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 سنگی موزة آستان قدس رضویهای کتیبه
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 زمینة در ایکتابخانه و میدانی پژوهشی نتایج از مقاله برگرفته این

 ب ه توجه با آن در و است رضوی قدس آستان موزه سنگی اشیای

 زمین ة در اطالع اتی تحلیل به ،7سنگیهای کتیبه محتوای و شکل

 ه ا،س ند تزیین در رفته کاربه هایشیوه و ی  نوع سند، جنخ

 و مطهر حرم ابنیة بانیان و هاکتیبه پدیدآورندة هنرمندان شناسایی

 .است شده پردایته موضوعی لحاظبه هاسند بررسی
 

محت وای  ،ق دس آس تان م وزة سنگی هایکتیبه :اهواژه کلید

 نگاران حرم.سرایان رضوی، کتیبهها، مدیحهکتیبه
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 ایتن آنکته ویوهبته استت؛ ناپذیروصتف لتذتی اارای نفستهفی پووه  و تحقیق
 اصتلی پیکرة از جداسازی از پس کماست که پذیرفاه انجا  اشیائی روی بر پووه ،

 بتواه محتدوا خیلتی یا صورت نگرفاه آنها روی مطالعاتی کار وزه،م به اناقال و بناها
 محاتوا، و شتکل لحاظبه رضوی قدس آساان موزة ار موجوا های سنگیکایبه. است
 ستنگ، جتنس بناها، تزیین و ساخت چگونگی زمینة ار ارزشمندی ارالعات حاوی

 بانیتان و سترایانمدیحته هنرمنتدان، با آشنایی و رایج خطوم اسافااه، مورا ابزارهای
 بسیاری ساززمینه تواند می ارالعات این که است حر  ار مدفونان و مطهر حر  ابنیة
 .  باشد بعدی تحقیقات از

 بررستی، زمینتة ار نگارنتده کته استت پووهشتی ناایج اارندة اربر مقاله این
 قتدس آستاان متوزة ستنگی بخشی از اشیای مساندسازی و بندیربقه شناسایی،
 . است رسانده نجا ا به رضوی

 تحقیق روش

 پذیرفاته انجتا  هتم موازاتبته میدانی و ایکاابخانه روش او با پووه  این
 ارزیتابی: استت بتواه متوارا ایتن شتامل ررب اجرای مراحل کلی رور به. است

 ارزیتابی بترای آثتار حفارت کارشناسان از اعوت ررب؛ اجرای نحوة و موضود
 بررستی، آثار؛ حفارت کارشناسان نظر به توجه اب اشیار غبارروبی اشیار؛ وضعیت

 ثبتتت و اشتتیار یکایتتک روی بتتر میتتدانی مطالعتتة اشتتیار؛ بنتتدیربقه و شناستتایی
 برااریعکس آنها؛ قرائت و اشیار هایکایبه روی بر مطالعه شیر؛ هر یهاویوگی

 .نهایی گزارش ارائه و ای؛کاابخانه تکمیلی مطالعات انجا  اشیار؛ از

 قیقتح ةپیشین

 تتاکنون استالمی، اورة قبرهای سنگ و هاکایبه ویوهبه سنگی، اشیای مورا ار
 نوشتاة ،قبفر سفن  کااب به توانمی جمله از که گرفاه صورت چندی تحقیقات

 شفهر اسالمیهای کتیبه کااب نیز و 1111 سال ار شده مناشر تناولی، پرویز آقای
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 ضتمن. کترا اشتاره 1113 سال هنشریافاه ب یزای، اان  فارمه خانم تألیف ،یزد
 مناشر تاکنون که پذیرفاه صورت زمینه این ار هم پووهشی هایررب برخی آنکه
 قتدس آستاان و مطهر حر  مجموعة با مرتبط سنگی اشیای مورا ار اما. اندنشده

 به توانمی گذشاه تحقیقات جمله از. است بواه محدواتر خیلی تحقیقات رضوی
 از عطتارای عزیتزاهلل و متؤتمن علتی عامااالسلطنه،ا خانمحمدحسن توصیفات
 ار ابنیتته ایتتن هایکایبتته از زیتتاای تعتتداا شتترب آن، تبتتع بتته و حتتر  بناهتتای
 و ،رضفوی قدس آستان تاریخ و رضوی قدس آستان تاریخ یا راهنما ،الشمسمطلع
 ستنگاب معرفتی» عنتوان بتا کفیلتی حشمت خانم هایمقاله به اخیر هایسال ار

 ،«صتراف تتاجر میترزا ستید نامتهوقتف ستنگی کایبتة معرفی» و «یخوارزمشاه
 متورا ار ختانیکی لباف آقای تحقیقات نیز و جاویدان میراث مجله ار مناشرشده

 .است نشده مناشر هنوز که کرا اشاره رضا اما  یاابوا سنگ

  سنگی های کتیبه ظاهری مشخصات

 هتایرنگ ار مرمترستنگ  از ار آثار مورا بررستی، معمتوال  :هاسن  جنس
 سنگی ار ابعاا مخالفهای کایبه ساخت برای خارا همان یا سیاه سنگ و مخالف
 تأمین معاان از یکی اشاره شده، ماون از برخی ار گونه کهآن. است شده اسافااه
 ار خلتج کتوه رضا اما  مطهر حر  ار عمرانی کارهای انجا  برای سیاه سنگ

