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فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال هفتم، شماره 28، زمستان 1398

مقاله پژوهشی

دریافت: 1397/8/15   پذیرش: 1397/11/10
سعیده جاللیان1  

چکیده 

ــر مرقــد مطهــر رضــوی اســت کــه تاریــخ  ضریــح نگین نشــان، یکــی از چنــد ضریــح نصب شــده ب
ســاخت آن بــه دورۀ افشــاریه می رســد. بــا وجــود قدمــت طوالنــی، تاکنــون دربــارۀ این ضریــح، پژوهش 
مســتقل و دقیقــی مبتنــی بــر مســتندات علمــی بــه انجــام نرســیده اســت. ایــن پژوهــش می کوشــد با 
بهره گیــری از ظرفیت هــای اطالعاتــی موجــود و اســتفاده از روش توصیفــیـ  تحلیلــی، ضمــن تشــریح 
ویژگی هــای ایــن ضریــح، بــه ابهام هــا و پرســش های مطــرح در زمینــۀ تاریــخ ســاخت، تاریــخ وقــف 
و بانــی نصــب ضریــح مرّصــع، پاســخ مســتدل دهــد. یافته هــای ایــن پژوهــش نشــان می دهــد اگرچــه 
روایــت منابــع تاریخــی بــر وقــف و نصــب ایــن ضریــح توســط ســیدمیرزا محمــد )شاه ســلیمان ثانــی( 
تأکیــد دارد؛ بررســی و انطبــاق ایــن روایــات بــا دیگــر منابــع و مســتندات تاریخــی، بــر ایــن نظــر قــّوت 
می بخشــد کــه ضریــح مرّصــع در ابتــدا بــرای مقبــرۀ نادرشــاه ســاخته شــده اّمــا پــس از فــوت وی در 
دورۀ اّول حکومــت نــوه اش، شــاهرخ افشــار )1161-1163ق( بــه حــرم رضــوی منتقــل و توســط وی بر 

مضجــع مطهــر رضــوی وقــف و نصــب گردیــده اســت.
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مقدمه

ضریــح نمــادی مذهبــیـ  هنــری اســت کــه قرن هــای متمــادی بــر مــزارات و مقابــر بــزرگان 
ــرای ســاخت آن  ــل و انگیزهــای مختلفــی ب ــی کــرده اســت. دالی ــف، خود نمای ــن و معاری دی
ــت شــأن  ــام شــخص به خاک سپرده شــده، رعای ــم و پاسداشــت مق ــا تکری ــوده و هســت، اّم ب
و جایــگاه وی و ایجــاد فضــای مطلوب تــر بــرای زیــارت، ازدالیــل مهــّم ســاخت و نصــب ایــن 
ســازه بــوده اســت. تاکنــون انــواع مختلــف ضریــح ســاخته و نصــب شــده اســت. از آن جملــه 
ــای  ــره ای، ضریح ه ــای نق ــوالدی، ضریح  ه ــای ف ــح ه ــاده، ضری ــای س ــح  ه ــه ضری ــوان ب می  ت
ــام  ــد مطهــر ام ــان، در مرق ــره اشــاره کــرد. در طــول زم نگین نشــان و ضریح هــای طــال و نق
رضــا g نیــز شــش ضریــح نصــب گردیــده کــه یکــی از آن هــا، ضریــح مرّصــع یــا نگین نشــان 
ــح شــاه  ــح دیگــر شــامل، ضری ــن ســازه، ســه ضری ــخ نصــب، پیــش از ای اســت. از نظــر تاری
ــاه  ــده در دورۀ ش ــوالدی ساخته ش ــح ف ــب و ضری ــح شاه تهماس ــوی، ضری ــماعیل اّول صف اس
سلطان حســین صفــوی، نصــب بــوده اســت. ایــن ســازه، چهارمیــن ضریــح منصــوب بــر مدفــن 

