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چکیده:

در بیش از هزار سال تاریخ بقعۀ مطّهر رضوی، صندوق ها و رضیح هایی متعّدد بر روی مزار 
امام رضا)ع( نصب شــده که اغلب آنها دارای ویژگی های فّنی و تزیینات هرنی فاخری بوده 
است. با توّجه به تغییرات، جابه جایی ها و تعمیرات متعّدد این آثار، دربارۀ بانیان، صنعتگران 
و هرنمندان سازنده و ویژگی های این رضیح ها و صندوق ها، نکات مبهمی وجود داشته است. 
به رغم مطالعات ارزشــمندی که تاکنون در این باره انجام شده، آنچه اصالح تحقیقات قبلی 
را رضوری ســاخته، منابع و اسنادی است که در طی سال های اخیر به دست آمده است. این 
مقاله به بازسازی سیر تغییر و تحّوالت صندوق ها و رضیح ها از ابتدا تا پیش از رضیح جدید 

و ویژگی های هرنی و فّنی آنها، بر اساس متون و اسناد می پردازد.
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مقّدمه
پوشش روی مزار حرضت رضا)ع( همواره یکی از مسایل مهم 
حرم مطّهر تلّقی شــده است و برای هرنمندان مقّدس ترین 
محل بــرای عرضۀ بهرتین هرنها و ممتازترین فنون بوده 
است. بعد از شهادت امام رضا)ع(، صندوق ها و رضیح هایی 
متعّدد بر روی مزار مبارک ایشــان نصب شد. هر یک از 
این صندوق ها و رضیح ها، شاهکاری هرنی آراسته به انواع 
تزیینات مختلف به شــار می رود که اوج این هرنمنایی ها 
در آخرین رضیح حرضت، نصب شــده در سال ۱۳۷۹ ش. 
متبلور گردیده است. خوشبختانه بیشرت رضیح های قدیمی 
و برخی الواح و تزیینات هرنی وابسته به آنها تاکنون باقی 
مانده اســت؛ اّما برخی اطاّلعات مربوط به زمان ساخت، 
بانی و تغییرات آنها، به رغم تحقیقات ارزشــمند و مقاالتی 
متعّدد که تا کنون منترش شده، نیازمند بازنگری است. این 
مقاله می کوشد بر اساس اسناد موجود در مرکز اسناد آستان 
قدس و ســازمان اسناد ملّی، منابعی که در سال های اخیر 
تصحیح و منترش شده، اطاّلعات خوِد رضیح ها و کتیبه ها و 
آرایه های آنها، بررسی تازه ای دربارۀ این رضیح ها، تا پیش از 
نصب رضیح جدید انجام دهد. این بررســی باعث می شود 
تا دورۀ زمانی نســبت داده شده به برخی از این آثار هرنی 
تغییر کرده، در نتیجه تحلیل هرنی مربوط به آنان دقیق تر 
صورت گیرد. همچنین برخی اطاّلعات تکمیلی حایز اهّمیت 
دربارۀ جزییات آرایه ها و تزیینات آنها ارایه می گردد. دربارۀ 
رضیح جدید خوشبختانه دسرتسی به منابع اطاّلعاتی الزم 
وجــود دارد و با توّجه به ارزش های هرنی و فّنی واالی آن، 
معرّفی ظرایف و ویژگی های آن مجال جداگانه ای الزم دارد. 

صندوق های پیش از رضیح اّول
مشّخص نیست بعد از دفن پیکر مطّهر امام رضا)ع( در 
سناباد توس، تا نیمۀ دوم قرن چهارم هجری صندوق و یا 
رضیحی بر روی مزار ایشان بوده است یا نه. ولی با توّجه به 
رونق زیارت مزار امام رضا)ع( و سکونت شیعیان و سادات 
در پیرامون مزار ایشان، همچنین وجود قرب هارون در کنار 
قرب حرضت، به نظر می رسد که بر روی مزار امام و هارون 
و یا بر روی هر دو صندوقی بوده است. در قرن چهارم 
شــیعیان پیرامون مزار امام رضا)ع( را محل سکونت خود 
قرار می دهند و رونق زیارت مزار امام افزون می شود چنان 
کــه در نیمۀ دوم قرن چهارم در رقابتی که بین طرفداران 
حکومت عباسی و اهل سّنت با شیعیان در نصب صندوقی 
که بر روی قرب هارون الرشید بروزکرد، شیعیان مانع نصب 
آن گردیدند و قاضی صاعد، مفتی سّنی نیز به نفع شیعیان 
فتوا داد. این مفتی هنگامی که در ســال ۳۷۵ ه.ق به حج 
رفت و در بغداد مورد عتاب خلیفه قرار گرفت، در دفاع از 
خودگفت: من صاحب فتوا بودم و فتوای خود را بر آنچه 
مطابق رشع و مصلحت بود، دادم و می دانســتم که اگر 

آن صندوق نصب شود از آنجا کنده خواهد شد، به خاطر 
چیرگی اهل تشــیّع و این کار سبب وقوع فتنه و تعّصب و 
اضطراب می گردد که موجب فساد در مالک خواهد شد. 
پس از این دفاع، خلیفه او را خرســند کرد و خلعت داد و 
بر دســت وی نوشته ایی به سلطان فرستاده شد )فارسی، 

