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چکيده 

حرم هاي ائمه معصوم: را باید نمادي روشــن از پیشینه دیني و فرهنگي و تاریخي در 

شــهرهاي اسالمي دانست. در شهر سامرا دو قبر شریف امام هادي و امام عسکري8 و 

سازه هاي مربوط به زیارتگاه  ایشان، هر زائر شیفته و دقیق نگر را به دقت و تأمل وامي دارد 

و چشــم اندازي تماشــایي از گذشــته افتخارآمیز فرهنگ و هنر اسالمي را پیش روي او 

قــرار مي دهد؛ از جمله باید به نقــوش و کنده کاري  های موجود بر صندوق هایي که روي 

قبرهاســت ـ صندوق هایی که حقایق بزرگي را در رابطه با تقدس این مکان ها و اهتمام 

شــدید مســلمانان در حفظ ابعاد دیني و جنبه هاي هنري و زیبایي شناســانه آن معلوم 

مي دارد ـ اشاره کرد.

کلیدواژهها: زیارتگاه ، سامرا، صندوق ها، نوشته ها، کنده کاري، نقوش.

سيدناصر نقشبندي
ترجمه محمدمهدي رضايي

صندوق هاي قبور ائمه: 
در عراق
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زيارتگاه کاظمين8 در عراق

در اين زيارتگاه دو صندوق وجود دارد: يکي بر قبر امام موســي بن جعفر8 و ديگري 
روي قبر امام جواد7 که به فرمان شاه اسماعيل صفوي در سال 926 قمری ساخته شده اند و 
همچنان که بر صندوق قبر امام کاظم7 حک شده، اين کار با بازسازی حرم کاظمين، مصادف 
با 1519 ميالدی، همزمان بوده اســت. اين دو صندوق، بزرگ و به يک شــکل و اندازه اند و 
سطحي از چوب مرغوب و محکم دارند. طول هر کدام سه متر و نيم و عرض هر يک حدود 

دو متر و بلندي شان نيز دو متر است. 
هر صندوق از چهار تخته بزرگ و هشت تخته کوچک متصل به اطراف تخته هاي بزرگ 
تشکيل شده است؛ يعني در هر يک از جهات چهارگانه صندوق، سه تخته به کار رفته است: 
يک تخته بزرگ در وسط و در هر طرف آن دو تخته کوچک؛ باالي آن نيز کتيبه اي زيبا مزين 

به نقوش و نوشته ها ديده مي شود.
هر يــک از اين تخته هاي بزرگ و کوچک، خود از تعــداد زيادي قطعات کوچک تر، با 
شــکل هاي مختلف و متنوع هندســي، که به طور منظم و منسجم در کنار هم چيده و به هم 
متصل شــده و تخته اي صاف و مقاوم را شکل داده، به وجود آمده است و چهار طرف آن را 
قابي زينت کاري شده، که به کتيبه ها متصل است، در بر گرفته است. هر قطعه از اين قطعاِت به 
اندازه و کوچک، با نقش هاي هندسي و گل و بوته و شکل هاي ديگر، با کنده کاري و قلم زني 
و رنگ آميزي و ديگر شيوه هاي هنري، که خاص هنرمندان مبدع و مبتکر است، زيباسازي شده 
اســت. مي توان گفت که تزئينات هر تخته تا اندازه اي با لوح ديگر تفاوت دارد و هنر اعمال 
شــده بر اين تخته چوب ها همان خاتم کاري است که از دقيق ترين و چشم گيرترين هنرها به 

شمار مي رود.
براي تزئيــن و خاتم کاري قطعات اين دو صندوق، از چــوب آبنوس و عناب و ليمو و 
ساج و عاج فيل و استخوان شتر و اسب و انواع صدف ها و فلزاتي چون برنز و طال و نقره و 
روغن هاي رنگي براق و روغن صندلوس و مواد روغني ديگر و مانند آن، که از جهت زيبايي 
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و دقت و دل انگيزي قابل توصيف نيست، استفاده شده و بر بعضي تخته ها نوشته هايي به خط 
نســخ، به صورت ترکيبي و درهم، با حروف خوانا و خوش نما به چشــم مي خورد و بعضي 

کلمات نيز براي زيبايي به خط کوفي بر تخته ها نقش زده شده است.

صندوق قبر امام کاظم7

اينک به نوشــته هاي روي صندوق قبر امام موســاي کاظم7 مي پردازيم. بر هر يک از 
تخته هاي کوچک متصل به دو تخته بزرگ در جهت قبله، ده ســطر با خط نسخ خوانا نوشته 
شده است: چهار سطر در سمت راست، چهار سطر در سمت چپ، يک سطر در طرف باال و 
يک سطر هم بر پايه صندوق. البته با ضميمه سطور نوشته شده بر تخته کوچک ديگر، جمعًا 
بيست سطر مي شود. نوشــته هاي تخته کوچک اول، که سمت راست قاري قرار دارد، بدين 

ترتيب است: 

