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مقدمه
ساخت صندوق بر مزار مشاهیر و بزرگان دين ،سنتی است که پیشینه آن ،به روشنی
مشخص ییتختا اما قدرتگیری سخستخسههای شیعی چون آل بويه در ايران و گتترش
یفوذ آیان در خارج مرزها از عوامسی اسخخخت که می تواید بتخخختر زم را برای بور و بروز
تمايالت شخیعی از ممسه ساخت صندوق ها ،فراه کرد باشد .به اعتااد برخی ساخت و
یصخب صندوق قدمتی فراتر از ساخت ضري دارد و اين یمادها زمینه ساز ايااد یمادهای
بزرگتر و باشخخهو تر ه چون ضخخري ها بود اید ،اما اين شخخدن ضخخري میان زا ران و
صخخندوق سخخرب گرديد کمتر مشخخاهد و در یتیاه کمتر مورد بررسخخی و پروه قرار
گیرید.
بررسخخخی منابخ مصتسا تاريصی یشخخخان میدهد که از ادوار گذشخخخته تاکنون ،چندين
صخندوق بر مزار امام رضخا(ع) سخاخته و یصخب شد است .از برخی از صندوق ها و اشیا
مرترط با آن ها آثار و باايايی برمای ماید  ،اما از برخی ديگر مز اشخخار های کوتاهی در
بعضخی منابخ ،مرنی بر موموديت آنها در دور ای خاص ،یشایهای ديگر در دست ییتت.
پیرامون پیشخخینه صخخندوقهای مرقد رضخخوی ،اعالعات متخخته و گريصته ای ومود دارد.
بیشخخخترين اعالعات در اين زمینه در برخی آثار مرترط با تاريخ آسخخختان قدو ه چون،
تاريخ آستان قدو ،اثر عسی مؤتمن ،شمس الشموو ،تألیا ا تشام کاوياییان و زیدگایی
ضخخرت امام عسی بن موسخخی الرضخخا ،اثر عمادزاد به چشخخ می خورد ،اخیرا ییز در دو
پروه با عنوان «بررسخخی صخخندوق ها و ضخخري های قديمی رضخخوی» و « شخخاههارهای
هنری آسختان قدو ضخري پوش ها و صندوق پوش» اعالعات مديدی ارا ه شد استا
اما اين بررسخی ها مشرو ،،مامخ و کامن ییتت .بنابراين ضروری به یرر میرسد پیشینه
صندوق ها در بارگا رضوی به عنوان ساز هايی با ارزش هنری ،تاريصی و مذهری با تهیه
بر تمامی اسخخناد و شخخواهد مومود ،اع از منابخ کتابصایهای ،منابخ آرشخخیوی (مهتوو و
تصويری) مورد بررسی قرار گرفته و به زوايای مصتسا آن ه چون ،پیشینه ساخت اولین
صخندوق ،خصوصیات و ويرگیهای صندوقها ،عوامن و باییان ساخت صندوقها ،وضعیت
صندوقها در ادوار مصتسا تا زمان تعويض ،موقوفات صندوق ،پوش های خاص صندوق
و واقفان و اهداکنندگان آن پرداخته شخخخود تا به اين وسخخخیسه پیشخخخینهای مامخ از اين
یمادهای ارزشخمند که عرصخه بور و تاسی هنر هنرمندان متسمان و شیعه است ،فراه
گردد.
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مفهوم صندوق و انواع آن
تَرَنگو ،خاشهدان ،قتمی معره که پول ،لراو ،یان و غیر در آن گذارید ،يصدان فسزی
يا چوبین به فسز پوشید  ،تابوت ،مهعری چوبین يا خات که بر روی قرر امام يا امامزاد يا
بعضخی بزرگان قرار دهند و گرداگرد آن آيات و يا اشخعار یويتخند ،تعاريا مصتسفی است
که از صندوق ارا ه شد است (دهصدا ،ذين واژ صندوق).
صخندوقها در ادوار تاريصی مصتسا و مهانهای متفاوت از یرر منس ،شهن اهری و
تهنیک ساخت با ه فرق داشته اید .از آن مايی که هرصندوق ایحصارا برای فرد خاصی
ساخته میشد  ،لزوما شرايط خاصی در آن رعايت میگرديد که معمو در د کتیره و
مضمون آن بود است.
صخخندوقها از یرر منس عموما از چوو (چوو سخخاج) ،0گاهی از سخخنو و در مواردی از
کاشخخی سخخاخته می شخخدید .بص اعر صخخندوقهای مراقد مصتسا که در ال اضخخر
مومود اسخت و يا ذکری از آنها در کتاوها و سخفریامهها شد  ،از چوو ساخته شد اید.
در اين صخندوقها شاخههای متعدد هنرهای چوو یریر خات  ،منرت ،مشرک ،گر چینی
به چشخ میخورد .از یمویههای یفیس اين یوع صندوق ،می توان به صندوق مرقد مطبر
امام مواد(ع) ،صخندوق مرقد امام موسخی کا (ع) ،صندوق ضرت عردالعری تنی و
صندوق شیخ صفیالدين در اردبین اشار کرد (دای  .)74 :0911 ،برای صندوقهای سنگی
میتوان صخندوق مرقد امام رضا(ع) را شاهد ماال آورد که از سنو مرمر سرز ریگی برای
تبیه آن استفاد شد است و از یمویهی صندوق های کاشی ییز می توان از صندوق مزار
ضرت فاعمه معصومه (و) در ق ياد کرد که از کاشیچینی برای ساخت ببر گرفته
شد است (همو.)30 ،

دالیل ساخت و کاربرد صندوق
در مزارات متخخسمایان (مرقد پیامرران) و بیشخختر در مرقد بزرگان شخخیعه مان امامان،
امامزاد ها ،عسما ،شخبدا و بعضخا مزار پادشاهان برای مشص کردن دود مارر و ايااد
اختالف سخط بین مارر و زمین و برای اينکه اين با آوردن قرر شخخهن کوهان شتر يا
 .1ساج :درخت بلندی است که در هندوستان میروید و چوبش سیاه رنگ است .از این چوب برای ساخت اثاثیه
استفاده میشود .ر.ک :دهخدا ،ذیل واژه ساج.
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پشخت ماهی پیدا یهند و مصخداق تتخويه قرار داشخته باشد 0،معمو محفرهای به شهن
مهعب متخختطین به عول و عرو و ارتفاع متفاوت که میایگین عول  1/51سخخایتیمتر،
عرو  0/15سایتیمتر و ارتفاع 0/51سایتیمتر باشد ،به روی قرر قرار میدهند تا به اين
وسیسه مزاراين افراد ازسايرين متمايزو به را تی قابن مشاهد باشد(دای .)77 79 :0911 ،
از اين د ين که بگذري سخخاخت و یصخخب صخخخندوقها از باورهای اعتاادی و دينی افراد
یشخخخأت میگیرد .از منرر بتخخخیخاری پیخامرران ،امخامان و امامزادگان از چنان مايگاهی
برخوردارید که پس از وفات ییز بايد مورد تهري و ا ترام قرار گیرید تا ياد و خاعر آنها
فظ شخد و به فراموشخی سدرد یشود .در اين میان وسايسی چون صندوق ،ضمن آنکه
در اهر مدفن افراد را از سخايرين متمايز و برمتته می کند ،سرب تومه بیشتر مردم به
پیشخوايان دينیشان شد و در پی آن مومرات فظ و گتترش سیر و روش آیان را در
میان مردم فراه می کند .بررسخیها یشخان میدهد که استفاد و کاربرد صندوقها یوعا
برای قرور پیامرران ،امام و امامزادگان بود اسخت ،اما در برخی موارد مشاهد میشود که
از اين یمادها برای مشاهیر و بزرگان ییز استفاد شد است (همو 74 ،خ .)71

صندوقهای مرقد امام رضا(ع)
سهوت منابخ در قرن سوم و ییمه اول قرن چبارم هاری سرب شد اعالعات دقیق و
روشخنی از چگویگی مدفن امام رضا(ع) در اين دور ومود یداشته باشد .اما پس از آن در
برخی منابخ اشخارات مصتصخری صخورت گرفته که یشان دهند وضعیت بارگا رضوی در
ییمه دوم قرن چبارم اسخت .چنایهه صخا ب کتاو صور ا رو در توصیفی کوتا آورد
 .1در این خصوووا اهل سوونت ،خصوووا وان وهابیان به دییی از ابیالهیاج به نقل از امیرمؤمنان علی(ع) اسووتناد
میکنند که ایشووان به ابیالهیاج فرمودند ،ترا به سوووی کاری برانزی ک که ایام ر خدا مرا بر ن برانزیخت .تصووویری را
ترک مکن مزر اینکه ن را محو کنی و نه ق ری را ،مزر اینکه ن را مسووواوی و برابر کنی .ال ته این دیز از دو ن ر
محل ایراد اسوت .از ن ر دللت ربیی به مقصود ن ندارد و از ن ر وثو اشخاای که این دیز را روایت کردهاند نی
مورد اتفا اسوتادان دیز شونا

نیسوت .واژه مشورفان به میلل بلندی و بالخن ن بلندی که به شکل کوهان شتر

باشود ،االق می شوود و سوویته نی در مانای قرار دادن و برابر کردن و کو و ماوج را راست کردن است .در الیکه
وهابیان سووویته را بر مانای هدک و ویرانی دانسووتهاند .میتوان این دیز را اینگونه تفسوویر کرد که مقصووود از ق ر را
مسواوی کن به این مانی اسوت که روی ق ر را ااو و ه سیح و یکنواختساز ،در برابر ق رهایی که به اورت اشت
ماهی و یا بهسان سناک (کوهان شتر) ساخته میشوند .س حانی 11 :1731 ،و .17
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است که گروهی ازمردم درکنار مرقد امام معتها و ساکن هتتند (ابن وقن.)013 :0911 ،

از اين اشخخار میتوان دو زد که به ا تمال بتخخیار در اين زمان مدفن امام از موقعیتی
برخوردار شخخد که گروهی ،از شخخیعیان و سخخادات در آنما مبت زيارت و عرادت بیتوته
کرد و سخاکن شد اید .پس از اين ديگر خرری در منابخ يافت یمی شود تا ییمه دوم قرن
پنا و شخش که توضیحات کوتاهی در برخی منابخ در خصوص یصب صندوق يا ضري
بر مرقد امام(ع) ارا ه شد است.