۴۰۰؛محّمدمنّور،۷۰۶/۲(. 
در کتاب الثاقب فی املناقب،  )تألیف حدود ۵۶۰ ه.ق( در 
طی حکایتی به نصب صندوقی اشاره شده است. مطابق 
این روایت، انوشیروان مجوسی رسول خوارزمشاه به دربار 
سلطان سنجر به جهت بیاری برص که بر او عارض شده 
بود، در مسیرش در حرم رضوی به امام رضا)ع( متوّسل 
شد و شفا یافت و بدین جهت شبه صندوقی از نقره بر 
قرب امام قرار داد و مالی بر آن وقف کرد)طوسی، ۲۰۶(. 
در سال ۶۹۰ ه.ق ترنج های نقره ای باالی این صندوق - 
که به رضیح تعبیر شده است - توّسط ایغورتای یکی از 
رسداران متمرّد غازان خان، حاکم خراسان و فرمانروای بعدی 
ایران )حکومت ۶۹۴ تا ۷۰۳ه.ق( غارت می شود )همدانی ، 
۲/۸۶۰ ( بعد از این در سال ۷۳۳ ه.ق ابن بطوطه از 
صندوقی چوبی بر روی قرب امام یاد می کند که سطح آن با 
صفحات نقره پوشیده بود )ابن بطوطه، ۱/۴۴۱(. پس از این 
نیز در سال ۹۱۶ه.ق، هنگامی که شاه اساعیل اّول صفوی 
در حرم بوده به مناسبتی از صندوق مبارک نام برده شده 
اســت )منتظر صاحب، ۳۴۹(. همچنین از سال ۹۵۲ ه.ق 
پوشش زری دوزی باقی مانده که بر روی صندوق مضجع 
می گسرتده اند )صمدی، ۴۸؛ اردالن ۱۸(. گزارش های مذکور 
همگی حاکی از آن است که تا سال ۱۰۲۲ه.ق که شاه عبّاس 
صندوق جدیدی بر قرب امام قــرار داد، احتاالً صندوق قرب 

مطّهر، هان صندوق نذری انوشیروان مجوسی بوده است.

رضیح شاه اسامعیل: 
به نظر می رسد که برای اّولین بار در سال ۹۱۵ ه.ق رضیحی 
را شاه اساعیل بر روی مزار امام رضا)ع( گذاشته باشد؛ 
زیرا در ســال مذکور وی در ضمن نامه ای به شــیبک خان 
اشاره می کند که به زودی متوّجه خراسان خواهیم شد تا 
»رضیحی جهت روضۀ مقّدسه به وزن هفتاد من به جواهر 
مکلّل ساخته ایم که گرد قرب آن حرضت گیریم« )نوایی، ۷۳(. 

رضیح )محّجر( شاه طهامسبی: 
دومین رضیح را که به محّجر هم معروف اســت، شاه 
تهاسب بر روی مزار امام نصب کرد. از آنجایی که بعد از 
این مکّرر در منابع از محّجر)رضیح( شاه تهاسب نام برده 
می شود، به نظر می آید که در عرص وی، صندوق کهن از 
روی مزار برداشــته شده و احتاالً رضیح شاه اساعیل به 
محّجر)رضیح( شاه تهاسب تبدیل گردیده است. اّولین بار 
اسکندربیک ترکان به مناسبت یورش ازبکان به حرم )۹۹۷ 
ه.ق( نامی از رضیح به این شــکل برده است »میر محّمد 



حسین مشهور به میر باالرس... همیشه در باالی رس رضیح 
مبارک... در آن روز هولناک، یکی از اوزبکان خدای بی خرب 
دســت در کمر او زده بیرون کشید، میر... دست بر پنجرۀ 
رضیح مبارک زده محکم گرفت. اوزبک دیگر شمشــیری 
انداخته قطع ید او منود و دستش در محّجر ماند« )ترکان، 
۴۱۳/۲(. در جایی دیگر مؤلّف مذکور آورده که وقتی شــاه 
عبّاس بعد از غارت ازبکان به مشــهد آمد »سوای محّجر 
طال چیزی منانده بود« )هان، ۵۶۸/۲(. الزم به ذکر اســت 
که منابع بعد از این،  همواره از ســازۀ مذکور به عنوان 
رضیح نام برده اند )افوشته ای نطنزی، ۳۷۱؛ عبدالکریم 
کشمیری، ۱۰۲؛ سلطان هاشم میرزا، ۱۱۴؛ اعتاد السلطنه، 
۱و۴۱۳/۲(. این رضیح تا دی ماه سال ۱۳۱۱ش. بر روی مزار 

امام قرار داشت.
رضیح مذکور با پیکربندی چوبین و شبکه های آهنین 
بود که روی بخشی از آن را با ورقۀ نقره پوشیده بودند. 
کتیبه هایــی بر آن حک شــده که به لحاظ محتوا و تاریخ 
مندرج بر روی آنها به دو بخش تقسیم می شوند: کتیبۀ اّول 
که طوالنی تر و قدیمی تر است، حاوی سورۀ انسان بوده 
و به صــورت یک  در میان، داخل ترنج های بزرگ و کوچک، 
کنار هم قرار گرفته و در انتهای آن تاریخ ۹۴۹ ه.ق درج 
شده است. کتیبۀ دوم به ابعاد ۶۲×۱۳/۶ سانتی مرت که منت 
آن به این صورت است: »به توفیق الهی و تأییدات حرضت 
رسالت پناهی و امئۀ معصومین صلوات الله علیهم اجمعین 
طهاسب بن اسمعیل الحسینی الصفوی به وضع این محّجر 
طال در موضع عرش اعتال موفّق و مؤیّد گردید. سنه ۹۵۷«. 
باتوّجه به تاریخ های ۹۴۹ و ۹۵۷ مشــّخص می گردد، بین 
زمان ســاخت و نصب رضیح، فاصله ای هشت ساله وجود 
داشــته، که دلیل آن شاید آشفتگی احوال خراسان و حملۀ 

ازبک ها در آن ایّام بوده باشد. 
بر دور این رضیح به متامی سورۀ مبارکۀ »هل اتی« را به 
خط ثلث کتیبه کرده اند)کاویانیان، ۳۸؛ اعتادالســلطنه، 
۴۱۳/۲(. به این صورت که میان ترنج ها و رسترنج ها را به 
گــودی یک عرض جو خالی کرده  و صفحۀ طال به اندازۀ 
ترنج و رسترنج به ضخامت یک عرض جو ســاخته مشبّک 
کــرده خط ثلث پنج دانگ با اســلیمی های خیلی ظریف 
درآورده، آن وقت قالبی در آن میان نصــب کرده اند و 
سورۀ »هل اتی« را از پیش روی رضیح باالی قفل رشوع 
کرده در ترنج و رسترنج ها به ترتیب نوشــته تا در پایین 
پای مبارک متام شــده است )اعتادالسلطنه، ۴۱۳/۲(. این 
رضیح به جهت اینکه چوب های وســط آن که نقره ها بر 
آن قائم بوده پوســیده بود در دی مــاه ۱۳۱۱ برچیده و 
نقره های آن به انضام بقیۀ نقره هایی که از قنادیل و غیر 
موجود بود تبدیل به قرص نقرۀ خالص گردید که مجموعاً 
۶۲۴۴۶ مثقال بود. پاکروان، نایب التّولیۀ وقت، نقره های 
آن را به همراه طالهای صندوق مطّهر و ... ، به بانک 
ملّی فروخت و در سال ۱۳۱۸ ش. از بهای آن، امالک درگز 

برای آستان قدس خریداری شد)کاویانیان، ۴۰(. ورقه های 
کتیبه های این رضیح اینک در موزۀ آستان قدس نگهداری 

می شود)صمدی، ۱۹،۲۲(. 

