
دراسة الصناديق 
و األرضحة الرضوية القدمية*

 خالصة

ــرة  ــة كث ــق و أرضح ــت صنادي ــرة؛ نصب ــة املطّه ــة الرضوي ــخ البقع ــن تاري ــام م ــف ع يف أل

ــز أكرثهــا بخصائــص وزخــارف فنيــة فاخــرة، و  فــوق املدفــن النــوراين لإلمــام الرضــا)ع(، و متيّ

لكــّن التغيــرات املســتمرة التــي تعرضــت لهــا هــذه األرضحــة والصناديــق، مــن ترميــم ونقــل 

واســتبدال، أدت إىل فقــدان كــٍم كبــر مــن املعلومــات حولهــا؛ مــن قبيــل صّناعهــا، واآلمريــن 

بالصناعــة، و الفنانــن الذيــن اعتنــوا بزخرفتهــا و تزيينهــا، و بعــض الخصائــص الفنيــة لهــا.

و عــى الرغــم مــن وجــود دراســات ســابقة غنيــة و مفيــدة يف هــذا املجــال إال أّن مــا جعــل 

القيــام بدراســات جديــدة أمــرا رضوريــا هــو الوثائــق و املصــادر الجديــدة التــي ظهــرت مؤخــرا 

حــول هــذا املوضــوع.

نتناول يف هذه املقـــــــالة بالبحث دراســة التغيرات التي طرأت عى مختلف الصنــــــاديق 

و األرضحــة و خصائصهــا الفنيــة منــذ البدايــة و حتــى مــا قبــل الرضيــح الحــايل، و ذلــك اســتنادا 

إىل املصــادر التاريخيــة و الوثائــق املتوفــرة املرتبطة بهذا الشــأن.

الكلامت الداللية: رضيح حرم اإلمام الرضا)ع(، صندوق حرم اإلمام الرضا)ع(
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مقدمة
التزال  و  اإلمام الرضا)ع(  موالنا  مزار  غطاء  مسألة  كانت 
للحرم  العمراين  الجانب  يف  املطروحة  املسائل  أهم  إحدى 
الشـــريف، و هذا الغطاء ميثل املكان األكرث قداسة للفـنــــانن 
و الحرفين ليقدموا أفضل ما لديهم من إبداع و أجمل ما تتقنه 

أيديهم من فنون و زخارف.
بعد شهادة اإلمام الرضا)ع( و عى مّر التاريخ نُِصب عى 
قربه الرشيف العديد من الصناديق و األرضحة، و يعترب كّل 
واحد منها أثرا فنيا فريدا مزينا بأنواع الزخارف و أجملها عى 
اإلطالق، و قدبلغت تلك الفنون أوجها يف آخر رضيح نصب 
العام  يف هذا املكان املقدس )الرضيح الخامس(، و ذلك يف 

2000م. 
و األمر الجيد هنا أّن أكرث األرضحة القدمية و بعض األلواح 
الزخرفية املرتبطة بها ما زالت باقية إىل اليوم، ولكن ومع وجود 
هناك  أنّه  إال  األرضحة؛  هذه  حول  قيّمة  وأبحاث  دراسات 
الحرفين  و  الفنانن  يف املعلومات حول  النظر  إلعادة  حاجة 
الذين صنعوها، والشخصيات التي أوصت بصناعتها، و تسعى 
هذه املقالة و بناء عى الوثائق املوجودة يف مركز وثائق العتبة 
الرضوية، ومنظمة الوثائق الوطنية، و بناء عى املتون التاريخية 
القيام  إىل  تسعى  مؤخرا،  ونرشت  وحققت  ُصِححت  التي 
بدراسة جديدة حول هذه األرضحة و الكتابات و الزخارف التي 
كانت تزينها، و ذلك إىل ما قبل الرضيح الحايل، و هذه الدراسة 
سوف تغر ما كان شائعا من قبل حول الفرتة الزمنية لصناعة 
بعض هذه اآلثار الفنية، مام يؤدي إىل دراسة وتحليل أكرث دقة 
للفنون املستعملة فيها، كام سنقدم بعض املعلومات اإلضافية 

املهمة حول تفاصيل الزخارف و التزيينات. 
فمن  الخامس(  )الرضيح  الجديد  بالرضيح  يتعلق  فيام 
البديهي وجود معلومات وافية و شاملة عنه كونه عمال فنيا 
معارصا، كام أّن دراسة هذا الرضيح الذي ميثل تحفة فنية فائقة 
الفخامة و مشحونة بأروع فنون الزخرفة يحتاج إىل بحث واسع 

و مستقل.

الصناديق السابقة للرضيح األول
من غر املعروف هل كان هناك صندوق أو رضيح عى 
قرب اإلمام الرضا)ع( يف الفرتة التي تلت دفن جثامنه الطاهر 
الهجري  الرابع  القرن  من  الثاين  النصف  حتى  و  طوس  يف 
الرشيف، ولكن و بالنظر إىل أّن الحرم الرشيف كان مقصدا 
لزيارة الكثرين، و بالنظر كذلك ملبادرة الشيعة و السادات إىل 
السكنى حول الحرم املنور، مضافا إىل وجود قرب هارون إىل 
جوار مضجع اإلمام)ع( فاليبعد حينها وجود صندوق واحد 

فوق كال القربين أو صندوقن منفصلن.
يف القرن الرابع الهجري بدأ الشيعة بالسكنى يف املنطقة 
قربه  زيارة  تزدهر  بدأت  و  الرضا)ع(،  اإلمام  مبزار  املحيطة 
الرشيف، عى أنّه يف النصف الثاين من القرن الرابع ظهر خالف 
بن العباسين و أهل السنة من جهة وبن الشيعة من جهة 
ثانية حول نصب صندوق فوق قرب هارون الرشيد؛ حيث منع 

الشيعة من نصبه، وأفتى القايض »صاعد« مفتي السنة لصالح 
الشيعة، و حينام حّج هذا القايض يف سنة 375 هـ.ق مّر ببغداد 
وزار الخليفة العبايس الذي عاتبه عى فتواه، فقال مدافعا عن 
نفسه ما معناه: »أنا صاحب الفتوى، وقد أصدرتها مبا يوافق 
الرشع ويراعي مصلحة املسلمن، وقد علمت أنّه لو نصب 
صندوق عى قرب هارون؛ فسوف ينزع من مكانه لغلبة الشيعة 
هناك، و هذا سيؤدي إىل حصول فتنة و قالقل و فساد كبر«، 
وهو دفاع اقنع الخليفة فأكرمه وخلع عليه، و أرسل معه خطابا 

