
با این میراث معنوی و فرهنگی که جنبه های هرنی ویژه ای را نیز در 
خود دارد، پای صحبت های سید رضا شالفروشان، رئیس خزانه داری کل 
آستان قدس رضوی، نشستیم. آنچه در پی می آید حاصل این گفتگوست.

بهروز کریم پور

گنـجیـنه ای از فـرهنـگ، 
هنــر و متدن اســالمی

آشنایی با نفایس هرنی خزانه آستان قدس رضوی

از زبان سیدرضا شالفروشان؛



• آنچه از كلمه خزانه به ذهن متبادر می شــود، محلی 
اســت كه برای نگهداری وجوهات نقدی و اشــیایی كه 
جنبه مالی دارند، استفاده می شود. اما به نظر می رسد 
خزانه آستان قدس رضوی چیزی فراتر از اینهاست و بیش 
از آنچه جنبه مالی داشــته باشد، گنجینه ای از فرهنگ، 
هرن و متدن اسالمی است. می خواهیم از زبان شام با این 

گنجینه فرهنگی آشنا شویم.

با عرض ادب و سالم به پیشگاه مقدس حرضت رضا علیه 
آالف التحیه و الثناء  هامن گونه كه اشــاره كردید كلمه 
»خزانه« بیشــرت  تداعی كننده پول و اسكناس و وجوهات 
نقد وامثال این موارد اســت . اما در آستان قدس رضوی 
این امر با سایر سازمان ها متفاوت می باشــد. خزانه 
آستان قدس رضوی محل نگهداری اشیائی است كه  
جنبه فرهنگی داشته و عمدتا مربوط به نگهداری اشیاء 
فرهنگی و تاریخی اســت  که در گذشته در حرم مطهر 
رضوی مورد استفاده قرار گرفته است مانند ابزار و ادوات 
روشنایی و همچنین اشیاء فرهنگی كه زائرین محرتم به 
حرم مطهر اهداء می كنند  این  اشیاء متنوع  بسیاری از 
تزئینات وابســته به معامری را نیز شامل می شود مانند 
سازه های زراندود گنبد و گلدسته ها و قطعات درب 
ها ی طال و پنجره های نقره ای كه در حرم مطهر به 
كار می روند ، كاشی های نفیس و بســیاری از اشیائی  
كه زینت بخش گنجینه های معظم  آستان قدس رضوی  
اســت و هم اکنون در معرض بازدید خیل عظیم مشتاقان 
و ارادمتنــدان  اهل البیت عصمت و طهارت از اقصی 
نقاط ایران و جهان قرار گرفته  و یا برای شناسایی و تهیه 
شناسنامه دراختیار اداره پژوهش و معرفی  معاونت امور 

موزه ها  قرار داده شده است. 

• اشــیاء موجود در خزانه چگونه جمع آوری شده و به 
عبارت دیگر این خزانه چگونه تشكیل شده است؟

خزانه آستان قدس رضوی ، با در نظر گرفنت  فضای فعلی 
آن، ســابقه ای چندان طوالنی ندارد.به طور كلی می توان 
گفت كه تحت تاثیر تحوالت و پیرشفتهایی كه به مرور 
زمان در صنایع پدید آمده اشیاء قدیمی جای خود را به 
اشیاء جدید داده و با توجه به وسعت اماكن حرم مطهر  
حجم عظیمی از اشیاء در انبارها جمع شده لذا  مسئوالن 
وقت را به فكر ســاماندهی اینگونه اشیاء كه جنبه تزئینی 
وزیبایی هم داشته است  انداخته  هامنند چلچراغ ها، 
فرشــها و .. بعدها این محل نگهداری به گوشه ی صحن 
آزادی منتقل شد و خزانه آستان قدس رضوی كه پیش از 
آن محل مشخصی نداشت به طور رسمی در همین مكان 
به عنوان اولین جا به اســم خزانه معرفی شد.  پیش از 
انقالب شــكوهمند اسالمی  تصمیم گرفته شد كه جایی 