صندوق طالی شاه عّباسی: 
در سال ۱۰۲۲ ه.ق شاه عبّاس صفوی صندوق قدیمی 
را برداشــت و صندوقی جدید بر روی مزار امام گذاشت. 
ارکان و اجزای این صنــدوق از چوب فوفل بود و دور 
آن کتیبه هایی از ورقه های طال به خط ثلث و نســتعلیق 
علیرضا عبّاسی نصب شد. این کتیبه ها از بهرتین منونه های 
خوشنویسی و فلزکاری دورۀ صفویه و اکنون در موزۀ 
آســتان قدس محفوظ است. نام وی به عنوان کاتب، شاه 
عبّاس به عنوان تقدیم کننده و مستعلی زرگر به عنوان 
حّکاک و فلزکار در این کتیبه ها دیده می شــود)مؤمتن، ۶۱؛ 
کاویانیان، ۳۶؛ مستوفی، ۱۰۲؛ کشــمیری، ۹۸(. در زمان 
نیابت تولیت محّمد ولی خان اسدی )۱۳۰۵-۱۳۱۴ ش( 
قرار شــد که صندوق مزبور در محفظه ای شیشه ای جای 
داده شود، اّما هنگام کار، صندوق به علّت پوسیدگی از 
هم پاشید. صفحه های زّرین و پاره ای از چوب های آن در 
۸ آذر ۱۳۱۱ش. درون صندوق هایی آهنی الک و مهر شده، 
در داخل رضیح جای می گیرند که وزن طالهای آن ۲۷۳۷۸ 
مثقال و ۱۲ نخود بود )مؤمتن ۶۵و۸۶-۹۰(. این طالها در 
روزگار نیابت تولیت فتح اللــه پاکروان به بانک ملّی ایران، 
در تهران، منتقل می گردد )۱۳۱۶ ش(. دو ســال بعد به جز 
کتیبه های علیرضا عبّاســی، از محّل بقیۀ طالها و نقره های 
آن، از سوی آستان قدس، چندین پارچه زمین کشاورزی در 
درگــز خریداری )عطــاردی، ۶۹/۱-۷۰، کاویانیان، ۳۸ و ۳۹؛ 
مؤمتن ۹۳ و ۹۴؛ عطاردی ۷۰( و کتیبه ها نیز در زمان تولیت 
نارص اعتادی و در ســال ۱۳۲۵ش دوباره به آستان قدس 
بازگردانده شــد )سازمان اسناد ملّی، سند ۲۷۶/۳۷/۱۰-۲۴۰ 
و ۲۴۰-۲۷۶/۳۷/۱۸؛ ســازمان کتابخانه ها...، سند ۵۳۲۰۶، 

آستان قدس رضوی، ۶۲؛ مؤمتن، ۶۶(

کتیبه های طالی محّجر شاه تهاسبی – موزۀ مرکزی آستان قدس رضوی



رضیح فوالدی شاه عّباسی: 
رضیحی است از پوالد به شکل مکعب دارای ابعاد ۴/۳۸ مرت 
طول، ۲/۹۲ مرت عرض و ۲ مرت ارتفاع که بسیار ساده بی هیچ 
آذین و آرایه ای اســت. بنا به اظهار مستوفی این رضیح 
فوالدی از آثار شــاه عبّاس اّول صفوی اســت )مستوفی، 
۱۰۲(. عبدالکریم کشمیری از آن به »رضیح کالن از فوالد 
جوهردار« تعبیر کرده و اضافه می مناید که مبلغ خطیری 
رصف آن شــده و اگر احیاناً از نقرۀ خالص می ســاختند، 
زر کم تر به خرج می آمد و رضیح دوم که اندرون رضیح 
فوالد اســت، از طالی بی غش است و رضیح سومین را 
که قرب مبارک در آن واقع است از صندل ســاخته اند 
)عبدالکریم کشــمیری، ۹۸(. بنابراین سخن کسانی که آن 
را از ســاخته های روزگار فرمانروایی فتحعلی شاه )۱۲۱۲-

۱۲۵۰ ق( می دانند اشــتباه اســت )مؤمتن، ۸۸؛ کاویانیان، 
۴۲(. این غلط شاید از آنجا ناشی شده باشد که در سال 
۱۲۳۳ فتحعلی شاه به شکرانۀ پیروزی بر فتح الله خان - 
وزیر محّمد افغان - دری جواهر نشان را به آستانه اهدا 
کرد )اعتاد السلطنه، ۴۱۲/۲( و آن را بر پایین پای رضیح 
مذکور کار گذاشتند )مدرس رضوی، ۲۰۲(. این در، هیچ 
ورودی به درون رضیح نداشت و تنها آذینی بر رضیح 
سادۀ پوالدین به شار می رفت. طال و جواهرات این در 
را، محّمدحسن خان ساالر در سال ۱۲۶۴ ه.ق برای تأمین 
هزینه های قشون خود برداشت و سّکه زد ولی پس از 
ورود حسام الســلطنه به مشــهد، نامربده در سال ۱۲۶۹ 
مخارج در مزبور را متحّمل شــد و دستور ساخت مجّدد 
آن را داد )سند: ۴۲۹۷۶؛ بسطامی، ۵۲؛ مؤمتن، ۶۸؛ مبرشی 
۱۱۹(. عــالوه بر اینها از رضیح مبارک و هدایای درون آن 
از هان ابتدای فتح خراسان توّسط شاه عبّاس به بعد 
در اسناد آستان قدس نام برده شده است )اسناد ۳۲۳۶۵؛ 

۳۲۶۱۲؛ ۳۵۲۹۱، ۳۷۵۸۱(. 