ــد. ــمار می آی ــا g به ش ــام رض ام

ــزون  ــزارات متبرکــه هســتند. اف ــگام حضــور در م ــر در هن ــه هــر زائ ــون توّج ــا کان ضریح ه
بــر صبغــۀ مذهبــی و جایــگاه دینــی، ایــن ســازه ها از جملــۀ آثــار تاریخــی به شــمار می آینــد 
ــارۀ آن پژوهش  هــای دقیــق مبتنــی بــر مســتندات تاریخــی انجــام شــود زیــرا  کــه بایــد درب
ــح، انگیزه هــای مختلــف و گاه اتفاق هــای تاریخــی وجــود دارد کــه  ــِس نصــب هــر ضری در پ
ــح دارای  ــر ضری ــی، ه ــای تاریخ ــر جنبه ه ــزون ب ــود. اف ــه ش ــه آن پرداخت ــه ب ــد جداگان بای
ویژگی  هایــی اســت کــه در شــناخت هنر هــای دورۀ ســاختش، بســیار مؤثــر اســت. از ایــن رو، 
پرداختــن بــه شــکل، طــرح، ابعــاد، جنــس، کتیبــه و ویژگی هــای خــاّص هنــری کــه شــناخت 
کاملــی از ابعــاد هنــری ایــن ســازه ها را بیــان می کنــد، از اهمّیــت برخــوردار بــوده و بایــد مــورد 

توّجــه قــرار گیــرد.

ــح  نگین نشــان شــده اســت. نخســت اینکــه  عوامــل مختلفــی ســبب ناشــناخته ماندن ضری
ضریــح مذکــور، همــواره در درون ضریــح دیگــری قــرار داشــته و کمتــر در معــرض مشــاهدۀ 
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مســتقیم بــوده اســت. در معــدود مــواردی هــم کــه ایــن ســازه نمایــان شــده، نوعــاً در زمــان 
انجــام تعمیــرات ضــروری داخــل روضــۀ منــوره و یــا نصــب ضریــح و صندوقــی1 جدیــد بــر 
مرقــد امــام رضــا g بــوده اســت کــه در ایــن اوقــات نیز یــا فرصــت چندانــی در اختیــار نبوده 
یــا به علّــت عــدم توّجــه الزم، کارشــناس و متخصصــی حضــور نداشــته کــه ســازه را از نزدیــک 
بررســی و یــا حداقــل اقــدام بــه تهیــۀ عکس هــای فّنــی و مناســب از آن کنــد. از ســوی دیگــر، 
باالبــودن ارزش ریالــی و نصــب ســنگ های قیمتــی بــه روی ایــن ضریــح، مانعــی مّهــم بــرای 
انجــام پژوهش هــای دقیــق بــه روی آن بــوده اســت زیــرا در همه حــال، متولّیــان امــر بیــش از 
هــر چیــز بــر صیانــت و محافظــت آن تأکیــد داشــته اند. بنابرایــن، مجمــوع عوامــل فــوق ســبب 
گردیــده بــه ضریــح نگین نشــان کمتــر توّجــه شــود و بــرای پاســخ بــه پرســش های وارد بــر 
ــف و ویژگی هــای ظاهــری، پژوهــش دقیــق و  ــی ســاخت، واق ــخ نصــب، بان آن از حیــث تاری

مؤثــری انجــام نپذیــرد.

هدف پژوهش

ــع تاریخــی و مســتندات  ــا بهره گیــری از مناب ــن پژوهــش آن اســت کــه ب هــدف عمــدۀ ای
آرشــیوی، حتی االمــکان پیشــینۀ دقیــق و کاملــی از ضریــح نگین نشــان در ابعــاد تاریخــی و 

ــد. ــه کن ــری، ارائ ــای ظاهــری و هن ویژگی ه

پرسش های پژوهش

مهم ترین پرسش های مطرح دربارۀ ضریح نگین نشان، به شرح زیر است:

ــل  ــت و دالی ــدام اس ــح ک ــن ضری ــه در ای ــه کار رفت ــای ب ــری و هنره ــای ظاه ـ ویژگی ه
به کارگیــری ســنگ های قیمتــی در آن، چــه بــوده اســت؟

