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چكيده
ضريح سازه اي منحصرًا شيعي است که تزئينات و کتيبه هاي نقش بسته بر آن با تأمل و دقت خاصي از منظر 
عقايد شيعه انتخاب مي شود. ضريح شير و شکر چهارمين ضريح قرار گرفته بر مضجع شريف امام رضا (ع) 
بوده است که در نيمة شعبان سال ١٣٧٩ ه.ق. در محل قبر نصب شده است. طراحي اين ضريح توسط استاد 
محمد تقي ذوفن صورت گرفته و ناظر ساخت و پژوهشگر انتخاب کتيبه هاي ضريح مرحوم ابوالحسن حافظيان 
بوده است. کتيبه هاي اين ضريح شامل سورة يس، سورة انسان، اسماء الهي، احاديثي در شأن امام رضا(ع) و 
اسماء چهارده معصوم (ع) است که اکثرًا به خط زيباي ثلث کتابت شده است. به علت مرمت هاي صورت گرفته 
بر اين ضريح، در کتيبه هاي آن تغييراتي ايجاد شده به صورتي که تعدادي از اين کتيبه ها با نقوش اسليمي فلزي 
تعويض شده است و تعدادي از اسماء الهي از قسمت تاج ضريح برداشته شده اما ديگر کتيبه ها کمتر دستخوش 
تغييرات بوده است. اين مقاله سعي بر آن دارد تا کتيبه هاي ضريح شير و شکر به تفصيل معـرفي گردد و با توجه 
به مرمت هاي انجام شده تغييرات ذکر شود. سؤال پژوهش اين است که آيا انتخاب کتيبه هاي ضريح اعم از آيات، 
اسماء الهي و احاديث با توجه به اعتقادات شيعه و شأن امام رضا (ع) داليل خاصي داشته است؟ اين مطالعه به 
روش توصيفي تحليلي انجام شده است و جمع آوري اطالعات و تصاوير به صورت، ميداني و کتابخانه اي بوده 
است. در نتيجة اين مطالعه روشن گرديد که متن کتيبه هاي انتخاب شده براي کتابت بر ضريح با علم به باطن آيات 
و احاديث همراه است و زاير در هنگام زيارت هم از نظر معنوي و هم از نظر بصري با ضريح و علي الخصوص 

ولي مدفون ارتباط بر قرار مي سازد.
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به معرفي ضريح حضرت معصومه  مهران در مقاله اي 
(س) پرداخته است (مهران، ١٣٥١). همچنين دو مقاله در 
مورد تاريخچة ضريح امام رضا (ع) منتشر شده است 
که به بيان تاريخ و معرفي ضريح هاي مقبرة آن حضرت 
قدس  آستان  عمومي  روابط  کل  (ادارة  است  پرداخته 
رضوي ١٣٧٩؛ قصابيان ١٣٧٩). در مقالة ديگري نيز آقاي 
علي احمد شلبي به بيان کيفيت ضريح و مسجد حضرت 
ق).  (شلبي، ١٤٠٩  است  پرداخته  در مصر١  (س)  زينب 
همچنين پايان نامة خانم مژگان خيراللهي (١٣٨٨)، پايان نامة 
خانم هاجربهارلويي (١٣٨٨) و نيز پايان نامة خانم الهام 

مقدمه
به نام  فلزي  ساختاري  به  قبر  صندوق  شکل  تغيير 
نمونه هاي  اولين  است.  بوده  چشمگيري  تحول  ضريح 
اما در  بوده است  از جنس چوب  ايجادشده  ضريح هاي 
فلزي  به ساختاري  اين ساختار چوبي خيلي زود  ايران 
تبديل مي شود. در ابتدايي ترين ضريح هاي فلزي با عدم 
به  اما  مي باشيم  روبرو  ضريح  زيباسازي  هنر  وجود 
تدريج اين فرم کامًال از لحاظ ظاهري تغيير کرده است 
و از فرم ساده فلزي به ساختاري با انواع تزئين و کتيبه 
به همـراه ايدئولوژي اسالمـي تبـديل مي شود. اوج رشد 
(ع)،  رضا  امام  ضريح هاي  ميان  در  ضريح سازي  هنر 
(ع) (ضريح شير و شکر)  امام رضا  در ضريح چهارم 
ديده مي شود که در حوزه هاي مختلف هنر اسالمي، علوم 
اسالمي و مهندسي ساخت ضريح قابل بررسي و تحليل 
است. تزئينات و کتيبه هاي به کاررفته در آن برگرفته از 
هنر شيشه  موارد  بعضي  در  و  فلزي، چوبي  هنر  انواع 
از  نشان  ضريح  بر  به کاررفته  احاديث  و  آيات  و  است 
استفادة علوم اسالمي دارد. ضريح چهارم داراي تمامي 
اين موارد است و از نظر اجزاي تشکليل دهندة ضريح هاي 
هم دوره ساخته شده با اين ضريح کامل و تمام است که در 
ادامة بحث به آن پرداخته خواهد شد. هدف از اين مطالعه 
بررسي کتيبه هاي ضريح شير و شکر در قبل و بعد از 
مرمت ضريح و بررسي معاني و مفاهيم آيات و احاديث 
قرار گرفته بر ضريح شير و شکر و ارتباط آن با شأن 
امام رضا (ع) است که با توجه به مطالعات انجام شده به 
اين مهم دست يافته شد که در مورد تزئينات و کتيبه هاي 
ضريح هاي امام رضا (ع) پژوهش هاي متمرکزي صورت 
تا  مي شود  آن  بر  سعي  پژوهش  اين  در  است.  نگرفته 
مختصرًا ضريح شير و شکر امام رضا (ع) معرفي گردد، 
و بررسي شود کتيبه هاي آن که زير نظر مرحوم سيد 
ابوالحسن حافظيان انتخاب و برگزيده شده است، آيا از 
منظر مباني اعتقادي شيعه ارتباطي با شأن امام رضا (ع) 
دارد؟ انتخاب اسماء الهي بر ضريح شير و شکر بنابر چه 

نظمي بوده است؟ 

روش تحقيق 
اين مقاله به صورت توصيفي تحليلي بوده و جمع آوري 
اطالعات و تصاوبر به صورت ميداني و کتابخانه اي بوده 
است و پژوهشگران با بازديد از ضريح هاي امام رضا (ع) 
و مطالعة اسناد و کتاب هاي موزة آستان قدس رضوي با 
توجه به تفسير و شأن آيات قرآن اين مطالعه را انجام 

داده اند. 

پيشينة پژوهش
طي مطالعات و بررسي هاي نگارندگان مکتوباتي در مورد 
تاريخ ضريح و صندوق چوبي حاصل شده است. محمد 

کتيبه هاي  ضريح  شير  و  شکر  امام 
رضا (ع)  از منظر مباني اعتقادي شيعه

١. مصريان معتقدند که حضرت زينب 
سالم اهللا عليها اواخر عمر خود را در 
مصر زندگي کرده و در همانجا نيز از 
دنيا رفته و به خاک سپرده شده است. 

ضريح  اول

تصوير ١. قسمت هايي از ضريح هاي امام رضا (ع). مأخذ: موزة 
آستان قدس رضوي 

ضريح  دوم

ضريح  سوم
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گرفته است که طبق منابع مکتوب و اسناد احتمال مي رود 
پنج عدد باشند. آثاري از چهار ضريح در موزة آستان 
قدس رضوي موجود است و ضريح پنجم که معروف به 
ضريح آفتاب است و طراحي آن توسط استاد فرشچيان 
قبر  روي صندوق  بر  حاضر  حال  در  است  انجام شده 
شريف در محل زيارتگاه آن حضرت قرار دارد. ضريح 
اول که ضريحي از جنس چوب بوده است جز کتيبه هاي 
دوم،  ضريح  است.  نمانده  باقي  چيزي  آن  از  طاليي 
معروف به ضريح جواهرنشان، داراي کتيبة تاريخ دار و 
خالي از نقوش تزئيني است، اما بر تمامي گوي هاي آن 
است.  گرفته  جاي  ياقوت  نگين  چهار  و  زمرد  نگين  يک 
در مورد ضريح سـوم که مربوط به دورة قاجـار است 
اختــالف نظرهاي زيادي وجود دارد زيرا احتمال مي رود 
اين ضريح در دورة صفويه ساخته شده و در دورة قاجار 
بر قبر شريف حضرت نصب شده باشد؛ اين ضريح داراي 
کتيبة آية الکرسي است و بر روي الله هاي باالي ضريح 
اسماء الهي کتابت شده است (تصوير ١). اما ضريح چهارم 
است  معروف  و شکر)  (شير  نقره  و  طال  به ضريح  که 
داراي چهارده پنجره، انواع کتيبه به خط ثلث از سوره هاي 
مختلف قرآن، تزئينات متفاوت و ساختاري خاص نسبت 
به ضريح هاي قبلي است، که اين امر خود گامي نو را در 
ساخت ضريح ايجاد نموده و روند ساخت ضريح را با 
تحول مواجه کرده است (تصوير ٤) که در ادامه کتيبه هاي 
آن نسبت به مباني اعتقادي شيعه که برگرفته از آية ٣٣ 
سورة احزاب و دو حديث برجسته اسالم، حديث ثقلين و 

حديث جابر است مورد بررسي و مطالعه قرار مي گيرد. 