رضیح مذکور در سال ۱۳۳۸ ش تعویض و به جایش رضیح 
شیر و شکر نصب گردید. مشّخصات رضیح مذکور که 
اکنون در موزۀ آستان قدس نگهداری می شود به قرار ذیل 

اســت: سقف رضیح فوالدی از چوب به صورت شیروانی 
و مزیّن به ورقه های طــال بوده و یک طوق طالی مرّصع 
در وسط و دو قبّۀ جواهرنشان در طرفین آن قرار داشته 
اســت. در اضالع رضیح نیز چهار قبّه نصب بوده است 
)اعتــاد الســلطنه، مبرشی، ۱۱۷(. در حال حارض تنها 
چهار شمعدان فوالدی چهار شاخه با قبّه ای در وسط 
بر گوشــه های باالی رضیح نصب اســت )پیایش(. شاید 
چهار شمعدان مذکور هان چهار عدد اللۀ نقره باشد که 
در سال ۱۲۸۶ه.ق برای زوایای رضیح ساخته شده است 
)سند: ۴۰۵۲۸(. در سندی به ســال ۱۳۱۳ ش درخواستی 
برای تعمیر و اصالح الله ها و چهار شاخه های فوق رضیح 
ثبت شده است )سند: ۹۹۰۸۰(. در رمضان ۱۳۱۶ ه.ق نیز 
شــمعدان های نقرۀ فوق رضیح مطّهر تعمیر شده است 
)سند ۲۹۹۱۵(. همچنین سندی دال بر صورت هزینه هایی 
کــه رصف نقره کاری قرب رضیح مطّهر در ماه جادی االّول 
سال ۱۲۶۰ ه.ق شده موجود است )سند: ۱۲۵۷۳(. در 
سال ۱۳۰۵ ه.ق نیز مکاتبه ای با حاجی تحویلدار جهت 
بازدید رس طوق هایی به چهار گوشۀ رضیح مطّهر که از 
جنس مس و برنج بوده، جهت هزینه و مخارج تبدیل آنها 
به طال به اتّفاق سلطان اساعیل خان دیلمی و زرگرباشی 
شده است )سند: ۶۳۸۷۲(. اسناد دیگری نیز درخصوص 
رضیح مذکور باقی مانده که به قرار ذیل است: از عرص 
صفوی سندی بدون تاریخ باقی است که وجوهی از 
هندوســتان جهت ساخت و تعمیر رضیح مطّهر رسیده 
است )سند: ۵۳۹۳۲(. از سال ۱۱۵۳ اسناد هزینه های 
لوازم جهت تعمیر رضیح موجود اســت )سند: ۹۳۴۳۷( و 
در سندی هزینه های روزانۀ ساخت تخت های دور رضیح 
مطّهر در ماه های ربیع االّول، ربیع الثانی و جادی االّول به 
ســال ۱۲۶۰ه.ق و نیز در ماه صفر سال ۱۲۸۸ه.ق ثبت 
گردیده است )اسناد: ۱۲۵۷۳؛ ۱۲۶۹۲؛ ۱۲۷۳۱(. همچنین 
در سال های ۱۲۸۶ه.ق )سند: ۴۰۵۵۵(، ۱۲۹۲ه.ق 
)سند: ۱۲۸۰۷(، ۱۲۹۹ه.ق  )سند: ۱۲۸۹۵(، ۱۳۱۵ه.ق 
)سند: ۴۲۰۱۶(، ۱۳۱۶ه.ق )سند: ۱۳۱۸۷(؛ ۱۳۳۲ه.ق 
)سند: ۲۹۹۱۳(، ۱۳۳۳ه.ق )۲۹۹۶۰( اسنادی در خصوص 
تعمیرات رضیح مطّهر موجود است. اضافه می شود که در 
سال ۱۲۹۳ه.ق کوکب السلطنه دخرت ظل السلطان مقداری 
جواهرات جهت رضیح مطّهر پیشــکش کرده است )سند: 

.)۶۲۱۶۸

رضیح فوالدی شــاه عبّاسی که در سال ۱۳۳۸ ش. با رضیح شیر و شکر 

تعویض شد.