1. صنــدوق: یخــدان فلــزی یــا چوبیــن بــه فلــز پوشــیده، تابــوت، مکعبــی چوبیــن یــا خاتــم کــه بــر روی قبــر امــام یــا امامــزاده یــا 
بعضــی بــزرگان گذارنــد و گرداگــرد آن آیــات و یــا اشــعار نویســند ر.ک: لغــت نامــۀ هخــدا، ذیــل واژۀ صنــدوق.
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ـ قدمت ساخت ضریح نگین نشان به چه زمانی باز می گردد و بانی ساخت آن چه کسی است؟

ـ واقف و نصب کنندۀ ضریح نگین نشان، چه کسی است؟

ــل  ــوده و دالی ــدر ب ــام رضــا g چق ــر ام ــد مطه ــر مرق ــح ب ــن ضری ــان نصــب ای ـ مّدت زم
ــوده اســت؟ ــه بخــش زیریــن حــرم چــه ب انتقــال آن ب

پیشینۀ پژوهش

بررســی ها نشــان می دهــد ضریــح نگین نشــان تاکنــون به طــور مســتقل مطالعــه و 
بررســی نشــده اســت. تنهــا در ســه مقالــه تاحــدودی بــه ایــن موضــوع اشــاره شــده اســت. 
ــای  ــریح ویژگی ه ــن تش ــد«، ضم ــح جدی ــوان »ضری ــا عن ــه ای ب ــران )1339( در مقال مه
ضریــح شــیر و شــکر )ضریــح نصب شــده در دورۀ پهلــوی دوم در ســال 1338( و مراحــل 
ــن  ــت. در ای ــه اس ــز پرداخت ــان نی ــح نگین نش ــای ضری ــف ویژگی ه ــه توصی ــب آن، ب نص
نوشــتار کــه فاقــد تحلیــل خاصــی اســت، صرفــاً ویژگی هــای ظاهــری ایــن ســازه توصیــف 
ــا عنــوان »ضریــح مطهــر امــام رضــا  ــه ای ب شــده اســت.  قصابیــان )1380(  هــم در مقال
ــه  ــا g از جمل ــام رض ــد ام ــف مرق ــای مختل ــی ضریح ه ــه بررس ــینۀ آن«  ب g و پیش
ضریــح نگین نشــان پرداختــه و در ایــن مــورد ســه احتمــال را مطــرح کــرده اســت.1 نقــدی 
)1392( نیــز در مقالــه ای بــا عنــوان »بررســی صندوق هــا و ضریح هــای قدیمــی رضــوی« 
ــح  ــای ضری ــان ویژگی ه ــن بی ــه و ضم ــح نگین نشــان پرداخت ــف ضری ــی و توصی ــه معرف ب
مرّصــع، معتقــد اســت ضریــح نگین نشــان بــا صالحدیــد ســیدمیرزا محمــد )شاه ســلیمان 
ثانــی( در ســال 1163ق بــر مرقــد امــام رضــا g وقــف و نصــب شــده اســت؛ اّمــا بــا توجــه 
بــه کتیبــۀ منصــوب بــر ضریــح کــه بــا ایــن تاریــخ در تضــاد اســت، احتمــال داده شــاهرخ 
افشــار در زمــان قدرت گیــری اش، اقــدام بــه تغییــر متــن کتیبــۀ ضریــح یــا نصــب مجــدد 

1. احتمــال اّول اینکــه ضریــح مذکــور در ســال1160ق توســط شــاهرخ وقــف، اّمــا در 1163ق نصب شــده اســت. احتمــال دوم، نصب ضریح 
در ســال 1163ق بــوده، اّمــا در دوران دّوم ســلطنت شــاهرخ نصــب شــده اســت. احتمــال ســوم، ضریــح در ســال1160ق و تحــت همــان 

