
رضیـح مطهـر یکـی از منادهـای بسـیار مهـم حرم رضوی اسـت 

کـه هـم از نظـر موقعیـت مکانـی آن بـر فـراز مـزار امـام و هم از 

حیـث هـری بـه عنـوان یـک صنعـت دسـتی فوق العـاده نفیـس، 

مـورد توجـه خـاص زائران و شـیفتگان حـرت رضا )ع( می باشـد. 

رضیح هـای مطهـر همـواره توسـط نام آورترین هرمنـدان طراحی، 

با همت رسشـناس ترین و تواناترین صنعتگـران و هرمندان فلزکار 

سـاخته و بـا اسـتفاده از بهرتیـن عنـارص، طرح هـا و نقـوش هری، 

آراسـته شـده کـه ایـن مهـم در آخریـن رضیـح منصـوب در سـال 

1379 ش. بـه بهرتیـن و عالی تریـن وجـه ممکـن متجلـی گردیـده 

اسـت. رضیحـی کـه توسـط هرمند شـهیر معـارص، اسـتاد محمود 

فرشـچیان طراحی و با تالش جمعی از هرمندان زبده اجرا گردید. 

اخیـراً مجموعه تصاویر این تعویض با عنـوان رضیح مهربانی برای 

مسـتند سـاخنت هرچـه بهرت رونـد اسـتقرار این شـاهکار عظیم در 

حـرم مطهـر و انعـکاس ظرایـف و دقایـق هـری آن منتـر شـد 

کـه خـود سـندی گرانبهـا از ایـن اقـدام مهـم به شـار می آیـد. به 

بهانـۀ انتشـار ایـن اثـر، یادداشـت کوتاهـی در معرفـی یک قطعه 

کوچـک مربـوط به یکـی از رضیح های تاریخی بـارگاه رضوی ارائه 

می گـردد. سـندی کـه به رغـم کوچکی و اختصـار مـنت آن، روایتگر 

یکی از برهه های حسـاس و پرماجرای حرم مطهر اسـت. این سـند 

نشـان می دهـد کـه گاه نفاسـت و ارزش بـاالی رضیح هـا، باعـث 

تحریـک طمع برخی حکام سسـت عنرص شـده و به جـای تالش در 

آبادانـی حـرم مطهـر، در برخـی تنگناهای دشـوار به ایـن آثار تنها 

به چشـم یک کاال و ثروت مادی نگریسـته و به آنها دسـت درازی 

کرده انـد؛ امـا اعتبـار و جایـگاه رفیـع مضجـع رشیف، باعث شـده 

بـا تغییـر رشایط، جانشـینان بعـدی در فاصله ای کوتـاه در رفع این 

آسـیب ها  بکوشند.
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در خزانـۀ مرکـزی آسـتان قـدس رضوی قطعـه کوچکی از 

چـوب بـه ابعـاد 27 در 9/3 در 3 س.م وجـود دارد که اطراف 

آن به صورت کام و زبانه درآمده و مشـخص اسـت قسـمتی 

از یـک مجموعـۀ بـه هـم پیوسـته و کالف شـده می باشـد. 

دریـک روی ایـن قطعـه کتیبـه ای در یازده سـطر مـورّب، به 

خـط نسـتعلیق تحریـری با این مضمون نگاشـته شـده: 

»هو

 یـا ارحـم من کل رحیم ارحمنی، یا علی ابن موسـی الرضا 

ادرکنـی، در غـره شـهر محـرم الحرام سـنۀ هزار و صـد و نود 

و نُـه نرصاللـه ابن شـاه  رخ ابن رضاقلی میرزا خلف نادرشـاه 

باغـوای جمعـی از شـیاطین انـس، رضیـح طالیی کـه قریب 

دویسـت سـال بـود کـه پادشـاهان صفـوی نصـب فرمـوده 

بودنـد، برداشـتند و در سـنه هـزار و دویسـت و دو در مـاه 

مبـارک رمضـان بـه سـعی نادرخانی که بـرادر ارشـد نرصالله 

میـرزا بود، بعد از فوت مشـارالیه، بـه رسکارداری نواب اقدام 

خـدام واالمقـام العبـد املذنـب االیثـم محمـد رحیـم بامتـام 

رسـید. اللهـم اغفرلـی و لوالـدی یوم یقوم الحسـاب«.

 در روی دیگـر قطعـه نوشـته شـده: »یا علی ابن موسـی 

الرضـا ادرکنی«. 

ایـن مـنت بـه وقایع سـال های فرتت بعـد از مرگ نادرشـاه 

اشـاره دارد. وقایعـی کـه در آن دسـت درازی های زیـادی بـه 

امـوال حـرم مطهـر رخ داد و رضیح هـای مطهـر نیـز از آن 

برکنـار منانـد، هاننـد چنـد غـارت و چپـاول دیگر کـه رشح 

آنهـا در یکـی از مقاالت پیشـین نریه آمده1و سـند حارض، 

شـاهدی بـر این ماجراهاسـت. 