للوايل )فاريس، 400؛ محمد منور، 2 / 706(. 
جاء يف كتاب الثاقب يف املناقب )املصنف حوايل سنة 560 
هـ.ق( حكاية فيها إشارة إىل نصب صندوق فوق القرب، ووفقا 
لتلك الرواية بعث »خوارزمشاه« رسوله »أنوشروان املجويس« 
بكتاب إىل بالط السلطان سنجر، ويف الطريق عرّج هذا الرسول 
عى حرم اإلمام الرضا)ع( ليتوسل به للشفاء من مرض الربص 
يشبه  ما  بنصب  قام  ولذلك  الشفاء،  أصابه، وقد حاز  الذي 
الصندوق من الفضة فوق القرب الرشيف، ووقف ماال عليه 

)الطويس، 206(.
املتمرد  قادة  »ايغورتاي« أحد  أغار  العام 690 هـ.ق  ويف 
»غازان خان« حاكم خراسان و القائد التايل إليران )حكم 694 
فوق  من  الفضة  أترجات  وسلب  املطهّر  الحرم  -703( عى 
الصندوق )والذي ُسمي فيام بعد رضيحا(. )همداين، 2/ 860(، 
ويف العام 733 هـ.ق تحدث الراحلة ابن بطوطة عن صندوق 
خشبي فوق قرب اإلمام)ع(، وقد ُغطَّي سطحه بسبائك الفضة. 

)ابن بطوطة، 1 /144(
ويف العام 916ق جاء يف تاريخ زيارة الشاه إسامعيل الصفوي 
األول إىل الحرم الرشيف إشارة إىل وجود صندوق فوق القرب 
املبارك )منتظر صاحب، 349(. كام أنّه ومنذ العام 952 هـ.ق 
كان يتم تغطية صندوق املضجع بغطاء من القامش املذّهب 
املذكورة  التاريخية  واملعلومات   )189 أردالن  48؛  )صمدي، 
آنفا تدّل أّن صندوق »أنوشروان املجويس« هو صندوق القرب 
الرشيف الذي كان موجودا قبل العام 1022؛ حيث قام الشاه 

عباس الصفوي بناء صندوق جديد فوق القرب املقدس. 

رضيح الشاه إسامعيل
وفقا للمصادر والوثائق يبدو أّن أول رضيح نصب يف الحرم 
الرضوي الرشيف هو الرضيح الذي أمر بنصبه الشاه إسامعيل 
الصفوي يف العام 915هـ.ق، حيث  قام هذا السلطان بإرسال 
كتاب لـ»شيبك خان« يف ذاك العام، قال فيه: »سنتوجه قريبا 
إىل خراسان؛ فقد صنعنا رضيحا للروضة املقدسة من الجواهر 
املكللة وزنها سبعون َمّناً، ونريد أن نشارك يف وضع الرضيح يف 

مكانه املقدس.« )نوايي، 73(

رضيح الشاه طهامسب )الرضيح املحجر(
ثاين رضيح ترشّف بتغطية القرب املنّور هو الذي أمر بنصبه 
الشاه طهامسب الصفوي، و يُعرف بالرضيح املحجر، و  يبدو 
من الشواهد التاريخية أّن الصندوق القديم قد رفع مع نصب 



إسامعيل  الشاه  تغير رضيح  و  تبديل  تّم  و  الرضيح،  هذا 
بقلم   الرضيح  لهذا  ذكر  أول  كان  و  املحجر،  الرضيح  إىل 
»اسكندر بيك تركامن« الذي تحدث عن الرضيح يف روايته 
لغارات األزبك عى الحرم الرشيف يف العام 997، حيث قال: 
»مرمحمدحسن املشهور بـمر بالرس ... أقام دامئا عند جهة 
الرأس الرشيف... يف تلك األيام العصيبة أمسكه أحد األوزبك 
الذي ال يعرف الله من تالبيبه ودفعه إىل الخارج، وأمسك 
املر بشباك الرضيح املبارك بإحكام، فاستل أوزبيك آخر سيفه 
ورضب يده فقطعها، وبقيت اليد املقطوعة معلقة باملحجر.« 

)تركامن، 413/2(.
ويف مكان آخر نقل املؤلّف املذكور أّن الشاه عباس قصد 
يشٌء  يبق  »مل  وحينها  األوزبك،  غارات  بعد  مشهد  مدينة 
سوى املحجر املذهب« )السابق، 568/2(، ومام يلزم ذكره 
اإلنشاء  إىل  دوما  أشارت  التاريخ  لهذا  التالية  املصادر  أّن 
املذكور عى أنّه رضيح )افوشتئي نطنزي، 371؛ عبد الكريم 
كشمري، 102؛ سلطان هاشم مرزا، 114؛ اعتامد السلطنة، 
العام 1933 ميالدية  1 و2 ،413(، و بقي هذا الرضيح إىل 