معرفي ضريح شير و شکر
ضريح شير و شکر چهارمين ضريح قرارگرفته بر روي 
مضجع شريف امام رضا (ع) بوده است. به علت استفاده 
از طال و نقره بر روي پوشش فلزي آن به ضريح شير و 
شکر بر گرفته از کلمة طال و نقره معروف است. در منابع 
التوليه  نايب  ميان  که  قراردادي  «طي  آورده اند:  مکتوب 
وقت و آقايان سيد ابوالحسن حافظيان و حاج محمدتقي 
از تصويب  گرديد پس  منعقد  در ١٧تيرماه ١٣٣٦  ذوفن 
نقشه جامع ضريح، کار شروع شد و در تاريخ ٢٥ دي ماه 
١٣٣٨ ه. ش. ١٧رجب ١٣٧٩ق کار ساخت ضريح به پايان 
رسيد» (قصابيان، ١٣٧٩: ٢٤٥؛ مهران، ١٣٣٩: ٤). «استاد 
ذوفن که به عنوان طرف قرار داد ساخت ضريح شير و 
شکر محسوب مي شد، دست به کار شد و با سفري که به 
عراق داشت از بقاع متبرکه اين کشور و عتبات عاليات و 
مشاهد مشرفه اين کشور بازديد نمود و موفق شد حاصل 
ساخت  براي  مدون  طرحي  صورت  به  را  بازديدها  اين 
جديد  نقشه  مبناي  طرح  همين  نمايد.  ارائه  جديد  ضريح 
ضريح شير و شکر قرار گرفت» (خومحمدي خير آبادي 

و خير آبادي، ١٣٩٠: ٦٥؛ تصوير ٢). 

و  قبر  صندوق  حوزة  در  سه  هر  که   (١٣٨٩) جباريان 
آثار چوبي همچون ضريح بوده است. پايان نامه هايي با 
عنوان هاي (بررسي طرح و نقوش تزئينات (فلزي) ضريح 
حضرت عباس (ع)، (١٣٩٠)) و (پژوهشي بر ضريح هاي 
منظر  از  رضوي  قدس  آستان  موزة  در  (ع)  رضا  امام 
مقاله هايي  و   ((١٣٩٢) آن،  مفاهيم  و  کتيبه  نقش،  طرح، 
تحت عنوان هاي « کتيبه هاي ضريح حضرت عباس(ع)»؛

« بررسي تطبيقي آيات با مباني اعتقادي شيعه» (١٣٩٢) 
و «بررسي و شناخت ساختار ضريح با تأکيد بر تاريخ 
(ع)»  عباس  حضرت  کنوني  ضريح  ساخت  چگونگي  و 
(١٣٩٤) که مطالعاتي متمرکز بر ساخت ضريح و بررسي 
اجزا و کتيبه هاي ضريح است توسط خانم اسراء صالحي 

نويسندة مسئول اين مقاله انجام شده است. 

ضريح هاي قرارگرفته بر قبر امام رضا (ع)
تا به امروز، بر مزار امام رضا (ع) تعدادي ضريح قرار 

تصوير ٢. سمت راست استاد محمدتقي ذوفن طراح و سازندة  ضريح 
و سمت چپ اکبر حافظيان معاون ادارة خزانة آستان قدس، مأخذ: 
مديرت اسناد و مطبوعات کتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي، 

شماره سند ٢٩٦٩٠ 

تصوير ٣. مرحوم ابوالحسن حافظيان ناظر ساخت و پژوهشگر 
کتيبه هاي ضريح شير و شکر، مأخذ: همان، شمارة  سند ٢٩٦٧٨



و  بودند  مقدس  مشهد  محترمين  از  حافظيان  استاد 
سالها در هند و پاکستان اقامت داشتند. «مرحوم حافظيان 
از فضالء معروف خراسان بودند و ساليان متعددي در 
رود  سرچشمه هاي  و  کشمير  کوه هاي  در  هندوستان 
گنگ که در نزديـک هنـدوها مقـدس است به رياضت و 
با  را  مجيد  قرآن  آيات  او  داشتند،  اشتغال  نفس  تهذيب 
اسماء الحسني براساس نظرياتي که داشـت حـروف را با 
عـدد محاسـبه و جمـع مي کـرد و از آن نتيـجه مي گرفت. 
نامهاي  اين ضريح مقدس آيات و روايات  ايشان در   .  .
خداوند را طبق ذوق خودش آورده و آنها را با هدف و 
مقصود خاصي در ضريح نوشته است» (عطاردي، ١٣٧١: 

٨٤؛ تصوير ٣). 

کتيبه هاي  ضريح  شير  و  شکر  امام 
رضا (ع)  از منظر مباني اعتقادي شيعه

تصوير ٤. نماي دو بعدي ضريح شير و شکر امام رضا(ع)، در 
اين تصوير گلدان و تاج بر باالي ضريح مشاهده مي شود که در 
مرمت انجام بر ضريح گلدانها و تاجها برداشته شده و به جاي آنها 
اسليمي هايي مزين به نام اهللا نصب شده است. مأخذ: مديريت اسناد و 
مطبوعات کتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي، شماره سند ٢٤٦٦٣

تصوير ٥. پالن ضريح امام رضا (ع)، مأخذ: نگارندگان.  

تصوير ٦. مشخصات ضريح شير و شكر،  مأخذ: نگارندگان.  

تصوير ٧. الف، سقف ضريح امام رضا از 
داخل و از جنس چوب که تغييري نکرده است. 
کتابخانه  اسناد و مطبوعات  مأخذ: مديرت 
مرکزي آستان قدس رضوي به شماره سند 

٢٩٧٣٥

که: «ضريح  است  آورده شده  مکتوب  اسناد  بر  بنا 
نام  به  دهانه تشکيل شده  از چهارده  (تصوير ٤)  جديد 
چهارده معصوم که باالي سر و پايين پاي مبارک هريک 
سه دهان و پيش رو و پشت سر مبارک هر يک چهار 
دهانه دارد، ارتفاع ضريح از کف حرم سه متر و شصت 
سانتيمتر و با رعايت ٣٠ سانتيمتر قدپاي سنگ مجموعًا از 
کف حرم سه متر و نود سانتيمتر است و قد ضريح (طول 
آن) در پيش روي و پشت سر چهار متر و پنج سانتيمتر و 
عرض ضريح باالي سرو پايين پا سه متر و شش سانتي 
(مهران،  است»  تن  هفت  حدود  ضريح  وزن  است.  متر 
١٣٣٩: ٩؛ قصابيان، ١٣٧٩: ٢٤٦). «لبه باالي ضريح در 
چهار سمت ٤٤ گلدان طال و ٤٤ ترنج طال نصب شده بر 
با اسما و کلمات  بدنة آن در چهار سمت ١٨ ترنج طال 
طيبات و صلوات به خط زرين به قلم احمد زنجاني نوشته 
شده است. قسمت باالي دهانه ها تا سقف ضريح مطهر 
با گل و برگ و قطار بندي از جنس طال و نقره و مينا 
تزيين شده است. شاسي و سقف ضريح آهني است و 
قسمت باالي و پايين آهن ها به وسيله چوب چناري بسيار 
مرغوب دو قابه شده است. گوي و ماسوره هاي ضريح 
توپر و از جنس نقره با عيار ٩٠ در صد مي باشد و جنس 
روکشها تماما طال و نقره و ميناست» (قصابيان، ١٣٧٩: 
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٢٤٦؛ خومحمدي خير آبادي و خير آبادي، ١٣٩٠: ٦٧-
منابع مکتوب  در  از ضريح  که  است  اين توصيفي   .(٦٨
ذکر شده است اما امروزه با تعويض قطعات و مرمت آنها 

تغييرات زيادي در آن صورت گرفته است. 
اين ضريح که ساختاري به شکل مکعب مستطيل دارد 
داراي چهارده پنجره است که هر پنجرة آن به نيت يکي از 
چهارده معصوم (ع) نام گذاري شده است به صورتي که 
نام هر معصوم بر باالي پنجره در قابي طاليي که اطرافش 
را رديفي نگين فيروزه پر کرده قرار دارد (تصوير ١٤). 
اولين پنجرة آن که به نام حضرت محمد (ص) است در 
قسمت پايين پاي حضرت رو به قبله قرار گرفته که درب 
ورود و خروج به ضريح (که به صورت کشويي تعبيه 

شده بود) نيز از همين پنجره بوده است. 