هذا ضريح سيد هذه االمة و كاشف الكروب و الغمة و سابع معصومي االئمة

كبير القدر عظيم البينات كثير التهجد و الصلوات المشهود له

بالفضائل و الكرامات و المشهور بالعبادة و المواظب على الطاعات

االمام )للخير( القائم الصائم العالم الذي هو لبناء الباطل

هادم ابو ابراهيم موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين 

بن الحسين الشهيد

ابن االمام المفروض الطاعة على المؤمنين و امام المتقين اسدالله الغالب 

ابو الحسنين علي بن ابي طالب عليهم الصلوات المباركة و التحيات 

انماها ما اظلم ليلها و ازهر ضحاها و كمل عمله و اصطناعه

في شهر الله االعظم رمضان المبارک من شهور سنة ست و عشرين و تسعمائة

و صلى الله على سيدنا و نبينا و آله االطاهرين و الحمدلله رب العالمين
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اين قبر ســرور امت و غمگسار مردم و هفتمين امام معصوم، بنده ارجمند و داراي 

نشــانه هاي بزرگ و بسيار شب زنده دار و نمازگزار و نامبردار به فضائل و کرامات، 

مشــهور به عبادت و مواظب بر طاعات، پيشواي خير و اهل نماز و روزه و دانايي 

که ويران کننده بناي باطل است، ابوابراهيم موساي کاظم، فرزند جعفر صادق، فرزند 

محمد باقر، فرزند علي زين العابدين، فرزند حسين شهيد، فرزند امام واجب الطاعه بر 

مؤمنان و ساالر متقيان شير پيروزمند خداوند پدر حسن و حسين علي بن ابي طالب 

که درودها و ســالم هاي بابرکت و فزاينده تا هميشــه روزگار بر آنان باد. کار 

ساخت وساز اين صندوق در ماه باعظمت الهي رمضان المبارک از سال 926 هجری 

قمری به پايان رســيد و درود خدا بر ســرور و پيامبر ما محمد و خاندان مطهرش. 

والحمد هلل رب العالمين.

بر تخته دوم نيز ده سطر نوشته شده که از پايه سمت راست با اين عبارات شروع مي  شود:

بامر السلطان العادل الكامل محيى مراسم 

الشريعة المصطفوية معلي معالم االطريقة المرتضوية 

الذي فات سلطين الفاق بحباک

جلن مسددة و اطناب ظلل معدلته على

مفارق اهل االسلم ممددة و الموفق من عند الملك المنان

السلطان بن السلطان بن السلطان السلطان

ابو المظفر شاه اسماعيل خان الحسين

خّلد الله اقبال و ايده على مفارق اهل االسلم

ظلله و تمت هذه الصنعة الشريفة بعد مساعدة

التوفيقات االلهية و معاضدة التأييدات الشاهيه في سنة...

به امر ســلطان داد گر و کامل، احياگر مراسم دين و آيين مصطفوي و برپا دارنده 
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نشــانه هاي طريق علوي، همو که به ريسمان شــوکت خويش سالطين عالم را به 

هم آورد و در اختيار گرفت و سايه ســار عدالتش بر سرزمين هاي پراکنده اسالمي 

گسترده شده است، آن توفيق يافته از سوي خداوند مالک و نعمت دهنده سلطان فرزند 

سلطان فرزند سلطان، ســلطان ابوالمظفرشاه  اسماعيل خان حسيني، که خداوند سايه 

اقبالش را بر مناطق مختلف اسالمي پاينده بدارد، اين ساخته شريف پس از همراهي 

توفيقات الهي و ياري حمايت هاي شاهانه در سال... .

و در دو طرف آخرين سطر، رقم هاي تاريخ حکاکي شده که چندان روشن و خوانا نيست. 

در دو ســوي تخته بزرگ، دو دايره وجود دارد. وســط هر دايره، مربعي نقش شده که با خط 

نســخ، داخل آن در سه سطر چنين نوشته شده اســت: »ال اله اال اهلل، محمد رسول اهلل، علي 

ولي اهلل« و در فاصله هاي چهارگانه بين هر دايره و مربع داخل آن، با قلم نســخ نام هاي ائمه 

دوازده گانه ثبت شده است؛ در هر فاصله سه نام از باال به پايين: )محمد، علي، حسن، حسين، 

علي، محمد، جعفر، موسي، علي، محمد، علي، حسن(.

بر دايره دوم نيز همان کلمات دايره اول نوشــته شــده است. بر تخته هاي کوچک متصل 

به تخته اي که در جهت قبله و ســمت پاها قرار گرفته، ميان چهارده خانه شش گوش نام هاي 

ائمه: نوشته شده، در هر شش گوش يک نام؛ دو شش گوش در باال، دو در پايين، پنج تا در 

سمت راست و به همين شمار در سمت چپ، با خط نسخ خوانا:

اللهم صل على محمد المصطفى

و صل على علّي المرتضى

و صل على فاطمة الزهراء

وصل على الحسن المجتبى

و صل على الحسين الشهيد بكربلء

وصل على علّي زين العابدين
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وصل على محمد الباقر

وصل على جعفر الصادق

وصل على موسى الكاظم

وصل على علّي الرضا

وصل على محمد التقي

وصل على علّي النقي

وصل على الحسن العسكري

وصل على محمد المهدي

اما بر ديگر تخته ها که مفاد جهت قبله و ســمت پاها واقع اند، چيزي نوشته نشده و تنها 
نقوش و تزيينات مختلف ديده مي شود.

صندوق قبر امام محمد الجواد7

متن مکتوب قبر امام جواد7

با خط نسخ و حروف خوانا بر تخته بزرگ در طرف سر شريف، تمام سوره دهر نگاشته 
شده است و با جمله »صدق اهلل العظيم و صدق رسوله الكريم« پايان يافته.

