
رحل های موزۀ آستان قدس رضوی 
نشانه هایی از برگزاری مراسم آیینی قرائت قرآن کریم 

درحرم مطهر امام رضا علیه الّسالم

چکیده:

 قرآن، کتاب آسامنی مسلامنان، همیشه در جوامع اسالمی گرامی  داشته شده و به عنوان 

ی ایفا کرده است. توّجه مسلامنان به این کالم الهی موجب  محور زندگی آنان نقش مهّمّ

شــده در کنار کاربرد تعالیم آن در زندگی شان زیباترین و ظریف ترین جلوه های روحی 

خود را در هرنهای مرتبط با قرآن متمرکز ســازند. توّجه به نگارش قرآن و تکامل خط و 

خوشنویســی، در سایۀ کتابت آن، خلق آرایه های تزیینی و ایجاد جلوه های ویژه برای 

برجســته ساخنت پیام های الهی، قرائت آهنگین با نوایی روح افزا که از جان حافظان و 

قاریان برمی خیزد، همه حاکی از ارتباط معنوی انسان با کالم الهی است.

اهّمیت نگه دارِی قرآن و پرهیز از قرار دادن کتاب آسامنی مسلامنان بر زمین، منجر به 

خلق یک اثر هرنی بی نظیر و هوشمندانه به نام رحل در جوامع اسالمی شده است. از 

این روست که هرنمندی، کتیبه شعری بدین مضمون بر یک رحل می نگارد:

جای قرآن ز قدر بر رحل است                                     دوستدار کالم حق اهل است

بررسی و مطالعۀ مجموعه ای ارزشمند از انواع رحل در موزه و خزانۀ آستان قدس رضوی، 

نشــان می دهد این ابزار به دلیل هم جواری با قرآن و کتاب در فرهنگ ایرانی و اسالمی 

از ارزش معنوی ویژه ای برخوردار شده است. این آثار نه تنها با شیوه های متداول هرنی 

در هر دورۀ تاریخی آراســته شده بلکه آرایش و مصالح به کار رفته در آن نشان از محل 

خلق اثر دارد. 

این پژوهش با بررسی میدانی ویژگی های ظاهری و هرنی رحل های موجود در موزه 

و مطالعۀ کتیبه های نقش شده بر آن ها، همچنین منابع و اسناد موجود در ارتباط با 

رحل ها انجام گرفته و نشان دهندۀ حضور مسلامنان از رسارس رسزمین های اسالمی در 

حرم امام رضا علیه الّسالم و وقف این آثار برای استفاده در هنگام قرائت قرآن کریم 

است. این آثار به شیوه های معرق، منبت و خاتم کاری، فلزکوبی و نقاشی، تذهیب و 

الکی و آینه کاری تزیین شده اند و انواع کتیبه های نقش شده برآن شامل کتیبۀ وقف، نام 

سازنده، بانی، واقف و تاریخ ساخت یا وقف اثر است.

کلیدواژه ها: رحل، قرآن کریم، عاج کاری، معرق، منبت و موزۀ آستان قدس رضوی.
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مقّدمه
یکی از آیین های مهم در حرم مطهر تالوت قرآن کریم 

است. این آیین ارزشمند با ســابقه ای کهن، موجب شده 

قدیمی ترین تاریخ وقف نیز بر یک نسخه قرآن خطی ثبت 

شود. این قرآن که در تاریخ 327 هجری کتابت شده، توّسط 

کشواد بن امالس در تاریخ 329 هجری وقف روضۀ منّوره 

شده است.۱ محّمد کاظم امام در مشهد طوس2 به نقل از 

یکی از متولیان آســتانه به نام ابونرص املقری می نویسد: 