 .1تاس بواه امروزی مشهد شرقی جنوب
 از هاستنگ تتزیین ار :هاسفن  تفزیی  در رفته کاربه هاینوع خط و شیوه

ها برای نوشتان کایبته همچنین .است شده اسافااه زنیقلم و کاریکنده هایشیوه
بر روی سنگ از خطوم ثلث و نساعلیق بهره براه شده است، به این ترتیتب کته 

ها، نامهخط ثلث و اشعار، وقف معموال  جمالت عربی نظیر آیات قرآنی و ااعیه به

 ــــــــــ
 ،رضفوی قدس آستان تاریخ عزیزاهلل، عطارای، ؛211 و113   ،قدس آستان تاریخ یا راهنما علی، مؤتمن، . 1

 .211   ،1ج
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 ها و... به خط نساعلیق نوشاه شده است.حالشرب

 هانصب سنگمحلّ  دورة تاریخی و

 ایتن گرفاته، صتورت میتدانی مطالعتات و هابررسی اساس بر :تاریخی دورة
 امتا. گیرنتدمی اربر را پهلوی اواخر تا قاجار اوایل زمانی حدفاصل سنگیاشیای 
 هتایاوره بته ماعلق احاماال  که اارا وجوا محدوا تعداا به نیز هاییسنگ نمونه

 کمی از چون تنها قسمت که اارا وجوا هم شیر تعداای. است زندیه و افشاریه
 متورا ستنگی اشیای گذاریتاریخ. نیساند اقیق گذاریتاریخ قابل مانده باقی آنها

 اشتیار روی کته ارقتامی رریتق از نخست: است پذیرامکان رریق چند از مطالعه
الشعرای آستاان قاسم رسا، ملک از اشعار اکار مورا مانند او است؛ شده حجاری
 ق1111 و 1115 ارقتا  که ار اناهای اشعار، رضوان، محمدحسن کاابت قدس، با

 آختر مصترد ار معموال  ابجد، حروف صورتبه که ارقامی او ، .ارج شده است
 ماننتد گیرا؛می اربر را قاجار اورة هایهکایب و اشعار بیشار و است مساور اشعار

 ختر  کایبة ،1ق1213 تاریخ به منوره روضة بر اور فراهانی ابیرالملک کایبة شعر
 ازارة بر باالی قاآنی شعر ،2ق1231 تاریخ به خانیحاتم گنبد ااخل ازارة بر باالی
 اارالحفتاظ ار وی از ایگتری شعر و 1ق1151 تاریخ به مبارک سر پشت مسجد

 . 1ق1211 تاریخ هب
 و تراشتیسنگ هایشتیوه شتده، گرفاته کار به سنگ نود به توجه ایگر شیوة
 . است مشخص زمانی اورة با هایینمونه با کایبه فاقد سنگی اشیای مقایسة
 اشتیای این از تعداای که مطهر حر  اماکن میان از :هاسن  لی اوّ نصب محل

 ــــــــــ
 .155 -151   ،2 و 1 ج ،الشمس مطلع محمدحسن، اعامااالسلطنه، . 1

 .111   ،قدس آستان تاریخ یا راهنما علی، تمن،ؤم . 2

 .111 -111   همان، . 1

 .111   همان، . 1



 111 1111 بهار 111شمارة    

 آساان موزة به نهایت ار و اندبواه آنجا به علقما ها،ازاره و هاکایبه ویوهبه سنگی،
 گنبتد اارالستال ، اارالحفتاظ، هتایرواق به توانمی اند،شده مناقل رضوی قدس
 مبتارک، ستر پشتت مستجد مبتارک، باالسر مسجد نیز و اارالسعااه، خانی،حاتم
  .کرا اشاره نو و کهنه صحنهای حجره و منوره روضة

 آثار پدیدآورندة هنرمندان

 مجموعتة ار مخالتفهتای اوره ار کارانی کهاربارة منبت :کارانمنبت( الف
 و نیستت است ار چندانی ارالعات اند،بواه کار به مشغول رضوی قدس آساان

 استت فرای جملة ایشان، از. است شده اشاره آنان شهرت و نا  به کمار ماون ار
 روی بتر آستاانه کاربتمن عنوانبه وی نا  که موسوی محمدتقی بن حسین نا  به

های میان اشعار ابیرالملتک فراهتانی همچنین ار ترنج .آمده است هاکایبه از یکی
 روی بتر و آستاانه فراشتان عنتوان بته مالقاسم و سیدحبیب نا  ار روضة منوره

 کارمنبت عنوان به غالمحسین و خانحسن اسامی همراه نا  آنان به ایگر ایکایبه
 . آمده است
 کتار بته رضتا امتا  مطهر حر  ار که هنرمندانی جمله از: نهارانهکتیب( ب
 :نموا اشاره ذیل افراا به توانمی اند،پرااخاه نگاریکایبه

 ار کته ایکایبته روی بتر اوبیاتی یک قالب ار وی نا : کیمیاقلم حسی غال 
 1گونه آمده است:نصب بواه این نو صحن هایحجره از یکی ایوان ار گذشاه

 نگتار زلتف از ترخوب بوا که کایبه این
 

 کاربته صتنع چنتین بتراه شه خاا  کیمیا
 خواننتد ممتات  بعد هنتر اربتاب که تتا 

 
 نثتار نماینتد و اختتال به حمتتد سورة

 بوا. وی مفاخر افاری مؤید منصب به قدس و آساان نویساناز کایبه کیمیاقلم 
 مبارکه هایرواق ار آثارش هک است پهلوی اورة نساعلیق نویسانخوش ار شمار