بر تخته بزرگ، در خالف جهت قبله، با خط کوفي مزين به عاج، سه بار واژه »علي« رو به 
مرکز نوشته شده و پيرامون آن سه بار واژه »محمد« رو به مرکز حکاکي شده است. اينها داخل 
هيجده خانه شش گوش قرار گرفته که شش تاي آن سمت باال و به همين شماره سمت پايين، 

و سه تا در جهت راست و به همين تعداد در سمت چپ تخته است.
به همين شيوه بر دو تخته کوچک متصل به اين تخته بزرگ، واژه »علي« به تنهايي با عاج 
در داخل چهارده شــش گوش نوشته شده است؛ دو شش گوش در باال، دو تا در پايين، پنج تا 
سمت راست و به همين تعداد در سمت چپ. اما در طرف پاها و سمت قبله، نوشته اي وجود 

ندارد؛ بلکه کنده کاري ها و نقش برجسته هاي رنگي اي ديده مي شود.
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اين دو صندوق پس از ترميم به شکل بسيار زيبايي درآمده اند و قسمت باالي آنها با آياتي 
از قرآن کريم زينت يافته که به تعميرات جديد مربوط مي شــود و قديمي نيســت. در چهار 
گوشه اين دو صندوق، جام هاي شيشه اي نصب کرده اند و داخلشان المپ هايي روشن است. 
روي اين صندوق ها يک پنجره بزرگ نقره اي قرار داده شده که در چهار گوشه آن گوي هاي 
طاليي خودنمايي مي کنند و اين، عالوه بر شکوه و هيبت مرقد مطهر، آيتي از زيبايي و اعجاب 

و جمال به شمار مي آيد.

زيارتگاه امامين عسکريين8

در حرم عســکريين8 در سامرا، ســه صندوق وجود دارد: يکي بر قبر امام هادي7، 
ديگري بر قبر فرزندش امام عسکري7 و سوم بر قبر نرجس خاتون. اين صندوق ها به فرمان 
نهمين شاه صفوي، سلطان حسين، در سال 1109 هجری قمری، برابر با 1697 ميالدی ساخته 

شده اند و بر صندوق ها نيز همين تاريخ ثبت است. 
صندوق ها از چوب ساج به عمل آمده و هرکدام پنج طرف دارد: چهار طرف در چهار سو 
و يک طرف رو به سقف که درپوش است. نيازي نيست که کنده کاري ها و نقوش برجسته اين 
صندوق ها را به طراز دو صندوق مشهد کاظمين، شرح و تفصيل دهيم. مواد و چوب ها همان 
است و نقوش البته با هم اختالفاتي دارند. ما در اينجا تنها به ذکر نوشته هاي قلم نسخ اين سه 

صندوق، که به زيبايي نقش زده شده، بسنده مي کنيم.

نوشته هاي صندوق قبر امام هادي7

نوشته هاي درپوش صندوق با حروف نسخ خوانا از سمت قبله شروع مي شود و گرداگرد 
آن ادامه مي يابد: 

ُموا 
ِّ
ْيِه َو َســل

َ
وا َعل

ُّ
ِيَن آَمُنوا َصل

َّ
يَُّها ال

َ
ــوَن َعَ الَِّبِّ يا أ

ُّ
}إِنَّ اهلَل َو َمالئَِكَتــُه يَُصل

{ )احزاب: 56(. اللهم صل على البشير النذير و السراج المنير رحمة للعالمين و 
ً
تَْسلِيما

فخر المرسلين ابي القاسم محمد بن عبدالله خاتم النبيين، و صل على االورع السبطين 



فصلنامه فرهنگ زيارت
108

و الحبل المتين و سيد الوصيين و السابقين علي بن ابي طالب اميرالمؤمنين، و صل على 

السيدة الغراء و البتول العذراء فاطمة الزهراء، و صل على امام التقي.

»خداوند و فرشــتگان بر پيامبر درود مي فرستند. اي مؤمنان بر او درود بفرستيد و 

تسليم فرمانش باشيد«. خداوندا! درود فرست بر بشارت گر، بيم دهنده، چراغ تابان، 

رحمت جهانيان، مايه افتخار رســوالن، ابوالقاسم محمد بن عبداهلل خاتم پيامبران؛ و 

درود فرست بر بنده پرهيزکار و آکنده از علم، ريسمان محکم الهي، سرآمد اوصيا 

و پيشتازان، علي بن ابي طالب اميرمؤمنان؛ و درود فرست بر بانوي گران ارج، بتول 

عذراء، فاطمه زهرا؛ و درود فرست بر پيشواي پارسا.

نوشته هاي سمت سر شريف

و سبط المصطفى و شبل المرتضى مصباح الهدى ابي محمد الحسن بن علي المجتبى، 

و صل على المعصوم المؤيد كهف االمة و والد االئمة و ســيد شباب اهل الجنة صفوة 

المصطفْين و قرة عين رسول الثقلين االمام الشهيد ابي عبدالله الحسين.

و نواده مصطفي و فرزند مرتضي، چراغ هدايت ابي محمد حســن بن علي مجتبي؛ و 

درود فرست بر معصوم تأييد شده خداوند، پناه امت و پدر پيشوايان و سرآمد جوانان 

بهشت، زبده برگزيدگان و نور چشم رسول انس و جن، امام شهيد ابي عبداهلل حسين.