شــرایط سیاســی و اجتماعــی نصــب شــده کــه بــر ایــن اســاس، تاریخ هــای بعــدی جــای تأمــل دارد. ر.ک: قصابیــان،1380: 135-103.
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آن کــرده اســت.  امــا آنچــه ایــن نوشــتار را از پژوهش هــای پیشــین آن متمایــز می کنــد، 
ــی و  ــا g و بررس ــام رض ــد ام ــن مرق ــای که ــی از ضریح ه ــه یک ــه ب ــن همه جانب پرداخت
ــری و پیشــینۀ  ــم از ویژگی هــای ظاهــری، ویژگی هــای هن ــاد گوناگــون آن اع ــل ابع تحلی
تاریخــی اســت کــه بــا بهره گیــری از منابــع مختلــف تحقیــق اعــم از مکتــوب، تصویــری و 
ــه آن هــا  ــار در ایــن پژوهــش ب ــرای اولین ب ــع آرشــیوی انجــام گرفتــه و ب در رأس آن مناب

اســتناد شــده اســت. 

روش پژوهش

ــا اســتفاده از روش توصیفــی ـ تحلیلــی و تکیــه بــر منابــع تاریخــی  در پژوهــش حاضــر ب
ــالش شــده اســتدالل ها و  ــری، ت ــوب و تصوی ــیوِی مکت ــع آرش ــناد و مناب ــه ای و اس کتابخان
ــه گــردد.  ــارۀ ایــن ضریــح ارائ ــه پرســش های مطــرح درب تحلیل هــای جدیــدی در پاســخ ب
ــم  ــع )اع ــح مرّص ــری ضری ــای ظاه ــل، ویژگی ه ــای قب ــر از ضریح ه ــینۀ مختص ــان پیش بی
ــخ  ــه، تاری ــه کار رفت ــای ب ــواع هنره ــه(، ان ــای چهارگوش ــنگ ها و قّبه ه ــوع س ــس، ن از جن
وقــف، شــناخت واقــف و مّدت زمــان نصــب ضریــح مذکــور، بخش هــای اصلــِی ایــن مقالــه را 

ــد.   ــکیل می ده تش

1. پیشینۀ ضریح های مرقد امام رضا g، پیش از نصب ضریح نگین نشان 

قبــل از نصــب ضریــح نگین نشــان، چنــد ضریــح چوبــی و فلــزی در اشــکال و انــواع ســاده و 
مجلــل بــر مدفــن امــام رضــا g نصــب گردیــده کــه از برخــی، آثــار و بقایایــی برجــای مانــده 
ــر موجودیــت آن هــا در  و از بعضــی دیگــر، جــز اشــاره هایی کوتــاه در برخــی منابــع مبنــی ب
دوره ای خــاص، نشــانه ای در دســت نیســت. در ادامــه بــرای آشــنایی بــه اختصــار، توضیحاتــی 

دربــارۀ هــر یــک از ایــن ضریح هــا ارائــه مــی  شــود:

ـ ضریــح شاه اســماعیل اّول صفــوی: اســناد و مکاتبــات رّدوبــدل شــده میــان شاه اســماعیل اّول 
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ــدام  ــش، اق ــان حکومت ــه شاه اســماعیل اّول در زم ــد ک ــوی و شــیبک خان1 نشــان می ده صف
بــه ســاخت ضریحــی بــه وزن 70 َمــن کــرده کــه بــا انــواع جواهــرات تزئیــن شــده بــود )نوایی، 

1347: 73(. در حــال حاضــر، از ایــن ضریــح اثــری در دســت نیســت.