»یک تن از شــیعیان و مخلصین آل البیت به مشهد طوس 

رفت و شب در مشهد مبارک به قصد عبادت مباند و خادم 

آســتانه شب هنگام َدِر روضۀ مبارکه را از بیرون بر روی او 

ببســت و به خانۀ خود در نوغان رفت و او می گوید من 

مشغول عبادت شدم و در باالی رس مبارک ابوالحسن علی 

بن موسی)ع( به تالوت قرآن مشغول شدم...«. فضل الله بن 

روزبهان در مهامن نامۀ بخارا در مورد قرآن خواندن حّفاظ 

در مرقد مشهد می نویسد: چون قرآن خواندن در پایین قرب 

مکروه است حّفاظ باید بیرون قرآن بخوانند.3 

ایجاد رواق دارالحّفاظ و حضور حّفاظ قرآن کریم در 

حرم مطهر، وجود اصطالحات »صدرالقراء«، »سلطان القراء« 

و »صدرالحّفاظ« در اسناد دورۀ صفوی،۴ همچنین 

موقوفه هایی که برای تالوت قرآن در طی سده های گذشته 

تعیین می شــده، تأکیدی بر اهّمیت این آیین است. محّمد 

کاظم امام در مورد بنای دارالحّفاظ می نویسد: »از قدیم 

حّفاظ قرآن در این مکان رحل های گرانبهای نفیس گذاشته 

و به تالوت قرآن می پرداخته اند. قرائت قــرآن در هامن 

عهدی که حرضت در این مکان رشیف مدفون شد معمول 

و دایر گردیده است. « وی همچنین می نویسد پیش از بنای 

دارالحّفاظ و دیگر رواق هــای اطراف مرقد مطهر، معموالً 

مؤمنان در داخل روضۀ مبارکه و در گرداگرد مرقد مطهر به 

تالوت قرآن می پرداخته اند و برای همین منظور نسخه هایی 

از قرآن توّســط افراد وقف می شده که در حال حارض جزو 

ذخایر موزه است.۵ کاویانیان در شمس الشموس از دایرۀ 

حّفاظ و قاریان قرآن مجید در تشکیالت اداری نام می برد، 

همچنین محل قرائت قرآن توّسط حّفاظ را ابتدا در صّفۀ شاه 

طهامسبی و صّفۀ باالرس مبارک جلو پنجره نقره و از ۱32۱ 

خورشــیدی در رواق پس پشت دارالشکر و بعداً در زاویۀ 
جنوبی بین مســجد باالرس و پیش روی مبارک می نویسد.۶ 

مؤمتن درباره قرائت قرآن کریم در حرم مطهر می نویســد: 

»همه روزه اّول صبح و اّول شب عّده ای از قاریان قرآن 

)حّفاظ( که در آستان قدس موظف هستند در حرم مطهر 

تالوت قرآن می منایند و...2« بنا بر گفتۀ وی این مراسم آداب 

مخصوصی داشته است چنانکه خدام حرم تعدادی رحل 

و قرآن را از محل مخصوص نگهداری آن دســت به دست 

می آوردند و در جایگاه مخصوص می گذاردند سپس حّفاظ 

قرآن هر کدام یک جزو از قرآن را تالوت می کردند. پس از 

ختم تالوت قرآن و خطبه، مجّدداً خدام قرآن ها و رحل ها 

را با هامن ترشیفات برمی گرداندند. قرائت قرآن به جز 

روزهای معمول، از اّول ماه مبارک رمضان تا آخر آن و در 

مراسم  خاص نیز مانند نیمۀ اّول ماه محرم، شب شهادت 

امام حسین علیه الّسالم و شب رحلت امام رضا علیه الّسالم 

انجام می گرفته و پس از آن مجلس سوگواری و ذکر مصیبت 

در حرم مطهر برگزار می شده است.

 وقف قرآن نیز در طی سده های گذشته تا عرص حارض 

همچنان ادامه یافته و موجب جمع آوری منونه های منحرص 

به فردی از نسخه های خطِی قرآن در آستان قدس رضوی 

شده است. از جمله می توان به مجموعۀ بی نظیر قرآن های 

نوشــته شــده بر پوست که در دورۀ صفوی وقف شده و 

وقف نامۀ آن نیز توّسط شیخ بهایی نوشته شده، اشاره کرد. 

مطالعۀ وقف نامه های قرآن ها نشان می دهد که بسیاری از 

مسلامنان عرض ارادت خود را به مرقد مطهر هشتمین امام 

معصوم با وقف نسخه های قرآن نشان داده اند. )تصویر دو(

بررسی وقف نامه های دورۀ صفوی و اسناد موجود در 

آرشــیو مدیریت اسناد و مطبوعات نشان دهندۀ اختصاص 

موقوفاتی برای حّفاظ قرآن است. در وقف نامۀ سلطان 

سلیامن صفوی به تاریخ ۱097ق. در مورد حّفاظ رس قبور 

و در وقف نامۀ شــاهرخ شــاه در مورد حّفاظ و فرّاش قرب 

تصویر یک: قرآن وقف شده در تاریخ 329 هجری

تصویر دو: سند شامرۀ ۴2۱38 )موضوع: وقف قرآن(



شاه طهامسب ثانی همچنین وقف نامۀ نادر قلی خان در 
سال ۱۱۴۵ق. به تعیین مبلغی برای حّفاظ قرآن اشاره دارد.8 

امروزه وجود بیش از ۱7000 نســخۀ خطــی قرآن کامل و 

جزوات قرآن که به مرور از طریق ســّنت حســنۀ وقف و 

همچنین خریداری به گنجینۀ نســخ خطی افزوده شده و 

جزو میراث گرانبهای این آســتان مقّدس شناخته می شود، 

آستان قدس رضوی را نه تنها از نظر مذهبی بلکه از نظر 

تاریخی و هرنی، در جهان شاخص می سازد.