اجزاي تشکيل دهندة ضريح شير و شکر
اين ضريح که داراي نقوشي زيبا به همراه کتيبه هاي متنوع 
است از تمامي اجزاء ضريح مانند: سقف، تاج، پيشاني، کتيبه ها، 
پنجره به همراه لچکي ها، ستون و پايه ستون بهره برده است 
(تصوير ٦). ضريح، داراي دو رديف کتيبه سوره هاي قرآني 
به همراه قاب هاي بيضي شکلي است که مزين به احاديثي در 
شأن زيارت امام رضا(ع) است. البته در داخل سقف ضريح 
کتيبه هاي قرآني به همراه اسماء الهي آورده شده است که 
نوع ترکيب بندي آنها جالب توجه است. قسمت هايي که داراي 
کتيبه است و به آن در اين پژوهش به آن پرداخته شده است 
شامل: کتيبه داخل سقف ضريح، تاج ضريح، کتيبة رديف 
اول ضريح، پيشاني ضريح، کتيبه رديف دوم ضريح، کتيبه 

قاب هاي بيضي شـکل ضـريح است. 

کتيبه هاي داخل سقف ضريح 
آنچه به خط جلي نسخ يا نستعليق و يا به خط طغرا و 
يا به خط کوفي بر دور ديوار مساجد و مقابر و اماکن 
متبرکه يا سر در دروازه امرا و بزرگان نويسند و يا نقش 
کنند يا نوشته اي که حاشيه مانند دور سر در عمارت و 
بر بدنه ديوار مسجد و مقبره و بقعه و تخت و کرسي 
و در و نيز بر کرانه پارچه سفره و بيرق و جامه و زين 
پوش و جليل اسب و پوشش تکيه ها و غيره باشد نويسند 
اکثرًا  کتيبه ها  کتيبه).  کلمه  ذيل  دهخدا  لغتنامه  (تارنماي 
توسط استادان برجسته خوشنويسي کتابت مي شود اين 
کتيبه ها مي تواند به انواع خطوط اسالمي نگاشته شود اما 
برجسته ترين آنها که بيشتر مورد استفاده است خطوطي 
دسته  آن  ضريح ها  کتيبه  نستعليق.  و  ثلث  نسخ،  مانند: 
از کتيبه ها است که بر باالي ضريح و يا بر روي درب 
ورودي ضريح نقش مي بندد. کتيبه ها به دليل اينکه در اکثر 
مواقع مملو از آيات قرآن مي باشند هميشه در نقاط باال 
با  بدون وضو١  تا دست  قرار مي گيرد  از دست  دور  و 
آن تماس نداشته باشد (صالحي و ديگران، ١٣٩٢، ١٠٠). 

تصوير ٧. ب، سقف ضريح شير و شکر از داخل که داراي چندين کتيبه 
است. مأخذ: موزه آستان قدس رضوي. 

تصوير ٨. ترکيب بندي و چيدمان اسماء الهي در کنار يکديگر، مأخذ:
نگارندگان. 

 تصوير ٩. نمونه اي از کتيبه خط ثلث با متن (الصادق) کتابت شده در 
سقف ضريح شير و شکر،  مأخذ: موزه آستان قدس رضوي. 

١. بر اساس آيات ٧٧ تا ٧٩ سوره 
وضوي  بدون  مّس  الواقعه  مبارکه 

قرآن کريم حرام است.

الزم به ذکر است که اين کتيبه ها مي تواند داخل ضريح نيز 
قرار گيرند. سقف ضريح شير و شکر از داخل از جنس 
چوب است که داراي ابيات شعر در شان امام رضا (ع)، 
اشعار دعائيه به کمک کنندگان و دو بيت شعر که به آب 
طال نوشته که در مصرع دوم هر بيت آن، مقصود خود را 

به عدد بيان نموده است. 



هاتفي وصف اين ضريح بگفت
 عجر الصانعون عن صفتک

بهر تاريخ در معني سفت 
ماعرفناک حق معرفتک 
در مصرع دوم بيت اول به حروف ابجد، عدد ١٠٨٨ 
نهفته است که با عدد « لعنإاهللا علي المنافقين (١٠٨٨) يکي 
است و مصرع دوم بيت دوم با تاريخ نصب ضريح به قمري 
و برداشتن ضريح از محل صندوق قبر به شمسي (١٣٧٩) 
برابري مي کند و به صورت: سنه غ ش ع ط (١٣٧٩) (غ = 
١٠٠٠، ش = ٣٠٠، ع = ٧٠، ط = ٩) هجري است که با جمع 

بستن اين اعداد عدد ١٣٧٩ به دست مي آيد. 
در ادامه اين دو بيت شعر در داخل ضريح شعري به 
خط نستعلق کتابت شده است که دور تا دور سقف ضريح 
را از داخل پر کرده است و احتمال مي رود نظم ابيات اول 

آن به شرح زير باشد:
قبول حضرت داور شد اين ضريح مطهر

ز جمع شيعه مضطر بپور موسي جعفر
حروف اول اسماء نظر گير و نظر کن

که گوشه نظري شد ز سبط پيغمير
دعا که بار الها بحق عترت طه

بنوش بر همه آنان رحيق ساقي کوثر
همه  بر  ببخش  بپوش بر همه آنان لباس عزت و نصرت 

آنان نعيم خلعت و نور 

با توجه به مصرع اول بيت دوم (حروف اول اسماء 
نظر گير و نظر کن)، کليدي را در پيدا کردن رموز اسماء 
الهي بيان نموده است و نشان از آن دارد که شخص امام 
رضا(ع) به مرحوم حافظيان عنايتي داشته است، که در 

ادامــه توضيـح داده مي شود. 
آية «و هللا االسماء  از داخل،  در وسط سقف ضريح 
اين  (اعراف: ۸۰) قرار گرفته است.  الحسني فدعوه بها» 
کتيبه به خط ثلث کتابت شده که در اطراف آن نيز اسماء 
الهي به خط ثلث کتابت شده است. اين اسماء در دو کادر 
مجزا کتابت شده است(تصوير ٧ الف و ب) بدين گونه که 
در اطراف آيه «و هللا االسماء الحسني فدعوه بها» ٥٦ نام 
آورده شده که کتيبه از (الصادق) شروع و به (الهادي) 
اسماء  از  ديگر  رديف  يک  آن  اطراف  در  مي شود.  ختم 
ختم  «الصابر»  به  و  شروع  «االول»  از  که  شده  آورده 
مي شود و رمز نهفته در آن، اين است که «هرگاه حروف 
مکررات  و  بنويسيد  را  اسمي  شش  و  پنجاه  کتيبه  اول 
آن را حذف نماييد عبارت «صراط علي حق نمسکه» به 
دست مي آيد و چنانچه مشهور است اگر حروف مقطعه 
آنها حذف  مکرارات  و  گيرند  قرار  يديگر  کنار  در  قرآن 
شود نيز همين عبارت استخراج مي شود» (طاليي، ١٣٨٧: 
١٦٢؛ تصاوير ٨ و ٩). در رابطه با اسماء الهي بحث ها و 
بررسي هاي فراوان صورت کرفته شده است که مهمترين 
(ع)  بيت  اهل  ائمه  و  پيامبر (ص)  از  كه  رواياتي  آن«در 

کتيبه هاي  ضريح  شير  و  شکر  امام 
رضا (ع)  از منظر مباني اعتقادي شيعه

تصوير ١٠. کتيبه مادر و فرزند سقف ضريح شير و شکر که متن آن آية ٣٥ سوره نور است. مأخذ: نگارندگان. 