منصوبا فوق القرب املبارك.
و قدتشّكل الرضيح املذكور من هيكل خشبي و مشبكات 
عليه  كان  و  فضة،  من  برقائق  منها  بعض  غطَّي  حديدية، 
إىل  تاريخها  و  مضمونها  حيث  من  تقسم  كتابات،  نقوش 
قسمن: رشيط النقوش الكتابية األول، و هو األطول و األقدم 
تاريخا، و قدنُقشت عليه سورة اإلنسان املباركة، و قد نقشت 
الكلامت يف أترجات صغرة و كبرة متتابعة و مرتبة، أُترجة 
كبرة تليها واحدة صغرة، ونقش يف آخر هذا الرشيط الكتايب 
تاريخ العمل، وهو سنة 949ق. أّما أبعاد  الرشيط الكتايب 
ما  بالفارسية  فيه  كتب  و  سنتي مرت،   13.6×62 فهي  الثاين 
پناهی  رسالت  حرضت  وتأييدات  الهي  توفيق  »به  نّصه: 
طهامسب  أجمعین  علیهم  الله  صلوات  معصومین  وأمئه 
بن إسامعیل الحسیني الصفوی به وضع این محجر طال در 
موضع عرش اعتال موفق ومؤید گردید.سنة 957« ومعناه: 
»بتوفيق من الباري تعاىل و بتأييد من الرسول األكرم وآله 
األطهار املعصومن ُوفِّق الشاه طهامسب لوضع هذا املحجر 
املذهب يف موضع العرش واالعتالء سنة 957« وبالنظر إىل 
تاريخي 949 و 957 نلحظ وجود فاصل زماين مقداره مثاين 
سنوات بن صناعة الرضيح و بن نصبه، و وضعه يف موضعه 
الرشيف، و رمبا يكون مرّد ذلك إىل االضطرابات التي أصابت 
خراسان حينها، و إىل غارات األوزبك يف تلك األيام و فوق 
بخط  املباركة،  اإلنسان  سورة  نقشت  الرضيح  إطار  كامل 
كان  و    )413/2 السلطنة،  اعتامد  38؛  )كاويانيان،  الثلث. 
نقش السورة فوق رقائق ذهبية و بخط الثلث الذي تخللته 
رسومات األرابيسك الدقيقة )راجع اعتامد السلطنة، 413/2(. 
يف  استبداله  تم  للرضيح  الخشبية  القواعد  تآكل  بسبب  و 
تزيّنه مع  التي كانت  الفضة  العام 1933، و حولت رقائق 
غره من الرقائق إىل كرة من الفضة الخالصة، ليصبح وزنها 
62446 مثقاال، وقد قام »السيد باكروان« نائب املتويل حينها 

ببيع كرة الفضة هذه مع ذهب الصندوق املطّهر إىل البنك 
الوطني، واشرتى بثمنها يف العام 1939 عقارات يف منطقة »درگز« 
لصالح العتبة الرضوية املقدسة. )كاويانيان، 40( و ماتزال رقائق 
الرضوية  العتبة  متحف  يف  موجودة  الرضيح  هذا  كتابات 

املقدسة. )صمدي، 19، 22(

صندوق الشاه عبايس الذهبي
يف العام 1022ق أمر الشاه عباس الصفوي بنزع الصندوق 
اإلمام)ع( و  ليوضع مكانه صندوق جديد فوق قرب  القديم 
كامل  الفوفل، و عى  الصندوق من خشب  قدُصنع هیکل 
محيطه رشيط كتابة مكسو برقائق الذهب، و مكتوب بخطي 
الثلث والنسعليق للخطاط علرضا عبايس، و يعترب هذا الرشيط 
باملعادن  والزخرفة  الخط  فن  مناذج  أفضل  من  الكتابة  من 
العتبة  اليوم يف متحف  الصفوي، و هي موجودة  العهد  يف 
الرضوية، و يُرى يف هذا الرشيط الكتايب اسم الخطاط، و اسم 
الشاه عباس الصفوي كمقدم للصندوق، واسم »مستعيل زرگر« 
وهو حريف املعدن )مؤمتن، 61؛ كاويانيان، 36؛ مستويف، 102؛ 
كشمري، 98(. ويف زمن تسنم محمد ويل خان أسدي ملنصب 
نائب تولية العتبة )1926-1935( تم اتخاذ قرار لوضع غالف 
زجاجي يحف بالصندوق املذكور بهدف الحامية، ولكن يف أثناء 
تركيب هذا الغالف الزجاجي تعرض الصندوق للتفتت بسبب 
االهرتاء، و انفصلت أجزاؤه عن بعضها البعض، وقد جمعت 
رقائق الذهب وقطع من الخشب يف العام 1351ق ووضعت 
يف صندوق حديدي مختوم، ووضع الصندوق داخل الرضيح 
الرشيف، ويبلغ وزن ذلك الذهب 27378 مثقاال و12 حّمصة1 
ونقلت هذه  و90-86(  )مؤمتن 65  غرام(  )حوالی 128680 
الكمية من الذهب يف زمن نائب التولية فتح الله باكروان إىل 
البنك الوطني اإليراين يف طهران، )1937(، وبعد سنتن قامت 
العتبة برشاء أراض زراعية يف منطقة »درگز« بکمیات الذهب 
باستثناء رشائط كتابات علرضا عبايس، )عطاردي، 1/  تلک؛ 
كاويانيان، 38 و39؛ مؤمتن 93 و94؛ عطاردي 70(،  67-70؛ 
وتّم إعادة رشائط الكتابة الباقية إىل العتبة الرضوية املقدسة 
يف العام 1946 يف زمن نائب التولية نارص اعتامدي )منظمة 
الوثائق الوطنية، الوثائق 240-10/ 37/ 276 و 240- 18/ 37/ 
الرضوية  العتبة  الوثيقة 53206،  املكتبات...،  مؤسسة  276؛ 

املقدسة، 62؛ مؤمتن، 66(

رضيح الشاه عباس الفوالذي
رضيح مصنوع من الفوالذ، شكله مكّعب، وأبعاده: 4.38 
مرت طوال، 2.92 مرت عرضا و ارتفاعه مرتان و تصميمه بسيط 
للغاية، و يخلو من أّي زخرفة أو تزين، ووفقا ملا نقله املستويف 
ترجع صناعة هذا الرضيح إىل زمن الشاه الصفوي عباس األول 

)املستويف،102(
ووصفه عبد الكريم كشمري بـ»رضيح كبر من الفوالذ 
الدمشقي« مضيفا أّن مبلغا كبرا رّصف عى إنشائه، وأنّه لو 
صنع من الفضة الخالصة ملّا كلّف هذا املبلغ، والرضيح الثاين 