برای استفاده كتابخانه، موزه و خزانه اختصاص پیدا 
كند كه طبقه منهای دو آن محل نگهداری اشــیاء نفیس 
باشــد و به آن مخزن گفته می شود و هامن ساختامن سه 
گوشــی است كه در كنار صحن »امام خمینی )ره(« رواق 
امام خمینی فعلی تاسیس شد. از جمله چیزهایی كه در 
آنجا نگهداری می شــد قرآن های خطی بود كه بعدها به 
كتابخانه منتقل شد. اما طبقه منهای دو این ساختامن از 

هامن ابتدا مورد استفاده خزانه بود.

• در بین اشــیاء موجود در این گنجینه فرهنگی كه از 
گذشته تا امروز، جمع آوری شده اند، مسلامً بسیاری 
از آنها عالوه بر جنبه معنوی كه ریشه در نّیات واقفان 
این آثار دارد، دارای ارزش هرنی ویژه ای نیز می باشــند. 
در خصوص این گونه آثار موجــود در خزانه توضیحاتی 

بفرمایید؟



می دانیم كه پس از شــهادت امام رضا )علیه السالم(، هر كس برای 
زیارت به این حرم قدســی می آمد، ســعی داشته است بهرتین چیزی 
كه در زندگی دارد و یا ارزشــمندترین كاری كه از دستش بر می آید 
را به پیشگاه امام هامم تقدیم مناید. به همین دلیل است كه هرآنچه 
به این محل وارد می شده، جزو بهرتین ها بوده است. به عنوان مثال 
اگر هرنمندی دیواری را تزئین می كرد یا فرشی را می بافت سعی می 
كرد بهرتین كار خود را ارائه دهد و این عقیده از ابتدا بوده و هم 
اكنون نیز وجود دارد .  از جمله آثار هرنی كه بارزتر هستند می توان 
به فرش ها، دســتبافت ها، روپوش ها، پرده ها و نیز اشیاء منتسب 
به رضیح مطهر و یا دیوارها اشاره كرد، چرا كه به هر گوشه از حرم 
مطهر كه بنگرید نقشــی از هرن را در آن می بینید، از كف گرفته تا 
سقف و دیوارها كه هر یك هرنهای مربوط به خود را دارد كه به دلیل 
فرسایش آنها در طول زمان، در خزانه جمع آوری شده اند. از جمله 
بهرتین آنها دستبافت ها هستند كه شامل حدود چهارصد روپوش و 
انواع پرده است و شاید بتوان گفت نظیر آنها در كمرت موزه ای یافت 

می شود.

• در همین ارتباط در میان تعداد زیاد آثار هرنی موجود در خزانه، 
آیا منونه های خاص یا شاخصی وجود دارد كه بتوان به آن اشاره كرد؟

از آنجــا كه حرم مطهر رضوی یكی از كانون های مهم فرهنگی جهان 
اسالم است و مناد فرهنگ و هرن شیعی نیز محسوب می گردد، بهرتین 
نفایس و عالی ترین آثار هرنی و فرهنگی كه در جهان شــیعه خلق 
می شده، رو به سوی حرم مطهر حرضت رضا )علیه السالم( داشته 
اســت. حال اگر بخواهیم منونه های خاصی را در بین آنها جستجو 
كنیم،  این بررســی از دیدگاه های مختلف تاریخی ، هرنی و ... امكان 
پذیر است. برخی منونه های كاشی های زرین فام  ، كنده كاری 
درهــای  چوبی  و قلمزنی و میناكاری فلزات بخصوص دربهای طال  و 
مشبك سازی وملقمه فوالد نیز از آثار هرنی خاصی هستند كه در حرم 
مورد استفاده قرار می گرفته است. شعمدان ها و ادوات روشنایی 
نیز از دیگر انواع هســتند. رضیح پوش ها، روپوش ها، دورپوش ها و 
صندوق پوش ها از جمله شــاهكارهای هرنی در زمینه دستبافت ها 
محســوب می شوند كه از نظر نوع تاروپود و تكنیك بافت منحرص 
به فرد هســتند. در بخش تابلوهای نقاشی نیز، به عنوان مثال آثار 
ارزشمندی از قرن چهاردهم میالدی، اثر هانس هولباین ) نقاش 
آملانی( و نیز تابلوهایی از هرنمندان ایرانی از جمله كامل امللك وجود 
دارد. همچنین زیارت نامه های بســیار نفیسی از آثار خوشنویسانی 
چون احمد نیریزی،  از بهرتین نسخ نویسان هرن ایران، وجود دارد كه 