 ــــــــــ
 .255 -251   ،1ج ،رضوی قدس آستان تاریخ عزیزاهلل، عطارای، . 1
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 ل )سندخاامی کیمیاقلم ار کشیک اوّ به قدس آساان ار اسناا. 1خورامی چشم به
الاولیه، ( و واگذاری ورایف میرزامسیح بنان1111 آذر 11 مورخ 1/11211 شمارة

 شتوال 11 متورخ 1/111111 شتمارة )سند که به تهران سفر نمواه است، به وی
 .اشاره شده است (1111

بنتا  نیست؛ امتا وفات وی روشن و تولد تاریخ: زنجانی نویسخوش میرزاآقا
 .بتواه استت حیتات قیتد ش ار1113 تتا 1211های بین سال بر مدارک موجوا،

 اصتتغرعلی میتترزا استتاگاه ار وی. بتتوا تهتتران ستتاکن و زنجتتان اهتتل میرزاآقتتا
 مشتغول خاندان راااف ایگر و الملکامین براارش، و فرزند تعلیم به السلطان،امین
 آستاانة و قتم ار معصتومین حضترت آستاانه ار کته عماراتی ار اتابک و بوا

 را مشتق و کاابت میرزاآقا. کرا اسافااه او از هاکایبه کاابت برای ساخت، رضوی
 او، شتاگراان از. ااشتت بیشتاری مهتارت نگاریکایبه ار ولی نوشت،می خوش

 . برا نا  توانمی را باشینویسخوش میرزاحسین فرزندش،
 ستنگ عبارت استت از: کایبتة رضوی وی ار آساان قدس هایکایبه جمله از
 بته رتال، ار روی کایبة ق؛1211 تاریخ به قاآنی اشعار شامل اارالحفاظ، ار مرمر
 الشتعرایملتک صتبوری، اشتعار بیتت 11 شامل اارالسیااه، کایبة ق؛1211 تاریخ
 اشتعار بیتت 13شتامل  باالستر، ستجدم کایبتة ق؛1111 تتاریخ بته قدس آساان

 اشتعار بیت 11 خانه، شاملکشیک راهرو گنبد کایبة ق،1235 تاریخ به سرخوش،
 .2ق1111 تاریخ به صبوری،

 قلتتیمیرزاحستتین همتتان احامتتاال وی : باشففینویسخوش میرزاحسففی 
 ار . ماأستفانه1استت شتده براه نا  وی از الشمسمطلع ار که است نویسخوش
 میرزاحستین. نشتد یافت مشخصات این با فرای رضوی قدس آساان اسناا میان

 ــــــــــ
 .211   ،1ج همان، . 1

 .1-2  ،2 و 1 ج ،نویسانخوش آثار و احوال مهدی، بیانی، . 2

 .151   ،2 و 1 ج ،الشمس مطلع محمدحسن، اعامااالسلطنه، . 1
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 رضتاغتال  میترزا و پتدر نتزا کته است خمسه میرزاآقا فرزند باشینویسخوش
 ختط تعلتیم مأمور شاه،ناصرالدین اساور به وی. است گرفاه خط تعلیم اصفهانی
م خط میرزا حسین روزهای جمعه ار منزل خوا تعلی. بوا شاه مظفرالدین ولیعهد

 و ینویستخوش ستالشصت از وی بعتدنیّت بتوا. ااا و مرای مادیّن و پاکمی
 عبتدالعظیم حتر  حضترت ار ارگذشتت و ق1121 سال به نواسالگی ار تعلیم

 آن بته الشفمسمطلع ار آنچته ربتق منوره روضة اور های. کایبه1گراید مدفون
 . اوست کاابت شده اشاره

 بته مشتهور ،(ش1111مشتهد - ش1211 مشهد) بیوکی رضوان/ محمدحس 
وی . بوا رضوی مابرکة اماکن مجموعة ار نویسانکایبه پرکارترین از یکی رضوان

ترش، احمد، که معمار آساان سالگی پدرش را از است ااا و براار بزرگار هفت
 آساان خدمتبه وروا از پی  که رضوانقدس بوا، کفالت او را به عهده گرفت. 

 استاخدا  بته مدتی از پس بوا، کراه اایر را نگارساانی یگر،ا هنرمند او با قدس
 عملتی روربته را کارهتا از بستیاری بتراارش کنتار ار وی. ارآمتد قدس آساان

 رضوان،. بوا کار مشغول قدس آساان ار سال 13 مدتبه عمر پایان تا و آموخت
 مخطو بوا، کارش اصلی رشاة که اسلیمی نقوش و سنای کاشی رراحی بر افزون

 کارهتای همتة ستندی، برابتر. نوشتتمی خوب را ثلث ویوهبه و کوفی نساعلیق،
-1151 هایستال ار قدسآستاان کتاریمقترنس و رراحی خطاری، کاری،معرق
 گنبتد سقف ار او هایکاریکاشی و هاکایبه ترینمهم. شد واگذار او به ش1151

 مسجد و خمینی اما  نصح و قدیم کاابخانة ساخامان غربی سرار خان،ورایاهلل
 امتا  رواق ار آزاای، صتحن ار او هایکایبته از ایگتر برخی. است بواه باالسر