نوشته هاي سمت پشت به قبله

و صــل على ائمة االنام و مصابيح الظلم و دعائم االســلم و خلفاء الرحمن و حملة 

القرآن و شــفعاء يوم الدين و ضياء سيد المرسلين و معاقل المؤمنين علي بن الحسين 

زين العابدين و محمد بن علي الباقر علم النبيين و جعفر بن محمد و موســى بن جعفر 

كاظم غيظ المعتدين و علي بن موســى الرضا المرتضى الهل السماوات و االرضين، 

البــار االمين و محمد بن علي جواد على االجواد و علــي بن محمد الهادي الى الحق 

اليقين و الحسن بن علي الناصر للدين الحجتين.

و درود فرست بر پيشوايان مردمان و روشــنايي هاي در تاريکي ها و پشتوانه هاي 
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اســالم و خلفاي خداوند رحمان و حامالن قرآن و شفاعت گران روز پاداش و نور 

چشمان سيد رسوالن و پناهگاه هاي مؤمنان علي بن حسين زين العابدين و محمد بن 

علي شکافنده دانش پيامبران و جعفر بن محمد و موسي بن جعفر فروخورنده خشم 

ســتمگران و علي بن موسي الرضا امام پسنديده اهل آسمان  ها و زمين و نکوکار و 

امانتدار، و محمد بن علي بخشنده ترين بخشندگان، و علي بن محمد هادي به حقيقت 

يقين، و حسن بن علي ياريگر دين خدا و حجت هاي الهي.

نوشته هاي سمت پاها

المبين الحســن المهدي المنتظر لتفريج كرب المؤمنين اللهم عجل فرجهم و اهلک 

اعدائهم و احشـــرنا معهم و ارزقنا شفاعتهم و ال تفرق بيننا و بينهم في الدنيا و الخرة 

برحمتک يا ارحم الراحمين و يا خير الغافرين.

امام مبين مهدي منتظر براي زدودن غم هاي مؤمنان. خداوندا! در کار ايشان گشايش 

عاجل پديد آور و دشمنانشــان به هالکت رســان و ما را با آنان محشور فرما و 

شفاعتشــان را روزي مان کن و ميان ما و آنهــا در دنيا و آخرت جدايي مينداز. به 

رحمتت اي مهربان  ترين مهربانان و اي بهترين آمرزندگان.

در کنار اين نگاشــته ها تا وسط درپوش صندوق با شروع از جهت قبله چهار سطر بدين 
قرار نوشته شده است: 

يا معين من اســتعانه، يا مغيث من استغاثه، يا عاصم من استعصمه، يا منان يا مرشد من 

استرشــد به يا عالم، يا كافي من استكفاه يا غافر من استغفره، يا راحم من استرحمه، يا 

منعم يا مكرم من استكرمه يا ديان.

اي ياريگــر آن که از تو ياري خواهد! اي فريادرس آن که از تو فرياد طلبد! اي 

نگاه دارنــده آن که از تو حفظ و حمايت خواهــد! اي نعمت دهنده! اي راهنماي 

آن کــه از تو راه جويد! اي عالم! اي کافي براي آن که از تو بســندگي خواهد! 

اي آمرزنــده آن که از تو آمرزش طلبــد! اي رحمت کننده بر آن که از تو مهر 
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و شــفقت جويد! اي خداي منعم! اي تکريم کننده آن که از تو حرمت و کرامت 

طلبد! اي حاکم!

در ميانه تخته درپوش سه ستاره، که هر کدام هشت پر دارد، ديده مي شود. داخل هر کدام 
سه سطر نوشته شده است. در ستاره وسط عالوه بر سه سطر، تاريخ نيز ثبت شده است:

ْيِهْم َو ال ُهْم َيَْزنُوَن{؛ »آنان 
َ
 َعل

ٌ
ال َخْوف

َ
وا َربَُّنا اهلُل ُثمَّ اْســَتقاُموا ف

ُ
ِيَن قال

َّ
ســتاره اول: }إِنَّ ال

که گفتند خدا پروردگار ماســت و استقامت ورزيدند، نه ترسي بر آنهاست و نه اندوهگين شوند« 

)احقاف: 13(.
ْم َتْطِهرياً{؛ »و خداوند 

ُ
َرك َْيِت َو ُيَطهِّ ْهَل الْ

َ
ستاره دوم: }إِنَّما يُِريُد اهلُل ِلُْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَس أ

اراده کرده اســت پليدي را از شــما خاندان بزدايد و به بهترين وجه پــاک و پاکيزه تان گرداند« 

)احزاب: 33(.
وا َو كنُوا بِآياتِنا يُوقُِنوَن{؛ »و از آنان  ا َصَبُ مَّ

َ
ْمِرنا ل

َ
ًة َيْهُدوَن بِأ ئِمَّ

َ
نا ِمْنُهْم أ

ْ
ســتاره سوم: }َو َجَعل

کساني را پيشوايان قرار داديم که به امر ما هدايت مي کنند. ازآن رو که شکيبايي کردند و به آيات 

ما يقين آوردند« )سجده: 24(.

در چهار طرف صندوق اما نوشــته اي وجود ندارد جز بعضي ابياتي که در آخر بحث به 
آنها اشاره خواهيم کرد.