1ـ صندوق منصوب در قرن چهارم هجری
محمد بن منور در اسخخرار التو ید و الفارسخخی در کتاو تاريخ ییشخخابور آورد اید که در
قرن چبارم هاری در توو ،عرفداران هومت عراسخی و اهن سنت در رقابت با شیعه و
ضخري ضخرت رضا(ع) قصد داشتند صندوق و ضريحی بر گور هارونالرشید یصب کنند
که در اين مامرا قاضخی صاعد 0مصالفت کرد و به یفخ شیعیان که مصالا اين کار بودید،
رأی صخخخادر میکند .پس از اين مامرا وقتیکه وی در سخخخال 945ق در را ج به بغداد
میرود ،مورد عتاو دستگا خالفت قرار میگیرد که چرا با قرار دادن ضري و صندوق بر
گور هارونالرشخخید مصالفت کرد اسخخت او پاسخخخ میدهد که من صخخا ب فتوی بودم و
فتوايی مطابق شخرع و مصخسحت دادم ،میدایتخت که اگر صخخندوق یصخخب شود به خاعر
چیرگی اهن تشخیخ از ما کند خواهد شخد و به اين سرب فتنه ،تعصب و اضطرابی پديد
خواهد آمد که مومب فتخخاد در ممالک خواهد شخخد .در پی اين دفاع ،خسیفه از قاضخخی
خرسخند شخد و دستور میدهد به وی خسعت دهند (میبنی411/1 :0911 ،خخخخ414ا الفارسی،
 711/1 :0911خ .)710

در اين مامرا گرچه توصخیا دقیق و روشنی از چگویگی صندوق و زمان یصب آن ارا ه
یمیشود اما دو یهته مب روشن میگرددا اول اينکه قطعا در ییمه دوم قرن چبارم هاری،
صخخخندوقی بر مرقد امام رضخخخا(ع) یصخخخب بود که س رقابت را در میان اهن سخخخنت یا یه
برایگیصته و آیان را واداشخخته به تاسید از شخخیعیان در پی یصخخب صخخندوق بر گور هارون برآيند.
یهته دوم غسره یفوو و ممعیت شخخیعیان در اين یا یه اسخخت .به ا تمال زياد همانهايی که
 .1ابوالعالء عماداالسالالالص عالالاع بم بم بم ابم بم ع ،اتو ول 343ق و وفی  431تا 434ق .وی از
فقهای بنفی شاله یشاالابوو و دی ددن او و زا
یشاابوو وا ب عه ه داش  .دا ادیو .462 :1334

بود م

ا وداسال

بنفشا ر اسالا و شالالضا شای شه
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در اين مهان معتها و مااور بودید یتخرت به اهن تتخنن در اکاريت قرار داشتند و با تعصب
و تومخه خخاص از اعتاخادات و اماکن مادو خود محافرت میکردید .آنها از موقعیت مدفن
امام و دوری آن از مرکز خالفت عراسخخی داکار اسخختفاد را به عمن آورد و ضخخمن تهري
مايگا ضخخرت رضخخا(ع) ،مهایی را برای تامخ و رشخخد عاايد عسوی فراه یمود اید .اين موارد
میتواید مب ترين د ين یصب صندوق بر مزار امام رضا(ع) ییز باشد.

2ـ صندوق انوشیروان مجوس
صخخخا خب کتخاو الااقب فی المناقب ( دود تألیا 511ق) در عی هايتی از یصخخخب
صخخخندوق ديگری بر فراز مرقد امام هشخخخت (ع) ياد کرد اسخخخت .مطابق روايت ابیمعفر
عوسخی ،ایوشخیروان ماوو اصخفبایی از مایب سسطان محمد خوارزم شا مأمور میشود
که یزد سخسطان سخنار سخساوقی برود .وی مرتال به بیماری برص بود و خوش یداشت با
چنان التی در دربار سسطان اضر شود .برخی او را به اعتهاف در رم رضوی در توو،
توصخخیه کرد و به او میگويند داخن باعه شخخو و با تضخخرع در کنار آن ،امام را پی خدا
شفیخ قرار بد تا خدا تو را شفا دهد .وی چنین میکند و شفا میيابد .پس از روی صدق
اسخخالم میآورد و بر مرقد امام ،شخخره صخخندوقی از یار قرار داد و مالی را برای آن وقا
میکند (عوسی.)111 :0700 ،
در مورد زمان دقیق یصب اين صندوق بايد گفت با تومه به اينکه در میایه سد شش
هاری مشخخبد و رم رضخخوی ،موامه با مسه قوم غسز اسخخت و ايشخخان در ییمه اول سخخال
571ق موفق به شخهتخت سخسطان سخنار سساوقی میشوید 0،به عور منطای اين اقدام
بايد پی از آن و در دور هومت ماتدرایه سخخسطان سخخنار 1يعنی در فاصخخسه سخخالهای
 500خ 571ق و قرن از مسه غسزها صورت گرفته باشد (فیض.)131 :0911 ،

2ـ 1ـ وضعیت صندوق تا اوایل قرن یازدهم هجری
 .1در این ز مان غُ ها به مشهد مله کرده ،سلیان سنجر را به اسارت گرفته و اقداک به غارت شهرهای خراسان و
شکنجه مردک میکنند .در این واقاه به ج مشهد شهری سال باقی نمیماند .ابن اثیر. 73 /02 :1717 ،
 .0سولیان سنجر ا

از این ادثه چهار سا دیزر زندگی میکند .او باد از ن که دو سا و نی در دست غ ان

اسووویر اسوووت در سوووا  111از چنگ نان گریخته و به دارالملک خود مرو میرود ،امّا در  110وفات مییابد.
سیدی03:1732،
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از اولین منابعی که پس از اين دور به موموديت و یصخب صخندوق در مرقد ضرت
رضخا(ع) اشار دارد ،مامخ التواريخ است .در اين اثر اواخر قرن هفت ( سال 131ق) آمد
اسخخخت کخه يهی از سخخخرداران متمرد غازان خان ( اک خراسخخخان و فرمایروای ايران در
(سالهای  137تا  419ق) به یام ايغورتای پس از مسه به مشبد توو و غارت آن ،چبار
تریج یار منصخخخوو بر با ی صخخخندوق 0را کَند و به يغما میبرد (همدایی.)111/1 :0991 ،
اشخخار کوتا اين کتاو ضخخمن تأيید اسخختارار صخخندوق بر مرقد امام ،از آن مبت که تا
دودی شهن اهری صندوق را توصیا میکند ،بتیار ا ز اهمیت است.
در سخال 497ق ابنبطوعه از خراسخان و شبر مشبد ديدن کرد و از صندوق چوبی
بر مزار امام ياد میکند که سخخخط آن را با صخخخفحات یار پوشخخخاید اید (ابنبطوعه:0971 ،
 .)770/0همین اشخخارات در توضخخیحات کالويصو که قريب به  11سخخال بعد (114ق) به مشخخبد
میآيد ،ديد میشخخود .او ییز مرقد امام را در تابوتی که در عال و یار گرفته شخخد  ،توصخخیا
میکند .در ادامه و در قرن ده هاری ،اشخار ای در کتاو عال آرای شخا اسماعین ،ما را
از منصخخوو بودن صخخندوق بر مزار امام باخرر میکند .در اين اثر در ضخخمن پرداختن به
واقعه منو شخا اسخماعین با شاهی بیو خان اسزبک در سال 304ق ،به عريضهای اشار
میشخخود که به دسخختور وی برای کتخخب اماز از امام برای منو با خان ازبک بر با ی
صخخندوق قرار داد میشخخود (عال آرای شخخا اسخخماعین .)971 :0917 ،سخخند ديگر از اين دور
پوشخخ زربافتی اسخخت که تحت عنوان صخخندوقپوش در سخخال 351ق تبیه و بر روی
صخخندوق قرار داد اید (صخخمدی .)71 :0940 ،اين صخخندوق تا سخخال 0111ق که صخخندوق
ديگری سخاخته و بر مزار ضخرت رضخا(ع) یصب میشود ،بر روی مرقد قرار داشته است
(ا تشام کاوياییان.)91 :0957،

2ـ 2ـ دالیل نصب صندوق
عرق هايت یان شخد توسخط ابیمعفر عوسی ،شفا يافتن ایوشیروان و یاات او
از بیماری ،عست و ایگیز اصسی در یصب صندوق بر مزار امام رضا(ع) بود است .اما اينکه
او به مای هر کار ديگری در رم رضخخوی ،سخخاخت و یصخخب صخخندوق را مورد تومه قرار
داد  ،میتواید به عسن مصتسا ديگری از ممسه فرسخودگی و خرابی صندوق قرن (صندوق
 . 1در کتاب به جای اندو  ،واژه ضریح به کار رفته است .امّا با توجه به این که ،در این زمان هنوز بر مرقد اماک
ضریحی نصب نشده ،این میلب را باید در راستای به کارگیری این دو واژه به جای یکدیزر تلقی کرد.
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منصخوو در قرن چبارم) باشخد که سخرب شد او ببترين خدمت به صا ب اين بارگا را
تبیه صندوق مديدی بداید .ضمن اينکه او متعسق به شبری بود که در آن هنرمندان و
صخنعتگرایی ومود داشختند که توایايی ساخت چنین شی ی را داشتند .براين اساو او به
تبیه صندوق ديگری برای مرقد امام تومه یشان داد است.