تصوير ١١. نمايش تفاوت هاي ضريح شير و شکر در زمان قبل و بعد از مرمت. اسليمي هاي باالي سقف افزوده شده است و 
پرطاووسي ها و گلدان ها کامًال برداشته شده و نقوش اسليمي مشبک جاي آن را گرفته است اما قبة فيروزه نشان در جاي خود هست. 
مأخذ تصوير سمت راست: موزة آستان قدس رضوي؛ مأخذ تصوير سمت چپ: مديريت اسناد و مطبوعات کتابخانة مرکزي آستان 

قدس رضوي ، شماره سند٢٩٧٢٥ مي باشد. 
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به ما رسيده و كرارا اين مطلب ديده مي شود كه خداوند 
داراي ٩٩ اسم است كه هر كس او را به اين نامها بخواند، 
دعايش مستجاب و هر كه آنها را شماره كند اهل بهشت 
است. . . » (مکارم شيرازي، ١٣٧٤، ج٧: ٢٥) که مرحوم 
حافظيان تعدادي از آن اسماء را بر اساس علم اعداد و 

حروف در کنار يکديگر آورده است. 
زندگاني  به  مربوط  مکتوب  منابع  در  که  آنجايي  از 
سيدابوالحسن حافظيان آورده شده است ايشان به علم 
اعداد و حروف واقف بودند و با قرآن و آيات آن آشنايي 
روي  بر  منتخب  سوره هاي  و  آيات  بررسي  داشته اند. 
ضريح با توجه به درون ماية آنها بوده است، به همين 
منظور تحليل مفاهيم اين آيات مورد بررسي قرار گرفته 

که به شرح زير است:
آية «و هللا االسماء الحسني فدعوه بها»: در ترجمه اين 
قسمت از آيه آمده است: «و براي خدا، نامهاي نيك است 
خدا را به آن (نامها) بخوانيد » (مکارم شيرازي، ١٣٧٣، 
ج١: ١٧٤) و در تفسير نمونه آمده است: «اصوًال خدا را با 
يك نام نمي توان خواند، و نمي توان شناخت، بلكه نامهاي 
او بايد همچون صفاتش بي پايان باشد، تا بتواند بيانگر 
آن ذات شود، ولي از آنجا كه الفاظ ما، مانند همه چيزمان، 
محدود است نمي توانيم جز نامهاي محدودي براي او پيدا 
كنيم و لذا معرفت و شناخت ما هم هرچه باشد محدود 
مي فرمايد:  روح  وسعت  آن  با  (ص)  پيامبر  حتي  است، 
«ما عرفناك حق معرفتك» (که اين فرموده پيامبر نيز به 
صورت کتيبه به همراه تاريخ ضريح بر سقف کتابت شده 
و  عقل  اندازة  به  كه  نيست  آن  بر  دليل  اين  ولي  است)، 
درايت خويش او را نشناسيم، به خصوص كه او خودش 
در شناخت ذاتش به ما كمك بسيار فرموده و با نامهاي 

گوناگون در كتابش از خود ياد كرده است، و در بيانات 
اولياء دينش به نامهاي بيشتري كه به هزار نام بالغ مي شود 
برخورد مي كنيم. بديهي است همه اينها اسم است، و يك 
اينها نشانه هايي  نشانه است، همه  اسم، عالمت و  معني 
از ذات پاك او مي باشد، و تمام اين خطوط به يك نقطه 
منتهي مي گردد، و به هيچ وجه از توحيد ذات و صفات او 

نمي كاهد » (مکارم شيرازي، ١٣٧٤، ج١٢: ٣٢٥). 
کتيبة ديگر که در زير اسماء الهي آمده آية ٣٥ سوره 
ماواِت َو اْألَْرِض َمَثُل ُنوِرِه َكِمْشكاؤٍٍ  نور است: « اهللاَُّ ُنوُر السَّ
َكْوَكٌب  َكَأنَّها  جاَجُة  الزُّ ُزجاَجٍة  في   اْلِمْصباُح  ِمْصباٌح  فيها 
ُدرِّي يوَقُد ِمْن َشَجَرؤ ُمباَرَكٍإ َزيُتوَنٍإ ال َشْرقِيٍإ َو ال َغْربِيٍإ 
يكاُد َزيُتها يضي ُء َو َلْو َلْم َتْمَسْسُه ناٌر ُنوٌر َعلي  ُنوٍر يْهِدي 
اهللاَُّ لُِنوِرِه َمْن يشاُء َو يْضِرُب اهللاَُّ اْألَْمثاَل لِلنَّاِس َو اهللاَُّ بُِكلِّ 
َشي ٍء َعليٌم » که کتيبه به صورت مادر و فرزند کتابت شده 
است يعني کتيبه هم داراي متن با خط ثلث جلي است و هم 
خط کوفي (تصوير ١٠). اين آيه يکي از آياتي است که در 
مصنوعات هنر اسالمي به وفور از آن استفاده شده است، 
ازجمله قنديل هايي که در اکثر موارد بر باالي ضريح ها و 
يا در محراب نماز قرار مي گيرند. در تفسير اين آيه نيز 
ايراد شده است که به صورت مختصر  بيانات متفاوتي 
نور  «خداوند  صورت  به  آن  ترجمه  مي شود:  عنوان 
آسمانها و زمين است مثل نور خداوند همانند چراغداني 
در  چراغ  آن  باشد،  فروغ)  (پر  چراغي  آن  در  كه  است 
حبابي قرار گيرد، حبابي شفاف و درخشنده همچون يك 
ستاره فروزان، اين چراغ با روغني افروخته مي شود كه از 
درخت پربركت زيتوني گرفته شده كه نه شرقي است و نه 
غربي (روغنش آن چنان صاف و خالص است كه) نزديك 
است بدون تماس با آتش شعله ور شود نوري است بر 

تصوير ١٢. تاج ضريح شير و شکر قبل و پس از مرمت. مأخذ تصوير سمت چپ: مديرت اسناد و مطبوعات کتابخانه مرکزي آستان قدس 
رضوي يه شماره سند ٣١١٠٦ . مأخذ تصوير سمت راست: موزه آستان قدس رضوي 

تصوير ١٣. کتيبه رديف اول ضريح شير و شکر. کل سوره يس به خط استاد حبيب اهللا فضائلي به خط ثلث کتابت شده است. مأخذ: مأخذ:
نگارندگان. 



فراز نوري و خدا هر كس را بخواهد به نور خود هدايت 
مي كند، و خداوند به هر چيزي داناست» (مکارم شيرازي، 
١٣٧٣، ج١: ٣٥٤) ذکر شده است و تمامي اجزاء اين آيه به 
روشني، هدايت انسان توسط خداوند را تعبير مي نمايد و 
خداوند جهت درک بهتر بندگانش خود را به صورت نور 
معرفي نموده است که به قلب مومنان نفوذ مي کند. اين 
آيه خود روشنگر هدايت خداوند بر بندگان است. کتيبه 
اين کتيبه قرار  شعر نستعليقي که ذکر آن رفت در زير 

گرفته است. 
تاج ضريح 

در مورد تاج ضريح بايد اذعان داشت تغيير تاج ضريح از 
نقشي به نقش ديگر نبوده است بلکه قطعه هايي برداشته 
شده است و قطعه هايي با نقوش جديد به آن اضافه شده 
است (تصوير ١١). بر اساس تصاوير سياه و سفيد قديم 
در قسمت تاج ضريح ٤٤ پر طاووسي قرار داشته که در 

کتيبه هاي  ضريح  شير  و  شکر  امام 
رضا (ع)  از منظر مباني اعتقادي شيعه

تصوير ١٥. طرح خطي قاب ترنج، مأخذ: نگارندگان.

ميان آنها اسماء الهي کتابت شده بوده است و در کنار 
از  اما پس  است،  داشته  قرار  گلدان  يک  پرطاووسي  هر 
مرمت ضريح اين قسمت کامًال تغيير کرده و به صورت 
قرار  آنها  ميان  در  اهللا  نام  که  فلزي  مشبک  اسليمي هاي 
گرفته تبديل شده است (تصوير ١٢). اين تغيير به صورتي 
است که نام اهللا در ميان است و در اطراف آن برگ هاي 
کنگري و لوتوس قرار دارد؛ از آنها شاخه اي اسليمي خارج 
شده است و با به هم رسيدن اين شاخه ها حالت محرابي 
را ايجاد کرده که نام (اهللا) را محاط کرده است (تصوير 

١٢ سمت چپ). 
اما ترتيب قرار گرفتن چهل و چهار اسم خداوند در ۴۴ 
برگ نقرة ملمع به طال که قبل از مرمت ضريح به عنوان تاج 
بر لبة ضريح قرار داشته داراي حسابي منظم بوده، به نحوي 
که از حروف اول اين ۴۴ اسم، دوازده اسم دیگر خداوند به 

شرح کامل در جدول شماره ١ آورده شده است.