ابعاد صندوق: طول 218 ســانتي متر، عرض 126 سانتي متر، ارتفاع 127 سانتي متر؛ طول 
درپوش 224 ســانتي متر؛ محيط اطراف 696 ســانتي متر و محيط ارتفاع در ســه جهت 348 

سانتي متر. 

نوشته هاي کنده کاري شده بر صندوق قبر امام حسن عسکري7 با خط نسخ

نوشته هاي روي درپوش صندوق که از طرف سر شروع شده و گرداگرد ادامه يافته است: 

واقر عيوننا برؤيتهم واحشــرنا معهم في الدنيــا والخرة يا ارحم الراحمين. اللهم انا 

نتقرب اليک بحبهم و نوالــي وليهم ونعادي عدوهم وبفضلهــم نقر ونؤمن باولهم 

وآخرهــم  وباطنهم وظاهرهم فضًل لهم النكرا وال نبغــي بهم بدال وال اتخذ معهم 
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وليجة واعتــرف بان الحق فيهم ولهــم ومعهم وبهم واجعلنا مــن انصارهم يا رب 

العالمين.

و ديدگان ما را به ديدارشــان شاد فرما و در دنيا و آخرت با آنان محشورمان بدار 

اي مهربان ترين مهربانان. خداوندا! ما با دوســتي ايشان به تو تقرب مي جوييم و با 

دوستانشان دوستي و با دشمنانشان دشمني مي ورزيم و به فضيلتشان اعتراف داريم و 

به اولين و آخرين و به حقيقت و ظاهرشان ايمان آورده ايم و اين فضلي است براي 

آنان، نه انکاري. و به جاي ايشــان ديگري را نمي خواهيم و با وجود ايشــان يار و 

همدمي نگيريم و معترفم که حق در ميان ايشان، از آِن ايشان و با ايشان است و به 

دست ايشان اقامه مي گردد. و ما را از هواداران ايشان قرار ده، اي پروردگار جهانيان.

نوشته هاي طرف ديگر

شــفيع الخلق اجمعين يوم الدين و رحمة العالمين محمد بــن عبدالله خاتم النبيين و 

صل على وليک المرتضى و سيفک المنتضى و آيتک الكبرى و كلمتک العليا الشهاب 

الثاقب اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب، و صل على الصديقة الطاهرة الرضية المرضية 

الزكية الكريمة المحدثة العليمة المغصوبة المقهورة المعصومة الشهيدة فاطمة الزهراء 

سيدة النساء و على امها ام المؤمنين خديجة الكبرى و صل على امامي الهدى و كهفي 

الورى و علمي التقى قرتي عين رسول الثقلين االمامين المعصومين المظلومين الحسن 

و الحسين سيدي شــباب اهل الجنة اجمعين و صل على. )نوشته بعدي جديد است( 

اشرف الموحدين علي بن الحسين زين العابدين، و صل على امين الله و على حبيبه.

شــفاعت کننده تمام مردمان در قيامت و رحمت بر هستي ها محمد بن عبداهلل خاتم 

پيامبران؛ و درود فرست بر ولّي خود مرتضي و شمشير آخته و نشانه عظما و کلمه 

برتر خود شهاب ثاقب اميرمؤمنان علي بن ابي طالب، و درود فرست بر صديقه طاهره 

رضيه مرضيه زکيه کريمه محدثه عليمه که حقش به ظلم و ســتم غصب گرديده، 

معصومه شــهيده فاطمه زهرا، سرآمد زنان، و بر مادرش ام المؤمنين خديجه کبري؛ 
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و درود فرســت بر دو امام هدايت، پناهگاه مردمان و نشانه هاي تقوا و نور چشمان 

رسول عالمين، دو پيشواي معصوم و ستم رسيده حسن و حسين سروران جوانان اهل 

بهشت؛ و درود فرست بر اشرف يکتاپرستان علي بن حسين، زين العابدين؛ و درود 

فرست بر امين و محبوب خداوند.

نوشته هاي طرف پاها

و حجته على جميع خلقه و موضع ســره و عيبة علمه امام المتقين محمد بن علي باقر 

علم النبيين، و صل على نور الله في ظلمات االرضين و شــافع المذنبين و وارث علم 

المرسلين ابن عبدالله جعفر بن محمد الصادق االمين، و صل على االمام العليم والسيد 

الكريم و الصراط المستقيم ابن ابراهيم موسى بن جعفر الكاظم الحليم، و صل على.

و حجت او بر همه خلق و جايگاه ســّر و گنجينه علم الهي، پيشواي متقيان، محمد 

بن علي، شکافنده علم پيامبران؛ و درود فرست بر نور خدا در تاريکي هاي زمين، و 

شــفيع گنهکاران و ميراث بر علم رسوالن ابي عبداهلل جعفر بن محمد صادق امين؛ و 

درود فرست بر پيشواي دانا و آقاي بزرگوار و راه مستقيم خداوند ابي ابراهيم موسي 

بن جعفر کاظم بردبار؛ و درود فرست بر.