نادرشـاه افشـار در سـال 1160 ق. به دسـت یاران خودش 

کشـته شـد و از این زمان تا حدود پنجاه سـال بعد، خراسـان 

و مشـهد در کشـمکش بازماندگان او و مدعیان دیگر دسـت 

بـه دسـت گشـت، حتـی آغامحمدخـان قاجار نتوانسـت در 

ابتـدا سـلطۀ قاجـار را در ایـن ناحیـه کامـل کنـد، تـا اینکـه 

رسانجام جانشـینش فتحعلی شـاه، در 1218 ق. توانسـت بر 

خراسـان و مشـهد چیره گردد. 

اسامی نقل شده در این کتیبه چند نفر از رجال مؤثر در 

رویدادهای این نیم قرن هستند. نادر شاه پیش از مرگ به 

فرزند بزرگش رضاقلی ظنین شد و او را نابینا کرد و اندکی بعد 

از قتل نادر، رضاقلی نیز کشته شد. شاهرخ فرزند رضاقلی و 

نوۀ نادرشاه است که در 1146 ق. به دنیا آمد و بعد از قتل 

نادر، توسط مدعیان دیگر سلطنت، در هان سال 1160 ق. 

کور شد؛ اما یک سال بعد در دعوای رقیبان، به شاهی برگزیده 

گشت. حکومت این سلطان نابینا، با فراز و فرودهای بسیار، تا 

1210 ق. و قدرت گرفنت قاجارها ادامه یافت. شاهرخ افشار 

خود نیز رضیحی را که به مرّصع نادرشاهی مشهور بود، در 

حرم مطهر نصب کرد. این سازه که در کتیبۀ آن نام شاهرخ 

و تاریخ 1160 ق. وجود دارد )رضیح مهربانی،1394: 77( در 

جریان آخرین تعویض رضیح  به طبقۀ زیرین بقعۀ مطهر 

منتقل گردید )هان، 1394: 76(. 

از حدود 1180 ق. دو فرزند شاهرخ به نام های نرصالله 

و نادر، که نبیره های نادرشاه به شار می آمدند، از کوری 

و ناتوانی پدرشان استفاده کرده، قدرت بیشرتی گرفتند، در 

حالی که میان این دو برادر نیز رقابت و کشمکش دامئی 

بود )سیدی، 1378: 271(. نرصالله که در این زمان اوج غرور 

میان  در  بود،  و شجاع  پهلوان  و هم  را می گذراند  جوانی 

اهالی مشهد و حتی امرای خراسان محبوب شد و توانست 

حملۀ مهم احمدشاه درّانی را دفع کند و اقتدار بیشرتی به 

دست آورد. به رغم این اقتدار، پدرش شاهرخ او را همچنان 

محدود می داشت و در نتیجه نرصالله به وسوسۀ سودجویان 

پیرامونش، به ترصف اموال حرم رضوی دست زد و مقداری 

طال و نقره از آب کردن قندیل ها، شمعدان ها و ظروف گرانبها 

به دست آورده، تبدیل به سکه کرد. او وعده داد آنگاه که 

سلطنت را از پدر به ارث بگیرد، »یک در دو، در عوض آن 

اشیایی که اسم وام برآنها نهاده اند« به آستان قدس برگرداند! 

)هان، 271، 276 و 277(.

 سپس میان دو برادر رقابت باال گرفت و در اثر آن، نرصالله 

میرزا به شیراز، نزد کریم خان زند گریخت و برادرش نادر 

میرزا از حدود 1187 ق. بر مشهد مسلط گشت و هان 

بی رسمی های برادرش را در مشهد و حرم مطهر تکرار کرد. 

وی حتی به طال و نقره و جواهرات و نفایس حرم مطهر 

بسنده نکرد و به خشت ها، میل و طوق طالی گنبد مطهر و 

درها و فرش های گران بهای آن نیز نظر داشت. 

هفـت سـال بعـد و بعـد از مـرگ کریـم خـان در شـیراز، 

نرصاللـه میـرزا دوبـاره از آن دیـار عـزم بازگشـت بـه مشـهد 

کـرد. شـهری کـه خـود گرفتـار درگیری هـای مختلـف بـود. 