1. املثقال يساوي 4.۷ غرام، و يساوي 18 حّمصة



داخل الرضيح الفوالذي، وهو من الذهب الخالص، والرضيح 
الثالث والذي يغطي القرب الرشيف مصنوع من خشب الصندل 
)عبد الكريم كشمري، 98(. وعليه يبطل القول بأّن صناعة هذا 
الرضيح كانت يف عهد فتحعيل شاه)1212-1250ق( )مؤمتن، 
والخلط  الخطأ  يكون سبب هذا  كاويانيان، 42(، ورمبا  88؛ 
أّن فتحعيل شاه و بعد انتصاره عى فتح الله خان وزير محمد 
األفغاين قام يف العام 1233 بإهداء باب مرصع بالجواهر للعتبة 
املقدسة )اعتامد السلطنة، 2 ،412(، و نُصب ذاك الباب يف 
الجهة السفى للرضيح املنور )مدرس رضوي، 202( و مل يكن 
بل كان  الرشيف؛  أّي مدخل للرضيح  إىل  يؤدي  الباب  هذا 
يؤدي وظيفة جاملية للرضيح الفوالذي الخايل من الزخارف 
والتزيينات، وقد قام محمد حسن خان ساالر يف العام 1264ق 
بنزع ذهب و جواهر هذا الباب ليؤمن نفقات جيشه، و لكن 
بعد قدوم حسام السلطنة إىل مشهد أمر بإعادة صناعة ذلك 
الباب يف العام1269 و تكّفل بتأمن املال الالزم لذلك )الوثيقة: 
42976؛ بسطامي، 52؛ مؤمتن، 68؛ مبرشي 119(، يضاف إىل 
العتبة الرضوية قد ذكرت الرضيح املبارك و  ذلك أّن وثائق 
الهدايا املوضوعة يف داخله منذ بداية فتح خراسان عى يد 
)الوثائق 32365؛ 32612؛  الراهن.  العرص  إىل  الشاه عباس و 

)37581 ،35291
وقد استبدل هذا الرضيح يف العام 1949، ونصب مكانه 
الفوالذي  الرضيح  مواصفات  أّمأ  الالمع،  بالرضيح  يعرف  ما 
واملحفوظ حاليا يف متحف العتبة الرضوية فهي: سقفه متعدد 
ويف  الذهب،  برقائق  ومزين  الخشب،  من  ومصنوع  امليول 
مرصعتان  قبتان  جانبيه  ويف  بالذهب،  مرصع  طوق  وسطه 
بالجواهر، كام نصبت أربعة قباب فوق أضالع الرضيح األربعة 
فقط  فوقه  يوجد  وحاليا  مبرشي، 117(،  السلطنة،  )اعتامد 
أربعة شمعدانات فوالذية ذات أربعة أفرع مع قبة يف الوسط 
منصوبة فوق الزوايا العليا للرضيح. )دراسة ميدانية(. ورمبا 
تكون الشمعدانات املذكورة هي ذات الشمعدانات الفضية 
التي صنعت يف العام 1286 هـ.ق لتوضع يف أركان الرضيح 

)الوثيقة: 40528(.
وقد سجلت وثيقة تعود للعام 1934م طلبا لصيانة وإصالح 
تلك الشمعدانات املثبتة فوق الرضيح )الوثيقة: 99080(، كام 
تّم إصالح الشمعدانات الفضية املركبة فوق الرضيح املطّهر يف 
شهر رمضان عام 1316ق )الوثيقة 29915( كام توجد وثيقة 
تظهر تفاصيل نفقات ترصيع الرضيح املنور بالفضة يف العام 
العام  إىل  تنتمي  توجد رسالة  و  )الوثيقة 12573(،  1260ق 
1305ق مرسلة إىل »حاجي تحويل دار« و تتحدث عن تكلفة 
مرشوع لتبديل قطع رؤوس املحاريب يف الرضيح املصنوعة من 
النحاس و الحديد الصب إىل قطع أخرى مصنوعة من الذهب 
)الوثيقة: 63872(، كام يوجد الكثر من الوثائق التي تتحدث 
عن هذا الرضيح و هي التالية: وثيقة ترجع إىل العهد الصفوي 
لجهة  الهند  من  أموال  وصول  عن  تتحدث  مؤرخة  غر  و 
صناعة و إصالح الرضيح املطّهر)الوثيقة: 53932(. كام تتوفر 
الوثائق الكاملة للمبالغ و النفقات التي رصفت عى صيانة 

هذا الرضيح منذ العام 1153 )الوثيقة 93437(، و يف وثيقة 
أخرى بيان للنفقات اليومية لصناعة بعض األجزاء التي تحف 
هذا الرضيح يف شهور ربيع األول و ربيع الثاين و جامدى األوىل 
للعام 1260ق، وأيضا لشهر صفر من العام 1288ق )الوثائق: 
12573؛ 12692؛ 12731(، وكذلك يف السنوات التالية هناك 
)الوثيقة:  الرضيح: 1286ق  لهذا  الصيانة  أعامل  تبن  وثائق 
)الوثيقة:  و1299ق  )الوثيقة:12807(،  1292ق   ،)40555
)الوثيقة:  و1316ق   ،)42016 )الوثيقة:  و1315ق   ،)12895
)الوثيقة:  و1333ق   ،)29913 )الوثيقة:  و1332ق   ،)13187
29960(. يضاف إىل ذلك أنّه يف العام 1293ق قدمت السيدة 
»كوكب السلطنة« ابنة »ظّل السلطان« مقدارا من املجوهرات 

لتنفق عى الرضيح املطهر )الوثيقة: 62168(.

الكتابـات الذهبية يف محجر الشـاه طهامسـب- املتحـف املركزي يف 
العتبة الرضوية املقدسـة