در گذشته در حرم مطهر نصب بوده است. 
از دیگر آثار بسیار نفیس موجود، جعبه آئینه ای است كه از هشت 
قسمت تشكیل شده، تصاویر آن به معراج پیامرب اشاره دارد و از عالی 
ترین تكنیك های منبت كاری و مشــبک کاری در ساخت آن استفاده 
شده است. همچنین ظروف و سفالینه ها نیز از جمله آثاری است كه 
ارزش تاریخی و هرنی ویژه ای دارند. نكته دیگری كه قابل توجه است 
سیر تاریخی این هرنهاست كه در آثار موجود در خزانه به چشم می 



خورد. به عنوان مثال در ارتباط با زیارت نامه ها،  از زمانی 
كه این خطوط بر روی فلز حك شــده  و یا روی چوب 
نوشته می شده تا زمانی كه روی پارچه و كاغذ نوشته 
شده است ، آثاری وجود دارد. در  خصوص روشنایی نیز 
،   می توان به  تحوالتی كه در شكل ظاهری كه در زمینه 
ابزار و ادوات آن از جمله پیه ســوز های و شمعدان ها و 
گلگیرهای شمع حرم مطهر  بوجود آمده است  اشاره كرد.

• آیا غیر از نگهداری سامل و حفظ امنیت این آثار ، خزانه 
اقدامات یا برنامه های دیگری در ارتباط با اشیاء موجود 

داشته است؟

در گذشته، شیوه كار بدین گونه بوده است كه آنچه به 
خزانه تحویل داده می شده، از هر نوعی كه بوده اند، در 
كنار یكدیگر قرار می گرفته اند. یكی از ایرادات این روش 
این بود كه هنگامی كه كارشناســان موزه برای انتخاب 
اشــیائی با هدف منایش در موزه به خزانه می آمدند، 
چنانچه به دنبال نوعی خاص از آثار بودند. باید هر كدام 
از آنها را از یك گوشه خزانه و البه الی اشیاء دیگر جستجو 
می كردند و این مشكل باعث می شد كه برخی اشیاء 
ارزشمند ســالها از چشم پنهان مباند و مغفول واقع شود. 
مدتی قبل تصمیم گرفتیم این اشیاء را دسته بندی كنیم و 
هر دسته را در قسمتی جداگانه قرار دهیم كه این امر به 
كوشش بسیار محقق شد و به این ترتیب هزاران شیء از  

آثاری كه در خزانه وجود دارد دسته بندی شد.
یكی از مزایای تفكیك اشیاء، سهولت دستیابی كارشناسان 
موزه جهت انتخاب آثار برای منایش در موزه اســت كه 
باعث شده مراجعان و مخاطبان، آثار متنوع تری را 
مشــاهده منایند؛ به طوری كه در مدت چندســال اخیر، 
حدود ده هزار شــیء، برای منایش عمومی، از خزانه به 
موزه منتقل شده كه تعدادی از آن ها  به خزانه بازگشته 
است و تعدادی دیگر به صورت ثابت در آنجا نگهداری 

می شود.