نوشته هاي طرف پاياني

حجتک العظمى و امينک على جميع الورى و ســليل الهدى و ربيب التقى ابن الحسن 

علي بن موســى الرضا، و صل على امين البلد و نور العباد و شافع يوم استناد و سللة 

االئمــة االمجاد ابي جعفر محمد بن علي التقي الجواد، و صل على جنب الله القوى و 

وجه الله المضىء و باب الله العلى ابن الحسن علي بن محمد النقي، و صل على سيد 

االخيار و امام االبرار و حجة الجبار العالم بالسر الخفي و وارث علم النبي الحسن بن 

علي العسكري، و صل على وصي االوصياء و ولي االولياء المنصور من السماء المظفر 

على االعداء خليفة الرحمن و شريک القرآن و خليفة االيمان و كاشف االحزان الحجة 

بن الحسن صاحب الزمان، اللهم وال من واالهم و عاد من عاداهم و انصرمن نصرهم و 
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اخذل من خزلهم و العن من ظلمهم و اجعلنا ممن يكرر في رجعتهم و مكنا في دولتهم.

حجت عظمي و امين تو بر تمام خلق و زاده هدايت و پرورده تقوا ابي الحســن علي 

بن موســي الرضا؛ و درود فرست بر حافظ ســرزمين ها و نور بندگان و شافع روز 

قيامت و فرزند پيشوايان ارجمند ابي جعفر محمد بن علي تقي جواد؛ و درود فرست 

بر حق قدرتمند الهي و وجه نوراني خدا و باب فرازمند خدا ابي الحسن علي بن محمد 

نقي؛ و درود فرست بر سرور نيکان و پيشواي خوبان و حجت خداوند جبار و عالم 

به رازهاي نهان و ميراث بر علم پيامبر حســن بن علي عسکري؛ و درود فرست بر 

جانشــين جانشينان و ولي اولياء اهلل ياري شده از آســمان و ظفر يافته بر دشمنان، 

خليفه خــداي رحمان، هم طراز قرآن و خليفه ايمان و برطرف کننده غم ها حجة بن 

الحسن صاحب الزمان. خداوندا دوستانشان را دوست بدار و با دشمنانشان دشمن باش. 

نصرت گرانشان را ياري فرما و تنها گذارندگانشان را تنها گذار و ستم کنندگان به 

ايشــان را از رحمت خود دور گردان. و از کساني قرارمان ده که در رجعت ايشان 

باز مي گردند و از دولت ايشان برخوردارمان ساز.

ســطر دوم که در پي اين متن آمده و تا وســط درپوش صندوق ادامه يافته، از سمت سر 

شريف شروع مي شود و در چهار پاره خط، بدين ترتيب به پايان مي رسد: 

يا برهان يا ناصر من استنصره يا دائم، يا مغني من استغناه يا موفي من استوفاه يا راعي من 

استرعاه، يا قائم يا شافي من استشفاه يا حنان، يا قضي من استقضاه يا هادي من استهداه 

يا مقوي من استقوا.

اي دليل روشن، اي ياري دهنده آن که از تو ياري خواهد! اي پاينده! اي بي نياز کننده 

آن کــه از تو بي نيازي جويد! اي وفادار به آن که از تو وفاداري خواهد! اي مراقب 

آن که از تو مراقبت خواهد! اي پابرجا! اي شــفابخش آن که از تو شفا جويد! اي 

مهربان! اي برآورنده حاجت آن که از تو درخواست نمايد! اي راهنماي آن که از 

تو هدايت طلبد! اي تواناکننده آن که از تو توانايي خواهد!
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نوشته هاي سه ستاره هشت پر در وسط درپوش

ْيِهْم َو ال ُهْم َيَْزنُوَن{؛ »بي ترديد اولياء اهلل نه ترسي 
َ
 َعل

ٌ
ْوِلاَء اهللِ ال َخْوف

َ
ال إِنَّ أ

َ
ســتاره اول: }أ

دارند و نه اندوهگين مي شوند« )يونس: 62(.
وَن{؛ »خانه ســالمت 

ُ
ــالِم ِعْنَد َربِِّهــْم َو ُهَو َوِلُُّهْم بِما كنُوا َيْعَمل ُهْم داُر السَّ

َ
 ســتاره دوم: }ل

نزد پروردگارشــان از آِن ايشان است و او به پاداش آنچه مي کنند، ولي و سرپرست آنان است« 
)انعام: 127(.

ِت نُورُِث ِمْن ِعباِدنا َمْن كَن تَِقيًّــا{؛ »همان بهشتي که آن را به 
َّ
َنَُّة ال َك الْ

ْ
ســتاره ســوم: }تِل

بندگانمان که تقوا پيشه کرده اند، عطا مي کنيم« )مريم: 62(.

نوشته هاي سمت سر شريف

باني صندوق، شــاه سلطان حســين صفوي 1109ه   )مي  گويند اين نوشته پيش از تعمير 
صندوق موجود بوده است(.

اندازه ها: طول 214 سانتي متر، عرض 125 سانتي متر، ارتفاع 127 سانتي متر، طول درپوش 
220 سانتي متر، عرض 127 سانتي متر.

نوشته هاي روي صندوق قبر نرجس خاتون

آنچه بر درپوش صندوق نوشته شده، که از جهت قبله آغاز مي شود، با حروف نسخ خوانا 
بدين ترتيب است:

ُموا 
ِّ
ْيِه َو َســل

َ
وا َعل

ُّ
ِيَن آَمُنوا َصل

َّ
يَُّها ال

َ
ــوَن َعَ الَِّبِّ يا أ

ُّ
}إِنَّ اهلَل َو َمالئَِكَتــُه يَُصل

{. اللهم صل على قدوة االنبياء و نخبة االصفياء و وجه الله على اهل االرض و 
ً
تَْسلِيما

السماء فخر النبيين ابي القاسم محمد بن عبدالله سيد المرسلين، و صل على علّي امام 

المسلمين و سيد الوصيين علي بن ابي طالب امير.