بخشی از مشبّک فوالدی و تزیینات باالی رضیح شاه عبّاسی



رضیح مرّصع نادری)نگین نشان(: 
بین رضیح )محّجر( شــاه تهاسبی و رضیح فوالدی شاه 
عبّاســی، رضیح مکلّل پوالدی نادری وجود داشته است. 
این رضیح را نادر جهت قرب خود ترتیب داده بود و در 
زمان ســلطنت علی شاه افشار به صالح دید و اظهار و 
خواهش سید محّمد میرزا )شاه سلیان دوم( وقف مرقد 
مطّهر امام رضا)ع( شد، ولی نصب نگردید تا اینکه در روز 
پنجم صفر سال ۱۱۶۳ هـ . ق که سید محّمد میرزا )شاه 
سلیان دوم( بر تخت نشست، ضمن زیارت مرقد امام 
رضا)ع( دســتور وقف و نصب رضیح را داد و استادان، 
ایــن رضیح را کوچک کرده در جوف رضیح اّول که از 
آهن جوهردار بود،  جا داده و رضیح نقره کوب طهاسب 
در جوف رضیح نادر قرار گرفت )هاشــم میرزا، ۱۱۴، رک: 
مرعشی، ۱۱۹(. الزم به یادآوری است که سید محّمد در 
هنگام جلوس علی شــاه افشــار )۲۷ جاد الثانی ۱۱۶۰( 
متولّی آســتان قدس بود و علی شاه او را در مقام تولیت 
ابقا کرد )گلســتانه، ۱۸(. نکته ای که در اینجا قابل توّجه 
است این که بر رس در این رضیح نوشته شده: »نیازمند 
رحمت ایزد مستعان و تراب اقدام زّوار این آستان مالیک 
پاسبان ]سبط[ سلطان نادر شاهرخ شاه الحسینی املوسوی 
الّصفوی بهادرخان به وقف و نصب این رضیح و قبّه های 
مرّصع چهار گوشــۀ رضیح مقّدس مبارک موفّق گردید 
)سند ۱۱۶۰هـ . ق(«. که تناقضی در وقف و نصب رضیح 
توّسط سیدمحّمد متولّی و شاهرخ مشاهده می گردد. از 
آنجایی که پس از قتل نادر ســید محّمد متولّی به حایت 
از علی شاه پرداخت و متولّی آستان قدس بود، در سمت 
خود ابقا گردید و نیز در سال ۱۱۶۳ه.ق آن را نصب 
کرد لذا تقاضا و وقف و نصب آن بر روی مزار امام 
بعید به نظر منی رســد، عالوه بر اینها در سال ۱۱۶۰ه.ق 
هنوز علی شــاه و برادرش ابراهیم شاه حاکم ایران بودند. 
هر چند شاهرخ در این زمان در مشــهد بود ولی امرای 
خراسان با شنیدن خرب شکست و کور شــدن علی شاه 
توّسط ابراهیم شاه برادرش،  شاهرخ میرزا، نوادۀ نادر را در 
۸ شوال ۱۱۶۱ه.ق به حکومت برداشتند. ولی سید محّمد 
بر شــاهرخ پیروز و آنچنان که آمد در ۵ صفر ۱۱۶۳ه.ق 
به حکومت رســیده اّما سلطنت سیدمحّمد بیش از چهل 
روز طول نکشید و در یازدهم ربیع الثانی ۱۱۶۳ه.ق دوباره 
شاهرخ به سلطنت رسید )مرعشی، خلیل، ۱۳۱، ۱۴۰(. این 
نکته را نباید از نظر دور داشــت که گزارش وقف و نصب 
رضیح توّســط محّمد هاشم و خلیل مرعشی، پرس و نوادۀ 
سیدمحّمد )شاه سلیان ثانی( گزارش شده است، شاید 
این ها خواســته اند که افتخار نصب رضیح نادر بر روی قرب 
مطّهر امام رضا)ع( را به نام پدر و پدر بزرگ خود ثبت کنند. 
از طرف دیگر چون شاهرخ بعد از سیدمحّمد حاکم شده 
است و قدرت در دست او بوده، بعید به نظر منی رسد که 

کتیبۀ رضیح به دستور او تغییر پیدا کرده باشد.

اعتاد السلطنه نوشته که در هر گوشۀ این رضیح چهار 
دانه یاقوت و یک دانه زمرّد نصب است که دانه ها در 
ورق طالی ضخیمی نصب شــده مثل نگین دان انگشرت و 
آن را بــر روی فوالد رضیح نصب کرده اند به طوری که 
طال از دور منایان اســت )اعتاد السلطنه، ۴۱۳/۲(. در 
طرف راست باالی سطور کتیبۀ درب آن نوشته شده »یا 
قاضی الحاجات« و زیر آن »یا مفتح االبواب«. در طرف چپ 
باالی خط نوشــته شده »کتیبه« زیر آن »محّمد رضائی« 
)مهران، ۱۳(. در سال ۱۳۱۱ ش که اسدی نایب التولیه 
گزارش آن را به دربار داده، نوشته که چهار قبّۀ مرّصع 
فعالً وجود ندارد و معلوم نیست در چه دوره ای از 
میان رفته اســت. او همچنین بیان کرده که نگین های آن 
قسمت به مرور از میان رفته و قسمتی هم که باقی است 
می منایاند که از اصل نگین های مهّمی نبوده و سنگ بدل 
است )مؤمتن، ۶۱(. این رضیح در طول چهار دهانه و نیم 
و در عرض سه دهانه و نیم شبکۀ فوالدی دارد و حدود 
سه هزار و دویست و شصت قبّه به آن نصب شده که 
در قبّه ها نگین یاقوت و زمرّد کوچک نصب اســت و به 
نظر می رسد که به میزان سیزده هزار یاقوت و سه هزار و 
دویست زمرّد داشته باشد ولی بر اثر مرور زمان قسمتی از 
نگین ها ریخته و از بین رفته است و تعداد موجود شمرده 
نشده اســت )مهران، ۱۴(. این رضیح دارای سقف نبوده 
است و میرزا سعیدخان در ایّام تولیت خود )۱۲۹۰ تا 
۱۲۹۷( شبکه های مس مطاّل برای حفظ جواهرات رضیح، 
بین این رضیح و رضیح اّول نصب کرد )اعتاد الســلطنه، 
۴۱۳/۲(. این رضیح در سال ۱۳۱۱ش هنگام برچیده شدن 
رضیح شاه تهاسبی و صندوق عبّاسی بهسازی و دگر باره 
کار گذاشــته شد )مؤمتن، ۶۱(. در سال ۱۳۳۸ش، با توّجه 
به این که این رضیح وقف خاص مضجع امام رضا)ع( 
اســت، هنگام تعویض رضیح شاه عبّاسی باشیر و شکر و 
همچنین در ســال ۱۳۷۹ش و تعویض رضیح شیر و شکر 
با رضیح سیمین و زّرین، رضیح نادری بر جای خود ماند. 
توضیح اینکه در ســال ۱۳۳۸ش چون رضیح شیر و شکر 

رضیح مکلّل نادرشاهی بعد از برداشنت رضیح شیر و شکر – ۱۳۷۹ ش.