تصوير ١٦. کتيبه رديف دوم ضريح شير و شکر ، شامل تماي سوره انسان که بر ورق نقره کار شده است. زمينة اين کتيبه مملو از شاخ و برگ 
ختايي به همراه گل است. مأخذ: اداره موزه آستان قدس رضوي. 

تصوير ١٤. قاب هاي سر ترنج که نام چهاده معصوم در آنها کتابت 
شده است. قاب باال مربوط به نام امام محمد الجواد (ع) است. کاتب شيخ 

احمد زنجاني معصومي. مأخذ: اداره مرمت آستان قدس رضوي. 
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 کتيبة رديف اول ضريح 
در کتيبة رديف اول ضريح، کل سورة يس به خط ثلث 
استاد حبيب اهللا فضائلي کتابت شده است. کتيبه از جهت 
قبله، پنجره نام گذاري شده به نام محمد مصطفي(ص) با 
بسم اهللا شروع شده و تا انتهاي آية ٢٧ ادامه دارد (تصوير 
١٣). در قسمت باالي سر امام سورة يس از ابتداي آية 
مقابل  سمت  و   ٤٢ آية  انتهاي  تا  است  شده  شروع   ٢٨
انتهـاي آن  از آيه ٤٣ شـروع شده اسـت و  قبله سوره 
آيـة ٦٧ است و در جهت زير پاي امام رضا آيات ٦٨ تا 
انتهاي سورة يس کتابت شده است. کتيبه بر ورق طال در 
زمينه اي بدون هيچ گونه تزئين گياهي (به صورت ختايي) 
کتابت شده اما خود کتيبه پر و بدون فضاي خالي است، 
کتابت اين خط ثلث بر روي دو خط کرسي صورت گرفته 

است. 
اثر  اين  در  دو  هر  فلز  روي  قلمزني  و  خط  نگارش 
بسيار ماهرانه انجام شده ست. نحوه اجراي اثر به اين 

شكل بوده كه «ابتدا كتيبه ها توسط خطاط بر روي كاغذ 
نگاشته و سپس زرگر توسط فن گرده برداشتن با گردة 
الجورد، آن را بر روي ورقه طالي پهن شده روي قاب 
حاوي قير و خاكستر منتقل كرده است. در مرحلة بعد، با 
استفاده از مجموعه متنوعي از ده ها قلم حكاكي مي کنند 
و با كوبيدن زمينة اثر برجسته كاري خطوط انجام شده 
قدس رضوي  آستان  موزه  اشياء  علمي  (پروندة  است» 
موجود در اداره پژوهش و معرفي آثار در سال ١٣٩٢). 

در تفسير اين سوره که به قلب قرآن معروف است 
آورده اند که: «غرض اين سوره بيان اصول سه گانة دين 
است، چيزي كه هست نخست از مسئله نبوت شروع كرده، 
انبيا بيان مي كند، و  حال مردم را در قبول و رد دعوت 
مي فرمايد كه: نتيجة دعوت حق انبياء احياي مردم است، و 
اينكه آنان در راه سعادت واقع شوند و حجت را بر مخالفين 
تمام كند، و به عبارت ديگر تكميل هر دو دستة مردم است، 
عده اي را در طريق سعادت، و جمعي را در طريق شقاوت. 
آن گاه اين سوره بعد از بيان مساله نبوت، منتقل مي شود 
به مسئلة توحيد، و آياتي چند از نشانه هاي وحدانيت خدا 
را برمي شمارد، و سپس به مساله معاد منتقل شده، زنده 
شدن مردم را در قيامت براي گرفتن جزا، و جداسازي 
مجرمين از متقين را بيان نموده سپس سرانجام حال هر 
يك از اين دو طايفه را توصيف مي كند. در آخر دوباره 
به همان مطلبي كه آغاز كرده بود برگشته خالصه اي از 
اصول سه گانه را بيان و بر آنها استدالل مي كند و سوره 
را ختم مي نمايد» (طباطبايي، ١٣٧٤، ج ١٧: ٨٩). در روايات 
آمده است: مأمون از حضرت رضا (ع) سوال کرد: آيا 
دربارة آل رسول در آيات قرآني دليلي هست آشكارتر از 
آية «إِنَّ اهللاََّ َو َمالئَِكَتُه يَصلُّوَن َعَلي النَِّبي يا َأيَها الَِّذيَن آَمُنوا 
َصلُّوا َعَليِه َو َسلُِّموا َتْسلِيما»١ ؟ امام فرمود: بلي مرا خبر 
ده از آية مباركة «يس َو اْلُقْرآِن اْلَحِكيِم إِنََّك َلِمَن اْلُمْرَسلِيَن 
َعلي  ِصراٍط ُمْسَتقِيٍم» مراد از كلمة «يس» كي است. مأمون 
محمد  «يس»  كلمة  از  مراد  كه  گفته اند  علما  گفت:  خليفه 
(ص) و كسي نيز در آن شك و ترديد ندارد. امام فرمود: 
به درستي كه پروردگار به رسول و به آل او فضيلت مقرر 
فرموده كه هرگز كسي آن فضل را درك ننموده جز آنكه 
آنرا تعقل نموده و يافته است و پروردگار به آن هيچيك از 
رسوالن سالم اعالم نفرموده است و فرمود «َسالٌم َعلي  
ُنوٍح ِفي اْلعاَلِميَن٢ و قال َسالٌم َعلي  إِْبراِهيَم ٣ و قال َسالٌم 
َعلي  ُموسي  َو هاُروَن٤ » و سالم نفرموده به جمله «سالم 
علي آل نوح» و نفرموده «سالم علي آل ابراهيم» و نفرمود 
«سالم علي آل موسي و هرون» بلكه فرمود «سالم علي 
آل يس» يعني علي آل محمد» (حسيني همداني، ١٤٠٤ ق، 
ج ١٣: ١٥٦). سالم علي آل يس بر سنگ قبر کنوني امام 
رضــا (ع) کتابت شده است و همانا اين سـالم ســالمي 
اين  تفسير  به  توجه  با  که  خداست  رســول  خاندان  بر 
سوره اهميت آن روشن مي گردد و دليل کتابت اين سوره 

اسماء 
نوشته شده

اسماء 
به دست آمده

اولاهللا، الوهاب، اللطيف

غفورالغفار، الفتاح، الواحد،الرزاق

حقالحي، القيوم

حکمالحکيم، الکريم، المحيي

صبورالصمد، الباسط، الولي، الرفيع

المغني، القريب، التواب، الدافع، 
الرحيم

مقتدر

رحمانالرافع، الحميد، المجيد، النور

منعمالملک، النافع، العظيم، المنتقم

شکورالشهيد، الکبير، الوکيل، الرب

مصورالمهيمن، الصانع، الواحد، الرقيب

جبارالجليل، البصير، االخر، الرئوف

عفوالعليم، الفرد، الودود

جدول ١. اسماء به کار رفته در ۴۴ برگ نقره ملمع ضريح شير و 
شکر. مأخذ: طاليي، ١٣٨٧: ١٦٣ 

١. احزاب ٥٦
٢. صافات ٧٩

٣. صافات ١٠٩
٤. صافات ١٢٠



بر اين ضريح و ضريح هاي ديگر تأکيد آن بر اصول سه 
گانة دين اسالم و اهميت رسول خدا و خاندان مطهرش در 
ميان آيات قرآن است. الزم به ذکر است که تاريخ ١٣٧٩ 

در انتهاي کتيبه سوره يس آورده شده است. 

پيشاني ضريح 
قسمت پيشاني ضريح ها همواره با تزئينات همراه است. 
اسليمي  و  ختايي  تزئينات  نوع  از  مي تواند  تزئينات  اين 
باشد و يا برگرفته از تزئينات فرنگي باشد. در ضريح شير 
و شکر امام رضا (ع) نوع تزئينات به کاررفته در قسمت 
پيشاني تزئينات فرنگي به همراه قاب هاي سرترنج مانند 
است. در اين قاب ها اسامي چهارده معصوم به خط ثلث 
اثر استاد احمد زنجاني معصومي  کتابت شده است که 
به  شبيه  پيشاني  قسمت  در  طراحي شده  نقوش  است. 
دليل  به  امر  اين  احتمال مي رود  البته  نيستند که  يکديگر 

مرمت هاي صورت گرفته باشد (تصوير ١٤). 