»خداوند و فرشــتگانش بر پيامبر درود مي فرستند. اي مؤمنان شما نيز بر او درود 

فرستيد و تسليم فرمانش باشيد«. خداوندا! درود فرست بر الگوي پيامبران و سرآمد 

برگزيــدگان و وجه خداوند در برابر اهل زمين و آســمان، مايه افتخار پيامبران، 
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ابوالقاسم محمد بن عبداهلل سرور مرسالن؛ و درود فرست بر علي، پيشواي مسلمانان 

و سيد اوصياء علي بن ابي طالب امير.

نوشته هاي طرف سر

المؤمنين، و صل على الصديقة طاهرة العليمة الرضية فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين 

و امها خديجة الكبرى ام المؤمنين، و صل على االمامين.

مؤمنان، و درود فرست بر صديقه طاهره عليمه رضيه فاطمه زهرا، سرآمد تمام زنان 

عالم و مادرش خديجه کبري ام المؤمنين، و درود فرست بر دو پيشواي.

نوشته هاي طرف ديگر

الهمامين المظلومين قرتي عين الرســول و ريحانتي رضيــة البتول، امامي الهدى و 

كهفي الورى الحسن و الحســين سيدي شباب اهل الجنة اجمعين، و صل على امام 

الموحدين علي بن الحسين زين العابدين، و صل على امام المسلمين محمد بن علي 

باقر علم النبيين، و صل على حبل الله المتين جعفر بن محمد الصادق االمين، و صل 

على عيبة علم.

دالور و مظلوم و نور چشــم رسول و دو گل خوشبوي رضيه بتول، دو امام هدايت 

و پناهگاه مردمان، حسن و حسين، ســرور جوانان اهل بهشت؛ و درود فرست بر 

پيشواي موحدان علي بن حسين زين العابدين؛ و درود فرست بر امام مسلمانان، محمد 

بن علي، شــکافنده دانش پيامبران؛ و درود فرست بر ريسمان محکم خدا جعفر بن 

محمد صادق امين؛ و درود فرست بر گنجينه علم.

نوشته هاي طرف پاها

الله الحكيم موسى بن جعفر الكاظم الحليم، و صل على السيد الكريم علي بن موسى 

الرضا، و محمد التقي و علي بن محمد النقي و الحسن بن علي و الحجة القائم.

خداي حکيم موسي بن جعفر کاظم بردبار؛ و درود فرست بر آقاي بزرگوار علي بن 
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موسي الرضا، و بر محمد تقي و علي بن محمد نقي و حسن بن علي و حجت قائم.

کنار اين نوشته ها، سطري دايره وار به داخل درپوش صندوق بدين عبارت ديده مي شود: 

يا حبيب يا قريب يا عفّو يا غفور يا مجيب  يا مغيث يا رقيب يا منيب.

اي محبوب، اي نزديک، اي بسيار بخشنده، اي آمرزنده، اي اجابت گر، اي فريادرس، 

اي نگاهبان، اي توبه پذير.

آن گاه اين سه سطر در ميانه سرپوش صندوق خودنمايي مي کند:
اول: »يــا احد يا مغني يا غني يا بصري يا صمد يا مفتي يا عل يا قدير«؛ »اي يکتا، اي بي نيازکننده، 

اي توانگر، اي آگاه، اي بي نياز، اي فرمان ده، اي بلندمرتبه، اي قدرتمند«.

دوم: »يا خري الناصين يا خري الفاحتي«؛ »اي بهترين ياريگران و اي بهترين توفيق دهندگان«.
ســوم: »يا رمحن يا رحيم يا حبيب يا منيب يا ودود يا خبري يا جمري يا معي يا سيد يا شهيد يا حبيب 
يا حســيب يا مؤمن يا مهيمن يا مصور يا بــارئ«؛ »اي رحمان، اي رحيم، اي محبوب، اي توبه پذير، 

اي مهربــان، اي آگاه، اي پناه دهنده، اي ياريگر، اي موال، اي گواه، اي حبيب، اي حســابگر، اي 

ايمني بخش، اي مراقب، اي صورتگر، اي آفريدگار«.

در جهات چهارگانه صندوق ســتاره  هاي ده پَر نقش شــده، نوشته هاي داخل آنها عبارت 
است از:

 ياِسَي{؛ »سالم بر آل ياسين« )صافات: 130(.
ْ

ستاره اول طرف سر: }َسالٌم َع إِل
وَن{؛ »بخوريد و بياشاميد. نوش جانتان به پاداش 

ُ
ْنُتْم َتْعَمل

ُ
 بِما ك

ً
ُبوا َهنِيئا وا َو اْشَ

ُ
ستاره دوم: }ُك

آنچه مي کرده ايد« )طور: 19(.

ٍة َو َزوَّْجناُهْم ِبُوٍر ِعٍي{؛ »برتخت هاي رديف شده تکيه 
َ
ٍر َمْصُفوف ستاره سوم: }ُمتَِّكئَِي َع ُسُ

زده اند و حورعين را به همسري شان درآورده ايم« )طور: 20(.