2ـ 3ـ شکل ظاهری صندوق
از ممخبندی اشخارات مصتصخر منابخ ياد شخد میتوان تا دودی صخندوق ایوشیروان
ماوو را توصخخخیا کرد .صخخخندوق از منس چوو بود که روی آن را با صخخخفحات یار
پوشخخخاید بودید .ه چنین در روی آن چبار تریج یار ای ومود داشخخخته اسخخخت .از ابعاد
صخخندوق پوش سخخال 351ق 0.ییز میتوان تا دودی به ابعاد صخخندوق پی برد .زيرا اين
صخخندوقپوش روی اين صخخندوق قرار میگرفته اسخخت .صخخندوقپوش مومود دارای عول
 1/03سایتیمتر ،عرو  0/01سایتیمتر و ارتفاع  0/11سایتی متر است .اين ابعاد به عور
تاريری می تواید بیایگر ایداز صندوق باشد (محتنی.)41:0911 ،

3ـ صندوق عباسی
شا عراو اول (0191-341ق) بعد از بازپسگیری مشبد از ازبهان مبام در اواخر
سد ده هاری در عی چند سفر به اين شبر تالش می کند تا خرابی های مباممان را
بازسازی کرد  ،رم مطبر را آباد کند (سیدی.)011،041 :0914 ،
یصب صندوق چوبی بر مزار ضرت در سال 0111ق يهی از کارهای مب وی در اين
سفرهاست .صندوقی از چوو فوفن 1با روک و میخ هايی از عال .9آمد است که در روی
اين صندوق شعری به اين مضمون یا شد بود:

اگر سگی ز سگان رضا توای بود

 .1از این اندو اوش ه اکنون در موزه ستان قد

به روز شر شفیخ روز مزا توای بود

رضوی نزهداری میشود و در ادامه توضیحاتی ایرامون ن

ارائه خواهد شد.
 .0فوفل :درختی اسووت از تیره نخل ها که در مناالل گرک سوویا ،هندوسووتان و ج ایر سووند و جاوه می روید .از
چوب این درخت در نجاری های ظریف استفاده می شود .ر.ک :ماین ،ذیل واژه فوفل.
 .0برخی گفتهاند در زمان تاویض این اندو  ،چوب ن بقدری اوسیده و فرسوده بود که به درستی مشخن نشد
جن

ن از عود بود یا فوفل .شوشتری.1 :1707 ،
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ه چنین در عاب صندوق عرف پايین پای مرارک در کتیره عال یوشته شد بود «کسب
آستان شا و يت عراو الحتینی الموسوی الصفوی تادي یمود سنه  0111هاری
قمری»( .مؤتمن.)91 :0993 ،
در مورد اين صندوق و منتوو بودن آن به شا عراو اول ترديدهايی ومود دارد ،از
ممسه اين که اين صندوق در زمان شا اسماعین اول صفوی و به مراشرت محاق ثایی0
روی قرر مرارک یصب شد و بعدا در زمان شا عراو مرمت و مذهب به روک عال
گرديد است (شوشتری )0 :0919 ،برخی ییز ا تمال داد اید اين صندوق همان صندوق
ایوشیروان ماوو بود که به دستور شا عراو مرمت شد است1.
در خصوص ا تمال اول بايد گفت در کتاو عال آرای شا اسماعین ،در بص ورود
شا اسماعین به مشبد آمد است...« :چون به سمخ اشرف وا رسید بود که سدا شومیه
اوزبک تمامی فروش آستایه متررکه با قنادين عال و یار سرکار فیض آثار 9برد ایدا به
امیر یا ثایی مارر فرمودید که امشب بايد فروش برد تمامی آستایه عرش درمه را
مفروش کنند که یواو ما یمی توان ديد که آستایه متررکه بی سامان بود باشد ،که ان
شا اهلل تعالی فردا با آستایه بوسی مد بزرگوار خود مشرف خواهی شد و ییز مارر فرمودید
که قنادين از عال و یار و شمعدان های عال و یار بتازید و امیریا تب الفرمود
عمن یمود  .»...عالو بر اين در بص ديگری از همین کتاو آن ما که به تصمی شا
مرنی بر یوشتن عريضه ای در خصوص کتب اماز از امام برای ورود به منو با شاهی
بیو خان و گذاشتن آن دربا ی صندوق پرداخته می شود (عال آرای شا اسماعین:0917 ،
 974خ  ،)971دستوری از وی در مورد صندوق مشاهد یمی شود .همه اين ها می تواید
دلین آن باشد که او در صندوق کتر و یاصایی یديد  ،پس فرمایی ییز برای ساخت و تبیه
صندوق صادر یهرد است .بنابراين صندوق متعسق به دور شا اسماعین صفوی ییتت.
 .7ش یخ علی بن ع دالاالی کرکی ماروو به محقل ثانی یا محقل کرکی (متوفی  ) 032از فقهای ج ل عامل و از
ب رگان شیاه بود که در زمان شاه الهماسب او افوی به ایران مد و منصب شیخ السقمی برای نخستین بار به او داده
شد .عقیقی بخشایشی.101 :1731 ،
 .0می گویند شواه ع ا ،اوندو انوشویروان مجو

را با الق تامیر ،ترمی و بسووت بندی کرد که از میان نرود.

اافهانی.)12 :1731 ،
 .7من ور از سرکار فیض ثار در اسناد و منابع تاریخی ،همان ستان قد

رضوی است.
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در خصوص ا تمال دوم و اين که اين صندوق ،همان صندوق ایوشیروان ماوو است
بايد گفت شاهان صفوی هموار درصدد بودید به یوعی اعتااد و باور خود را به سا ت ا مه
اعبار یشان دهند .تعمیر صندوق قرسی کار برمتته ای به شمار یمی آمد در الی که
ساخت و یصب يک صندوق مديد به شهن بارزی می توایتت تاسی ارادت و ا ترام ايشان
باشد .از سو ی ديگر بر اساو شواهد و مدارک مومود در دور صفوی الوا ،سنگینی از
منس عال تبیه و بر روی صندوق یصب شد است .با تومه به تاريخ ذکر شد برای یصب
صندوق ایوشیروان (قرن شش هاری) ،بعید به یرر می رسد اين صندوق چوبی تی با
ومود تعمیر و مرمت ،توایايی تحمن لو ه های سنگین عاليی را برای چند قرن ديگر0
داشته است .بر اين اساو ا تمال مرمت صندوق در دور شا عراو یمی تواید صحت
داشته باشد خصوصا اين که مدعیان اين یرر ،ادله محهمی در اين خصوص ارا ه یهرد اید.

 1-3شکل ظاهری صندوق عباسی
در توصیا صندوق عراسی آمد است ،صندوق دارای الوا ،زرينی بود که در عبد
صفويه تبیه و بر روی آن یصب شد است .مطابق امضای مومود در اين آثار ،متن کتیره
های عال را عسیرضا عراسی 1یوشته و استاد متت عسی زرگر آن را بر ورقههای عالی
هاکی کرد است (یعمتی 01 :0930 ،خ  .)03اکار منابخ افزون بر اين توصیفی از
خال
شهن اهری صندوق عراسی ارا ه یمی کنند .اما در کتاو زیدگایی ضرت امام عسی بن
موسی الرضا(ع) از قول محمد تین اار باشی ،توضیحاتی ارا ه شد که بیایگر ابعاد
صندوق عراسی است.
اار باشی در اين زمینه می گويد ،در سال 0913ش از عرف محمد ولی اسدی ،ییابت
تولیت آست ان قدو رضوی ،مأمور شدم تا صندوق مديدی را برای مرقد امام تبیه کن .
بنابراين با دستور کتری وی ،قرار شد تا بازديدی از صندوق عراسی داشته باش  .برای
ایداز گیری صندوق به اتفاق اج میرزا ا مد کفا ی ،کسیدار ضري  ،آيت اهلل اج سید
صدر الدين صدر و اج محمد رضا ،معمار آستایه ،به داخن ضري مشرف شدي  .صندوق
مزبور از چوو گالبی ساخته شد و روی آن به قطر يک میسی متر با عال تذهیب شد
بود .در قتمت پايه پايین آن اس شا عراو کریر با عال مناوش شد بود .صندوق از دو
 .1اندو ع اسی تا سا 1711ش بر روی مرقد اماک رضا(ع) قرار داشته است .ا تشاک کاویانیان.71:1713،
 .0از استادان خط ثلز و نسخ در عهد افوی .سهیلی خوانساری.72-01 ،
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عرف به کسی پوسید بود .بنابراين آنها را از يک عرف که سال بود ایداز گرفتی  .عول
آن  1/03سایتی متر ،و عرو آن  0/01سایتی متر و ارتفاع  0/01سایتی متر بود
(اصفبایی .)059/1 :0975 ،عالو بر اين در سندی مربوط به دور افشاريه (ممادی ا ول سال
0010ق)  ،توصیا دقیق و کامسی از چبار عدد قره 0که در اين زمان روی صندوق یصب
شد  ،ارا ه گرديد و آمد است :امی عسیاسی مواهر با اعالع میرزا محمد ابراهی متولی
آستان قدو ،مادار  1017مااال و چارک عال و مواهر به مرسغ  1111تومان و 1111
دينار را تحوين میر محمد معفر ،تحويسدار آستایه داد است تا چبار عدد قره مرصخ 1به
مبت چبار گوشه صندوق تبیه و روی صندوق یصب یمايد .در همین سند در مورد شهن
قره ها توضی داد شد و آمد  ،قره ها از منس عال و مرصخ به الماو ،ياقوت ،زمرد و
لعن است و در سر هر يک از اين قره های ساد صیاسی ،چبار مدخن ومود دارد که مرصخ
به الماو و ياقوت بود و در شه قره ییز چبار تریج ،چبار مدخن و چبار هیهسی 9،مرصخ
به الماو ،ياقوت ،زمرد و لعن یصب است .در اين سند میزان مواهرآ ت قره ها (الماو،
لعن ،زمرد و ياقوت)  141مااال و دو یصود و ربخ ،معادل  1051تومان و  1111دينار و
میزان عال آ ت آن  741مااال و کتری معادل  0317تومان برآورد شد است (تصوير)0
(سازمان کتابصایهها ،موز ها و مرکز اسناد آستان قدو ،سند شمار  0 ،73173خ .)1

سند ديگری مربوط به دور قاماريه و سال 0147ق ،ذکری از قره های سر عوق اعراف
صندوق مطبر به میان آورد  ،اين مطسب یشان می دهد  007سال پس از یصب قره ها در
روی صندوق ،آنها ه چنان در محن خود باقی بود اید( .سازمان کتابصایهها ،سند شمار
.)7 ،71194