رضيح الشـاه عباس الفوالذي املسـتبدل يف العام 1959؛ حيث حّل 
محلّه الرضيح امللمع

جزء من املشّبك الفوالذي وزخارف رضيح الشاه عباس



رضيح نادري املرّصع
أمر نادر شاه بصناعة هذا الرضيح لينصب عى قربه بعد 
وفاته، ولكنه ُوِقف عى مرقد اإلمام الرضا)ع( يف عهد عيل شاه 
األفشاري، و بطلب من السيدمحمدمرزا )الشاه سليامن الثاين(، 
ولكّن مل يتّم نصبه حينها، ويف يوم الخامس من شهر صفر عام 
1163ق وهو يوم جلوس الشاه سليامن الثاين عى العرش أمر 
هذا الشاه أثناء زيارته للحرم الرشيف بنصب هذا الرضيح 
بعد وقفه عى الحرم املطهر، وقام الحرفيون بتصغر أبعاد 
الرضيح، و وضعوه يف جوف الرضيح األّول املصنوع من الفوالذ 
الدمشقي، و وضعوا رضيح الشاه طهامسب املرصع بالفضة يف 
جوف الرضيح النادري )هاشم مرزا، 114، رك:  املرعيش، 119(، 
يشار هنا إىل أنّه عندما  توىل عيل شاه األفشاري السلطة كان 
السيدمحمد متوليا للعتبة الرضوية املقدسة و قد أبقاه عليشاه 
الالفت  األمر  و   ،)18 )ُجلستانه،  املنصب  هذا  يف  األفشاري 
لالنتباه هنا أنّه قد نقش يف أعى باب هذا الرضيح نص باللغة 
الفارسية معناه ما ييل: »ووفِّق املحتاج إىل رحمة ربّه املستعان 
وتراب أقدام زوار هذه العتبة امللكوتية السلطان نادر شاهرخ 
شاه الحسيني املوسوي الصفوي بهادرخان إىل وقف ونصب 
هذا الرضيح والقبب األربعة املرصعة يف أركان الرضيح املقدس 
واملبارك األربعة سنة 1160ق« وهنا نلحظ تناقضا مع القول 
بأّن من وقف ونصب الرضيح هو السيد محمد متويل العتبة، 
و بالنظر إىل أنّه بعد مقتل نادرشاه بادر السيدمحمد للوقوف 
إىل جانب عيل شاه ودعمه يف الوصول إىل العرش فأبقاه األخر 
يف منصب التولية، و أنّه نصب الرضيح يف العام 1163ق وعليه 
اليبعد صحة ما قيل عن طلبه وقف ونصب الرضيح عى القرب 
العام 1160 كان ما زال  أنّه يف  الرشيف، و يضاف إىل ذلك 
عيل شاه و أخوه إبراهيم حاكمن إليران، عى الرغم من أّن 
شاهرخ كان متواجدا يف مدينة مشهد يف ذلك الزمان، ولكّن 
بعد أن سمع أمراء خراسان أنباء هزمية عيل شاه و قتله عى 
يد أخيه إبراهيم شاه اختاروا شاهرخ مرزا حفيد نادرشاه يف 
8 شوال 1161 ليصبح واليا هناك، ولكن السيد محمد تغلب 
عى شاهرخ، ووصل إىل الحكم كام ينقل التاريخ يف الخامس 
من شهر صفر سنة 1163ق، ولكن سلطانه مل يستمر ألكرث من 
أربعن يوما، فعاد شاهرخ ليسيطر عى الحكم يف الحادي عرش 
من ربيع الثاين 1163ق )مرعيش، خليل، 131، 140(، و يجب 
أال نغفل عن حقيقة أّن تقرير وقف الرضيح ونصبه نقل عن 
طريق محمد هاشم وخليل املرعيش ابن السيد محمد )الشاه 
سلميان الثاين( و حفيده و رمبا كانا يريدان أن ينسبا رشف 
نصب هذا الرضيح فوق القرب الرشيف لإلمام الرضا)ع( إىل 
جدهام، ومن جهة أخرى باعتبار أّن شاهرخ عاد وحكم بعد 
السيّد محمد، وباتت السلطة بيده فال يبعد أن يكون قد أمر 
بتغير الكتابة التي تذكر تاريخ وقف ونصب الرضيح ومن أمر 

بذلك.
وقد ذكر اعتامد السلطنة أّن يف كّل ركن من هذا الرضيح 
يوجد أربع جواهر من الياقوت و جوهرة زمرّد واحدة، و أّن 
هذه الجواهر قد ُركّبَت عى رقائق مذهبة سمكية، فغدت كّل 

واحدة منها شبيهة لفص الخاتم، و ركبّت جميعها فوق فوالذ 
الرضيح، بحيث بات الذهب مرئيا ناصعا من بعيد. )اعتامد 

السلطنة، 2 ،413(
و قدنُقش يف الجهة اليمنى فوق سطور كتابة باب الرضيح 
عبارة »يا قايض الحاجات« وتحت الكتابة نقشت عبارة »يا 
مفتّح األبواب« ويف الجهة اليرسى فوق الكتابة جاءت كلمة 
»كتيبة« وتحتها »محمد رضايئ«)مهران، 13(. و يف العام 1932 
أرسل أسدي نائب التولية تقريرا حول الرضيح للبالط قال فيه 
أنّه ال وجود للقباب األربعة املرّصعة، و اليُعلم يف أّي حقبة 
تم نزعها، كام أوضح يف تقريره أّن فصوص الجواهر يف ذلك 
الجزء قد زالت مبرور الزمان، و ما بقي منها يبدو أنّه ليس من 

الجواهر األصلية الثمينة. )مؤمتن، 61(
لهذا الرضيح شبكة فوالذية، و قدركب فيه حوايل ثالثة 
آالف و مئتن و ستن قبّة، زينت كّل واحدة منها بأحجار 
الياقوت و الزمرّد الصغرة، و يبدو أنّه كان يضّم ثالثة عرش 
ألف ياقوتة و ثالثة آالف ومئتي زمرّدة، ولكن مع مرور الزمان 
ضاعت أعداد من هذه األحجار الكرمية، ومل يتّم إحصاء العدد 

املتبقي حاليا. )مهران، 14(
قام  قد  و  البداية،  يف  سقف  الرضيح  لهذا  يكن  مل 
املرزاسعيدخان يف أيام توليته )1290 -1297( بنصب شبكة 
من النحاس املطيل بالذهب بن هذا الرضيح و الرضيح األول 
بهدف صيانة جواهره )اعتامد السلطنة،413/2(. و قد رُمم 
هذا الرضيح يف العام 1932 أثناء عملية استبدال رضيح الشاه 
الشاه عباس، و أعيد نصبه من جديد  طهامسب و صندوق 
)مؤمتن، 61(، و يف العام 1959 و بالنظر إىل أّن هذا الرضيح 
موقوف عى بقعة اإلمام الرضا)ع( فقد بقي الرضيح النادري 
)الرضيح  الالمع  الرضيح  استبدال  حن  يستبدل  ومل  مكانه، 
حن  وكذلك  عباس،  الشاه  برضيح   2000 العام  يف  الرابع( 
استبدال الرضيح الالمع  بالرضيح »الفيض والذهبي« )الرضيح 
الحايل(، ويشار هنا إىل أنّه يف العام 1959 وألّن الرضيح الالمع  
كان أكرث ارتفاعا من رضيح الشاه عباس الفوالذي وليك ال يظهر 
رشيط كتابة الرضيح النادري من شبكة الرضيح الالمع تّم وضع 
قواعد الرضيح النادري عى قطع من خشب بحيث أذا سقط 
مال منذور أو عريضة بن الرضيحن تنتقل بيرس وسهولة إىل 
أرضية الرضيح، وأيضا تتم بذلك عملية إزالة الغبار عن الرضيح 