 ستقف و ستاعت ایوان سرار اارالذکر، خانه،نقاره اارالفیض، اارالسیااه، خمینی،
 ار او نویستیکایبه و رراحتی آثتار از. استت بواه شکر و شیر به معروف ضریح

 ــــــــــ
 .511 -511   ،خط اطلس اهلل، حبیب فضائلی، . 1
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 اشتاره کتربال و اصتفهان شتیراز، ار موارای به توانمی نیز قدس آساان از خارج
 قتدس آستاان متوزة انبار ار حاضر حال ار وی نا  به که هاییکایبه از یکی. کرا

 کته استت قتدس آستاان الشعرایملک رسا، قاسم شعری از شامل است، موجوا
. استت شتده حکتاکی سنگ روی بر ق1111 و 1115 تاریخ به و نساعلیق خطبه

 ار و ارگذشتت ستالگی 35 ار ایابتت عارضتة اثتر بر 1111 آذر 11 ار رضوان
 .1شد سپراه خاک به آزاای صحن
 از و انتدسترواه شتعر رضاار مدب اما   که شاعرانی جمله از :شاعران( ج

 توانمی شده، اسافااه مطهر حر  بناهای تزیینات و سنگی هایاشعارشان ار کایبه
 :کرا اشاره این افراا به

 ش/115) بخفاری عصمت مسعود خواجه ب  اهللعصمت دی فخرال خواجه
 استت. تیمتوری عهد اوایل شاعران و اانشمندان از عصمت به ماخلص ق(،111

رسد و اجداا او ار بختارا شتهرت و حرمتت رالب مینسب وی به جعفر بن ابی
 منقبتت ار وی اشتعار از یکی راهرا  .2ااشاند و مورا توجه ملوک آن ایار بواند

 اما  حر  مقدسة اماکن ازارة تزیین برای کایبه عنوان به بواه قرار ضار حضرت
 کامتل صتورتبه گاههیچ اشعار و مانده تما نیمه کار این که شوا اسافااه رضا
نوشتاة  بته وی شتعر از قستمای هرچنتد استت؛ نشتده کاریکنده سنگ روی بر

 کته 1بتواه بنصت اارالحفتاظ رواق ار سنگ روی بر و نساعلیق خط به عطارای
 و ابیتات این مضمون است، موجوا قدسآساان موزة انبار قطعه او ار آن بقایای
 :است چنین است، باقی موزه ار آن از آنچه

 :21 بیت

 ــــــــــ
 . چا  زیرر 1 ج ،رضوی قدس آستان المعارف ةائرد . 1
 .111   ،1ج ،اثرآفرینان محمدرضا، نصیری، . 2

 .111   ،1ج ،رضوی قدس تانآس تاریخ عزیزاهلل، عطارای، . 1
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 زرننتد  1رقتتر   هترکس ةنام به مغفرت وز
 حیدرستتت اوال ا ةبنتتد کتته کستتی رمقبتتل 

 :15 بیت 
  تست زبان افصح انا گلشن رروری

 
 توستت بیان لونیس مشکالت حالل

 :51 بیت 
 اه ااا تتتو را گنتته و جتتر  ارمانتتدگان

 اه  یتاا بته را کتسهمه خوا ذکر راسرار 
 :قصیده مطلع و مقطع 

 استت معطر بویت ز اهر که ایروضه ای
 

 عنبرستت و مشک از گلت و کوثر ز آبت
 اه ببتتاا نبتتوا تتتو ارا کتته التتی هتتر ار 

 
 رهبرستت تحقیتق عتالم بته کتو کانست

 از موجوا هایقسمت اما شده، حکاکی سنگ روی 21 بیت شوا کهیااآور می 
 .است شده نویسیخوش صرفا  سنگ روی بر 51 و 15 بیت

 بته متاخلص( ق1231/1232 -1222/1221) شفیرازی قفاآنی اهللمیرزاحبیب
 شتعرای از گلشن محمدعلی فرزند مجاهدالشعرار، و العجمحسان به ملقب قاآنی،
ار جوانی به خراسان سفر کرا و ار مشتهد بته تحصتیل . است اجارق عهد نامدار

علو  اابی و عربی و حکمت الهی و هیئتت و نجتو  و زبتان فرانسته پرااختت. 
سپس به تهران آمد و با آشکار شدن هنر وی ار شاعری و سخنوری به اربار راه 

 و قصتیده ار وی. گرفتت لقب مجاهدالشعرار قاجار شاهفاحعلی سوی ازیافت و 
 و اارالحفتاظ ایتوار ازارة کایبة روی ایقصیده وی . از2ااشت مهارت بندترکیب
 و مطلتع. استت شتده حکاکی مبارک سر پشت مسجد ازارة روی ایگر ایقصیده

 ــــــــــ
 های ااخل قالب به معنی کسری کایبه است.قسمت . 1

   ،ایفران فرهنهفی آوراننفا  زندگینامفه هاای، قضایی، ؛113   ،1 ج ،اثرآفرینان محمدرضا، نصیری، . 2
111- 113. 
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 :است چنین قصیده این مقطع
 هستتت کتته شهنشتتاهی شتته ناصتترالدین زمتتان ار
 رمتتتاا مشتتتای او احستتتان مطتتتبخ ار فلتتتک نتتته 

 گفتتت چیستتت الکتت  ادمصتتر آن احستتنت گفتتام  
 متترااستتلطان وزیتتن ارگتته ازیتتن جتتوی مریتتدی گتتر 