 2-3کتیبه های صندوق عباسی
با ومود صدمات وارد بر صندوق و کتیره های آن ،در ال اضر از صندوق عراسی
 10عدد کتیره عاليی به خط ثسث و یتتعسیق از عسیرضا عراسی در موز و خزایه آستان
قدو باقی ماید که شر ،مصتصر آن به شر ،ذين است:
 .1ق ّه :بر مدگی هر چی را گویند .هرچه میل گن د سازند .ر.ک :دهخدا ،ذیل واژه ق ّه.
 -0مراوّع :دررنشانده ،دانه نشان ،نهه که در ن جواهرات به زر نشانده باشد .دررنشانده به جواهر .ر.ک :دهخدا،
ذیل واژه مراّع.
 -7هیکلی :منسوب به هیکل ،مایلی .ر.ک :دهخدا ،ذیل واژه هیکلی.
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عدد ،مومود

خ کتیره های آية الهرسی به خط ثسث ،در ابعاد  03/5×099سایتی متر ،ش
در موز (تصوير.)1
خ کتیره های فارسی شعر و متن به خط یتتعسیق در ابعاد  03/5×11/5سایتی متر ،ش
عدد لو ،شعر و دو عدد لو ،متن ،ممعا هشت عدد لو ،،مومود در موز ( زم به توضی
است اين الوا ،شامن سه بیت شعر در مد ،ضرت رضا(ع) است که دو بیت یصتت
منتوو به شیخ ببايی و بیت سوم متعسق به مو یا محمد ولی دشت بیاضی شاعر و اديب
قرن ده است و دو لو ،آخر ییز به سفارش دهند يعنی شا عراو صفوی اشار دارد).
خ کتیره های یام زرگر ،به خط یتتعسیق ،شهن يک لو ،پنج ضسعی ،يک عدد ،مومود در
موز .
خ کتیره های صسوات خاصه به ابعاد  03/5×099سایتی متر ،ش عدد ،مومود در خزایه
(سازمان کتابصایهها ،سند شمار .)1 ،97970

گفتنی است تاريخ مندرج در روی کتیره های باقیماید از صندوق عراسی سال
 0100و 0101ق را یشان می دهد در الی که ساخت صندوق مربوط به 0111ق است.
اين ا تمال ومود دارد ،اختالف زمایی پديد آمد بین خطاعی و فسز کاری کتیره ها با
یصب صندوق ،مربوط به عو یی شدن روید ساخت صندوق و يا تغییراتی باشد که در
روضه منور پديد آمد است (یعمتی 01 :0930 ،خ .)03

 3-3وضعیت صندوق عباسی در دورههای افشاریه و قاجار
منابخ کتابصایهای از وضعیت صندوق از هنگام یصب تا برچید شدن ،اعالعات چندایی
به دست یمی دهند 0.اما اسناد آرشیوی به یهات قابن تومبی در اينزمینه اشار دارید.
سندی از دور افشاريه (سال0010-0011ق) ضمن پرداختن به صندوق و اين که تمام آن
عال گرفته شد به اين مطسب اشار دارد که بصشی از اين عال ها از صندوق کند شد و
کتری پیدا کرد است (سازمان کتابصایهها ،سند شمار  .)01 ،91101به گواهی اسناد در دور
قامار در سال 0159ق مرسغ  1توما ن و پنج هزار و ششصد و بیتت و پنج دينار صرف
تعمیر عتره 1صندوق مطبر می شود (سازمان کتابصایهها ،سند شمار  11 .)0 ،91154سال بعد
 -0تنبا مورد اشار منتصب التواريخ است که بر اين یهته اذعان دارد که کتیره های عال در عی سه
قرن بعد از ساخت ه چنان بر روی صندوق قرار داشته است .خراسایی.171:0911 ،
0و عت ه :ستانه در ،درگاه ر.ک :ماین ،ذیل واژه عت ه.
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يعنی سال 0141ق مادار هشت پارچه عال و پنج عدد میخ عال به وزن پنج مااال و 07
یصود و یی تحوين رمب عسی زرگر می شود که آن را برای تعمیر و بازسازی صندوق مورد
استفاد قرار دهد (سازمان کتابصایهها ،سند شمار  .)71 ،13193پس از اين ماددا در سال
0147ق ،امی رمب عسی ،زرگر آستایه از بابت  05مااال و ش یصود عاليی که در
اختیارش گذاشتهاید اقدام به ساخت صفحه عال برای تعمیر صندوق می کندا ضمن آنکه
مارر می شود صفحات عال در معرهای قرار داد شد و در داخن ضري گذاشته شود
(سازمان کتابصایهها ،سند شمار  7 ،71171و  1خ  10 .)3سال بعد مادد در اسناد به موضوع
تصريب و پوسیدگی صندوق اشار میشود ،اينکه تهههايی عاليی از صندوق مدا شد و
آن را به ابوالحتن رضوی ،تحويسدار خاصه آستایه ،سدرد اید (سازمان کتابصایهها ،سند شمار
 .)015 ،91199ادامه اين روید امنای آستان قدو را وا می دارد به صورت مدی تری به
تعمیر و مرمت صندوق بینديشند .در ممادی اآلخر سال  0915قمری به امی محمد،
تحويسدار آستایه ،دستور داد می شود مرسغ  11تومان برای تبیه عال به امی رمب عسی
زرگرباشی بدهد تا وی عال خريد و آن را تردين به صفحهی عال کند و هنگام تنریا
ضري مطبر یزد میرزا بابا معتمد التولیه ،متتوفی آستایه اضر و آماد باشد تا چنان چه
در عالی صندوق کتر و یاصایی مشاهد شد ،مورد استفاد قرار گیرد (تصوير( )9سازمان
کتابصایهها ،سند شمار  5 ،05153خ  1و سند شمار  .)7 ،05113همه اين شواهد گويای فرسودگی
و اضمحالل صندوق و تالش برای فظ و مرمت آن در اين دوران است تالشی که تا
ابتدای دهه دوم هومت پبسوی اول ییز ادامه می يابد.

 4-3اقدامات نافرجام برای تعویض صندوق عباسی
در زمان محمد ولی اسدی 0،موضوع فرساي و پوسیدگی صندوق مورد تومه مدی
قرار می گیرد .او برای تبیه و ساخت صندوق مديد چندبار با افرادی مهاتره می کند .بار
اول و دوم در سال های  0911و 0911ش و مرتره سوم در سال 0913ش است .او ابتدا
در سال  0913موضوع خرابی صندوق را با رضا شا پبسوی در میان گذاشته و اماز
شفاهی وی را مرنی بر مرمت و اصال ،آن دريافت میکند (مؤتمن .)53 :0993 ،در سال
0911ش در بصشی از مهاتره اسدی با فردی به یام شیخ محمد شوشتری آمد است...« :
الرته در یرر عالی است که در سال  0911همین موقخ تمنی یمود بود برای صندوق
 -1نیابت تولیت ستان قد

رضوی در فااله سا های  1723تا 1713ش.
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داخن ضري منور ضرت ثامن ا مه رو ی فدا متاعدتی بفرمايید و متاعدت مزبور را
آیهه مادماتی بود به عمن آوردید لهن یرر بدار مال رات سفارش آن به تأخیر افتاد و
اکنون که مال رات مرتفخ گرديد اينک یاشه مرسوله را عودت داد تمنی می شود
بفرما ید با چوو  0...که خود منابعالی مزيت آن را بر چوو های ديگر تصديق فرمود ايد
به ابعاد مفصسه ذين تبیه یمايند .عول دو زرع و دو گر  ،عرو يک زرع و سه گر  ،ارتفاع
يک زرع و سه گر  .1یاشه ارسالی اگر چه بد ییتت لهن هرگا سعی شود از اين ببتر
باشد الرته مناسب و به موقخ خواهد بود »...در ادامه او تأکید می کند که فوری دستور
تبیه آن را به یاار متسمان بدهید که هرچه زودتر به مشبد برسد ،چرا که فاط در اواخر
سال می توان یصب یمود و اگر پایزد روز قرن از یوروز یرسد کار به سال ديگر محول می
شود( .»...تصوير( )7سازمان کتابصایهها ،سند شمار .)9 ،11474
يک سال بعد مادد مهاتراتی با فرد ديگری به یام امی محمد غضنفر يزدی ایاام می
شود ،مارر می گردد صندوقی با همان ابعاد مشص شد قرن تبیه گردد ،منتبی اين بار
سفارش خريد صندوق از عريق تاارت خایه فرد ياد شد و از شبر بمر ی در هند است
(سازمان کتابصایهها ،سند شمار  1 ،14051و 7خ  .)1وقايخ سالهای بعد یشان می دهد اين
اقدامات و پیگیری ها به یتیاه یرسید است زيرا صندوق مديدی با ابعاد يادشد بر مرقد
امام یصب یمی شود.