رحل های حرم مطهر در موزۀ آستان قدس رضوی
رحل در لغت به معنای وسیله ای که کتاب را بر روی 

آن می گشوده اند آمده است؛ اّما در ادبیّات غنی ایرانی گاه 
به عنوان استعاره از »ابروی خوبان« نیز به کار رفته است.9 

مطالعۀ تاریخ هرن در دورۀ اسالمی نشان می دهد نزدیک به 

هزار سال است که رحل برای قرار دادن کتاب و به خصوص 

قرآن در هنگام مطالعه و قرائت آن اســتفاده می شود. در 

متون ادبی و تاریخی کهن ایرانی که مربوط به قرن پنجم 

و ششم هجری است، از رحل به عنوان ابزاری برای گذاردن 

قران و کتاب نام برده شده است.۱0 قدیمی ترین رحل 

تاریخ دار موجود در مجموعه های هرن اسالمی که با تکنیک 

منبت کاری به خطوط و نقوش زیبایی آراسته شده مربوط 

به قرن هشــتم هجری و دارای تاریخ 7۶۱ هجری اســت. 

این رحل توّسط زین)؟( حسن سلیامن اصفهانی، از جنس 

چوب ســاخته و با نقوش گیاهی و کتیبه هایی به خط ثلث 

که بسیار زیبا و محکم نقر شده اند، منبت کاری شده است. 

در حال حارض این اثر در موزۀ مرتوپولینت )نیویورک(، بخش 

هرن اسالمی به منایش در آمده است.۱۱ )تصویر سه.(

رحل ها استند یا پایه ای هستند که از جنس چوب، سنگ 

و انواع دیگر ســاخته و به طور چلیپا شکل به هم متّصل 

می شــوند. برخی از آنها یکپارچه اند و برخی به وسیلۀ لوال و 

بست هایی به یکدیگر متّصل می شوند. برخی ساده و انواعی 

با تکنیک های تزیینی مانند منبت، خاتم، معرق، مشــبک ، 

نقاشی، نقاشــی الکی با طرح های تزیینی گیاهی و هندسی 

آراسته شده اند، همچنین استفاده از کتیبه هایی که حاوی منت 

آیات و احادیث، ماده تاریخ و نام سازنده، سفارش دهنده و 

واقف هستند در برخی از رحل ها با تزیینات آن توأم شده 

است. طراحی هوشیارانۀ هرنمندان ایرانی در ساخت رحل 

با هدف کاهش فشار وزن کتاب بر عطف آن و قرار گرفنت 

کتاب یا قرآن برای مطالعۀ بهرت در فاصلۀ مطلوبی از چشم، 

نشان دهندۀ تفّکر صحیح ایشان برای ساخت ابزاری مناسب 

نیازهای رفاهی انسان و همچنین حفاظت از آثار بوده است.

در خزانه آستان قدس مجموعه ای از رحل های نفیس 

شامل رحل با روکش طال ، میناکاری، الکی روغنی، خاتم 

 کاری، منبت و مشبک و معرق کاری و سنگ یشم حفاظت 

و نگهداری می شــود که برخی از آن ها بر روی صندوق 

قرب مطهر امام رضا علیه السالم نیز قرار داشته اند. اما در 

این جا به معرفی مجموعه رحل هایی پرداخته ایم که به 

علت اســتفاده مکرر )بخصوص در کتابخانه مبارک( آسیب 

دیــده ولی به علت حرمت و ارزش فرهنگی آن )بجز ارزش 

تاریخی( همچنان در البالی قفسه های کتب خطی محفوظ 

مانده اند تا در فرصتی مغتنم مرمت و پاکسازی و بازسازی 

شوند و جایگاه خاص خود را در کنار سایر آثار نفیس حفظ 

منایند. این مجموعه که در حال حارض در موزۀ آستان قدس 

رضوی نگهداری می شوند اما به منایش درنیامده اند، حداقل 

از پانصد سال گذشته تا سدۀ اخیر در حرم مطهر مورد 

استفاده قرار می گرفته است. به مرور زمان این رحل ها از 

آن جهت که آســیب دیده بودند، همچنین به عنوان آثار 

تاریخی و ارزشمند و دارای تقّدس، جمع آوری و نگه داری 

شده اند. مطالعه این آثار نشــان می دهد که قدیمی  ترین 

رحل تاریخ دار مربوط به دورۀ صفوی است. با وجود اینکه 

بیشرت این رحل ها دارای یک شکل کلّی و از دو لت تشکیل 

شــده اند اّما از نظر طرح تزیینات و تکنیک ساخت بسیار 

متنّوع و زیبا هستند. تکنیک های تزیینی به کار رفته در 

ســاخت این رحل ها شامل: منبت۱2، معرق۱3، میناکاری۱۴، 

خاتم کاری۱۵ و مشبک کاری۱۶ اســت که در برخی با نقوش 

تزیینی گیاهی نیز نقاشی و برخی مّذهب و الک کاری۱7 

شده اند.

مصالح به کار رفته در این رحل ها چوب، استخوان، عاج، 

صدف و آیینه اســت و در برخی از آن ها مفتول های فلزی 

نیز برای اجرای تزیینات مورد اســتفاده قرار گرفته است. 