ـ ضریــح یــا َمحجــر2 طــای شاه تهماســب اّول صفــوی: وجــود کتیبــه ای که تاریــخ 957ق در آن 
حــک شــده و در آن بــه نصــب محجــری طالیــی، توســط شاه تهماســب صفــوی اشاره شــده، 
نشــان می دهــد کــه در نیمــۀ دّوم قــرن دهــم هجــری، ضریــح دیگــری بــر مرقــد امــام رضــا 
g نصــب گردیــده اســت )جاللــی، 1389: 112-114(. جنــس ضریــح از فــوالد بــوده )اعتماد 
الســلطنه،1362، ج2: 413( و پایه  هــا و اســکلت آن از چــوب و اجــزای تشــکیل دهندۀ 
ــی از  ــا ورقه های ــا را ب ــمتی از آن ه ــه روی قس ــوده ک ــی ب ــای آهن ــبکه های آن، از میله ه ش
نقــره پوشــانده بودنــد )مؤتمــن،1355: 61( در حــال حاضــر از ایــن ضریــح، چنــد کتیبۀ طالیی 
ــوده اســت  ــح، نصــب ب ــن ضری ــانی ای ــر پیش ــواهد، ب ــق ش ــه طب ــده ک ــی مان و مشــّبک باق
ــر مرقــد  ــا ســال1311ش، ب )اعتمادالســلطنه،1362، ج2: 413-414(. ضریــح شاه تهماســب ت
امــام g نصــب بــود؛ اّمــا در ایــن ســال، به علـّـت فرســودگی، همــراه بــا صنــدوق شاه عباســی، 

ــن، 1355: 63-59(. ــود ) مؤتم ــته می ش ــش برداش از جای

ــز  ــف و نی ــا واق ــی ی ــۀ بان ـ ضریــح فــوالدی دورۀ شــاه سلطان حســین صفــوی: نداشــتن کتیب
ــت  ــم داده و ســبب شــده قدم ــح، دست به دســت ه ــن ضری ــخ ســاخت در ای ذکرنشــدن تاری
آن تاکنــون نامعلــوم و مغشــوش بمانــد. در ایــن میــان، از ســال های 1111 ـ 1115ق، 
ــدادی ســند در  ــوی )حــک1105 ـ 1135ق(، تع ــا دورۀ شــاه سلطان حســین صف ــان ب هم زم
دســت اســت کــه در آن هــا به صراحــت بــه ســاخت ضریــح در ایــن زمــان اشــاره شــده اســت 
)ســازمان کتابخانه هــا، موزه هــا و مرکــز اســناد آســتان قــدس رضــوی، ســند ش 33287، 2 
ــار  ــوالدی، دارای چه ــح ف و 27-28؛ ســند ش 33359، 4-5 و 8؛ ســند ش 34347، 9(. ضری
ــت  ــاع اس ــر ارتف ــرض و 2 مت ــر ع ــانتی مت ــر و 92 س ــول، دو مت ــر ط ــانتی مت ــر و 38 س مت

1. شــیبک خــان اوزبــک پســر بــوداق خــان، پســر ابوالخیــر خــان از اعقــاب جوچــی، پســر چنگیــز اســت. وی کــه در تاریــخ بــه 
اســامی محّمــد شــیبانی و محّمــد شــاه بخــت خــان شــهرت دارد. در ســال 916ق بــه دســت شــاه اســماعیل بــه قتــل رســید ر.ک: 

نوایــی، 1347: 74 ـ 78.
2. َمحجر: نرده ای که در پیش در اتاق و یا در جلو صفه و ایوان سازند ر.ک: لغت نامۀ دهخدا، ذیل واژۀ محجر.
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)نقــدی،1392: 9-16( و مجموعــاً در طــول، دارای پنــج پنجــره و در عــرض، دارای ســه پنجــره 
اســت )مؤتمــن،68:1355(. ایــن ضریــح دارای درِ ُمَرّصــِع جواهرنشــانی بــوده کــه فتحعلیشــاه 
قاجــار آن را اهــدا کــرده بــود )ماّلهاشــم خراســانی،1382ق:627(. ضریــح فــوالدی تــا ســال 
ــا نصــب ضریــح  ــا اینکــه در ایــن ســال و هم زمــان ب ــود ت ــر مرقــد امــام نصــب ب 1338ش ب
دیگــری معــروف بــه »شــیر و شــکر«، کامــاًل از جایــش برداشــته و بــه خزانــه منتقــل می شــود 