3ـ 5ـ برداشتن صندوق و جداکردن کتیبه های طال
موضوع صندوق و پوسیدگی رو به افزاي آن موضوع مب و غیر قابن امتنابی بود.
اسدی مدتی به مبات مصتسا و از روی ا تیاط اقدامی یهرد تا آن که پوسیدگی صندوق
به قدری اهر گشت که اگر مرادرت به اقدام یمی شد ،صندوق از ه متالشی می شد و
اين موضوع صورت خوشی یداشت (شوشتری .)0 :0919 ،او مادد در سال 0900ش گزارش
مشرو ی از وضعیت صندوق تبیه و برای رضاشا پبسوی ارسال می کند و اماز کتری
شا را برای تعويض صندوق در  91آبان 0900ش دريافت میکند (مؤتمن .)53 :0955 ،در
ابتدا تصمی گرفته می شود صندوق به عور کامن برداشته شد و به موز منتان شود و
 -1واژه ناخواناست.
 -0ابااد این اندو در سند دیزری بر اسا

یارد انزلیسی تاریف و به شرح ذیل ارائه شده است :الو  3فوت

و  7اینچ ،عرض  3فوت و نی اینچ و ارتفاع  3فوت و نی اینچ .سازمان کتابخانه ها ،...،سند شماره.1 ،13110
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در آن ما در محفره ای شیشه ای قرار داد شود تا مورد بازديد عموم قرار گیرد .اما در
زمان برداشتن معسوم می شود ارکان صندوق پوسید و چوو های آن در اثر رعوبت به
کسی فاسد شد است و دلین پابرما مایدی تا آن زمان ،همان ورقه های عاليی بود که
روی آن کوبید اید (همو .)11،یرر به اين که زم بود عال و یار صندوق از چوو های
پوسید تفهیک و میزان آن مشص شود ،اسدی از تعدادی از عسما ،رمال برمتته مب
مشبد و رؤسای ادارات و ماامات دولتی دعوت به عمن آورد و از ممخ آنها کمتیویی
تشهین می دهد تا تحت یرر ايشان امزا صندوق تفهیک و عالها و یار ها توزين شود.
برخی از اعضای کمیتیون عرارت بودید از :آيت اهلل اج تین قمی ،اج سید صدرالدين
صدر ،امی میرزا ا مد آيت اهلل زاد  ،شیخ محمد عسی ،خادم ضري  ،امی عردالعسی،
زرگرآستایه ،اج یا شبابی ،ر یس تشصی عايدات آستان قدو ،لطا عسی قوي ،
ر یس تابداری آستان قدو و ديگر ماامات دولتی ه چون ر یس یرمیه ،ر یس پتت
و تسگراف و تسفن ،پیشهارمالیه و ( ....عطاردی14/0 :0940،ا مؤتمن 11 :0955 ،و .)19
در شب  13رمب مطابق هشت آذر 0900ش صندوق عراسی برداشته شد و به يهی
از عمارات رم مطبر منتان می شود .در هشت مسته ای که اين کمیتیون ياد شد
تشهین می دهد عالو بر عالهای صندوق ،عال و یار ضري و شرهه سیمی فوق ضري
ییز تازيه و توزين می شود ( تصوير.)5
عسی مؤتمن به استناد آخرين صورت مسته اين کمیتیون که در تاريخ  91دی ما
0900ش تنری شد  ،می یويتد« :در ممخ وزن عالهای مذکور  97731مااال و ممخ
یار  15051مااال است ،از ممخ عالها مادار  501مااال و  11یصود ورقه هايی است
که قتمتی ساباا و به مرور و قتمتی در اولین شب برداشتن صندوق (بشر ،مندرج در
سوادراپرت منضمه ذين یمر  )1از چوو های پوسید ضري  0به خودی خود مازا شد و
ريصته بود است که ممخ آوری و تحوين خزایه شد ( »...مؤتمن .)19 :0955 ،در مای ديگر
مؤتمن ماموع عالهای روی صندوق را  14941مااال و  01یصود ذکر کرد است که
تماما در چند صندوق آهنی ما داد شد و پس از مبر و موم توسط اعضای کمیتیون به
داخن ضري منتان می شود (همو15 ،ا سازمان کتابصایهها ،سند شمار .)1 ،31530

 -1نویسنده به اشت اه در این جا واژه ضریح را به کار برده است و من ور همان اندو است.

پیشینه صندوق ها و صندوق پوش های مرقد امام رضا(ع) 47 /

پس از اين عموم عسما و اضران در مسته یرر می دهند که چون عال و یار های
صندوق و ضري بر اساو موازين شرع ،وقا مصصوص قرر مادو امام است از آن ها در
مبت تبیه و ساخت ضري مديدی استفاد شود و دو ضري فو دی و مرصخ که ضرورتی
یدارد بر چید شود .اين موضوع در عی گزارشی از سوی اسدی با دربار پبسوی در میان
گذاشته می شود .شا با ساخت ضري مديد به صورت شیر و شهر (از عال و یار ) موافات
می کند و مارر می شود یاشه و میزان هزينه های آن برآورد و ارسال شود .از سوی ديگر
استایدار وقت خراسان 0،ییز مهاتر ه ای با دربار ایاام داد و درخواست می کند که اماز
داد شود تا قطعاتی از عالی صندوق شا عراسی که دارای خطوط و یاوش قديمی است
از ماموع عالهای ضرط شد در ضري خارج و به موز آستان قدو منتان گردد .در
پاسصی که توسط ر یس دفتر مصصوص شاهنشاهی به مهاتره اسدی ،ییابت تولیت وقت
آستان قدو ارسال می شود به اين درخواست پاسخ داد میشود ...« :زم است معسوم
فرمايید که مصارف ضري مديد بدون صرف قطعات تاريصی مزبور از بایه یار و عالی
ساد صندوق تأمین خواهد شد که یفايس مزبور در موز گذاشته شود ،يا بايد از عالی
آن قطعات ییز استفاد شود( »...مؤتمن 19 :0955 ،خ .)17
پس از اين در مبت تبیه و ساخت ضري شیر و شهر اقداماتی ایاام می شود .شوشتری1
در اين بار یوشته است....« :اين مایب اغسب زرگرهای متصص تبران را به مشبد دعوت
و آیبا ییز امابت کرد و به مشبد آمدید و هريک یرريه خود را ا بار و اضر به ایاام
و یفه گرديدید و تی زرگرهای اصفبان مشارکت کرد تی یمویه فسزی ه ساخته که
فعال در آستایه مومود و آن یاشه و یمویه تصويب گرديد بود متأسفایه در اثر پی آمد
واقعه خراسان 9که منار به کشتار بی تاو گرديد و منتبی به قتن مر وم اسدی شد
موضوع را به تأخیر ایداخت» (شوشتری.)0 :0919 ،

3ـ 6ـ فروش طالی صندوق

 -1استاندار خراسان در این زمان فتح اهلل ااکروان است.
 -0سوید محمد علی شووشوتری بنا به توضویحات خود در زمان محمد ولی اسدی ،رئی

تفتیش ستان قد

یکی از اعضای کمیسیون تاویض و انتقا اندو بوده است .شوشتری.1:1707 ،
 -7من ور از واقاه خراسان اشاره به واقاه مسجد گوهر شاد در غائله کشف جاب در مشهد است.

و
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شواهدی مومود است که یشان می دهد بین محمد ولی اسدی و فت اهلل پاکروان
اختالفات عمیای ومود داشته است .اسناد و یامه های مرادله شد بین استایدار و دربار
مشص می کند ،پاکروان با گذاشتن عالهای صندوق در داخن ضري مصالا بود  ،ولی
اسدی به عنوان ییابت تولیت با اين یرر موافق بود است  .پس از اعدام اسدی در 0907ش،
پاکروان با فظ سمت ،ییابت تولیت آستان قدو را بر عبد می گیرد .او در سال 0901ش
عالهای داخن ضري را که در پنج صندوق آهنی ک ومبر شد بود به اضافه ماادير
ديگری از عال و یار مومود در آستایه ،يک ما به تبران ارسال و به بایک مسی ايران تحوين
می دهد (عطاردی 13/0 :0940 ،خ .)41
در سندی مربوط به  03دی ما 0901ش ،دربار توزين عالها آمد است ،که تب
ابالغ دفتر مصصوص شاهنشاهی ،پنج صندوق عالی متعسق به آستان قدو ،مومود در
ضري مطبر ،باز شد و با ترازويی که از بایک مسی آورد بودید ،توزين شد .صندوق شمار
يک  1513مااال ،صندوق شمار دو  4714مااال و  1یصود ،صندوق شمار سه 5114
مااال ،صندوق شمار چبار  1471مااال و  1یصود (محتوی صفحات و قطعات کوچک
عال و شرهه های کتیره) ،د ر صندوق شمار پنج ییز وزن خورد عالها و شرهه های
اعراف کتیره  9441مااال و وزن کتیره های خط عسیرضا عراسی  5111مااال .وزن کسی
صندوق شمار پنج  1411مااال و وزن کسی پنج صندوق ییز  97440مااال و  01یصود
برآورد شد و ماموع عالهای فوقالذکر تحوين يحیی بیدار ،ر یس بایک مسی شبر مشبد
و عسی اکرر ییک بصت عضو اعزامی بایک مسی تبران گرديد 0.به درستی مشص یمی شود
عالها به چه قیمتی به فروش می رسد  .اما برخی معتادید که اين عالها به مرسغ هفتاد
تومان و کتری به بایک فروخته شد است (شوشتری.)7 :0919 ،
سال 0901ش از پول عالها و یار های ياد شد  ،پاکروان ،امالک مزروعی را در
شبرستان درگز (که دولت در قرال امالک فارو به خوایین قشاايی داد بود) به مرسغ
 931هزار تومان برای آستا ن قدو خريداری می کند (ا تشام کاوياییان.)91 :0957 ،
موضوع فروش عالهای صندوق و ضري تا مدتی در میان مردم شايعاتی را ايااد میکند
 -1این سووند به امضوواک ااکروان ،نیابت تولیت سووتان قد  ،ایرج می وعی ،فرمانده لشووکر شوور  ،رئی
خراسوان ،ایشوکار مالیه خراسوان ،رئی

کتابخانه ستان قد  ،رئی

خ انه ،رئی

عدلیه

دایره در مد ستان قد  ،رئی

دفتر نیابت تولیت و مأمور مل القها به تهران رسیده است .سازمان کتابخانهها ،سند شماره 7 ،71731و.1
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از ممسه اين که پاکروان  91ماال از عالهای داخن ضري را برداشته است(کتیرههای عاليی

آستان .)0 :0917 ،بعد از شبريور 0911ش که قدرت پبسوی رو به ضعا می گذارد ،آستان
قدو در صدد بر می آيد تا اين عالها را از بایک پس بگیرد (عطاردی .)40/0 :0940 ،در
یبايت در 91خرداد 0919ش ماد وا د ای در ماسس شورای مسی تصويب می شود که
عی آن به هی ت یرارت ایدوخته اسهناو اماز می دهد تا تنبا کتیره های عسیرضا
عراسی را در قرال دريافت معادل عال به آستان قدو بازگرداید (ایتاال کتیره های خط عسیرضا
عراسی .)0 :0919 ،کتیره ها در سال 0917ش چند روزی مبت بازديد عموم در موز ايران
باستان تبران به معرو یماي گذاشته می شود (کتیره های عاليی آستان.)0 :0917 ،
سدس در تاريخ  1خرداد 0915ش در عی مراس و تشريفات خاصی با هواپیما به مشبد
منتان می شود تا در موز آستان قدو یگبداری شود (ا تشام کاوياییان11 :0957 ،ا بازگردایدن
کتیره های عال ،خرداد .)0 ،0915