تکنیک و مصالح ســاخت آنها نشان می دهد برخی از این 

رحل ها ساخت شبه قارۀ هند و پاکســتان است و توّسط 

زائران و مؤمنان که از گوشه و کنار جهان برای زیارت مرقد 

مطهر حرضت رضا علیه الّســالم به این وادی مقّدس سفر 

کرده اند، اهدا و نذر شده است. امروزه این میراث تاریخی 

ارزشــمند در اختیار ما قرار گرفته و شایسته است تا برای 

آشنایی کارشناسان و هرنمندان برخی از آنها به طور اجاملی 

معرّفی شود. 

تصویر سه: رحل چوبی با تاریخ 7۶۱ هجری، موزۀ 

مرتوپولینت

تصویر چهار: رحل شــامره۱72، چوبی منبت و 

معرق کاری



رحل چوبی منبت و معرق کاری
این رحل چوبی با تکنیک منبت و معرق کاری به شامرۀ 

اموالی ۱72 از دو لت به ابعاد ۶۱/۵× ۱9س.م. ساخته شده 

و لبۀ باالیی آن با طرح ترنج مشبک و تزیین گردیده است. 

بر سطح خارجی هر لت سه کتیبه در قاب های شش 

ضلعی منبت شده که حاوی اشعاری در مدح رحل که کالم 

خدا را برآن می نهند، کتیبۀ وقف و نام سفارش دهنده و ماده 

تاریخ آن است. منت کتیبۀ اشعار در یک قاب شش ضلعی منبت 

شده که در حاشیه و مرکز آن با ظرافت متام معرق کاری شده 

بوده و در حال حارض آثاری از آن مشهود است.

زهی عّز دولت که این چوب راست

کاهی که رام کالم خداست

عرشی که ظل رفعت او هست مستدام

در آرزوی کرسی مصحف بود مدام

منت کتیبه های وقف و نام سازنده و واقف و تاریخ اثر 

در دو قاب شش ضلعی کشیده به این رشح است: 

هذا الکرســی املُهدی الی عتبه العلیه املقدسه الرضویه 
علیه الوف التحف و التحیه۱8

من هدایا سلطان االمراء فی العامل عباس سلطان ابن حاجی 

اسوار املرحوم مد الله ظالل اقباله علی رؤس االیام عمل خواجه 

جان الالهجانی فی ربیع االول سنه خمسین و تسعامئه.

رحل خاتم و معرق کاری
این رحل به شامرۀ اموالی۱۶۴، از جنس چوب در دو 

لت مستطیل شکل با ابعاد 20×۵0س.م. با تکنیک خاتم 

و معرق کاری ساخته شده و با نقوش بسیار ظریف و 

استادانه ای آراسته شده است. متام سطوح داخل و خارج 

این رحل با نقوش هندسی شش و هشت ضلعی، ستاره ای 

شکل و زنجیره های تزیینی با طرحِ متداخل، خاتم کاری 

شــده و بر سطح خارجِی پایۀ رحل دو کتیبه داخل یک 

ترنج قلم دانی معرق کاری شده است. زمینۀ داخل ترنج 

با نقوش گیاهی به رنگ طالیی تذهیب شــده است. این 

تزیینات به مرور زمان آســیب دیده و ریخته است. بیت 

شعری در وصف قرار گرفنت قرآن بر رحل به خط نستعلیق 

در قاب های قلم دانی بر دو پارۀ رحل معرق کاری شــده که 

بر ارزش آن افزوده است.

منت کتیبۀ این رحل عبارت است از: 

جای قرآن ز قدر بر رحل است

دوستدار کالم حق اهل است

ب و معرق کاری  رحل چوبی مذهَّ
این رحل چوبی به شامرۀ ۱۶7 و با ابعاد ۱۶×3۶س.م. 

از چهار قطعۀ متّصل به هم با تکنیک معرق زمینه۱9 و 

نقوش مذّهب ساخته شده است. لبۀ باالیی هر لت با طرِح 

رسترنج های متداخل، مشبک و آراسته شده است. تزیینات 

داخل هر لت نقوش گل و برگ های ختایی اســت که با 

قلم زّرین نقش شــده و در سطوح خارجی به جز تزیینات 

مذّهب از تکنیک معرق کاری با ظرافت بسیار در نوارهای 

حاشــیۀ نقوش استفاده شده است. پایۀ این رحل با طرح 

محرابی با قوس های بسیار زیبا یا طرح نیم ترنج ساخته شده 

که لچکی ها و حاشیه های آن با نقوش گیاهی مذّهب تزیین 

گردیده و فواصل این دو، با نقوش زیگزاگی سیاه و سفید 

معرق کاری شده اســت. متأّسفانه به علّت آسیب هایی که 

در مــرور زمان دیده، برخی از این تزیینات ریخته و نقوش 

محو شده است.

رحل چوبی منقوش الکی روغنی20
این رحل چوبی به شامرۀ ۱7۵ با ابعاد ۱۶×۴0/۵س.م. 