ــن، 61:1355 (. )مؤتم

2. ویژگی  های ظاهری ضریح نگین نشان

ــر  ــه در کمت ــرد ک ــاص و منحصربه ف ــای خ ــا ویژگی ه ــت ب ــی اس ــع، ضریح ــح مرّص ضری
ضریحــی مشــاهده می شــود. قدمــت طوالنــی، شــکل و نــوع تزئینــات بــه کار رفتــه وکاربــرد 
ــه و قّبه هــای مرّصعــش، ســبب می  شــود ایــن  جواهــرات و ســنگ های قیمتــی در روی بدن
ســازه، هــم دارای اهمّیــت تاریخــی و هــم برخــوردار از ارزش هنــری و ریالــی بســیار باالیــی 
ــۀ ضریــح )اســکلت ضریــح(، ســنگ های  باشــد. در ادامــه به ترتیــب درخصــوص جنــس بدن
قیمتــی نصب شــده در روی گوی هــای آن، قّبه هــای مرّصــع منصــوب در چهارگوشــه و 

کتیبــۀ ضریــح، توضیحاتــی داده می شــود. 

ـ جنــس: ضریــح نگین نشــان، از فــوالد )بهبهانــی،1370: 222؛ فیــض قمــی، 1324: 303؛ 
ــّبک آن،  ــدارۀ مش ــت. ج ــّبک اس ــای مش ــلطنه،1362،ج2: 413( و دارای جداره ه اعتمادالس
ــار  ــوی آن چه ــر گ ــت و در روی ه ــی اس ــدون برآمدگ ــّطح و ب ــد و روی آن مس گوی مانن
دانــه یاقــوت و یــک زمــّرد بــه کار رفتــه اســت )فیــض قمــی،1324: 303(. در طــول از چهــار 
دهانه ونیــم و در عــرض از ســه  دهانه ونیــم، شــبکۀ فــوالدی برخــوردار اســت1 )مهــران،1339: 

3-19( )تصویــر1(

 

1. بر خالف نظر مهران، بررسی تصاویر موجود نشان می دهد این ضریح در عرض از سه دهانه، برخوردار است.
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تصویر1. ضریح مرّصع یا نگین نشان 
)دریافتی از مؤسسۀ آفرینش های هنری آستان قدس رضوی(

ـ ســنگ  های قیمتــی روی بدنــۀ ضریــح: اعتمادالســلطنه می  نویســد در روی هــر گــوی 
ایــن ضریــح چهــار دانــه یاقــوت و یــک دانــه زمــّرد نصــب اســت و دانه  هــا در ورق طــالی 
ــح نصــب  ــوالد ضری ضخیمــی نصــب شــده اند، مثــل نگیــن دان انگشــتر و آن هــا را روی ف
ــلطنه،1362، ج2: 413(.  ــت )اعتمادالس ــان اس ــال نمای ــه از دور، ط ــوری ک ــد؛ به ط کرده ان
عبــاس فیــض دربــارۀ تعــداد ایــن ســنگ  ها نوشــته اســت: در ایــن ضریــح بیــش از 2000 
ــه زمــّرد نصــب  ــه یاقــوت و یــک دان گــوی وجــود دارد. چنانچــه در هــر گــوی چهــار دان
باشــد، بیــش از 8000 یاقــوت و 2000 زمــّرد در آن کار شــده اســت.) فیــض قمــی،1324: 
ــح شــیر و شــکر در ســال 1338ش  ــد مهــران کــه در زمــان نصــب ضری ــا محّم 303(. اّم
ــح نگین نشــان  ــوی در ضری ــا گ ــه ی ــه حــدود 3260 قّب ــته اســت ک ــته، نوش حضــور داش
ــّرد نصــب اســت و به نظــر می  رســد  ــوت و زم ــای یاق ــک، نگین  ه ــر ی ــر ه وجــود دارد و ب
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حــدود13 هــزار یاقــوت و 3200 زمــّرد بــر آن نصــب شــده کــه به مــرور زمــان، قســمتی از 
نگین  هــا ریختــه و از بیــن رفتــه اســت. او تأکیــد می کنــد تعــداد نگین هــای ایــن ضریــح 
ــی اســدی نیــز آمــده  شــمرده نشــده و ایــن موضــوع در گــزارش ســال1311ش محمد ول

اســت. )مهــران،1339: 19-3(. 