کتيبة رديف دوم ضريح
مي شود  مشاهده  قاب  اين  خطي  طرح  در  که  همانطور 
برگ هاي  و  از گل هاي چهارپر  مملو  ترنج ها  اين  اطراف 

کنگري و غنچة برگ است (تصوير ١٥). 
در رديف دوم ضريح شير و شکر کل سورة انسان به 
خط ثلث کتابت شده که اين کتيبه نيز به قلم احمد زنجاني 
انجام شده است (تصوير ١٦). در زمينة اين  معصومي 
کتيبه که بر ورق نقره کتابت شده تزئينات ختايي وجود 
دارد (تصوير ١٧). در اين ترکيب بندي نقوش ختايي به 
صورت مارپيچ در بين خط ثلث حرکت مي کند و فضاي 
مابين خط را پر مي کند. خط ثلث کتابت شده در اين کتيبه 
نوع  اين  ساخت  نحوة  است.  کرسي  خط  دو  داراي  نيز 
کتيبه ها بر ورق طال و نقره در قسمت کتيبة رديف اول 

آمده است. 
نام دهر هم شناخته شده است  با  که  انسان  سورة 
داراي ٣١ آيه است. در بيان آيه اول تا ٢٢ اين سوره آمده 
است: «اين سوره در آغاز، خلقت انسان را بعد از آنكه 
نامي از او در ميان نبود خاطرنشان مي سازد، و سپس 
مي فرمايد كه خداي تعالي او را به راهي كه تنها راه اوست 
هدايت كرد، حال يا اين انسان شكر هدايتش را مي گذارد، و 
يا كفران مي كند. آن گاه مي فرمايد براي كافران انواعي از 

عذاب و براي ابرار الواني از نعمت آماده كرده، و اوصاف 
آن نعمت ها را در طي هجده آيه شرح مي دهد، و همين 
بيان همين جهت  اينكه مقصود اصلي هم  بر  دليل است 
را  نعمت، روي سخن  آن  اوصاف  بيان  از  و پس  بوده. 
به رسول گرامي خود نموده مي فرمايد: قرآن نازل شده 
از ناحيه اوست، و مايه تذكر بشر است، پس بايد كه در 
برابر حكم پروردگار خود صابر باشد، و هوا و هوس هاي 
كفار را پيروي نكند، و بايد كه پروردگار خود را صبح 
و شام به ياد بياورد و براي او شب ها به سجده بيفتد، 
ج ٢٠:   ،١٣٧٤ (طباطبايي،  گويد»  تسبيح  طوالني  شبي  و 
اينگونه بحث  اين سوره  تا ٣١  آيات ٢٣  بيان  در   .(١٩٢
شده است: «بعد از آنكه خداي سبحان جزاي ابرار را بيان 
كرد و فرمود كه در برابر صبري كه در راه خدا كردند 
چه پاداشها از نعيم مقيم ابدي و ملك عظيم برايشان تهيه 
ديده، اينك در اين فصل از سوره خطاب را متوجه رسول 
گرامي خود نموده. او را امر مي كند به اينكه باز هم در 
برابر حكم پروردگارش صبر كند، و اين گنهكاران كافر و 
عالقه مندان به زندگي زودگذر دنيا را كه از آخرت روي 
گردانده به دنيا چسبيده اند اطاعت نكند، نه مشركين را، و 

کتيبه هاي  ضريح  شير  و  شکر  امام 
رضا (ع)  از منظر مباني اعتقادي شيعه

تصوير ١٧. طرح ختايي به همراه گل کار شده بر زمينه کتيبه رديف 
دوم ضريح شير و شکر، مأخذ: نگارندگان.  

تصوير ١٨. طرح خطي نقوش اطراف قاب هاي بيضي حاوي کتيبه 
احاديث ضريح شير و شکر. مأخذ: همان.  

تصوير ١٩. کتيبه هاي داخل قاب بيضي ضريح شير و شکر که به 
خط ثلث کتابت شده است. مأخذ:تصوير سمت راست مربوط به موزه 
آستان قدس رضوي و تصوير سمت چپ مربوط به اداره مرمت 

آستان قدس رضوي. 
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نه ساير كفار را، و نه منافقين و هواپرستان را، و اينكه 
نام پروردگارش باشد و براي او سجده  ياد  به  همواره 
كند و مستمرا او را تسبيح گويد، آن گاه همين فرمان را 
براي همه امت عموميت داده، مي فرمايد: « إِنَّ هِذِه َتْذِكَرٌة 
َفَمْن شاَء اتََّخَذ إِلي  َربِِّه َسبِيًال » (طباطبايي، ١٣٧٤، ج ٢٠: 
اسالمي  علوم  محققان  از  مختلف  روايت هاي  در   .(٢٢٥
آورده شده است که سوره انسان در شان اهل بيت (ع) 
نازل شده است.( نک. طبرسي، ١٣٦٠، ج ٢٦: ١٤٣-١٤٤ و 
مكارم شيرازي، ١٣٧٤، ج ٢٥: ٣٤٤ و طبرسي، ١٣٦٠، ج ٢٦: 
١٤٥). در کتاب ترجمه بيان السعادة في مقامات العبادة در 
مقام تفسير اين سوره از زبان حضرت رسول(ص) آمده 

است: 
«اي مردم، خداوند دين شما را با امامت علي (ع) كامل 
كرد، پس هر كس كه به او و به جانشين او از فرزندان من 
از صلب علي (ع) تا روز قيامت و حضور در برابر خداي 
تعالي اقتدا نكند اعمالش تباه شده، در آتش جاويد خواهد 
برايش  مهلتي  و  نمي شود  داده  تخفيف  او  عذاب  و  بود 
نيست. اي مردم اين علي (ع) است ياري كننده ترين شما 
بر من و سزاوارترين شما به من و نزديكترين شما به 
سوي من و عزيزترين شما بر من است، و خداي تعالي و 
من از او راضي هستيم و آيه رضايت خداي نازل نشد، 
مگر اينكه علي (ع) در آن آيه است، و خداوند مؤمنين را 
خطاب نكرد مگر اينكه به علي ابتدا كرد. و در قرآن آيه 
مدحي نازل نشد مگر اينكه علي (ع) در آن بود، و خداوند 
شهادت به بهشت در َهْل َأتي  َعَلي اْإلِْنساِن نداد مگر براي 
علي (ع)، و اين سوره را در باره غير علي (ع) نازل نكرد، 
و با آن غير علي (ع) را مدح ننمود. اي گروه مردم، علي 
(ع) ياري كننده دين خداست و دفاع كننده، از رسول خدا و 
خدا ترس و پاك و هدايت كننده و هدايت شده است، و نبّي 
شما بهترين پيامبران و وصّي شما بهترين وصيّ ها، و 
فرزندانش بهترين اوصيا هستند. اي مردم ذريه هر پيامبر 
از صلب همان پيامبر است، ولي ذريه من از صلب علي 
علی(ع) است...  اي مردم نور از جانب خداي عّز و جّل در 
من است، سپس در علي (ع) داخل شده است، سپس در 

نسل او تا قائم مهدي كه حّق خدا را و هر حّقي را مي گيرد، 
او براي ماست زيرا كه خداي عّز و جّل ما را حّجت بر 
مقّصرين و معاندين و مخالفين و نااميدها و گناهكارها و 
ستمگرها از جميع عالم، قرار داده است» (خاني و رياضي 

،١٣٧٢، ج ٤: ٣٨٦- ٣٨٧). 
 اين امر روشن مي سازد که سورة هل اتي نشاني از بر 
حق بودن امامت ائمه (ع) براي امامت را روشن مي سازد 
به همين منظور اين سوره در ميان شيعيان برتري يافته 
و در مکان هايي مانند ديوار حـرم هاي ائمه، بر روي انواع 

ضـريح، ديوار مسـاجد و . . . کتـابت مي شود. 