از دو لت متّصل به یکدیگر ســاخته شده و با تکنیک الکی 

روغنی و با نقوش بسیار زیبای گل های همیشه بهار و نسرتن، 

به رنگ های قرمز، نارنجی، سبِز تیره و روشن و طالیی آراسته 

شــده است. لبۀ باالیی آن دارای تزیینات ترنجی و پایۀ آن با 

طرح محرابی ساخته شده است و متام سطح رحل پوشیده 

از نقوش گیاهی و تزیینی اســت. در حاشیۀ باالی لت های 

داخلی، کتیبه ای به این رشح نوشــته شده است: »به ترصف 

وقف داده شد این یک عدد لوح بجهه)به جهت( آستان قدس 

طمع کننده بلعنت خدا گرفتار شود«. این رحل به مرور زمان 

و کرثت استفاده آسیب دیده است.

تصویر شش: منایی از کتیبۀ رحل شامره ۱۶۴

تصویر هفت: رحل شامره ۱۶7، چوبی مذهب و 

معرق کاری



رحل چوبی منبت برجسته و منقوش
 این رحل چوبی به شامرۀ ۱۶۵ از دو لت به اندازۀ 

۵۱/۵×2۱/۵ س.م. ساخته شده و با لوالهای چوبی به هم 

متّصل شده است. سطح خارجی هر لت با نقوش زیبای 

اســلیمی، با تکنیک منبت برجسته و به رنگ های طالیی، 

قرمز، رسخ، سبز و الجوردی آراسته شده و نوارهای حاشیۀ 

آن با تزیینات هندسی خاتم کاری شده است. بر روی 

لوالهای آن نیز با نقش گل های ختایی نقاشــی شده که به 

مرور زمان برخی نقش ها از بین رفته اســت. حاشیۀ باالی 

هر لت با غنچه های ختایی مشــبک و منبت و نقاشی 

شــده تزیین گردیده اســت. داخل هر لت با نقوش تزیینی 

و هندسی، خاتم کاری و الک کاری شده است. استفادۀ مکّرر 

از این رحل و در طی زمان موجب آســیب های فیزیکی آن 

شده است.

رحل مشبک21منقوش و الکی روغنی
این رحل به شامرۀ ۱7۱ از دو لت به ابعاد ۶9×3۵ 

س.م. ســاخته شده و قسمت باالی رحل، نقوش اسلیمی با 

تزیینات الکی روغنی و نقوش هندسی با تزیینات مذّهب، 

به صورت مشــبک درون یک کادر مستطیل و حاشیۀ  گل 

و برگ های ســفید بر زمینۀ زیتونی است. باالی رحل به 

صورت کنگره ای برش خورده است. بر زمینۀ این کنگره ها 

و لوالی رحل، گل های مذّهب نقاشی کرده اند. قسمت پایۀ 

رحل، یک ردیف نقوش اســلیمی با تزیینات الکی روغنی و 

نقوش هندسی با تزیینات مذّهب، به صورت مشبک درون 

یک کادر مســتطیل است. پایین رحل یک طاق منای تزیینی 

)محرابی( با تزیینات گل و برگ های مذّهب برش خورده 

است و حاشیه ها  گل و برگ های سفید بر زمینۀ زیتونی 

است. صفحات باالی رحل)محل قرار گرفنت کتاب( با نقوش 

ب، به صورت مشبک درون  اسلیمی، هندسی و نقوش مذهَّ

یک کادر مستطیل، با تکنیک الکی تزیین شده است.

تصویر هشت: رحل شامر۱7۵، رحل الکی روغنی منقوش

تصویر نه: کتیبه وقف بر رحل شامره ۱7۵

تصویر ده: رحل شامره ۱۶۵،  رحل چوبی منبت برجسته و منقوش



رحل چوبی معرق برجسته
این رحل چوبی به شامرۀ اموالی۱7۶ و به ابعاد 2۴×۵0 

س.م. با تکنیک معرق برجســته و با اســتفاده از قطعات 

چوب و اســتخوان تزیین شده است. درقسمت باالی رحل، 

نقوش گیاهی از جنس استخوان برش خورده و در وسط 

درون یک قاب مستطیل شکل، روی زمینۀ آیینه و در 

حاشــیه ها روی زمینۀ چوبِی رحل، با میخ های مخصوصی 

نصب شــده و لبه های رحل با قطعات چوب و استخوان 

معرق کاری شده است.

قسمت پایۀ رحل، یک طاق منای تزیینی با روکش 

استخوان، برش خورده و درحاشیه ها نقوش گیاهی از جنس 

استخوان بر روی زمینۀ چوبِی رحل نصب شده است. 

در دو لــت داخل رحل، نقوش گیاهی از چوب برش 

خورده و در کادر وســط بر زمینۀ آیینه و در اطراف آن سه 

حاشیۀ ساده دیده می شود که کتیبۀ وقف آن در قاب های 

قلم دانی بر حاشیۀ باالیی نصب شده و به این رشح است: 

»تقدیمی عبد عاص فانی حاج میرزا احمد خان شــیبانی 

غفرالله ذنوبه« ؛ »بآستان قدس رضوی ارواح العاملین الفداء 

سنه ۱3۵0 «

سبک تزیینات و طرح نقوش این رحل نشان می دهد 

که این اثر احتامالً در هند یا پاکستان ساخته شده است. 