در گزارشی که عسی مؤتمن به آن استناد می کند ،آمد است ،کتیره های عالی خط
عسیرضا عراسی به مرسغ  1907493ريال توسط دربار از بایک خريداری و به آستان قدو
بازگرداید شد .در اين گزارش وزن کتیره ها  19هزار و  779گرم و  41سایتی گرم ذکر
شد است (مؤتمن.)11 :0955 ،
4ـ صندوق سنگی
سال 0911ش اج تین اارباشی زیاایی 0از عرف رضا شا پبسوی مأمور می
شود که برای ااری ساختمان آرامگا فردوسی به مشبد بیايد (اصفبایی.)055 /1 :0975 ،
اسدی ییز در سال 0913ش موضوع پوسیدگی و خرابی صندوق عراسی را با شا در میان
می گذارد و اماز شفاهی او را برای مرمت صندوق دريافت میکند .با دستور کتری اسدی،
اج تین اارباشی مأمور بازديد از صندوق عراسی و ساخت صندوق مديد از سنو

 -1اج سوین جارباشی ز نجانی ،خادک کشیک سوک ستان قد  ،فرزند استاد محمد جارباشی بود .ادرش
سنگ ق ر ناارالدین شاه را جاری کرده بود و خودش نی عقوه بر انجاک امور جاری قصر ساد باد ،جاری اایه
های االراو و بنای مق ره فردوسی را انجاک داد .استاد سین خان زنجانی.1 :1711 ،
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مرمر برای مرقد مطبر امام میشود 0.کار تبیه صندوق سنگی مضاخ مطبر امام رضا(ع)،
دو سال به عول می ایاامد .در سال 0900ش اسدی گزارش می دهد که سنو های
مرمر مناسری از معدن شایديز توسط اج تین اار باشی کشا شد و وی به خرج
خود صندوق سنگی تبیه و آماد کرد است (مؤتمن .)53 :0955،در مورد خصوصیات اين
صندوق آمد است ،سنو آن از منس مرمر و به ریو سرز لیمويی بود و عوری صیاسی
شد بود که مایخ یور یشود .عول آن  1/01سایتی متر ،ارتفاع  35سایتی متر و مرکب از
 07قطعه سنو بود .در ضسخ شمالی و منوبی هريک سه قطعه سنو ،ضسخ شرقی و غربی
هر يک ،يک قطعه و برای روی صندوق ییز از يک قطعه سنو استفاد شد بود .در زير
صندوق ییز دورتادور پايه ای از منس همان سنو به قطر  01سایتی متر در  05سایتی
متر گذاشته بودید و در داخن صندوق مرمر روی قرر مرارک (سط زمین) ه از دو عدد
سنو معدن خسج 1استفاد شد بود (مبران9 :0993،خ .)03در اين صندوق روی يهی از اين
سنو ها اشعاری به اين مضمون یا شد بود:

مرقدا قد را ا

عسی عاول الفرقدا

عند الممهنات غدت

خضعا خشعا سادا

شادهه اهلل قرال وفی

الراهر الیوم قد شیدا

ت فی عبد سسطایتا

الدبسوی مریدا العدا

مددو فان ارخو

الرضا قرر

مددا9

اين اشعار ،هايت از ترمی و تاديد صندوق داشت (مؤتمن .)14 :0955 ،از ديگر
ويرگی های اين صندوق ومود چراغ برقی  511شمعی در داخن آن بود که سرب می شد
صندوق مسو و شهو خاصی پیدا یمايد (ا تشام کاوياییان .)91 :0957،الرته اين چراغ هموار
 -1جاربا شوی اجازه می خواهد که خودش سنگ را انتخاب و وجه ن را ارداخت کند که مورد ق و واقع می
شود .اافهانی .111/0 :1731
 -0مادن خلو در کوه های خلو در شش کیلومتری جنوب شرقی مشهد واقع شده و دارای انواع سنگ های مرمر
است .ر.کwww.news.aqr.ir :
 -7این اشواار توسوط سید ادر الدین مجتهد (متوفی  1707ش) سروده شده است .ع ارت « الرضا ق ره جددا»
نی به ساب روو ابجد ،عدد  1711است که اشاره به تاریخ تجدید اندو به هجری قمری دارد.
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روشن یرود و در مواقخ خاص ه چون شب های میالد پیشوايان دينی ،مبت روشن کردن
آن اقدام می شد (سازمان کتابصایهها ،سند شمار .)1 ،011119
0
در مريان یصب صندوق سنگی تصمی گرفته می شود که ضري عالکوو به کسی
برداشته و داخن ضري ییز تتطی و تعمیر شود .از آن مايی که ایتاال صندوق به داخن
ضري ممهن یرود ،مارر می شود ضري مرصخ ییز ماداری از سط زمین بسند شود1.
ایاام اين کار باعث می شود که از  1آذر ما درو روضه منور به استانای رواق ها بتته
شود .در  3دی ما  0900ش کار یصب صندوق به اتمام می رسد و عی مراس خاصی
درهای رم گشود و پس از آن به اار باشی و تعدادی از کارگران خسعت اعطا می شود
(مؤتمن 11 :0955 ،خ  .)19اين صندوق تا سال 0943ش بر مزار امام یصب بود تا اين که
در مريان تعويض ضري چبارم برچید و به مای آن سنو مرمر سرز ریگی یصب می
شود (آرمین 71 :0911 ،خ .)74

موقوفه صندوق
منابخ مصتسا تاريصی ،خصوصا اسناد اشار ای به ومود وقا یامه يا موقوفه ای خاص برای
صندوق مطبر یدارد .اما بررسی وقا یامه های مومود در مديريت موقوفات آستان قدو
اکی از آن است که دراواين دور قامار (سال 0179ق) دو یفر از بایوان ییهوکار به یام های
بیبی خوردو و سرورمان خای يک باو کاروانسرا را در شبر هرات ،مشبور به کاروان
سرای میرزا مایی خان به همرا کن متعساات آن شامن بباربند 9،عويسه و قدان 7بر صندوق
مرقد امام رضا(ع) وقا کرد اید .اين تنبا وقایامهای است که موضوع آن اختصاص به
صندوق رم رضوی دارد 5.در بصشی از اين وقا یامه آمد است « ...آیهه از کاروان سرای
 -1من ور ضریح شاه الهماسب است.
 -0در زمان بلند کردن ضریح و نصب اندو چند عک

با ضور مقامات کشوری و لشکری برداشته می شود.

سازمان کتابخانه ها ،سند شماره 0 ،03721و.11
 -7بهاربند :مکان تابستانی که بالی ن باز باشد و ش ها اس ان را در ن جا بندند .ر.ک :دهخد ،ذیل واژه بهاربند.
 -3قپان :کپان و ن ترازویی است که یک اله دارد و به جای اله دیزر سنگ از شاهین ن وی ند ( .دهخدا ،ذیل
واژه قپان).
 7و ال ل اظهارات قای زاهدی نوقابی از کارشناسان اداره موقوفات ستان قد
اختیار ستان قد

رضوی نیست.

رضوی این موقوفه دیزر در
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مذکور به عمن آيد خرج و تعمیر صندوق مطبر یمايند و افری که هر روز يک زو
قرآن تالوت یمايد و ثواو آن را به رو ،مطبر مناو ضرت قربت یمايد» .در اين وقا
یامه تولیت موقوفه در زمان یات واقفان به میرزا عتهری 0تفويض گرديد و پس از او
به او د مذکور وی و در صورت ایاراو او د به فرزیدان دختر وی سدرد شد است .ه
چنین در اين وقا یامه تأکید شد  ،چنانچه یتن او د ایاث متولی منارو گرديد ،تولیت
اين موقوفه با اک شرع مشبد مادو باشد(مديريت موقوفات آستان قدو،وقایامه شمار .)070

پوششهای روی صندوق
بررسی منتومات مومود در خزایه و موز آستان قدو و اسناد آرشیوی متعدد یشان
میدهد که بارگا رضوی از معدود مراکز مذهری در مبان اسالم است که از قرنها پی ،
برای فظ و تز ین مرقد آن از صندوق پوش استفاد میشد است .صندوقپوش پارچه
ای است که برای تزيین و آراستن صندوق مورد استفاد قرار میگیرد و شامن دو یوع
صندوقپوشهای ا دار (مهعب متتطین) و صندوقپوشهای بدون ا (متتطین شهن)
است (محتنی ،شاههارهای هنری.)03 ،
اعالعات پیرامون صندوقپوشهای بارگا رضوی را به دو بص میتوان تاتی کرد:
بصشی از اين اعالعات از اسناد آرشیوی و بص ديگر از منتومات و پارچههايی که در
موز و خزایه آستان قدو یگهداری میشود ،به دست می آيد .در میان اسناد آرشیوی
مومود در مرکز اسناد کتابصایه آستان قدو  07سند اوی اعالعات ارزشمندی از
صندوقپوشهاست که قديمیترين آن به دور افشاريه مربوط میشود.