ــوده و  ــی نب ــای مهم ــل نگین ه ــا از اص ــن نگین ه ــد ای ــی معتقدن ــان، برخ ــن می در ای
ــا  ــن ادع ــد ای ــر می رس ــن، 1355: 61(. به نظ ــت )مؤتم ــوده اس ــدل ب ــنگ ب ــل، س از اص
ــادر  ــرۀ ن ــه مقب ــق ب ــه متعل ــی ک ــاخت ضریح ــت در س ــد اس ــرا بعی ــد، زی ــح نباش صحی
بــوده، ســنگ های بــدل کار شــده باشــد.1 البتــه، ایــن احتمــال وجــود دارد کــه ســنگ ها 
ــه، در  ــا ریخت ــی از آن ه ــه برخ ــان ک ــرور زم ــا به م ــد ی ــوب نبوده ان ــیار مرغ ــوع بس از ن
جایگزین کــردن و مرّمــت از ســنگ های بــدل اســتفاده کــرده باشــند؛ اّمــا اینکــه از ابتــدا، 
ــادن  ــدن و افت ــت. جداش ــن اس ــند، دور از ذه ــرده باش ــدل کار ک ــنگ ها را ب ــی س تمام
نگین  هــا نیــز اتفاقــی بــوده کــه از همــان دورۀ قاجــار پیــش می آمــده اســت. در ســندی از 
ســال 1238ق، بــه جــدا شــدن دو قطعــۀ یاقــوت از ایــن ضریــح اشــاره شــده اســت )ســند 

ش 28961، 140(2 ) تصویــر2(

ــتبرد و  ــورد دس ــوی م ــرم رض ــای ح ــر ضریح ه ــان، دیگ ــول زم ــه در ط ــود اینک ــا وج ب
ــرات  ــاول جواه ــت درازی و چپ ــع از دس ــت، مناب ــه اس ــرار گرفت ــان  ق ــاول فرصت طلب چپ
ایــن ضریــح گزارشــی ارائــه نکرده انــد و ایــن بــه آن معناســت کــه ضریــح مرّصــع از ایــن 

ــده اســت. طریــق، صدمــه و آســیبی ندی

 

1. دربارۀ تعلق این ضریح به مقبرۀ نادر در بخش های بعدی این مقاله، مفصل بحث خواهد شد.
2. مؤتمن نیز به از میان رفتن بخشی از نگین ها تأکید دارد ر.ک: مؤتمن، 1355: 61.
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تصویر 2. شبکه  های ضریح نگین نشان
)دریافتی ازموسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی(

ـ قّبه  هــای چهارگوشــۀ ضریــح: کتیبــۀ بــاالی درِ ضریــح نشــان می  دهــد قّبه  هایــی مرّصعــی 
در چهارگوشــۀ ضریــح نصــب بــوده اســت. افــزون بــر ایــن، در ســندی از ســال1162ق به صورت 
مشــروح بــه بیــان ویژگی هــا، اجــزا و نحــوۀ نصــب ایــن قّبه هــا پرداختــه شــده و آمــده اســت: 
»از قــرار قبــض بــه تاریــخ شــهر ربیــع الثانــی ســنۀ 1162ق آنکــه الواصــل بــه تحویل ســیادت 
و نجابــت پنــاه میرمحمــد جعفــر تحویلــدار ســرکار فیــض آثــار بــه اطــالع خلصــة الســادات 
العظــام ميــرزا محّمــد ابراهيــم متولــى از بابــت تحویــالت عالیجــاه مقــرب الخاقــان علیقلــی خان 
جواهــر کــه حســب االمــر االقــدس مقــرر گردیــده بــود کــه ســاخته شــود بنحــو مقــرر بــه 
اتمــام رســید و تحویــل تحویلــدار ســرکار مذکــور شــد...«. طبــق ایــن ســند، َکعــب،1 ُصراحی،2  
ــه در آن  ــه کار رفت ــوده و طــالی ب ــه ب ــح، در مجمــوع 32 قطع ــۀ ضری ــار قّب ــۀ طــال و چه پای

معــادل 1218 مثقــال وزن داشــته اســت.