رحل چوبی معرق کاری شده با صدف
این رحل با شامرۀ اموالی۱78 و به ابعاد 7۶× 2۱/۵س.م. 

از دو لت ســاخته شده و سطح خارجی آن نقوش گیاهی و 

هندسی با تکنیک معرق برجسته، صدف کاری شده است. 

دو لت با لوالهایی که با قطعات صدف تزیین شده به هم 

متّصل شده اند. در قسمت باالی رحل نقوش گیاهی و در 

قســمت پایۀ رحل، نقوش هندسی درون یک کادر با دو 

تصویر یازده: رحل شامره ۱7۱، رحل مشبک و منقوش الکی

تصویر دوازده : رحل شامره۱7۶، رحل چوبی معرق برجسته

تصویر سیزده: منای رحل شامره ۱7۶ از پهلو



حاشیه قرار گرفته و با صدف، چوب و فلز معرق کاری شده 

اســت. هم چنین پایۀ رحل به شکل یک طاق منای تزیینی 

با شــبکه بندی لوزی شکل، معرق و صدف کاری شده است. 

سطح داخل رحل )محل قرارگیری کتاب( با نقش یک شاخه 

گل با برگ هایی از صدف و ســاقه هایی از فلِز روی تزیین 

شده است. در لبۀ سمت راست کتیبۀ وقف به این رشح 

نوشته شده است: »وقف آستانۀ مبارکه منود دکرت ابوالفتح 

خان نصیر بکوف ۱3۴0«

رحل چوبی معرق استخوان و عاج
این رحل چوبی به شــامرۀ۱80 از دو لت به ابعاد ۴۶× 

22/۵س.م. ســاخته شده که به هم لوال شده اند. قسمت 

باالی رحل، نقش یک بوته با چهار گل و برگ های بزرگ 

در وسط و گل های کوچک در زمینۀ اطراف آن از جنس 

استخوان بر زمینۀ چوبی آراسته و نصب شده است. اطراف 

آن با حاشیۀ زنجیره ایی از چوب و اســتخوان تزیین شده 

و در حاشــیۀ دیگر نقوش اسلیمی از عاج داخل قاب های 

قلم دانی با نقش گل های چهار پــر از چوب تیره )احتامال 

آبنوس یا فوفل(، با میخ های مخصوص معرق کاری شده 

است. قسمت پایۀ رحل، یک طاق منای تزیینی با نقش 

گل هایی از جنس اســتخوان بوده که روی زمینۀ چوب  

قهوه ای معرق کاری شده است.

رحل معرق صدف و منقوش با تزیین آیینه
این رحل به شامرۀ۱۶0 از دو لت به ابعاد 20×۵3 س.م. 

ســاخته شده و با قطعات آیینه و صدف معرق گردیده 

است. قسمت باالی رحل، آیینه با حاشیه دایره های کوچک 

و لوزی های ستاره ای شکل از صدف در کنار چوب های خود 

رنگ، با تکنیک معرق زمینه تزیین شده است. بر باالی رحل 

۱۶ گل کنگره ای برش خورده است. بر زمینۀ این کنگره ها 

و لوالی رحل، گل های قرمز بر زمینۀ زرد نقاشی کرده اند. 

قســمت پایۀ رحل، به صورت نیم ترنج با رسترنج 

برگشــته به داخل برش خورده و با قطعات مدّور صدف بر 

زمینۀ چوب معرق کاری شده است. کناره های نیم ترنج و 

کتیبه نویس رحل با آیینه تزیین شــده است. سه طرف هر 

لت با حاشیه ای معرق کاری شده با صدف تزیین شده است. 

دو لت داخلی)محل قــرار گرفنت کتاب( با قطعات آیینه و 

حاشیۀ معرق کاری شده با صدف تزیین شده است. 

تصویر چهارده و پانزده : منای رحل از روبه رو و پهلو

تصویر شانزده: رحل شامره ۱80

تصویر هفده: تصویر رحل شامرۀ ۱۶0 از رو به رو

تصویر هجده: منای رحل شامره ۱۶0 از پهلو



نتیجه گیری:
از جمله آثاری که از منظــر تاریخی، هرنی و اعتقادی 

بسیار ارزشمند و قابل توّجه است رحل  ها هستند. رحل ها 

از جمله صنایع دســتِی هرنی شمرده می شوند که معموالً 

ســطوح داخلی و خارجی آن زمینه ای مناسب برای بروز 

استعدادهای هرنی توّسط هرنمندان هر دوره و رسزمین 

خلق آن بوده اند. این ابزار به دلیل هم جواری با قرآن و 

کتاب در فرهنگ ایرانی و اســالمی از ارزش معنوی ویژه ای 

برخوردار شده اســت و نه تنها با شیوه های متداول هرنی 

در هر دورۀ تاریخی آراســته شده بلکه آرایش و مصالح آن 

تحت تأثیر محل خلق اثر نیز بوده است. از این  رو است 

که در رحل های موجود، انواع شیوه های تزیینی مرسوم در 

ایران و سایر کشورهای مسلامن مشاهده می شود. 