 کته آیتدبه است متی 1211 عدا ابجد حروف حساب به شعر آخر مصرد از 
 و مرمت را اارالحفاظ السلطنه حسا  مراامیرزاسلطان که است از آن سالی مقصوا

 .1کرا کاری آیینه
 متوزه ار ستنگی کایبته صورتیازاهم به و هشام بیت از قسمای شعر این از
 است: به این شرب موجوا رضوی قدس آساان
 او لتت  ضتربااار ستیم عیتار با یک اه رنیست

 اناقتتت اا بچشتتم بینتتد دیقتتنا گتتر را ربتتدر 
 عتدا  ار لتیکن شتکل ار ضتاا ررا مانتد صاا 

 ضتاا  حرف بطون ار ران پنه صاا چندین هست 
 2است: چنین او  و مقطع قصیدة مطلع 

 رونق تو فرش براه عرش از منزلت به زهی
 

 مطبتق کاخ هفت محسوا تو یمن ز زمین
 رترازت سال برای از سروا وروا از پس 

 
 معلتق رواق نته مستجوا تتو یمن ز زهی

 ستنگی کایبة صورتبه وپنجمچهل هشام و او ، ابیات از قسمای شعر این از 
 است: به این شرب موجوا رضوی قدس آساان موزه ار

 مخمتر استت رحمتت آب با تو خاک که تویی
 
 ــــــــــ
 تفاریخ یفا راهنمفا علتی، تمن،ؤم ؛112 -111   ،2 و 1ج ،الشمس مطلع محمدحسن، اعامااالسلطنه، . 1

 .111   ،قدس آستان

 .131 -131   ،شیرازی قاآنی حکیم دیوان اهلل،حبیب میرزا شیرازی، قاآنی . 2
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 ملفّتق  سرمدستت فتر بتا تتو فتیض که رتویی
 معظتم  و بتس رمنیعتی ز محکم و رفیعی بس ز 

 تتو راوفتق  ثنتای ار است خموش که براسای 
 متتزین  متتداا گلغونتته رو و اواه و نیتتل بتته 

 منمقتق  الجتورا فرو شنگتترر  و نقتره و بزر 
 بیتت که سنگی نگاریکایبه و تزیینات نود و سنگ جنس که است ذکر شایان 

 ایگتر بیتان بته و مافاوت کامال  او بیت ایگر سنگ با یافاه نگارش آن روی او 
 هتایاوره ار شعر یک از مطهر حر  ار یعنی است؛ ماأخرتر هایزمان به مربوم
استت کته  شتدهمی اسافااه ایوارها پوش  برای تزیین صورتبه مافاوتی زمانی

مکترری بتواه کته ار ایتن مکتان انجتا  های و مرمتها بازسازی الیل آن شاید
 پذیرفاه است.می

 بته مبتارک ستر پشت مسجد تزیین تاریخ و تزیین و تعمیر از حاکی شعر این
 .1است ق1151 سال ار نا  باقر اسااای و نا  علیشعبان همت

 ماتولی ،(ق1297 تهفران - ق1221) فراهانی دبیرالملك محمدحسی  میرزا
 مستاوفیان و وزرا رجتال، از و( ق1213 ذیقعتده -ق1215 ذیحجه) قدس انآسا

 ترقی تدریجبه و پرااخت خدمت به شاهناصرالدین اساگاه ار بوا. او قاجار اورة
 بته ستفر ار شتاهناصترالدین رکاب ملازمان از 1211سال ار که ابیرالملک. یافت

 ستینکی حمتدخانم میترزا جتای بته ق 1215 ستال ذیحجه ماه ار بوا، خراسان
 راقته یک اریافت به و منصوب رضوی قدس آساان تولیت سمت به مجدالملک

 ایتن ستمت ار ق 1213 ذیقعتده ماه تا و  شد مفاخر مرصع عصای و سبز عمامه

 ــــــــــ
 ،قدس آستان تاریخ یا راهنما علی، تمن،ؤم ؛112   ،2 و 1ج ،الشمس مطلع محمدحسن، اعامااالسلطنه، . 1
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 .1ارگذشتتت تهتتران ار ستتالگی 32 ار ق1213 ستتال اوایتتل ار وی. بتتوا بتتاقی
 بته ستنگ، روی ،مقدسه روضة اور رضا اما  مدب ار وی اشعار از ایقصیده
 :است شرب بدین قصیده مطلع و مقطع این .است شده حکاکی قینساعل خط

 فتتر همتتایون روضتته ایتتن از اهللتبتتارک
 

 نظتر اهتل نتزا جهان است او از برتر که
 تتتاریخ  بتترای از ابیتتر کلتتک نوشتتت 

 
 حجتر کعبه حریم ار گویی شد نصب که
 ستال مقصتوا کته آیدبه است می 1213 عدا ابجد حساب به آخر مصراد از 

 .2است کایبه نصب
 بته مشهد ار ،(ق1122 -1219/1271) خراسانی صبوری محمدکاظم میرزا

 ختانفاحعلی براارزااه کاشانی، صبوری احمد میرزا فرزندزااگان از وی. آمد انیا
 خراستان رجتال و حکتا  و قاجار شاهناصرالدین مدب ار قصایدی وی. بوا صبا
 فرسااا تهران به خلعت با و سروا ایقصیده شاهرالدینناص مدب ار صبوری. اارا