مرتفع تر از رضیح فوالدی شــاه عبّاســی بود، برای آن که 
کتیبۀ رضیح نادری از شبکۀ رضیح شــیر و شکر منایان 
نباشد، پایۀ رضیح نادری بر قطعات چوب در داخل قرار 
داده شد تا در صورتی که عریضه یا نذری بین دو رضیح 
قرار گیرد با ســهولت به کف رضیح رسازیر و منتقل گردد 
و نیز به سهولت بتوان آن را غبار روبی منود )مهران، ۱۴(. 
در سال ۱۳۷۹ش این رضیح کوتاه و بدون سقف و به 
رنگ قهوه ای در روضۀ منّوره قابل رؤیت بود. در کتیبۀ 
وقف نامۀ این رضیح چون کلمۀ وقف به نصب آمده بود 
با محدودیت رشعی روبه رو شده، مشکالتی فّنی ایجاد 
منوده در جریان تعریض رضیح ســیمین و زّرین در این 
ســال فضایی در زیر روضۀ منّوره احداث و رضیح نادری 

به قسمت زیرین روضه منتقل و نصب گردید. 

رضیح شیر و شکر)ملّمع به طال و نقره(: 
در سال ۱۳۱۱ش محّمد ولی خان اسدی، نایب التولیۀ وقت در 
گزارشــی به دربار آورده که »نظر به این که عقیده و نظریۀ 
آقایان علا و عموم اهالی بر طبق موازین رشعیّه بر این است 
که چون رضیح و صندوق طالکوبی که برداشــته شده، وقف 
مخصوص قرب مقّدس حرضت ثامن الحجج علیه الّسالم بوده، 
طال و نقرۀ حاصل از آنها به مرصف ساختان رضیحی مجّدد 
به طور شیر و شکر از طال و نقره ]...[ نصب گردد و دو رضیح 
فوالدی و مرّصع که رضورتی نخواهد داشــت، برداشته شود« 

)مؤمتن، ۶۴(.
در جواب نامۀ اسدی از دربار، دستور ساخنت رضیح شیر و شکر 
تصویب و مقرّر می گردد که نقشه و صورت برآورد مخارج آن 
قبالً تهیه و ارسال گردد که پس از تصویب، اجازۀ اقدام صادر 
شود. همچنین در این نامه آمده که قطعاتی از طالی صندوق 
شاه عبّاسی دارای خطوط و منقورات قدیمه است و لزوم حفظ 
آن آثار صنعتی را در موزۀ آســتان قدس خاطر نشان کرده و 
معلوم کنند که مصارف رضیح جدید بدون رصف قطعات 
تاریخی از نقره و طالی صندوق تأمین شــود )هان ۶۴(. اّما 
ساخت رضیح جدید در زمان پهلوی اوّل به رسانجام نرسید. در 
سال ۱۳۳۰ش سیدجالل تهرانی نایب التولیه دستور تهیۀ نقشۀ 
رضیح جدید را صادر کرد، ولی ایشان استعفا داده و نایب التولیۀ 
بعدی، علی معتمدی در این مورد اقدامی نکرد، رسانجام در 
زمان نیابت تولیت دکرت سید فخرالّدین شادمان )۱۳۳۸-۱۳۳۴ 

ش( صورت عمل به خود گرفت )کاویانیان، ۴۲(.
قرارداد ســاخت رضیح مذکور در ۱۷ تیر سال ۱۳۳۶ ش با سید 
ابوالحسن حافظیان و حاج محّمد تقی ذوفن اصفهانی بسته 
شد)ســند: ۴۳۳۵؛  مهران، ۴( و طبق تعّهدی که در هفت ماده 
منودند، قرار شــد که این عمل را انجام داده، رضیح را با تقبّل 
باقی مصالح و مخارج آن آماده منایند. از آستانه مقدار دویست 
و چهل هزار مثقال نقرۀ عیار۹۰ یک بار و هشت هزار و 
چهار صد مثقال نقره بار دیگر )در ســال ۱۳۳۸( و هزار مثقال 
طالی ناب که تبدیل به میزان تقریبی هزار و چهار صد مثقال 
طالی ۱۸عیار یک تن مفرغ شد، تحویل استادان مذکور گردید. 
نقشه ای که مهندس طاهرزاده بهزاد تهیه کرده بود مورد پسند 
واقع نشد. استاد ذوفن، از مشاهده مرشفه عراق بازدید کرد و 

در نتیجه نقشه ای جامع تهیه گردید )مهران، ۴(.

کتیبۀ رضیح نادرشــاهی– موزۀ مرکزی آستان قدس رضوی به قسمت 

زیرین روضه منتقل و نصب گردید.

منای کلی رضیح شیر و شکر - ۱۳۷۸ش.جواهرات مرّصع رضیح نادری.



حافظیان و ذوفن نیز برای تأمین مخارج رضیح از مردم و 
ارگان ها دعوت به مساعدت مالی کردند و در نتیجه وجوه 
طال و نقره آالت دریافت منودند و اســامی این اشخاص و 
ارگان ها نیز در سندی آمده است )اسناد ۶۸۴۷۲؛ ۷۲۹۸۹؛ 
۷۶۸۸۹( و به این منظور طــال و نقره جات متفرّقۀ خزانۀ 
آستان قدس نیز ذوب شد )اسناد: ۸۷۹۹۸؛ ۹۱۹۰۶(. جهت 
ساختان رضیح مقّدس استادان قلمزن زبردستی را از 
اصفهان استخدام منوده به مشهد آوردند؛ از جمله استاد 
باقر جهان بخش و اســتاد رضا کمیلی و استاد عطاءالله 
اعظمی. رساچۀ فوق آب انبار صحن نو را به محل ساخت 
رضیح اختصاص داده و با کمک مادی شیعه های ایران 
و پاکستان و هندوستان و سایر شیعه های جهان و زّوار 
و مجاورین مشــهد و خّدام متمّکن رضیح ساخته شد 
)کاویانیــان، ۴۳؛ مهــران، ۱۳(. در ۲۵ دی ماه ۱۳۳۸ش / 
۱۷ رجب ۱۳۷۹ه.ق رضیح آماده شد و در روز چهارشنبه 
۲۹ دی ماه هان سال نایب التولیه دعوتی از علا و 
استاندار خراسان و بزرگان و رجال و نامه نگاران مشهد 
به عمل آورد و در ساعت ۴ بعد ظهر برنامه ای در تاالر 
ترشیفات تنظیم گردید و از دربار دستور نصب رضیح تا 
نیمۀ شعبان صادر شد. در طول ۱۷ روز رضیح فوالدی 
اّول تغییر یافت و سنگ های پای رضیح با بتون آغشته به 
گالب نصب گردید و کف رضیح ترمیم و چهارچوبۀ رضیح 
جدید و بعداً روکش ها و قاب ها و سقف آن یکی پس از 
دیگر نصب شد و در ساعت پنج و نیم بعدازظهر روز 
چهاردهــم شــعبان ۱۳۷۹ه.ق/ ۲۲ بهمن ۱۳۳۸ش محّمد 
مهران، نایب التّولیه، درب حرم را به روی زایران باز کرد 

)مهران، ۵(.