بيرس )مهران، 14(.
يف العام 2000 كان من املمكن رؤية هذا الرضيح يف الروضة 
وفقدانه  قليل  وارتفاع  بني  لون  من  به  متيز  ما  مع  املنورة 
للسقف، و قدجاء يف وثيقة وقفه كلمة »وقف النصب« و 
بالتايل وجود قيود رشعية هنا فيام يتعلق باستبداله وإمكان 
نقله، كام نشأت مشكالت فنية يف عملية تعريض رضيح الفضة 
والذهب، ويف ذلك العام تّم إنشاء مكان يف رسداب الروضة 
املنورة ليتنقل الرضيح النادري إىل ذلك املكان وينصب هناك 

فال يخرج عن حالته الوقفية.



الرضيح امللّمع
يف العام 1932 أرسل نائب التولية محمد ويل خان أسدي 
تقريرا إىل بالط الحكم جاء فيه: »بناء عى رأي علامء الدين و 
عموم األهايل أنّه وفقا للموازين الرشعية و باعتبار أّن الرضيح 
و الصندوق املرّصع بالذهب هام وقفان خاصان بالقرب املقدس 
أن يستخدم  املناسب  عليه السالم فمن  الحجج  ثامن  ملوالنا 
الذهب و الفضة املستخرجة منهام بعد استبدالهام يف صناعة 
رضيح جديد مطيل بالذهب والفضة، وأن يتم نقل رضيح 
الفوالذ والرضيح املرّصع؛ إذ ال حاصل من بقائهام يف املكان« 

)مؤمتن، 64(
وردا عى رسالة ويل خان أسدي أمر بالط الحكم بصناعة 
الرضيح امللّمع، وتقرر وضع مخطط لبنائه وجدول لتكاليف 
بالبدء  اإلذن  يصدر  املوافقة  وبعد  البالط  إىل  لرتسل  ذلك؛ 
بالعمل، كام جاء يف تلك الرسالة أّن قطعا من رقائق الذهب يف 
صندوق الشاه عباس تضّم كتابات ونقوشا قدمية، ويلزم حفظ 
هذه اآلثار يف متحف العتبة الرضوية املقدسة، ويجب التأكد 
املساس  الجديد من دون  الرضيح  تكلفة صناعة  تأمن  من 
بالقطع التاريخية الفضية والذهبية التي كانت تزيّن الصندوق 

القديم. )السابق، 64(
ولكن صناعة الرضيح الجديد مل تحصل يف العهد البهلوي 
جالل  »السيد  التولية  نائب  أصدر   1951 العام  ويف  األول، 
الطهراين« أمرا بوضع مخطط للرضيح الجديد، و لكنه قدم 
استقالته قبل تنفيذ هذا املرشوع، ومل يفعل نائب التولية التايل 
عهد  و يف  و يف النهاية  شيئا يف هذااإلطار،  معتمدي«  »عيل 
نائب التولية الدكتور »فخرالدين شادمان« )1955-1959( بدأ 

العمل عى إنشاء الرضيح الجديد. )كاويانيان، 42(
و تّم إمضاء عقد صناعة الرضيح املذكور بتاريخ 1957/7/8 
محمدتقي ذوالفن  الحاج  و  حافظيان  أبوالحسن  السيد  مع 
العقد  لهذا  ووفقا  مهران،4(،  4335؛  )الوثيقة:  األصفهاين، 
املتضمن سبعة بنود تقرر أن يقوما ببناء الرضيح بعد أن قبال 
تأمن باقي التكاليف واملواد األولية، وقدمت العتبة املقدسة 
لألستاذين يف املرحلة األوىل ما مقداره مئتان وأربعون ألف 
مثقال من الفضة من عيار 90، و يف املرحلة الثانية مثانية آالف 

الرضيح النادري املكلل بعد نزع الرضيح امللمع يف العام 2000

كتابـات رضيـح نـادر شـاه_ املتحـف املركـزي يف العتبـة الرضويـة 
املقدسـة

املجوهرات املرصعة للرضيح النادري

ـ. صورة عامة للرضيح امللمع – 1999 م



من  مثقال  وألف  )يف العام 1959(،  فضة،  مثقال  أربعمئة  و 
الذهب الخالص، حيث حّول إىل ما يقارب ألفا وأربعمئة مثقال 
من الذهب عيار 18. ومل يالق املخطط الذي وضعه املهندس 
»طاهر زادة« القبول، وقام األستاذ »ذوالفن األصفهاين« بزيارة 
املراقد املرشفة يف العراق، و بناء عى تلك الزيارة وضع مخططا 

شامال لصناعة الرضيح الجديد. )مهران، 4(
األستاذان  طلب  الرضيح  صناعة  تكاليف  لتأمن  و 
»حافظيان« و»ذوالفن« املساعدة و العون من عموم األهايل 
ومن مختلف املؤسسات، و يف النتيجة وصل إليهم كميات من 
الفضة و الذهب، و قد تّم تدوين أسامء جميع من ساهم 
يف هذا العمل، و هي مسجلة يف )الوثائق: 68472؛ 72989؛ 
76889(، كام تّم إذابة ما يوجد من قطع ذهب و فضة يف 
خزانة العتبة املقدسة )الوثيقتان: 87998؛ 91906(. ولصناعة 
الرضيح املقدس اصطحب األستاذان من أصفهان إىل مشهد 
مجموعة من أبرع أساتذة النقش وأكرثهم حذاقة، ومنهم: 
واألستاذ  كمييل«  »رضا  واألستاذ  جهان بخش«  »باقر  األستاذ 