 و فرمتان با قدس آساان الشعراییملک لقب شاهناصرالدین و کرا لقب تقاضای و
 .1کرا عطا وی به حقوق

خر  از شاعران مقتیم هنتد  به ماخلص ،(ق1115 ا) شیرازی خر  ابوالحس 
 حضترت متدب ار اهقصتیده عابتات، زیارت از پس عراق، ار سفر به خر . بوا

 بته صتدر هللاآیتت رترف و بته همتین مناستبت از ستروا جعفتر بتن موسى
بیت های اابی و مناقب اهلوی صاحب تألیفاتی ار زمینه شد. ملقب صدرالشعرار

1است
 ار ستنگ روی بتر شتدهحجتاری ةکایب صورت به شعر چند شاعر این از .
که بر کایبتة مرمتت  ایدهقصی جمله از. است بواه نصب مطهر حر  مابرکة اماکن

 ــــــــــ
 -111   ،5 ج ،هجفری چهفارده و سفیزده و دوازدهم قرن در ایران رجال حال شرح مهتدی، بامداا، . 1

111. 
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 قاجتار شتاهناصرالدین ار زمتان افشار بك علی محمدبه است  خانیحاتم گنبد
مطلتع و  .1است بواه باقی ش1113 سال تا که ارج بواه( ق1211 یا 1231 سال)

 مقطع این قصیده به این شرب است:
 کتراارآسمان همایون اساس زهی

 
 خلتدآثار فتزایسعاات بنای خهی

 تتاریخ  برای خر  مهخا نوشت 
 

 آثتار ایتن عالمبته بماند همان ازو
 . 2به  است می آید 1231 عدا ابجد حساب به آخر مصراد از 

 آستاان موزه ار شرب این به ،25 بیت از کمی قسمت و لاوّ بیت ،شعر این از
 :است موجوا رضوی قدس

 ختوبی ار نتزاا گیاتی متارار به ارهر 
 ر افشتا بتک محمتدعلی جتاه و بمجد 

. شتد ماولتد مشهد ار رسا به ماخلص (ش1111 تا 1211/1291) رسا قاسم 
 پزشتکی او. ااا ااامته تهتران اانشگاه ار رب اکارای اخذ تا را خوا تحصیالت

 کته ایقصتیده سبب به وی. 1ااشت رسا ربعی و بوا اساعداا با شاعری و حاذق
 تشتریفات الرتتا ار و ستروا حستین اما  میالا مناسبت به ش،1125 سال ار

. شتد سترافراز افاخاری خدمت حکم اریافت به کرا، قرائت رضوی قدس آساان
 رستتتما  ش،1111 ار و افاختتتاری و مخصتتتو  شتتتاعر ش،1111 ستتتال ار

 قصتاید، بتر مشتامل وی، منظتو  آثتار. گراید رضوی قدس آساان الشعرایملک
 متدب و اندرز و پند ار قصایدش و قطعات و است رباعیات و مثنویات غزلیات،

 25 ار رستا. استت رهتارت و عصمت خاندان ویوهبه و حقیقت اهل منقبت و
 پس. شد سپراه خاک به عایق صحن ار و ارگذشت سالگی 15 ار ش1151 آبان

 ــــــــــ
 آسفتان تاریخ عزیزاهلل، عطارای، ؛111 -111   ،2 و 1 ج ،الشمس عمطل محمدحسن، اعامااالسلطنه، . 1
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 اناختاب رضتوی قتدس آستاان الشعراییملک برای کسی ایگر وی ارگذشت از
 ارتراف ازاره تتزیین ار ش1115/ق1111 ستال ار وی اشتعار از . یکتی1نگراید
 متوزه انبتار ار حاضتر حال ار آن پایانی بیت او که ،2شده اسافااه باالسر مسجد
 :است موجوا شرب این به قدس آساان
 هجتترت از پتتنج و هشتتااا و سیصتتد و هتتزار

 جاستتتایتتن بنتتا ایتتن تتتاریخ کایبتته نتتوین 
 روز و شتب بنتدگی و اخال  پی از که شهی 

 استتجایتن( رستا) او ارگتاه بته جبهته نهااه 
 :این قصیده چنین است مطلع 

 اینجاستتتت کبریتتتا آیتتتات مظهتتتر کتتته بیتتتا
 اینجاستتت رضتتا ،ایتتن ستتلطان تربتتت کتته بیتتا 

 
 به لحاظ محتوایی سنگیهای بندی موضوعی کتیبهتقسیم

 :شوندمی تقسیم اساه چند بهو محاوا  موضود لحاظبه هااین کایبه
 بررسی مورا سنگ قطعه 151 میان از: قرآنی مضمون با سنهی هایکتیبه -1
 اانَّل مبارکه جمله حاوی هاسنگ این از یکی. اندقرآنی مضمون اارای قطعه سه
ً تإ فَ   َ لَ  انَ حإ تَ فَ  ً بِ مُ  حلا  و تطهیتر آیتة بته مشتهور احتزاب ستوره 11 آیة ایگری ،ينلا

 روی بر ثلث خط به کایبه سه هر است. نور سورة 11 و 15 آیه از قسمای ایگری
 .اندگرایده اکیحک مرمر سنگ
قطعه  11 شامل مانده برجای قطعات تعداا :ادعیه حاوی سنهیهای کتیبه -2