بررسی تزیینات و مطالعۀ کتیبه ها و اسناد موجود در 

ارتباط با این رحل ها نشان دهندۀ حضور مسلامنان از رسارس 

رسزمین های اســالمی در حرم امام رضا علیه الّسالم و وقف 

این آثار برای اســتفاده در هنگام قرائت قرآن کریم است. 

این آثار به شیوه های معرق، منبت و خاتم کاری، فلزکوبی و 

نقاشی، تذهیب و الکی و آینه کاری تزیینی شده اند و انواع 

کتیبه های نقش شــده شامل کتیبۀ وقف، نام سازنده، بانی، 

واقف و تاریخ ساخت یا وقف اثر بر آن مشاهده می شود.

آثار موجود در موزه و خزانۀ آســتان قدس از آن جهت 

که با هدفی مشّخص وقف و نذر یا برای استفاده در حرم 

مطهر ساخته شده اند با یکدیگر مرتبط هستند؛ از این رو 

مطالعۀ آنها رمزهای جالب توّجهی را برای پژوهشگران 

می گشاید که هریک به سهم خود در نوشنت برگ های تاریخ 

هرن این آســتان مقّدس دخیل هستند. برخی از این رحل ها 

همراه با قرآن و دیگر متعلّقات آن وقف شــده اند. از این 

رو در ارتباط با یکدیگر نیز قابل مطالعه و بررسی هستند. 
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می شود. ر.ک. قصابیان، ۱38۵، ص 98-93.
8- صورت و سواد وقفنامۀ کلیۀ امالک موقوفۀ آستان قدس رضوی که در 
ســال ۱273 در عهد نارصالدین شاه قاجار از روی طومار و دفاتر دیوانی 
استخراج شده، تصویر نسخۀ 2987 کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران صص 

۴3 و۴۵و ۴7 و ۱۱0 و قصابیان، ۱38۵، صص 9۱-88.
9- مصاحب جلد اّول، ۱38۱، ذیل واژۀ رحل، ص۱۵7۶.

۱0- در تاریخ بیهقی آمده است که: » قلم برداشت و با ما معامیی نهاد 
غریب و کتابی از رحل برگرفت و آن را بر پشت آن نبشت به خط خود 
به من داد.« ر.ک. ابوالفضل محّمد بن حسین بیهقی، ۱388، ص ۶9۶. و 
محّمد بن منّور در حکایت بونرص رشوانی از زبان وی می نویســد: » من 
این ساعت قرآن می خواندم، رحلی در پیش نهاده ، خوابی به من درآمد..« 

ر.ک. محّمدبن منّور میهنی،۱37۶، ص ۱33.
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۱2- منبت در لغتنامۀ دهخدا به معنی رویانیده شده، نقش های برجسته 
به شکل گیاه و گل و جز آن که بر روی چیزی نقش کنند.) لغتنامه 
دهخدا، جلد ۱3، ص۱90۵7( آثار منبت کاری بر منرب ها، درب های مساجد 
و رحل های قرآن انجام گرفته که با طرح های اســلیمی، گل و بوته تزیین 

شده اند.)جانستون، ۱37۶، ص7(
۱3- قرار گرفنت انواع چوب های خود رنــگ یا مواد و مصالح غیرچوبی 
مانند عاج، استخوان، صدف، روی، مس، برنج درکنار هم و به وجود آوردن 
طرحی مشّخص را معرق گویند. نقوش معرق چوب اگر هم سطح باشد، 
معرق زمینه و اگر برجسته باشد، معرق- منبت یا معرق برجسته نامیده 

می شود.
ریاضی در فرهنگ مصّور اصطالحات هرنایران، معرق را نوعی تزیین در 
هرنهای سّنتی ایران مانند کاشی کاری، چوب کاری، جلدسازی و.." نوشته 

است.)ر.ک. ریاضی، ۱37۵،ص۱98(
۱۴- میناکاری یا میناسازی هرنی است که سابقه ای در حدود پنج هزار 
ســال دارد و از صنایع دستی محسوب می شود. امروزه این هرن بیشرت بر 
روی مس انجام می شود ولی می توان بر روی طال و نقره نیز آن را به عمل 
آورد. طال تنها فلزی است که به هنگام ذوب شدن مینا اکسید منی شود از 
این رو امکان اجرای طرحی همراه با جزییات و با شباهت هر چه متام تر 
بر روی مینا را ایجاد می کند در حالی که میناهای مسین و نقره ای چنین 
کیفیتی را ندارند. شکل گیری مینا نیز از ترکیب اکسیدهای فلزات و چند 
گونه منک در مجاورت حرارت باال ســت که رنگ ها در طول زمان و بر 
اســاس دما به وجود می آیند. امروزه در ایران کانون تولید میناکاری شهر 