»عطاءالله أعظمي«
و خصصت قاعة يف الصحن الجديد لتكون محال لصناعة 
الرضيح، و قد تّم إنجاز الرضيح املبارك مبساعدة مادية من 
شيعة إيران و الباكستان و الهند و سائر الشيعة يف العامل و 
الحرم الرشيف ومجاوريه من أهايل مدينة  مبساعدة زائري 
43؛  )كاويانيان،  املتمولن  الحرم  خدام  إىل  مضافا  مشهد 
 1959 بتاريخ  الرضيح  تجهيز  أعامل  وانتهت  مهران،13(. 
املوافق لـ 17 رجب 1379ق، ويف يوم األربعاء من ذاك العام 
دعا نائب التولية علامء مدينة مشهد ومحافظ خراسان وكبار 
رجاالت املدينة، ونظّم برنامج االفتتاح يف قاع الترشيفات يف 
بنصب  يقيض  البالط  من  أمر  و صدر  الرابع عرصا،  الساعة 
الرضيح قبل حلول النصف من شهر شعبان، واستمرت عملية 
نزع الرضيح الفوالذي و إعداد املكان لنصب الرضيح الجديد 
مدة 17 يوما، حيث حفت حجارة قواعد الرضيح بالخرسانة 
املمزوجة مباء الورد، ثّم نصبت األغلفة و القوالب و السقف 
واحدة تلو األخرى، و يف الساعة الخامسة والنصف من عرص 
يوم الرابع عرش من شهر شعبان 1379ق /1959 فتح نائب 
التولية »محمد مهران« باب الحرم للزائرين ليشاهدوا للمرة 

األوىل الرضيح الجديد. )مهران، 5(
و الرضيح مكعب الشكل يبلغ ارتفاعه ثالثة أمتار و ستون 
سانتي مرتا، وطوله أربعة أمتار وخمسة سانتي مرتات، و عرضه 
ثالثة أمتار وستة سانتي مرتات، أّما املواد األولية املستخدمة 
يف صناعته فهي: الفضة من عيار 90، باستثناء األجزاء الواقعة 
أسفل مزهريات أطراف الرضيح فهي من الفضة ذات العيار 
مجموع  وزن  يبلغ  و  متانة  أكرث  كونها  للزوم  وذلك  األقل، 
الرضوية  العتبة  خزانة  أّمنت  مثقاال(،   338488( الفضة 
املقدسة منها مئتن و مثان و أربعن ألفا و أربعمئة واثني 
أّما  املواطنن.  كان هدايا من عموم  الباقي  و  مثقاال،  عرش 
الذهب فقد بلغ ألفا و اثنن و خمسن مثقاال من عيار 18، 
أمنت خزينة العتبة ألفا و أربعمئة مثقال منها )تساوي ألف 

مثقال خالص( و الباقي قدمه عموم املؤمنن. كام استخدم يف 
إنشائه اثنن طن من الربونز و اثنن طن من الحديد، و اثنن 
طن من خشب الجوز القديم جدا، كانت ثالثة أطنان وبقي 
منها اثنن طن بعد عمليات النرش و القطع و هي من تقديم 
السيدحسن َملك الخراساين )مهران،8-9؛ مؤمتن، 69؛ كاويانيان، 
43(، و لهذا الرضيح أربعة عرش شكال محرابيا باسم املعصومن 
األربعة  عرش، بحيث يحتوي كل واحد من الضلعن الطولين 
أربعة  العرضيان  الضلعان  يضم  و  محاريب،  ثالثة  للرضيح 

محاريب يف كّل واحد منهام.
و قد تّم نحت و نقش قواعد الرضيح و أعمدته و كتاباته 
الفضية مبهارة فائقة و إبداع مبهر و بن كل  و كل أجزائه 
بيضوية  لوحة  توجد  املقدس  الرضيح  نوافذ  من  زاويتن 
من الذهب و مجموعها يبلغ مثانية عرشة لوحة، و وزن كّل 
واحدة منها خمسون مثقاال و قد نُقش يف ستة عرش منها عدد 
من األحاديث الصحيحة الواردة يف فضيلة زيارة ثامن الحجج 
عليه السالم، و املنقولة يف كتايب عيون أخبارالرضا و جامع األخبار، 
و ما نقل عن الشيخ الطويس، و قد نقشت و حفرت بخط 
النسخ بيد الشيخ أحمد الزنجاين، ويف القطعة الثامنة عرشة 
الواقعة يف الجهة السفى للقرب املطّهر نُقشت العبارة الفارسية 
التالية بخط النستعليق: »توفيق ساختامن و نصب اين رضيح 
بهلوي  محمدرضاشاه  شاهنشاه  سلطنت  عهد  در  مطّهر 
ظّل الله ملكه حاصل شد، سنة 1379« و معناه: »تّم توفيق 
صناعة و نصب هذا الرضيح املطّهر يف عهد حكم ملك امللوك 
محمدرضا البهلوي ظّل الله ملكه، سنة 1379ق« و عى كّل 
اسم من  املقدس كتب  الرضيح  واحد من املحاريب يف هذا 
أسامء املعصومن األربعة عرش و ذلك عى لوحة من الذهب 
بخط الثلث و بيد الشيخ أحمد الزنجاين املعصومي، و زخرفت 

إطارات هذه األلواح األربعة عرش باللون الفروزي.
 و يعلو الكتابات البيضوية صفائح من الفضة نقش عليها 
بشكال نافر سورة اإلنسان، و هي أيضا من نقش األستاذ الزنجاين 
املعصومي و يف أركان الرضيح األربعة نصبت أربعة عناقيد 
عنب من الذهب و يبلغ وزن مجموع العناقيد األربعة 1250 
مثقاال  كام توجد صفحات من الذهب )عيار 18( و وزنها أربعة 
آالف مثقال نقـش عليها سورة »يس« املباركة، و بخط الثلث 
و بيد األستاذ فضائيل األصفهاين، و هي محيطة بكامل الرضيح 
الرشيف، و فوق كتابة سورة »يس« املباركة نرى عى حواف 
الناصعة؛  الفضة  من  ورقة  أربعن  و  أربعة  الرضيح  جدران 
تتخلل أربعة و أربعن شمعدانا مرصعا بالذهــب، و تّم يف 
سطوحها الخارجية إيجاد صفحة مــــــدورة و محدبة، و كتب 
عى كل واحدة منها اسم من األسامء الحسنى، و غطيت أرضية 
هذه الصفحات بتزجيج املينا الالزوردي، و رسمت فهيا زهور 
بت الخطوط النافرة فيها، و قد نقشت األسامء  ملّونة، وذُهِّ
الحسنى بيد األستاذ الزنجاين املعصومي و هي أربعة و أربعون 
اسام، يضاف إليها اثناعرش اسام تحصل من تركيب األحرف 
األوىل من األسامء األربعة و أربعن السابقة فيكون املجموع 

ستة و خمسن اسام من األسامء الحسنى. 