مضتمون کایبته حتاوی  مرمر حک شده استت. سنگ روی ثلث خط به است که

 ــــــــــ
 . چا  زیرر 1ج ،رضوی قدس آستان المعارف ةائرد . 1

 .31   ،قدس آستان ریختا یا راهنما علی، تمن،ؤم . 2
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 و شتده کاریکنده گیاهی نقوش با کایبه ارراف و اعای جوشن کبیر است. زمینه
 رنگ با کلمات روی. است دهش حکاکی سنگ میان ار هاییترنج ااخل کایبه مان
 تعتداا متؤتمن، نوشاة به. است آمیزیرنگ بدون نقوش اما شده آمیزیرنگ سیاه

 ابیاتی صورتبه خانیحاتم گنبد و اارالسال  ممر او ار کایبه این از قطعه اوازاه
  1است: بواه نصب ازاره باالی

 

ى ال ذِکْتترٌ لَتتهُ مَتتنْ یَتتا  یُنْستتَ
 

 یُطْفَتتى ال نُتتورٌ لَتتهُ مَتتنْ یَتتا
 تُعَتتدُّ ال نِعَتتمٌ لَتتهُ مَتتنْ یَتتا 

 
 یَتزُولُ ال مُلْتکٌ لَتهُ مَتنْ یَا
ى ال ثَنَتارٌ لَتهُ مَتنْ یَا   یُحْصتَ

 
 یُکَیَّتفُ ال جَتاللٌ لَهُ مَنْ یَا
یْر  اَوَّلَ یتتا   وَآخِتترَهُ کُتتلِ ّشتتَ

 
یْر  کُتلِّ اِلهَ یا  مَلیکَتهُ وَ شتَ
یْر  رَبَّ کُتلِّ یا   وَصتانِعَهُ شتَ

 
یْر  بارِئَ یا  وَخالِقَتهُ کُلِّ شتَ
 باسِطَهُ وَ شَیْر  کُلِّ قابِضَ یا 

 
 َّمُعیدَهُ و شَیْر  کُلِّ مُبْدِئَ یا
 

 یتا اهلل،ةحی  یتا ماننتد حسنی اسمار از شعر هایکایبه بین ار معموال : ذکر -1
 است. شده اسافااه تبرک عنوانبه.... و ساار یا اهلل،علیم
 اشعار: اویح سنگیهای کایبه -1

 امفا  مدح در فراهانی دبیرالملك معروف ةالف( کتیبه سنهی حاوی قصید
 رضا اما  مطهر حر  ار مکرر که اشعاری از یکی ایشان: مطهر مرقد و رضا
 ابیرالملتک معتروف شتعر گرفاته، قترار استافااه مورا سنگ روی حکاکی برای

 مخالتف اندازه چهار ار که است ق1213 به ماعلق ،رضا اما  مدب ار فراهانی
 ازاره بتاالی منوره، روضة ار کایبه این. است شده کاریکنده مرمر سنگ روی بر
 باقی کایبه این از قطعه 15 مجمود ار. است بواه نصب حر  اور کاریآینه زیر و
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 .است چنین آن مطلع که مانده

 فتر همتایون روضته ایتن از اهلل تبارک
 

 نظر اهل نزا جهان است او از برتر که
 مدح در فراهانی دبیرالملك معروف قصیدة حاوی سنهی ناتما  کتیبه ب( 

استت  قطعه بیست مانده برجای قطعات تعداا ایشان. مطهر مرقد و رضا اما 
ایتن  ستاخت راهرا  کار. مرمر حک شده است سنگ بر روی نساعلیق خط که به

 به کایبه مان ارراف گیاهی نقوش حکاکی کهحالی نرسیده؛ زیرا ار اتما  کایبه به
 ستنگ روی گتاههیچ و مانتده بتاقی جوهری حالت به مان خوا رسیده، اما اتما 
 هاستنگ روی بتر کتار نحوة شدن روشن این مجموعه به. است نشده کاریکنده
 اارا امکتان غفلتت هتر بتا است؛ زیترا پذیرآسیب حالعین ار اما کند،می کمک
  .شوا پاک سنگ روی جوهری مان از بخشی
 ماننتتد مخالتتف، هایستتده شتتعرای از کایبتته قالتتب ار نیتتز اشتتعاری ج(

 قتاآنی اهللمیرزاحبیتب ،(قطعته چهتار) تیموری اورة شاعر بخاری اهللعصمت
 محمتدکارم میرزا و( قطعه او) شیرازی خر  ابوالحسن ،(قطعه پنج) شیرازی
 رایالشعملک رسا قاسم و قاجار، اورة شعرای( قطعه؟ سه) خراسانی صبوری
 و تغییتر و رضتا امتا  متدب ار( قطعته سته) پهلوی اورة ار قدس آساان

 مانده برجای مرمر سنگ یا سیاه سنگ روی بر مطهر حر  تعمیرات و تحوالت
 و اارالستتعااه ستتر،پشت مستتجد باالستتر، مستتجد ار گذشتتاه ار کتته استتت،

 .اندبواه نصب اارالحفاظ
 از گونتاگون، االیلبته د کتهاشعاری هستان حاوی هاکایبه از ایگر شماری د(
 مانده، باقی کایبه از کوچکی بخ  تنها آنکه الیل به یا شاعر ماندن ناشناس جمله
است؛ مانند  نشده میسر کایبه نصبمحلّ  یا کایبه صاحب شاعر، شناسایی تاکنون