اصفهان و شــیراز بوده، استادان برجسته ای در تولید آثار مینا مشغول به 
فّعالیت هستند.) http://fa.wikipedia.org/wiki/( سابقۀ میناکاری در 
ایران به هزارۀ دوم قبل از میالد می رسد. دربارۀ هرن میناکاری پروفسور 
پوپ در کتاب بررسی هرن ایران می نویسد: میناکاری، هرن درخشان آتش 
و خاک است با رنگ های پخته و درخشان که سابقه اش به ۱۵00 ق.م 
می رسد و ظهور آن بر روی فلز در طول سدۀ ۶ تا ۴ ق.م و پس از سال 

۵00 ق.م مشاهده می شود)یاوری، ۱3۶۵: ۶9(.
۱۵ - طرح های گوناگون خاتم همواره به صورت اشکال منظم هندسی 
بوده اســت. این اشکال هندسی را با قرار دادن مثلث های کوچک در 
کنار هم نقش بندی می کنند. مثلث ها را از انواع چوب، اســتخوان و فلز 
می سازند. انواع چوب از مهم ترین مصالح خاتم سازی است که شامل 
چوب های عناب، نارنج، افرا، گردو، کیکم، تربیزی، شمشاد، آبنوس، فوفل 
و بتم است. انواع استخوان نیز به علت استحکام و رنگ سفید آن ها در 
ساخت خاتم به کار می روند که عبارتند از استخوان های شرت، اسب، گاو، 
همچنیــن عاج طبیعی فیل و عاج مصنوعی نیز در خاتم کاربرد زیادی 
دارد. برای استقامت خاتم و مراقبت از آن، از فلزات رنگی نیز استفاده 
می شود، روی و قلع در گذشته و نقره و آلومینیوم امروزه برای رنگ سفید 
و برنج برای رنگ زرد مورد استفاده قرار می گیرد)طهوری، ۱3۶۵: ۱۱و39( 

و)کوپور، ۱383: ۶9-۶8(.
۱۶ - چنانچه بر روی اثر چوبی، طرح هایی به گونۀ شبکه شبکه، سوراخ 
ســوراخ و شباک ایجاد شود هرن مشبک چوب پدید می آید. برای انجام 
کار مشبک، معموالً فضاهای منفی طرح، بریده و خارج می شود تا طرح 
اصلی به صورت مشبک به وجود آید)براتعلی، ۱387: ۱9۱(. طرح و نقشۀ 
مشــبک اغلب از طرح های اسلیمی، ختایی، خطوط و نقوش هندسی و 

انواع خطوط خوشنویسی انتخاب می شود)رهنورد، ۱380: ۴۱(.
۱7 - الکی روغنی یا پاپیه ماشه Papier Mache واژه ای فرانسوی به معنای 
کاغذ فرشده شده است. این اصطالح به اشیای مقوایی که با مینیاتور روی 
آن تزیین و با الک مخصوص پوشش یافته است اطالق می شود. در گذشته 
به این هرن، نقاشی الکی یا روغنی گفته می شد. در دایره املعارف هرن 
آمده: نقاشی الکی یا روغنی نوعی نقاشی آبرنگ بر روی اشیایی همچون 
قلم دان، جلدکتاب، قاب آیینه، رحل قرآن و جعبۀ آرایش اســت که سطح 
آنهــا را با قرشی ضخیم از روغن کامن )مخلوطی از روغن بزرک، روغن 
سندروس و روغن جال( می پوشانند. از این رو نقاشی الکی منودی هامنند 

نقاشی رنگ روغنی دارد)اسکندری، ۱38۱: ۱۴8(.
۱8 -- ترجمۀ منت از این قرار است: »این کرسی که هدیه شده جهت بارگاه 
مقّدس رضوی که بر او هزاران ســالم باد؛ از هدایای سلطان امیران عباس 
سلطان فرزند حاجی اسوار مرحوم خداوند سایه های اقبال او را گسرتده 

کند بر روزگار.«
۱9 - قــرار گرفنت انواع چوب های خود رنگ یا مواد و مصالح غیر چوبی 
مانند عاج، استخوان، صدف، روی، مس، برنج درکنار هم و به وجود آوردن 
طرحی مشخص را معرق گویند. نقوش معرق چوب اگر هم سطح باشد، 

معرق زمینه و اگر برجسته باشد، معرق- منبت نامیده می شود.
20 - الكی روغنی یا پاپیه ماشه Papier Mache واژه ای فرانسوی به معنای 
کاغذ فرشده شده است. این اصطالح به اشیای مقوایی که با مینیاتور روی 
آن تزیین و با الک مخصوص پوشش یافته است اطالق می شود. در گذشته 

به این هرن نقاشی الکی یا روغنی گفته می شد.
2۱ - کنده کاری روی چوب و عاج به طوری که این مواد را سوراخ کنند.

)ر.ک.مصاحب،۱38۱،ص 2777(، مشــبک کاری: پنجره پنجره یا چشمه 
چشــمه ســاخنت چیزی را. از هرنهای ظریف و دستی که بر چوب یا فلز 
نقش هایی مشبک پدید آورند.) ر.ک. لغتنامه دهخدا، ۱373، ص ۱8۴82، 

ذیل واژۀ مشبک کاری(
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