• از آنچه فرمودید می توان دریافت ارتباط نزدیكی بین خزانه 
و موزه حرم مطهر وجود دارد. به طوركلی خزانة آستان قدس 

رضوی با چه نهادهای فرهنگی و هرنی تعامل دارد؟

ارتباط خزانه عمدتاً با مراكز فرهنگی و هرنی درون آستان 
قدس رضوی اســت كه از آن جمله می توان به كتابخانه، 
بنیاد پژوهش های اسالمی و موسسه آفرینش های هرنی 
اشــاره كرد اما بیش از همه، این مجموعه با موزه آستان 
قدس رضوی كه در حرم مطهر رضوی واقع شده است 
ارتباط دارد و همكاری هایی در زمینه ارایه اشیاء و 

نفایس برای منایش عمومی در آنجا انجام می گیرد.

• در زمینه ی صیانت از آثار هــرنی و نفایس موجود 
در خزانه كه عمدتاً اشــیاء وقف شده هستند و نیز ارج 
نهادن به سنت حسنه وقف و ادای دین به این سنت دیرین، 
عالوه بر حفاظت و نگهداری سامل این آثار، به نظر می رسد 
بازشناســی و معرفی آنها نیز از جمله اموری است كه 
جای خالی آن احســاس می شود و این امر نیز از طریق 
انجام طرح های پژوهشی، تدوین و چاپ كتب و ... 
میرس است . آیا در این زمینه فعالیت هایی توسط خزانه 

انجام می گیرد؟

خوشــبختانه در این خصوص نیز اهتاممی وجود داشته 
و مقدمات آن فراهم شده اســت. از جمله این كه طی 
تعامالتی كه با مــوزه به وجود آمده، زمینه معرفی برخی 
از آثار موجود در خزانه، در قالب بروشورهایی كه موزه 
منترش می كند به وجود آمده اســت. اما از جمله كارهای 
خوب و  بزرگی كه اخیراً صورت گرفته است، انجام 
مقدمات چاپ کتابی نفیس در زمینه  منســوجات موجود 
در خزانه اســت  كه از جمله شاخص ترین نفایس خزانه 
هســتند، و با همکاری موسسه آفرینش های هرنی آستان 
قدس رضوی انجام می شود. در همین راستا تصاویر 
خوبی از این آثار تهیه گشته و شناسنامه آنها نیز گردآوری 
شــده و در اختیار این موسسه هرنی قرار گرفته و اكنون 
مراحل آماده سازی آن در حال پیگیری است. پیش از 
این نیز کتاب شــاهکارهای هرنی در آستان قدس رضوی 
در زمینه مرقعات نســتعلیق توسط موسسه آفرینش های 
هرنی آســتان قدس رضوی به چاپ رســیده است. دسته 
بنــدی آثار موجود در خزانه نیز در معرفی بیشــرت آنها 
توسط موزه موثر بوده است. اما باید اذعان داشت كه 
اصلی ترین رسالت خزانه، جمع آوری و حفاظت از این 

آثار می باشد كه تا كنون به خوبی انجام گرفته است.

• از آنجا كه خزانه آســتان قدس رضوی كمرت شناخته شده 
است، آیا زوایای دیگری از كار این بخش در زمینه آثار 
هرنی موجود در حرم مطهر رضوی وجود دارد كه به آن 

اشاره نشده باشد؟

فعالیــت های خزانه رصفاً محدود به اشــیاء موجود در 
مخزن نیســت بلكه حفاظت، نگهداری و مرمت بسیاری 
از قسمت های داخل حرم مطهر از جمله رضیح، گنبد، 
گلدسته، كاشــی ها، درب های طال و نقره و هر آنچه كه 
ویژگی نفیس بودن را دارا باشــد، بر عهده خزانه اســت 
كه البته در این راســتا بخش های دیگری از آستان قدس 

رضوی نیز دخیل هستند.

• از رشكت شام در این گفتگو سپاسگزارم.

رت 
رگی كه اخیراً  صو

از جمله كارهای خوب و  بز

ر 
س د

م مقدمات چاپ کتابی نفی
ت، انجا

گرفته اس

ت  كه از جمله 
زمینه  منسوجات موجود در خزانه اس

ری 
س خزانه هســتند، و با همکا

ص ترین نفای
شــاخ

ش های هرنی آستان قدس رضوی انجام 
می شود.موسسه آفرین