این رضیح به شکل مکعب و دارای ارتفاع سه مرت و 
شــصت سانتی مرت بوده، طول آن در پیش روی و پشت 
رس چهار مرت و پنج سانتی مرت و عرض رضیح باالی رس 

و پایین سه مرت و شش سانتی مرت اســت. مصالحی که 
به کار برده شده عبارت است از: نقره با عیار نود به 
استثنای سلمی های زیر گلدان لبۀ رضیح که به علّت لزوم 
اســتحکام آن عیار کمرتی دارد در حدود سیصد و سی و 
هشت هزار و چهار صد هشتاد و هشت مثقال )۳۳۸۴۸۸ 
مثقال( که دویست و چهل و هشت هزار و چهارصد 
و دوازده مثقال )۲۴۸۴۱۲ مثقال( آن را آستان قدس از 
موجودی خزانه و بقیه را مردم تقدیــم منوده اند. هفت 
هــزار و پنجاه و دو مثقــال و ده نخود )۷۰۵۲/۱۰( طالی 
۱۸عیار که حدود یکهزار و چهارصــد )۱۴۰۰( مثقال آن 
را )یکهزار مثقال طالی ناب( آســتان قدس از موجودی 
خزانه داده و بقیه را شــیعیان تقدیم کرده اند. در ساخت 
رضیــح از یک تن مفرغ و دو تن آهن از کالفه و میخ و 
پیچ و مهره، همچنین چوب گردوی خشک بسیار قدیمی 
به میزان سه تن - پس از برش بیش از دو تن آن در 
اسکلت رضیح به کار رفته -استفاده شده که اهدایی حاج 
آقا حســین ملک خراسانی است )مهران، ۹-۸؛ مؤمتن، ۶۹؛ 
کاویانیان، ۴۳(. این رضیح دارای ۱۴ دهانه به نام چهارده 
معصــوم بوده که ضلع طرف باال رس و پایین پای مبارک 
)ضلع غربی و رشقی( هر یک سه دهانه، ضلع پیش رو 
و پشت مبارک )ضلع جنوبی و شالی( هر یک چهار 

دهانه دارد.

پایه ها، ستون ها، کتیبه ها و آنچه که از نقره ساخته شده 
با نقش های مختلف و به طرزی ماهرانه قلم زنی شده 
اســت. بین هر دو زاویه از پنجره های رضیح مقّدس یک 
صفحۀ بیضی از طال مجموعاً هجده عدد، هر یک به 
وزن پنجاه مثقال نصب و در شانزده عدد از آنها احادیث 
معترب وارده در باب فضیلت زیارت حرضت ثامن الحجج 
علیه الّسالم از عیون اخبارالرضا و جامع االخبار و از شیخ 
طوسی نقل و به خط نسخ به قلم شیخ احمد زنجانی 
مرقوم و گراور شــده که جمع همۀ آنها است و سطور 
مندرجه از طال را روشن می سازد. در قطعۀ هجدهم، 
در پاییــن پای مبارک این عبارت به خط نســتعلیق ذکر 
شده اســت: »توفیق ساختان و نصب این رضیح مطّهر 
در عهد سلطنت شاهنشاه محّمدرضا شاه پهلوی ظله الله 

رضیح شیر وشکر– بخشی از تزیینات

رضیح شیر وشکر– بخشی از تزیینات



ملکه حاصل شد، سند ۱۳۷۹«. بر روی هر یک از 
دهانه های رضیح مقّدس از پیش روی مبارک، اسمی از 
اسای چهارده معصوم علیه الّسالم بر صفحه ای از طال 
به خط ثلث به قلم شــیخ احمد زنجانی معصومی نوشته 
شده،اطراف این چهارده صفحه، فیروزه نشان شده و در 
کلیشۀ جداگانه از نظر عکس برداری پهلوی هم قرار داده 
شــده است. در باالی کتیبه های بیضوی بر صفحاتی از 
نقره با برجستگی یک سانتیمرت به خط ثلث به قلم شیخ 
احمد زنجانی معصومی سورۀ مبارکۀ »هل اتی« از قرآن 
مجید نوشته شده است. در چهار گوشۀ رضیح، چهار 
خوشۀ انگور از طال نصب شده که وزن مجموع این چهار 
خوشه ۱۲۵۰ مثقال است. صفحاتی از طال )۱۸عیار( به 
وزن چهار هزار مثقال بر روی آن ســورۀ مبارکۀ »یس« 
به خط ثلث به قلم آقای فضائلی اصفهانی دورادور بر 
لبۀ رضیح مقّدس نصب گردید. فوق کتیبه سورۀ مبارکۀ 
»یس« بر لبۀ رضیح مطّهر چهل و چهار برک از نقرۀ 
ملّمــع فیابین چهل و چهار گلدان ملّمع به طال و در 
مظاهــر هر یک از آنها صفحه ای مدّور و محّدب ایجاد و 
بر هر یک اسمی از اساء الحسنی نوشته شده و زمینۀ 
صفحات مزبور میناکاری الجوردی و گل های رنگارنگی در 
آن منّقش است که خطوط برجستۀ آن را آب طال داده اند 
و این اسا به خط ثلث و به قلم شــیخ احمد زنجانی 
معصومی است و چهل و چهار اسم است که دوازده 
اســم دیگر از حروف اّول آن به دســت می آید، بنابراین 
مجموعاً پنجاه و شش اسم از اســاء الحسنی می باشد. 
ســقف رضیح مقّدس روی آن با قطعاتی از نقره که آب 
طال به آن داده اند پوشانده شده و منتهی الیه آن در 
اطراف سقف به صورت محّدب به کلک هایی درشت و 
برآمده زینت یافته و چهار کتیبه به خط ثلث به قلم 

محّمد رضوان، کتیبه نویس آستان قدس، در وسط چهار 
طرف سقف رضیح مبارک بر روی صفحاتی از نقرۀ مطاّل 

نصب شده است.