کتيبه قاب هاي بيضي شکل ضريح 
بيضي  قاب هايي  ختايي١  نقوش  از  مملو  لچکي هاي  در 
شکلي موجود است که داراي کتيبه هايي به خط ثلث است 
اين کتيبه ها در ترکيب بندي بيضي طراحي شده اند و از 
چند خط کرسي بهره برده است. اطراف اين قاب ها مملو 
از گل و برگ است(تصوير ١٨) که اين نوع نقوش مربوط 
به بعد از مرمت است. در اين قاب ها احاديث در شان امام 
رضا (ع) و زيارت آن امام کتابت شده است که از مجموع 
دو يا سه قاب يک حـديث استخـراج مي شود. اين قاب ها 
در مجموع ١٨ عدد مي باشند که يکي از آنها بعد از مرمتي 
تغيير  است  گرفته  اسالمي صورت  انقالب  دوره  در  که 
کرده و تاريخ مرمت بر آن وارد است. در جابجايي که 
ضريح از قبر شريف حضرت به موزه آستان داشته است 
اين قاب ها در جاي خود قرار نمي گيرند و پس از مطالعه 
به اين مهم دست يافته شد که تعدادي از آنها قبل و بعد از 
يکديگر، به اشتباه نصب شده است که با وجود اين امـر، 
به درستي نمي توان گفت کدام حديث در کدام ضلع ضريح 
قرار داشته است البته الزم به ذکر است که تعدادي از اين 
کتيبه ها به علت از بين رفتن و يا نبودن تصوير مناسب 
از آنها قابل خواندن نبوده است (تصاوير ١٩ الي ٢٣)، اما 
با توجه به اين موارد سعي شده است که متن اين قاب ها 

استخراج شده و معرفي گردد. 
متن کتيبة تصوير ١٩: قال رسول اهللا صلي اهللا عليه و  

تصوير شماره ٢٠. کتيبه هاي داخل قاب بيضي ضريح شير و شکر که به خط ثلث کتابت شده است. مأخذ: تصوير سوم از سمت راست مربوط 
به موزه آستان قدس رضوي و سه تصوير ديگر مربوط به اداره مرمت آستان قدس رضوي است. 

١ . با توجه به گستردگي و تنوع نقوش 
ضريح شير و شکر امام رضا (ع)، اين 
مطالعه در مقاله اي ديگر ارائه گرديده 

است. 



آله و سلم: ستدفن بضعة مني بخراسان. مازارها مكروب 
اال رفع اهللا كربته و ال مذنب اال غفر اهللا ذنوبه . «منقولست از 
جابر كه حضرت امام محمد باقر صلوات اهللاَّ عليه روايت 
فرمودند كه از آباي خود صلوات اهللاَّ عليهم كه آن حضرت 
صلي اهللاَّ عليه و آله فرمودند كه عن قريب است كه پاره 
و هر مغموم  در خراسان  مدفون خواهد شد  تن من  از 
حزيني كه زيارت كند او را البته حق سبحانه و تعالي غم 
او را زايل كند و هر گناه كاري كه او را زيارت كند البته 
حق جل و عال گناهان او را بيامرزد » (مجلسي،١٤١٤ق، 
: ٥٥٤) که اين حديث بيان کننده فضيلت زيارت آن  ج ٨ 

حضرت است١. 
متن کتيبه تصوير ٢٠: يخرج رجل من ولد ابني موسي 
اسمه اسم أمير المؤمنين (عليه السالم) فيدفن في أرض 
طوس و هي بخراسان يقتل فيها بالسم فيدفن غريبا من 
زاره عارفا بحقه أعطاه اهللا عز و جل أجر من أنفق من قبل 
الفتح فتح مكة (از پسر من موسي پسري به من خواهم 
رسيد که نامش موافق نام اميرالمؤمنين عليه السالم باشد 
و او را بسوي خراسان برند و به زهر شهيد کنند و در 

آن سرزمين به حال غربت او را دفن نمايند - هر که او 
را زيارت کند در حاليکه به حق او عارف باشد پروردگار 
تعالي به آن زائر عطا فرمايد مزد و ثواب آنهائي که پيش 
از فتح مکه در راه خدا جان و مال خود را بذل کردند). 
اين حديث از امام جعفر صادق بوده است که از منابع آن 
کتاب عيون االخبار الرضا (ابن بابويه ، ١٣٧٨ق، ج٢، ٢٥٥) 
و کتاب بحار االنوار (مجلسي، ١٤٠٣ق، ج٩٩، ٣٣) است و 

همچنان در مقام زيارت امام رضا(ع) ذکر شده است. 
متن کتيبة تصوير ٢١: إن بين جبلي طوس قبضة قبضت 
من الجنة من دخلها كان آمنا يوم القيامة من النار (ميان 
از بهشت گرفته  كه  دو كوه طوس قبضهء زميني است 
شده است هر كس كه به آن سرزمين درآيد، بروز قيامت 
از آتش ايمن است). اين حديث نيز در کتاب هاي زيادي 
آورده شده است که نمونه اي از آن در کتاب عيون االخبار 
بحار  کتاب  و   (٢٥٦ ج٢،  ١٣٧٨ق،  بابويه ،  (ابن  الرضا 
است.  آورده شده  ج٩٩، ٣٧)  (مجلسي، ١٤٠٣ق،  االنوار 
متن کتيبه تصوير ٢٢: قال رضا عليه السالم من زارني 
علي بعد داري و مزاري اتيته يوم القيامة في ثالثة مواطن 
حتي اخلصه من اهوالها اذا تطايرت الكتب يمينًا و شماًال 
تعالي زيارته و  اهللا  الميزان رزقنا  الصراط و عند  و عند 
امام رضا (ع) است  از جانب خود  اين حديث  عنه شفا. 
مزارم  و  خانه  راه،  دوري  با  كه  (كسي  اند:  فرموده  که 
را زيارت كند در عوض اين كارش، روز قيامت در سه 
جا براي دستگيري نزد او خواهم آمد و او را از بيم و 
گرفتاري در آن مكان هاي خطرناك قيامت رهايي خواهم 
بخشيد. ١. هنگامي كه نامه هاي اعمال بندگان به راست و 
چپ پراكنده شوند به داد او خواهم رسيد. ٢. در كنار پل 
صراط با او خواهم بود. ٣. هنگام سنجش اعمال تنهايش 
نمي گذارم). اين حديث در کتاب وسائل الشيعه (حر عاملي، 

١٤٠٩ق، ج١٤، ٥٥١) آورده شده است. 
السالم  عليه  اميرالمومنين علي  متن کتيبة تصوير ٢٣: 

کتيبه هاي  ضريح  شير  و  شکر  امام 
رضا (ع)  از منظر مباني اعتقادي شيعه

تصوير ٢١. کتيبه هاي داخل قاب بيضي ضريح شير و شکر که به خط 
ثلث کتابت شده است. مأخذ: همان. 

تصوير ٢٢.  کتيبه هاي داخل قاب بيضي ضريح شير و شکر که به خط ثلث کتابت شده است، مأخذ:  موزه آستان قدس رضوي.

١. منقولست از على بن مهزيار كه 
عرض نمودم به حضرت امام محمد 
تقى صلوات اهللاَّ عليه كه فداى تو گردم 
زيارت حضرت امام رضا صلوات اهللاَّ 
عليه افضل است يا زيارت حضرت 
امام حسين صلوات اهللاَّ عليه حضرت 
فرمودند كه زيارت پدرم افضل است 
زيرا كه حضرت امام حسين صلوات 
اهللاَّ عليه را همه مردمان زيارت مى كنند 
و پدرم را زيارت نمى كنند مگر خواص 
چنين  مشايخ  از  جمعى  شيعه.  از 
از خواص شيعه  مراد  كه  مى گفتند 
شيعه اثنى عشريست چون مصطلح 
علما آنست كه شيعه كسى است كه 
اهللاَّ  المؤمنين صلوات  امير  حضرت 
عليه را خليفه بال فصل دانند، و بنا بر 
اين سيزده فرقه باطله نيز داخلند در 
شيعه، و هر كه حضرت امام رضا 
را امام مى داند بقيه ائمه را نيز امام 
مى دانند پس چون شيعه اثنا عشرى 
زيارت آن حضرت مى كنند و بس، 
زيارت آن حضرت دليل تشيع است  

(مجلسى،١٤١٤ق، ج  ٨  : ٥٤٩). 