1ـ توصیف صندوق پوش ها
1ـ 1ـ صندوق پوش دوره صفوی
قديمی ترين پوش صندوق مرقد امام رضا(ع) که در ال اضر از آن در موز آستان
قدو رضوی یگبداری می شود ،صندوق پوشی زربفت متعسق به سال  351ق است که به
 -3میرزا عسکری فرزند میرزا هدایتاهلل مجتهد در رجب  1011به دنیا مد .او باد از ادر اماک جماه مشهد شد.
وی بادها به درخواست محمد شاه قاجار رسالهای در دود قصاا و دیات نوشت .اودرجریان غائله سالرمدتی
درزندان بودوسرانجاک در1022قدرگذشت ودرروا اشت سرم ارک به خاک سپرده شد.زنزنه 710 /1 :1720 ،و .702

پیشینه صندوق ها و صندوق پوش های مرقد امام رضا(ع) 41 /

سفارش امی اسسوار کالاار از اهالی هیاان ،توسط میر یرام کاشایی در شبر رشت
بافته شد است .اين صندق پوش مهعب متتطین ،در دو قطعه به صورت مازا بافته شد
و در یبايت به يهديگر متصن شد است .قطعه اول به ابعاد  103×001سایتی متر تشهین
دهند ساا و قطعه دوم به ابعاد  174×011سایتی متر تشهین دهند ومو مهعب است.
اين صندوق پوش دارای عر ،محرمات 0کتیره دار است که اشیه های پبن افای به ریو
مشهی و الماسی عر ،محرمات را قطخ می کند .اشیه مزين به سور مرارکه فت با خط
ثسث بود و دو بار در کن اثر تهرار شد است.
یوارهای عمودی عر ،محرمات ییز با پبنای متفاوت در ریو های آبی الماسخخی ،قرمز،
یراتی ،عاليی و سرز روشن مزين به یاوش گیاهی و رکات اسسیمی 1در برگیرید کتیره
های یام بایی ،بافند  ،تاريخ بافت ،اسخخما متررکه و دعای یاد عسی می باشخخد و هر يک به
صخورت واگیر در راسختای یوار تهرار شخد اید ( تصخوير( )1محتنی 41 :0911 ،خخخخ  .)47اين
صخندوق پوش در اسناد تشهیالت اداری آستان قدو ییز به عور کامن معرفی و توصیا
شد است9.

1ـ 2ـ صندوقپوشهای دوره افشاریه
از صخندوق پوش های دور افشخاريه دو سخند در اختیار اسخت .اين اسناد که به فاصسه
سالهای 0059خ0051ق باز می گرددا قديمیترين منابخ مومود در اين زمینه است .در
سخخخند اول ماموعا  01عدد از صخخخندوق پوش ها و در سخخخند ديگر اعالعات توصخخخیفی
ارزشخمندی از یسه صندوق پوش ارا ه شد است .توضیحات مومود در اين اسناد یشان می
دهد که يک مورد از آیبا از منس صخدف و به صخورت مشرک بود و بایه از پارچه های
اعسس گالبتون دوزی شخد  ،مصمن و يا از پارچه قسمهار 7بود اید (سازمان کتابصایه ها ،سند
شمار  1 ،39715ا سند شمار .)0 ،39717

 -1محرموات :جامه راه راه که یک راه سووویاه و یک راه سوووپید دارد .اارچه خط دار الوان ،جمع محرمه .ر.ک:
دهخدا ،ذیل واژه محرمات.
 -0اسلیمی :نقش و نزارهایی با تصاویر دایره ای شکل و ایچ و خ دار .ر.ک :انوری ،ذیل واژه اسلیمی.
 -7ر.ک :سازمان کتابخانه ها ،سند شماره 70323؛ سند شماره .10 ،03111
3و قلمکار :نوعی بافته الوان و رن زارنگ .اارچه ای که به روی ن نقش ها و گل ها با قل نزاشته شده است.
ر.ک :دهخدا ،ذیل واژه قلمکار.
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 3-1-3صندوق پوش هاي عهد قاجار
بص ديگر اعالعات مربوط به پوش صندوق ،در اسناد دور قامار ایعهاو يافته است.
در قديمی ترين سخند اين دور که به سال های  0101-0109ق باز می گردد به معرفی
چبار ثوو 0صندوق پوش پرداخته شد است(سازمان کتابصایهها ،سند شمار  .)0 ،94510يهی
از قديمی ترين صخخندوق پوش ها ،پوشخخشخخی مربوط به دور فت عسی شخخا قامار اسخخت.
صخخندوق پوشخخی با متن زری که در میان آن گن های ريز الوان بافته شخخد و دارای تریج
های قرمزی است که در اعراف آن اسما اهلل به خط ثسث و یتخ به ریو یار بافته شد
اسخخت .ه چنین در چبار گوشخخه صخخندوق پوش ،چبار لهک ومود دارد که عرارت « يا
ضخامن الغربا و المتاکین» روی آن یا بتته است 1 .اين صندوق پوش در سال 0103
ق برای مرقد مادو امام وقا گرديد و ه اکنون در موز آسخختان قدو رضخخوی از آن
یگبداری می شخود (سازمان کتابصایهها ،سند شمار  .)5 ،34015در اسناد مربوط به سال های
 0111و 0114ق ییز به تعداد  01عدد صخندوق پوش مومود در رم اشخخار شخخد است
(تصخوير شخمار ( )4سخازمان کتابصایهها ،سند شمار  )9 ،93717و در سندی از سال  0111ق ،از
صخندوق پوشی مفتول دوز و پولک دوزی ،یام برد شد که توسط مسهه ای از هندوستان
تادي بارگا رضوی شد است (سازمان کتابصایه ها ،سند شمار .)11343،19
عالو بر اين ها ،اسخنادی از سخالبای  0915 ،0909 ،0919 ،0133ق در دسخت است
که یشخان می دهد در اين دور مرسوم بود در زمان تنریا ضري مطبر ماداری پارچه
دوخته که یوعا از منس چسوار و موری بود تبیه و روی صخندوق می کشید اید (سازمان
کتابصایهها ،سند شمار  .)009 ،11411ه چنین معمول بود هر کس که پارچه سال قرن را
بخه عنوان تررک با خود می برد  ،مو ا به پرداخت هزينه تبیه پارچه برای سخخخال بعد
بود اسخخت (سخخازمان کتابصایهها ،سخخند شخخمار  .)01 ،09051اين عمن از آن مبت ایاام می
گرفته که در فواصخخن تنریا و رفت و روو ضخخري مطبر ،گرد و غرار صخخندوق ،صخخندوق
پوش و اشیا روی آن را کایا و آلود یتازد .آن گویه که از فحوای اين اسناد بر می آيد
 -1ثوب :ل ا  ،اوشاک ،اارچه دوخته شده .ر.ک :دهخدا ،ذیل واژه ثوب.
7ووو این اندو اوش مستییل شکل بدون ج  ،توسط شخصی با ناک محمد علی تهیه شده و کاتب خیون ن
فردی به ناک محمد جافر است .محسنی.17 :1707 ،
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اين پارچه مز اسخراو و لوازم غرار روبی ضري مطبر بود که هر ساله تعويض می شد
اسخت (سخازمان کتابصایهها ،سخند شخمار  .)9 ،09971ياد آور می شود در اين دور در مواردی
صخخخندوق پوش مورد تعمیر و مرمت قرار می گرفته و با تبیه مسزومات مورد ییاز اقدام به
مرمت آن می شد است0.

1ـ 4ـ صندوق پوش های دوره پهلوی
معدود اسناد باقی ماید از دور پبسوی اول اکی از تعمیر و مرمت صندوق پوش های
قديمی و یفیس در آستان قدو است .در سندی از سال  0911ش به تبیه مصمن مبت
دور صندوق پوش ،تبیه آستر و پرداخت امرت رفوگر که صندوق پوش را با استفاد از
پارچه ابريشخ تعمیر یمود  ،اشخار شد است (سازمان کتابصایهها ،سند شمار  543 ،75017خ
 .)511در زمان پبسوی دوم ییز سخنت اهدا صخندوق پوش از سخخوی مردم و عالقمندان به
خایدان پیامرر دیرال شخخد و و صخخندوق پوش های یفیس و بعضخخا معمولی تادي رم
رضخوی شد است .در سندی از سال 0991ش به  01مورد از اين صندوق پوش ها که از
پارچه های مصتسا تبیه و با ایواع هنر های دسخختی تزيین شخخد اید ،اشخخار شخخد اسخخت
(سازمان کتابصایهها ،سند شمار  4 ،11935و  01و  05و .)14