اندازه ها: طول 191 سانتي متر، عرض 103 سانتي متر، ارتفاع 100 سانتي متر.
در جهات مختلف اين صندوق ها، ابيات شعري زينت بخش بوده که متأسفانه در تعميرات 
و بازسازي ها محو و زائل شده است. جناب سيدمحمد صنيعي مصلح ورقه اي داشت که معتقد 
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بود اشعار نوشته شده در آن، همان اشعار روي صندوق هاست. وقتي اشعار را مالحظه کردم، 
ديدم بيشترشــان از جهت وزن و قافيه دچار مشــکل است و کم و زيادهايي دارد. لذا به نقل 

آنها رغبت نيافتم.

زيارتگاه کربال

در ايــن مکان مقدس دو صندوق وجود دارد که از جهت خاتم کاري و نقش و نگارها و 

مواد ســاخته شده، همانند صندوق  هاي پيش گفته است: يکي متعلق به قبر امام حسين7 و 

ديگري روي قبر جناب عباس7. من اين دو صندوق را ديده ام، اما به عللي موفق به تحقيق 

نوشــته ها و نقش هاي آن نشدم. در نوشته اي از سيدصادق حســيني در اين باره آمده که دو 

صندوق زيارتگاه کربال به فرمان شاه سلطان حسين دوم، پادشاه صفوي ساخته شده است.

زيارتگاه نجف

همچنين در نگاشــته ســيدصادق حســيني آمده که صندوق ضريح امام علي7 به امر 

جعفرخان زند، برادر کريم خان زند، يکي از شــاهان ايراني، ساخته شده است. البته من خود 

اين صندوق را نديده ام و اميدوارم در فرصتي مناسب به مشاهده و بررسي آن بپردازم.

سخن پاياني

 در شــهر موصل صندوقــي از مرمر تيره رنگ وجــود دارد که آن را به بــارگاه مقدس 

امــام هادي7 متعلق مي دانند و نوشــته هاي روي آن نيز بدين مطلــب گواهي مي دهد. اين 

صندوق به شــکلي زيبا و چشم گير ســاخته شــده و در دو طرف آن پنج زمينه مرمرين، با 

نقش هاي برجسته گل و بوته که با دقت و ظرافت کنده کاري کرده اند، ديده مي  شود. در طرف 

ســر نيز سه زمينه داراي نقش و نگارهاي مختلف جلوه گري مي  کند و همچنين آن در طرف 

پاها. باالي اين زمينه ها، کنده کاري هايي به شــکل طوق و باالتر، نوشته هايي زيبا به خط نسخ 

خوانا که چهار طرف زمينه ها را در بر گرفته، ديده مي شــود. اين نوشــته  ها، بسم اهلل الرحمن 

الرحيم و تمام آية الکرسي است.
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اين صندوق مرمرين، درپوش مسطح از مرمر تيره رنگ دارد که در وسط آن فرو رفتگي اي تعبيه 
شده با نقشي از يک قنديل و گلي برجسته در باال. بر چهار طرف اين سطح، نوشته هايي با قلم نسخ 
خاتم کاري شده که از طرف سر شروع مي شود و گرداگرد آن را در بر مي گيرد؛ عبارت اين است:

بســم الله الرحمن الرحيم. هذا ضريح موالنا علي ابن االمــام علي الهادي ابن االمام 

محمد الجواد بن االمام علي الرضا ابن االمام مو.

اين قبر موالي ما علي فرزند امام علي هادي فرزند امام محمد جواد، فرزند امام علي  

رضا فرزند امام مو. )سطر دوم پايين سطر اول، به طرف سر بر مي گردد(.

ســى الكاظم ابن االمام جعفر بن الصادق ابن االمــام محمدالباقر ابن االمام علي زين 

العابدين ابن.

سي کاظم فرزند امام جعفر بن صادق فرزند امام محمد باقر فرزند امام علي زين العابدين 

فرزند )اين سطر در جهت ديگر ادامه مي يابد(.

االمام سيدنا و موالنا االمام السبط الشهيد الحسين بن االمام المرتضى امام المتقين.

امام موالي ما امام نواده پيامبر پيشواي شهيد حسين فرزند امام مرتضي علي پيشواي 

متقيان )اين سطر از طرف بيرون به جهت سر بازمي گردد(.

و سيد الوصيين علي ابن ابي طالب صلوات الله عليهم اجمعين الطيبين الطاهرين.

و ســرآمد اوصياء علي بن ابي طالب که درودهاي خداوند بــر تمام آن پاکان و 

پاکيزگان باد.

اين نوشته ها را کتيبه اي از نقش ها و کنده کاري هاي مرمرين و اشکال مختلف با مرمر سفيد 
قوسي شکل که در طرفي از آن امضايي به صورت طغرا ديده مي شود، احاطه کرده است. طرف 
ديگر نيز همين گونه است. پايين پاها شکل هاي مختلفي به صورت مربع نقش زده شده است.

اندازه ها: طول 217 سانتي متر، عرض 110 سانتي متر و ارتفاع 150 سانتي متر.
سوگمندانه اين صندوق تاريخ ندارد. اما طرز نوشته هاي آن به جهت شبهات به مکتوب هاي 
محراب »البنجه« مربوط به 686 قمري، نشان مي دهد که به قرن هفتم يا همان حدود برمي گردد.