شماره۴۰  زمستان۹۵
۲۹

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

سيقتل رجل من ولدي بأرض خراسان بالسم ظلمًا، اسمه 
اسمي و اسم أبيه اسم ابن عمران موسي عليه السالم، أال 
فمن زاره في غربته غفر اهللا ذنوبه ما تقّدم منها و ما تأّخر 
و لو کانت مثل عدد النجوم و قطر األمطار و ورق األشجار 
(نعمان بن سعد از امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه 
الّسالم روايت كرده است كه فرمود: مردي از فرزندان من 
كه نامش نام من،و نام پدرش نام پسر عمران موسي عليه 
بوسيلهء  ظلم  راه  از  است،در سرزمين خراسان  الّسالم 
را در  او  باشيد كه هر كس  زهر كشته خواهد شد،آگاه 
غربتش زيارت كند،خداي عّز و جّل گناهان گذشته قديم 
و جديدش را مي آمرزد، اگر چه آن گناهان بمانند عدد 
ستارگان و قطره هاي باران و برگ درختان باشد). اين 
حديث در کتاب بحاراالنوار (مجلسي، ١٤٠٣ق، ج٩٩، ٣٤) 

آورده شده است. 
الصدوق  من  مستند  روايات   :٢٤ تصوير  کتيبة  متن 
به  اين کتيبه اشاره دارد  اهللا.  المفيد و طوسي رحمهم  و 
استفادة اين احاديث از کتب بزرگاني که نام آنها ذکر شد. 
متن کتيبه تصوير ٢٥: بسمه تعالي سپاس خداي کاين 
ضريح مطهر در عهد واليت رهبر انقالب اسالمي ايران 

نايب االمام خميني مرمت گرديد سنه ١٤٠٠ هجري. اين 
کتيبه به جاي کتيبه تاريخ ساخت ضريح در دوره پهلوي 
اينگونه بوده  نصب شده است. متن کتيبه قبل از مرمت 
است: «توفيق ساختمان و نصب اين ضريح مطهر در عهد 
ملکه  خلداهللا  پهلوي  شاه  رضا  محمد  شاهنشاه  سلطنت 
حاصل شد سنه ١٣٧٩» اين کتيبه تنها کتيبه اي است که به 

خط نستعليق کتابت شده است. 
تعدادي از اين قاب ها طالي اصل است که با وجود 
امضا و عددي بر روي طالها عيار آن نمايان شده است. 
کوچک  آرمي  وجود  با  و  است   ١٨ عيار  داراي  طال ها 
ساخت آنها را در دوره پهلوي روشن مي سازد. امروزه 
تعدادي از اين قاب ها طال و تعدادي از جنس برنج است. 
تعدادي از آنها که در حال حاضر بر روي ضريح نصب 
کتيبه هاي مشابه هستند، در بعضي موارد  داراي  است 
کامًال شبيه به يکديگر و در بعضي ديگر کتيبه و نحوة 
اين موارد مشکالت  تغيير کرده است. خود  نگارش آن 
متعددي اعم از عدم دسترسي به متن صحيح احاديث، 
به  را  احاديث  کتابت  نحوه  چنين  هم  و  احاديث  تعداد 

همراه دارد. 

تصوير ٢٣. کتيبه هاي داخل قاب بيضي ضريح شير و شکر که به خط 
ثلث کتابت شده است. مأخذ: اداره مرمت آستان قدس رضوي. 

تصوير ٢٥. کتيبه تعويض شده 
دوره  در  مرمت  از  پس 
خط  به  اسالمي-  جمهوري 

نستعليق. مأخذ:   همان.

تصوير ٢٦. کتيبة  نقره در پايين ضريح شير و شکر به متن اين ضريح نقره و طال در مدت دو سال و نيم بسعي و اهتمام سيد ابوالحسن حافظيان 
ساخته و در نيمه شعبان ١٣٧٩هجري قمري نصب شد. سازنده حاجي محمد تقي ذوفن اصفهاني. مأخذ: اداره مرمت آثار آستان قدس رضوي.

قاب  داخل  کتيبه هاي  تصوير ٢٤. 
بيضي ضريح شير و شکر که به 
خط ثلث کتابت شده است. مأخذ: 

همان . 



کتيبه هاي  ضريح  شير  و  شکر  امام 
رضا (ع)  از منظر مباني اعتقادي شيعه

کتيبة تاريخ ساخت ضريح
محمد  حاجي  نام  ضريح  پنجره هاي  از  يکي  پايين  در 
نوشته  شرح  بدين  نقره  از  کتيبه اي  ذيل  در  ذوفن  تقي 
مهران،  محمد  آقاي  توليت  نيابت  زمان  «در  است:  شده 

اين ضريح نقره و طال در مدت دو سال و نيم بسعي و 
اهتمام سيد ابوالحسن حافظيان ساخته و در نيمه شعبان 
١٣٧٩هجري قمري نصب شد. سازنده حاجي محمد تقي 

ذوفن اصفهاني» (مهران، ١٣٣٩: ١٣؛ تصوير ٢٦). 

نتيجه
ضريح شير و شکر امام رضا (ع) چهارمين ضريحي است که بر قبر شريف حضرت قرار گرفته است. 
اين ضريح که در سال ١٣٧٩ ق بر محل قبر قرار گرفته و در سال ١٣٧٩ ه. ش. ضريح پنجم يا همان 
ضريح آفتاب جايگزين آن شد، داراي تزئينات و کتيبه هاي زيبايي است. هنر تزئين و ساخت آن توسط 
استاد محمد تقي ذوفن انجام شده و انتخاب آيات، احاديث و اسماء الهي و چيدمان آنها در کنار يکديگر 
توسط مرحوم ابوالحسن حافظيان صورت گرفته است. از آنجايي که اين شخص عالم به علم اعداد و 
حروف بوده است در نظم چيدمان اسماء الهي ظرافت هايي به کار برده است. انتخاب سوره هاي ياسين 
و انسان به صورت کتيبه هاي ثلث بر باالي ضريح نشان از واقف بودن ايشان بر علوم ديني همچنين 
شيعي دارد. در کتابت اين کتيبه ها استاد حبيب اهللا فضايلي و شيخ احمد زنجاني معصومي نقش داشته 
اند. بر روي لچکي هاي پنجره هاي ضريح قاب هاي بيضي شکلي قرار دارد که احاديثي در شأن زيارت 
امام رضا(ع)، شهادت ايشان و مکان شهادت ايشان به خط ثلث کتابت شده است. اين ضريح که در چند 
مورد مرمت شده است در حال حاضر در موزه آستان قدس رضوي نگهداري مي شود. قسمت هايي از 
اين ضريح مانند تاج و لچکي ها در بعد از مرمت کامًال تغيير کرده ا قسمت هاي ديگر مرمت شده است. 
انتخاب سوره هاي ياسين و انسان براي کتابت و قرار گيري بر ضريح نشان از آن دارد که مسولين 
ساخت ضريح با علم به درون ماية اين سوره ها آنها را انتخاب کرده اند زيرا پس از مطالعه تفسير 
اين سوره هاي به اين مهم دست يافته شد که اين سوره ها در شأن اهل بيت (ع) نازل شده اند. انتخاب 
اسماء الهي نيز داراي رموزي است که نشان از استفاده علم اعداد و حروف را روشن مي گرداند و 
مي توان اعالم نمود که اين ضريح تنها ضريحي  است که در بطن خود از علوم اسالمي بهره برده است. 
زيارت امام رضا(ع) داراي فضايل زيادي است از اين رو با توجه به احاديث موجود در باب اين زيارت، 
مسولين ساخت ضريح اين احاديث را بر روي خود ضريح کتابت کرده اند تا هر زائري با خواندن آنها 
به اين مهم دست يابد به زيارت امام رئوفي آمده اند که از فضائل اين زيارت پاک شدن از گناهان و 
دخول در بهشت است. ضريح شير و شکر امام رضا(ع) يکي از شاخص ترين ضريح هاي ساخته شده 

در ايران است که همچنان مي توان بر آن مطالعاتي صورت گيرد.  
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Zarih is an exclusive Shia structure, for which the ornamentations and inscriptions are 

carefully selected based on the Shia beliefs.  Shir o Shekar (Milk and Sugar) was the fourth 

zarih that was placed on the esteemed Mausoleum of Iama Reza (P.B.U.H.) on February 13, 

1960 (mid of the month of Shaban). This zarih was designed by Mohammad TaghiZofan, 

and AbolhasanHafezian supervised its production, and researched for selection of the 

inscriptions of the zarih. The inscriptions of this zarih contain suras of Ya Sin, Al-Insan, 

divine names, hadiths describing Imam Reza,s grandeur, and the names of the Fourteen 

Infallibles, mostly inscribed inthe beautiful script of Thuluth. Some changes have been made 

in the inscriptions, owing to the reformations of the zarih, so that some of the inscriptions 

have been replaced with metal arabesque forms, and some of the divine names were removed 

from the Zarih crown. However, other inscriptions have not borne so many changes. 

In this paper, it is tried to explain Shir o Shekarzarih in details, as well as to mention the 

changes caused by the performed reformations. The question is whether there have been 

any specific reasons for selecting the inscriptions of the zarih, containing ayahs, divine 

names, and hadiths in attribute to Imam Reza,s grandeur as well as Shia beliefs?

This paper is conducted using descriptive-analytical method, and the images and data were 

collected through field work and library research. The result showed that the texts inscribed 

on the zarih were based on the knowledge of the nature of the ayahs and hadiths, and the 

pilgrims make a relationship with the zarih, and especially the buried holder of it, both 

visually and spiritually.

Keywords: Inscription, Imam Reza’sZarih, ShiroShekar, Thuluth, AbolhasanHafezian, 

Mohammad TaghiZofan, Shia Art. 
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