 ها:این نمونه
 :1 نمونه
 به بشتر کند خدمای مگر اینکه به عز 

 
 بشر و جن پیشوای این کشور به شاه
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 :2 نمونه
 او پووه حکمت ال چون عقل نور ز
 

 بتوا فنتا و زوالمحتلّ  جهتان ااند
 :1 نمونه 

 اثیتتر چتترخ مرقتتد همچتتون فرخنتتده مرقتتدی
 قمتر و شتمس مطلتع همچتون تابنده مضجعی 

 مدرس  ومحلّ  سابقا  که مقا  بدین و»...  مضمون با ایکایبه :حال شرح -5 
 کته اارا وجتوا موزه سنگی اشیای میان ار «...ار الوصیه حسب و شد آوراه بوا
 کته استت روشتن ایتن کایبته مضتمون استت. از کامل کایبه یک از قسمای تنها

 .است بواه مدنظر مشهور فرای حال شرب توصیف

 سنگیهای کتیبه محتوایی تحلیل

 ار سنگی مورا مطالعه قرار گرفاته، شتعر استت کتههای اغلب کایبه مضمونِ
 یتا اجاماعی و سیاسی هایشخصیت برخی سفارش به تاریخی فمخال هایاوره

 ار معمتوال  ،رضا اما  مطهر حر  اماکن ار و شده سرواه شاعران اراات به بنا
 معموال  مطالعه، مورا سنگی هایکایبه اشعار قالب .شده است نصب هاازاره باالی

را و ار کنار اخاصا  اا رضا اما  مدب به غالبا  اشعار و موضوداست  قصیده
 مطهتر حتر  مابرکته امتاکن ار کته تزیینتاتی و تعمیرات تاریخ و بانیان آن به نا 
 اشتاره ابیتات الیالبته ار محلی حکمرانان و شاهان برخی نا  و پذیرفاه صورت

 شتده اشتاره اشتعار میتان ار وی نتا  بته تناوببه که شاهانی میان از. است شده
 روضة ار فراهانی ابیرالملک شعر به توانمی هجمل از .است قاجار شاهناصرالدین

 :کرا اشاره 1منوره

 شتتاهناصتترالدین جتتاهجتتم اولتتت عهتتدبه
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 رفتتر و نصرتستتت اصتتل او کنیتتت و نتتا  کتته
 حکمتران افشتار بتک محمتدعلی بته تتوانمی قاجار اورة سیاسیون ایگر از 

 ابوالحستن زا شعری ار وی نا  به که نموا اشاره شاهناصرالدین اورة ار خراسان
( ختانیحاتم گنبتد زیتر محورته) اارالسعااه ازارة باالی کایبة صورت به که خر 

 اشتاره استت موجتوا قتدس آساان موزة ار کایبه این از بیای چند و 1بواه نصب
 کرا:

 خوبی ار نزاا گیای مارار به ارهر 
 

 افشار  بک محمدعلی جاه و بمجد
 ار وی نتا  بته که اشخاصی ایگر از 

 میترزا ستلطان شتده اشتاره هاکایبته این
 حکمرانتان از ایگتر یکی السلطنهحسا 

 قتاآنی که است ناصری اورة ار خراسان
 تعمیتر سبب به وی از قاجار اورة شاعر

 ار ق1211 ار اارالحفتتاظ کاریآینتته و
 . است براه نا  خوا شعر

از ایگر افراای که به نا  وی ار ایتن 
خان وسیاشاره شده حاج میرزا مها کایبه

باشتی فرهانی مشهور به تبریتزی ماتولی
شتاه بته ایتن مقتا  ق توستط فاحعلتی 1211آساان قدس است. ایشان ار ستال 

ای به زائران و مجاوران منصوب شد و ار رول خدمت خوا بانی خدمات ارزنده
توان به تأسیس و ایجتاا اارالشتفار گراید که از جمله می حر  مطهر اما  رضا

سرا و مطتبخ فتیض آثتار بترای مریضان بومی و غریب، ایجاا مهمانمبارکه برای 
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کت  آب ار و غیره، احیای سقاخانه رالی صحن کهنته و تعیتین راویتهارعا  زوّ
بضاعت و یایم خانه برای ارفال بیسیس مکابأگوارا از قنات سناباا برای آن و ت

ق برابر بتا 1212االول . ایشان ار شب هجدهم ماه ربیع1سااات علوی اشاره نموا
سالگی مرحو  شده و ار رواق پشت سر مبارک افن گراید. امتا  12ش ار 1221

نایب الاولیة وقت  ،عزیزی سفانه بر اثر تغییراتی که ار اورة تیمسار سپهبد امیرأما
تتدفین ایشتان تخریتب محتلّ  ار رواق پشت سر مبارک اااه شتد، ،آساان قدس

ایشان ار حال حاضر ار انبار موزة آساان قدس سر قبر های . آنچه از کایبه2گراید
 موجوا است شامل قطعة سنگی با این مضمون است:

  رتبه حاجی میرزا موسی انکه جتایرخان واال 
  بتر اوج ستدره و رتوبی کنتدرمر  جان  را  

 
 یریگنتیجه
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گیرنتد. مطالعه قرارگرفاه، حدفاصل زمانی اوایل قاجار تا اواخر پهلوی را اربر می

ماعلتق بته  هایی نیز بته تعتداا محتدوا وجتوا اارا کته احامتاال اما نمونه سنگ
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