سقف رضیح از داخل با رنگ روغن سفید و آبی )ایرانی(  
آراســته شده و در اطراف آن سورۀ »نور« به خط ثلث 
)ســفید زمینۀ الجوردی( و در هان کتیبه هان آیه به 
خط کوفی طالیی نوشته شده و در وسط این عبارت ذکر 
گردیده اســت: »و لله االســاء الحسنی فادعوه بها« فیا 
بین کتیبۀ »نور« و عبارت فوق، در یــک کتیبه چهل و 
چهار اسم خدا و در درون آن پنجاه و شش نام دیگر خدا 
که مجموعاً یکصد اسم از اساء الله می باشد ذکر است و 
در این اســاء الله دو رمز موجود است که به طریق ذیل 
استخراج می شود: اوالً کتیبۀ چهل و چهار اسمی که از 
»االّول« رشوع و به »الصابر« ختم می شود. هر گاه حرف 
اّول هر یک از آن اســا را بر ردیف یکدیگر بنویسند و 
نظیرۀ ابجدی هر حرف را در زیر حروف ســطری تشکیل 
دهند تاریخ نصب رضیح مقّدس بدین رشح به دست می 
آید: سنه غ ش ع ط )۱۳۷۹( هجری بسعی سید ابوالحسن 
حافظیان فراهم و نصب شد. ثانیاً نسبت پنجاه و شش 
اســم کتیبۀ دوم که از »الصادق« رشوع و به »الهادی« 
ختم می شود. هر گاه حروف اّول این اسا را بنویسند و 
مکّررات آن را حذف منایند این عبارت به دست می آید: 
»رصاط علی حق منسکه« در داخل سقف رضیح چهار 
مرصاع زیر ثبت و نقش است که از مرصاع چهارم آن ماده 

تاریخ ۱۳۷۹ ه.ق به دست می آید:
هاتفی وصف این رضیح بگفت  

عجز الصانعون عن صفتک
بهر تاریخ ُدّر معنی سفت  

ما عرفنک حق معرفتک
در اینجا رمز دیگری نهفته است و آن تطبیق حساب 
جمــل مرصاع دوم با عبارت »لعنت اللــه علی املنافقین« 
است که هر دو ۱۰۸۸ می شود و این از ابتکارات آقای 
سیدابوالحســن حافظیان است. در اطراف سقف رضیح 
مطّهر دوازده بیت نقش شده که آن را نیز آقای حافظیان 
رسوده است. پشت شبکه های قائم رضیح، صفحاتی از 
فلز نصب شده که قسمت تحتانی آن صاف و قسمت 
فوقانی آن مشبّک است. منظور از این کار جلوگیری از 
تجاوز و دست اندازی و تکان دادن گوی های شبکه هاست 
)مهران ۱۲-۸ رک: مؤمتن ۷۲-۶۸؛ کاویانیان، ۴۵-۴۳(. نام 
حاجی محّمد تقی ذوفن در ذیل کتیبه ای از نقره در پایین 
به رشح زیر نوشــته شده است: »در زمان نیابت تولیت 
آقــای محّمد مهران، این رضیح نقره و طال در مّدت دو 
سال و نیم به سعی و اهتام ســید ابوالحسن حافظیان 
ســاخته و در نیمۀ شعبان ۱۳۷۹ هجری قمری نصب شد. 
سازنده حاجی محّمد تقی ذوفن اصفهانی« )مهران، ۱۳(.

رضیح شیر و شکر – یکی از قبّه های فیروزه نشان



براساس اسناد باقی مانده پس از نصب رضیح مذکور، 
تعمیراتی بدین ترتیب روی آن انجام گرفت: در سال 
۱۳۴۵ ش ابوالحسن حافظیان چهار قبّۀ طالیی اهدا کرد 
و در چهار گوشــۀ فوقانی رضیح مطّهر نصب شد )سند: 
۶۹۵۳۶(. همچنین در همین ســال تعمیراتی در ستون های 
اطراف رضیح انجام شده است )سند، ۸۸۰۹۲(. در سال 
۱۳۴۶ش پایه های رضیح مطّهر با پوشش نقره توّسط 
محّمد صدیق زاده زرگر تعمیر شــده است )اسناد: ۵۵۷۶، 
۸۹۴۶۷(. در همین سال درخصوص نصب دو عدد روکش 
نقره جهت دو پایۀ فرعی باالی رس رضیح وقفی آقای 
مهدی فتوحی توّسط آقای مکرم دری مکاتباتی بوده است 
)سند: ۷۶۹۸۴(. در همین سال سندی از جمع آوری و ذوب 
نقره جهت ساخت پایه های رضیح به پیان کاری محّمد 

تقی ذوفن در دسرتس است )سند: ۸۷۹۴۸(.
با گذشت بیش از ۴۰ ســال از نصب رضیح شیر و شکر 
و فرسودگی و سست شدن پایه ها و ساختار رضیح و 
ساییدگی شبکه های اطراف، همچنین انفجار در عاشورای 
حسینی سال ۱۳۷۳ شمسی در ضلع باالرس رضیح مبارک 
موجب ایجاد شکست در ســنگ مضجع رشیف و معوج 
شــدن رضیح فوالدی داخل و نیز رضیح شیر و شکر شد 
و تعویض آن را ناگزیر ساخت. با پیشنهاد تولیت معظم 
آستان قدس، آیت الله واعظ طبسی و موافقت رهرب 
معظم انقالب، مطالعات و بررسی های مقّدماتی آغاز و 
حدود پنج سال وقت رصف ســاخت آن شد و حاصل آن 
شــاهکاری بود که اکنون در روضۀ منّورۀ رضوی شاهد آن 
هستیم. با نصب رضیح جدید، رضیح شیر و شکر در موزۀ 

آستان قدس قرار گرفت. 
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