الفضة  برقائق  الرضيح  لسقف  الخارجي  السطح  ُغيَش 
الثلث و بقلم محمد  املذهبة، و ركبت أربع كتابات بخط 
الجهات  وسط  يف  املقدسة  العتبة  خطاط  و  كاتب  رضوان 
املبارك، و ذلك عى صفائح فضية  الرضيح  األربعة لسقف 

مذّهبة.
أما السطح الداخيل لسقف الرضيح فقد ُغيّش بلون زيتي 
أطرافه نقشت سورة  األزرق، و عى  و  األبيض  مركب من 
أرضية  الالزوردي عى  باللون  و  الثلث  املباركة بخط  النور 
بيضاء، و قدتضمن رشيط الكتابة هذا نقش آية النور أيضا 
بالخط الكويف املذّهب، و نشاهد يف وسط الكتابة نقش اآلية 
الرشيفة »ولله األسامء الحسنى فادعوه بها«، و يف السطح 
الداخيل للسقف نقرأ أربعة أبيات بالفارسية و العربية، و من 
حساب  وفق  الرضيح  صناعة  تاريخ  نستنج  الرابع  املرصع 

الُجّمل وهو العام 1379ق، و األبيات هي: 
هاتفي وصف اين رضيح گفت )ومعناه: صاح هاتف واصفا 

هذا الرضیح(
عجز الصانعون عن صفتك
بهر تاريخ دّر معنى سفت

ما عرفناك حّق معرفتك 
و هنا يكمن رمز آخر، و هو تطبيق حساب الجّمل للمرصع 
الثاين مع عبارة »لعنة الله عى املنافقن« إذ أّن حساب كليهام 

هو 1088، و هذا من إبداعات السيدأبوالحسن حافظيان.
وعى جوانب سقف الرضيح املطّهر نقش اثنا عرش بيتا 
من الشعر، و هي أيضا من نظم السيد حافظيان، و خلف 
املعدن  من  لوحات  نصبت  العمودية  الرضيح  مشبكات 
مشبك  العلوي  جزؤها  و  مستو،  السفيل  جزؤها  للحامية، 
وقد  كاويانيان، 45-43(.  مؤمتن 68-72؛  رك:  )مهران 8-12؛ 
ورد اسم الحاج محمدتقي ذوالفن يف ذيل رشيط كتابة فيض 
بعبارات باللغة الفارسية ترجمتها ما ييل: »يف عهد نائب التولية 
السيد محمد مهران صّنع هذا الرضيح املرصع بالذهب والفضة 
مبدة سنتن ونصف وبجهود واهتامم السيد أبو الحسن حافظيان، 
ونُصب الرضيح يف النصف من شعبان عام 1379 هجري قمري، 

الصانع الحاج محمد تقي ذو الفن األصفهاين« )مهران، 13(
 ووفقا للوثائق التي تتحدث عن حالة هذا الرضيح املبارك 
بعد نصبه فقد ورد أّن الرضيح شهد أعامل الصيانة التالية: يف 
العام 1966أهدى أبوالحسن حافظيان أربعة قباب ذهبية، و قد 
نصبت يف الزوايا األربع الفوقانية للرضيح الرشيف )الوثيقة: 
69536(، ويف ذات العام جرت أعامل صينة لألعمدة املحيطة 
بالرضيح )الوثيقة، 88092(، يف العام 1967 جرت صيانة قواعد 
الرضيح مع تغشيتها بالفضة، و قام بهذا العمل الصائغ محمد 
صّديق زاده )الوثيقتان: 5576، 89467(، و يف ذات العام جرت 
مكاتبات حول قيام السيد مهدي فتوحي بوقف غطاءين من 
الفضة لتغطية القاعدتن الفرعيتن للرضيح من الجهة العليا 
من قبل السيد مكرّم دري )الوثيقة: 76984( وأيضا تعود لهذا 
العام وثيقة حول جمع كميات من الفضة و تذويبها بهدف 
للسيد  العمل  هذا  عهدة  سلّمت  و  الرضيح،  قواعد  إعداد 

محمدتقي ذوالفن )الوثيقة: 87948(.
بعد ميض أربعن عاما عى نصب الرضيح امللمع )الرضيح 
الرابع( تعرضت قواعده للتآكل و االهرتاء و تضعضع الهيكل 

الرضيح امللمع _جزء من الزخارف

الرضيح امللمع _جزء من الزخارف

الرضيح امللمع _إحدى القبب امللونة بالفريوز



إىل  مضافا  به،  املحيطة  الشبكات  اهرتاء  مع  للرضيح  العام 
بالرضيح يف  الحافن  الزوار  استهدف  الذي  اإلرهايب  االنفجار 
العام 1994، والذي تزامن مع ذكرى عاشوراء الحسن)ع(، و قد 
أدى هذا االنفجار إىل تصدع حجر املضجع الرشيف، و حدوث 
اعوجاج يف الرضيح الفوالذي الداخيل، و يف هذا الرضيح، جميع 
هذه األمور و العوامل جعلت من استبدال الرضيح أمرا ال 

مناص منه.
بادر متويل العتبة الرضوية املقدسة حينها أية الله واعظ 
الطبيس إىل تقديم اقرتاح استبدال هذا الرضيح، و بعد موافقة 
لصناعة  األولية  الدراسات  بدأت  الثورة  قائد  السيد  سامحة 
حوايل  وتنفيذه  صناعته  أعامل  واستمرت  الجديد،  الرضيح 
خمس سنوات، لتكون نتيجة العمل القطعة الفنية الفريدة 
الحايل  بالرضيح  املتمثل  والفاخر  العظيم  اإلبداعي  والعمل 
املقدس الذي نشاهده اليوم يف الروضة املنورة، وقد تّم نقل 

الرضيح امللمع إىل متحف العتبة الرضوية املقدسة. 
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