نرصالله توانسـت در مقابله با برادرش نادر، قدرت را دسـت 

کـم از حـدود 1194 تا 1200 ق. در مشـهد به دسـت گیرد و 

بـرادرش را بـه هرات متـواری کند. این چند سـال وقت افول 

سـتارۀ دولـت نرصاللـه بود و منابع اشـاره دارند که حکومتی 

مفلوکانه داشـته و از آن شـجاعت و تهور پیشین چیزی مناند 

و در سـال 1200 ق. نیـز درگذشـت. با مـرگ او، برادرش نادر 

میـرزا بـه مشـهد بازگشـت و تـا ظهور اقتـدار فتحعلی شـاه 

قاجـار، بـا فـراز و فرودهایـی، بـه همراه پـدر در ایـن قلمرو 

حضور داشـت. در سـال 1218 ق. شـاه قاجار او را به انتقام 

جـدش، در تهـران کشـت. بدیـن ترتیـب، جانشـینان نـادر و 



سلسـلۀ افشـاریه از صحنۀ سیاسـی ایـران رخت بربسـتند و 

حکومـت قاجار در خراسـان تثبیت شـد.

کتیبـۀ کوتاهـی کـه روی این قطعه چوب نگاشـته شـده، 

دقیقـاً بـه دسـت درازی نرصاللـه بـه رضیح مطهر، یک سـال 

پیـش از مرگـش اشـاره می کنـد کـه این امـر با روایـات منابع 

مبنـی بر افـالس و نگون بختی دولـت وی در آخرین ماه های 

تسـلط بـر مشـهد تطبیـق دارد. همچنیـن ایـن کتیبـه بـه 

برگردانـدن رضیـح بـه جای خود توسـط نادرمیـرزا هم توجه 

دارد و ظاهـراً در همیـن زمـان بـر روی این قطعـه چوب که 

احتـاالً مربـوط بـه هان رضیح بوده، نوشـته شـده اسـت. 

زمانـی کـه خـوی غارتگری نادرمیـرزا کمرت شـده و با احتیاط 

بیشـرتی در زیـر سـایۀ حضـور پـدر در مشـهد اعـال قدرت 

می کنـد و احتـاالً بـا برگرداندن رضیـح به جای خـود، تالش 

دارد نـزد مـردم نظـر مسـاعدتری برای خـود ایجاد کنـد. این 

نتیجه گیری با تغییر سـجع مهرهای وی هـم همخوانی دارد. 

او کـه ابتـدا خود را »نادر عرص« می دانسـت، در این سـال ها 

در سـجع مهرش، عنوان فروتنانۀ »بنده شـاه دین« را برگزید.

»محمد رحیم« که تحریر کنندۀ این کتیبۀ کوتاه است، 

ق.   1180 حدود  اسناد  در  که  باشد  شخصی  هان  شاید 

به عنوان خادم کشیک چهارم از او نام برده شده )سازمان 

کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس، اسناد شاره 

36722 و 36724( و احتاالً در این زمان به مقام باالتری 

دست پیدا کرده بوده و در بازگرداندن رضیح مذکور به جای 

خود، نقش مؤثری داشته و به همین مناسبت، این یادداشت 

را در قطعات داخلی رضیح نگاشته باشد.

شاهان  که  عنوان رضیح طالیی  به  کتیبه  این  در  آنچه 

صفوی در دویست سال پیش از آن نصب کرده بودند، نام 

شاه طهاسبی  محجر  یا  هان رضیح  احتاالً  شده،  برده 

است که در بین صندوق چوبی و رضیح فوالدی شاه عباسی 

)مشهور به رضیح فتحعلی شاهی( قرار داشته است )ر. ک. 

نقدی، 1392: 9( و بعداً در زمان شاهرخ شاه افشار، رضیح 

نادرشاهی در بین آن و رضیح فوالدی قرار داده شد. 

رضیـح صفـوی پیکربنـدی چوبـی و شـبکه های آهنیـن 

داشـت و در دورۀ پهلـوی اول و هنـگام تعمیـرات 1311ش. 

بـه دلیـل پوسـیدگی شـدید قابـل تعمیـر و بازسـازی نبـود و 

بـه همـراه صندوق چوبـی برچیده شـد و اکنـون کتیبه های 

مشـبک طالیی بسـیار نفیسـی از آن، در موزۀ آسـتان قدس 

باقـی مانـده اسـت. اشـارۀ ایـن کتیبـه بـه »رضیـح طالیـی« 

ناشـی از طالهـای زیـادی اسـت کـه عـالوه بـر کتیبه هـای 

بدنـه و حتـی  زریـن، در  بـه صـورت ورقه هـای  مشـبک، 

شـیروانی سـقف ایـن رضیـح کوبیـده بودنـد و در کتابچـۀ 

موقوفـات آسـتان قـدس رضـوی متعلـق بـه 1285 ق. بـه آن 

اشـاره شـده اسـت )نقدی، 1393 و 1394: 74(. احتال دارد 

در هنـگام جمـع آوری بقایـای نیمه متالشـی رضیـح صفوی، 

ایـن قطعـه به جهت کتیبه دار بودن، حفظ شـده و در خزانه 

باقـی مانده باشـد.
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