2ـ انواع پوشش صندوق از نظر رنگ ،جنس پارچه و نوع تزیینات
بررسخی ماموع اعالعات بدسخت آمد  ،یشخان می دهد پارچه های مورد استفاد در
تبیه صخندوق پوش ها از دور صخفوی تا پايان پبسوی شامن پارچه های زربفت ،مصمن،
قطری ،1قسمهار ،قناويز ،9کرپ ساتین وکودری 7بود است .پارچه مصمن بیشترين کاربرد
را داشخخخته و پس از آن به ترتیب پارچه های زربفت ،اعسس ،قسمهار ،کرپ سخخخاتین و ...
 -1در سوندی مربون به سوا  1002اشواره به تهیه ابریشو جهت لفافه زری روی اوندو میهر شده است.
سازمان کتابخانه ها ،سند شماره .1 ،10231
0و قی ی :گیاهی که از ن رسن سازند .ر.ک :دهخدا ،ذیل وازه رسن.
7و قناوی :قسمی اارچه در دوره محمد شاه و اوایل ناار الدین شاه .اارچه ای نخی که زمینه ن به رنگ های
مختلف بوده و خیوالی از رنزی دیزر به موازات و به رنزی ج رنگ زمینه با فااله های بسیار ک بر ن نقش کرده
باشند .ر.ک :دهخدا ،ذیل واژه قناوی .
3و کودری:نوعی اارچه نخی بدون هار و نس تان ارزان قیمت برای تهیه چادر نماز یا ایراهن مامولی .ر.ک :انوری،
ذیل واژه کودری.
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بیشخترين فراوایی را داشته اید .از یرر ریو ییز صندوق پوش ها بیشتر به ریو قرمز بود
و پس از آن از پارچه هايی به ریو سخرز ،مشخهی و سرمه ای برای تبیه پوش صندوق
اسختفاد شخد اسخت .افزون بر اين دقّت در مشصصات و توصیفات صندوقپوشها یشان
میدهد ،برای زيرايی و تزيین اين آثار هنری و مذهری از ایواع روشها و هنرهای دسخختی
ببر گرفتخه شخخخد و از گالبتوندوزی ،پولخکدوزی ،مفتولدوزی ،يراقدوزی ،گسدوزی و
قالودوزی برای تزيین و آراستن پوش های صندوق ببر گرفته شد است.
نتيجهگيري
در سايه باورهای دينی و تعصب و تومه شیعیان در عول زمان چندين صندوق بر مزار
امام رضا(ع) ساخته و یصب شد است تا ضمن فظ خاعر و ياد پیشوای هشت  ،ماام و
مايگا ايشخان هرچه بیشتر مورد تاسین و تهري قرار گیرد .تا چندی پی تصور بر اين
بود که قدمت سخاخت و یصخب صخندوق مرقد مطبر امام رضخخا(ع) به قرن شخخش هاری
بازمیگردد ،اما تحایاات اخیر یشخان داد که سخاباه یصخب صخندوق در بارگا رضوی به
قرن چبارم می رسخد .گرچه اعالعات پیرامون اين موضوع بتیار ایدک است ولی محتمن
به یرر میرسخد که بور آلبويه با عاليق و تمايالت شخیعی در شخمال کشور در ايااد و
یصخب اين صندوق بیتأثیر یرود است .ضمن آنکه تامخ شیعیان و سادات در مااورت
مرقد امام در قرن چبارم میتواید از ديگر عوامن مؤثر در یصب صندوق باشد.
بور کرامتی از سوی امام رضا (ع) ،سربساز یصب صندوق ديگری در ییمه قرن شش
هاری در بارگا امام میشخخود ،صخخندوقی چوبی با صخخفحات یار که عسیرغ دسخختررد و
چدخاول متااوزان ،مدت پنج قرن (تا اواين قرن يازده هاری) پابرما میماید و برای آن
صخندوقپوشخی ارزشمند (در سال 351ق) تبیه میشود .با قدرتگیری صفويان در ايران
که خواهان رسخخمیت بصشخخیدن به مذهب تشخخیخ بودید ،مزارات و بااع متررکه و از ممسه
مرقد مطبر امام رضخا(ع) مورد تومه خاص شاهان صفوی قرار میگیرد .بنابراين در سال
0111ق به دسختور شخا عراو اول صفوی صندوقی چوبی با صفحات و میخهايی از عال
سخاخته و یصخب می شود که در عبد هومت افشارها ،چبار عدد قره مرصخ بر آن اضافه
میگردد .اين صخندوق در عی سخه قرن ضور بر مرقد امام ،بارها مورد تعمیر و بازسازی
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قرار میگیرد تا آنکه سخرایاام در سال 0900ش با مدا کردن کتیرههای عاليی از آن،
به کسی برچید شد و صندوقی سنگی ،مايگزين آن میشود.
سخخال 0179ق موقوفهای خاص برای تأمین مصارج مصتسا ترمی و بازسخخازی صخخندوق
شخخخهن میگیرد .گرچه وقایامه مذکور ،تنبا موقوفهای اسخخخت که مصخخخارف وقا آن به
صندوق اختصاص دارد ،اما همین يک مورد ییز کافی است تا بدایی شی ی مایند صندوق
که چندان در معرو ديد یرود  ،از ییات خیرخواهایه واقفان به دور یرود است.
تبیه پوشخ های تزيینی برای صندوق ها اقدامی است که محتمن به یررمی رسد برای
یصتختین باردرکشخور و در رم مطبر رضخوی صورت گرفته است ،زيرا از ییمه قرن ده
هاری برای آراسختن و فا ت بیشختر صندوق ها ازصندوقپوش برای آیبا استفاد شد
است.
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 كتابنامه:

 .0آرمین ،منیر  ،خرداد)  « :(0911همراه با هنرمندان در آخرین روزهاي نص ـ
ضریح مطهر رضوي(ع)» ،پیام زن ،سال يازده  ،شمار .9
 .1ابن اثیر ،عزالدين عسی بن ا ثیر :)0959( ،الكامل ،ترممه ابوالااس الت و ديگران،
تصحی مبیار خسیسی ،تبران ،عسمی.
.9

ابنبطوعه ،محمد بن عرداهلل :)0971( ،سفرنامه ابن بطوطه ،تبران ،بنگا ترممه و
یشر کتاو.

 .7ابن وقن ،ابوالااسخخخ محمد :)0911( ،ســفرنامه ابن حوقل( ایران در صــوره
االرض) ،ترممه معفر شعار ،تبران ،امیر کریر.
 .5ا تشخخام کاوياییان ،محمد :)0957( ،شــم الشــموی یا راریآ آســتان قدی،
مشبد ،آستان قدو رضوی.

 .1اصخفبایی (عمادزاد ) ،عمادالدين تین :)0975( ،زندگانی حضرت امام علی بن
موسیالرضا ،تبران ،عرخ کتاو.
.4

الفارسخخی ،الحافظ ابوالحتخخن الغافر بن اسخخماعین0719( ،ق0911 /ش :)،المنتخ

الحافظ ابواسحاق ابراهيم بن محمد بن االزهر الصریفينی ،الحلقه االولی من
راریآ نيشـابور المنتخ

من الیياق ، ،ق  ،مماعه المدرسین فی الحوز العسمیه

فی ق .
.1

ایوری ،تن :)0910( ،فرهنگ بزرگ سخن ،تبران ،ایتشارات سصن.

.3

خراسخایی ،مال محمدهاشخ  :)0911( ،منتخ التواریآ ،تصحی ابوالحتن شعرایی،
تبران ،کتابفروشی اسالمیه.

 .01دامادی ،محمود :)0947( ،ابوسعيد نامه در بيان شرح احوال و عقاید و افكار و
روشن زندگانی ابوسعيد ابوالخير ،تبران ،ایتشارات و چاپ دایشگا تبران.
 .00دای  ،مبدی :)0911( ،بررسی سير رحول هنر ضریح سازي در ایران از صفویه
را كنون ،پايان یامه کارشناسی رشته صنايخ دستی ،دایشگا هنر اصفبان.
 .01دهصدا ،عسیاکرر :)0944( ،لغت نامه دهخدا ،زير یرر محمد معین و سخخخید معفر
شبیدی ،تبران ،دایشگا تبران ،موسته لغت یامه دهصدا.
 .09زیگنخه ،ابراهی  :)0911( ،مشــاهير مـدفون در حرم رضــوي ،مشخخخبخد ،بنیاد
پروه های اسالمی.
 .07سخخازمان کتابصایهها ،موز ها و مرکز اسخخناد آسخختان قدو رضخخوی ،اســناد شــماره
،05153 ،91199 ،71171 ،13193 ،91154 ،91101 ،97970 ،71194 ،73173
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،34015 ،39715 ،71151 ،011119 ،31530 ،14051 ،11474 ،05113
.11935 ،75017 ،09971 ،09051 ،11411 ،11343 ،93717 ،94510
 .05سرحایی ،معفر :)0945( ،آیين وهابيت ،تبران ،مشعر.
 .01سبیسی خوایتاری،ا مد(،بیتا) :عليرضا عباسی،هنرو مردم،شمار های 013و .031
 .04سیدی ،مبدی :)0941( ،تاريخ شبر مشبد (از آغاز تا مشروعه) ،تبران ،امی.

 .01شخوشتری ،محمدعسی« :)0949( ،رمام طالهاي آستان قدی باید برگشت داده
شود» ،اعالعات ،سال هاده  ،شمار .5741
 .03صمدی ،ریباهلل :)0940( ،راهنماي موزه آستان قدی رضوي ،تبران ،عطارد.

 .11عوسی ،عمادالدين معفر بن محمد بن مز 0700( ،ق) :رحقيق نبيل رضا علول،
الثاق فی المناق  ، ،ق  ،ایصاريان.
 .10عطاردی ،عزيز اهلل :)0940( ،راریآ آستان قدی رضوي ،تبران ،عطارد.
 .11عایای بصشايشی :)0941( ،عردالر ی  ،فقهاي نامدار شيعه ،ق  ،یويد ا سالم.
 .19فیض قمی ،عراو :)0911( ،بدر فروزان ،ق  ،بی یا.
 .17مؤتمن ،عسی« :)0993( ،ابنيه آستان قدی» ،یامه آستان قدو ،شمار .1
 .15مؤتمن ،عسی :)0955( ،راریآ آستان قدی ،مشبد ،بی یا.
 .11مؤلا یاشخناو« :(0900 )،اسـتاد حیين خان زنجانی ،حجارباشی» ،اعالعات،
سال هفت  ،شمار .0479

 .14مؤلا یاشخناو « :)0919( ،انتقال كتيبه هاي خط عليرضـا عباسی به آستان
قدی» ،دادگتتران ،سال اول ،شمار .71
 .11مؤلا یاشخناو( ،خرداد « :)،0915بازگرداندن كتيبههاي طال به آستان قدی»،
عوو ،سال دوازده  ،شمار .0911

 .13مؤلا یاشخخناو( ،دی « :)،0917كتيبههاي طالیی آســتان قدی در موزه ایران
باستان» ،عوو ،سال دوازده  ،شمار .0131
 .91مؤلا یاشخناو :)0917( ،عالمآراي شـاه اسـماعيل ،با مادمه و تصحی و تعسیق
اصغر منتررصا ب[ ،بیما][ ،بییا].

 .90محتخخخنی ،زهرا ،سخخخسطایی ،منا« :)0911( ،گنجينههاي هنر در آســتان قدی
رضوي» ،مشبد ،آفرين های هنری آستان قدو و فرهنگتتان هنر.
 .91محتخنی ،زهرا :)،0939( ،شاهكارهاي هنري در آستان قدی ضریح پوش ها و
صـندوق پوش ها  ،مشبد ،سازمان کتابصایه ها ،موز ها و مرکز اسناد آستان قدو
رضوی و مؤسته آفرين

های هنری آستان قدو رضوی.

 .99مديريت موقوفات آستان قدو رضوی ،دفتر ثرت موقوفات ،وقفنامه شماره .141
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 .97معین ،محمد :)،0911( ،فرهنگ فارسی معين ،تبران ،سراي .
 .95مبران ،محمد( ،تیر « :)،0993ضریح جدید» ،یامه آستان قدو ،شمار .0
 .91میبنی ،محمد بن منور :)،0911( ،اسـرار التوحيد ،فی مقامات شـيآ ابوسعيد،
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