1. کعــب: هــر جســمی کــه دارای شــش ســطح باشــد. آن قســمت در کاســه و امثــال آن کــه اگــر بــر روی زمیــن گذارنــد، روی 
ــب. ــل واژۀ کع ــدا، ذی ــۀ دهخ ــرد ر.ک: لغت نام ــرار می گی ــن ق زمی

2. ُصراحــی: قســمی از ظــروف شیشــه یــا بلــور بــا شــکمی نــه بــزرگ و نــه کوچــک و گلوگاهــی تنــگ و دراز کــه در آن شــراب یــا 
ُمَســکری دیگــر ریزنــد و در مجلســی آورنــد و از آن در پیالــه و جــام و قــدح ریزنــد ر.ک: لغت نامــۀ دهخــدا، ذیــل واژۀ صراحــی.
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ــوب و  ــش از چ ــه، داخل ــه کار می رفت ــی ب ــاالی ُصراح ــع و ب ــه مرّص ــر قّب ــرای زی ــب ب ـ کع
ــت. ــده اس ــکیل می ش ــه تش ــوده و از 24 قطع ــال ب ــه اش از ط روی

ـ ُصراحــی بــرای زیرکعــب بــه کار می رفتــه، اصــل آن از چــوب و رویــه اش از طــال بــوده، چهــار 
قطعــه و وزنــی معــادل 652 مثقال داشــته اســت.

ــه اش از  ــه کار می  رفتــه کــه آن نیــز اصلــش از چــوب و روی ــه جهــت قّبه هــای طــال ب ـ پای
طــال بــوده اســت. از چهــار قطعــه تشــکیل می شــده و 280 مثقال وزن داشــته اســت )ســندش 

35778، 1( )تصویــر3(.

 

تصویر 3. ساخت قّبه هایی برای چهارگوشۀ ضریح نگین نشان در سال 1162ق
)دریافتی از مدیریت اسناد و مطبوعات، سند شماره 35778(
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ــی اســدی در ســال 1311ش از وجــود  ــه اش می نویســد: گــزارش محمدول مهــران در مقال
قّبه هــای چهارگوشــۀ ضریــح خبــری نمی دهــد، بنابرایــن معلــوم نیســت قّبه هــا چــه شــده 
اســت )مهــران، 1339: 3-19(.1 اّمــا در بررســی ای کــه اخیــراً انجــام شــده، خبــری از ایــن 
چهــار قّبــۀ طــال در دورۀ قاجــار به دســت آمــده اســت. نامــه ای از ســیدجواد ظهیراالســالم، 
ــر  ــدار آســتانه در ســال 1335ق، مبنــی ب ــه خازن التولیــه و تحویل ــی آســتان قــدس ب متول
ــرای نصــب در سرســتون در  ــده  ب ــه بی مصــرف مان ــۀ مذکــور کــه در خزان اینکــه چهــار قّب
بســت باالخیابــان )خیابــان شــیرازی کنونــی(، تحویــل میــرزا علــی نقــی، ناظــم تعمیــرات 
شــود )ســندش 105000، 1( کــه از انجــام یــا عــدم اقــدام در ایــن زمینــه، اطالعی در دســت 

نیســت.

ــط  ــه خ ــطر ب ــح دو س ــن ضری ــت ای ــاالی دِر ورودی دو لَ ــع: در ب ــح مرّص ــۀ ضری ـ کتیب
ــد  ــر نوشــته شــده اســت: »نیازمن ــگ به صــورت طالکــوب به شــرح زی ــار دان نســتعلیق چه
ــادر  ــلطان ن ــبان س ــک پاس ــتان مالئ ــن آس ــدام زوار ای ــراب اق ــتعان و ت ــزد مس ــت ای رحم
ــح و  ــن ضری ــف و نصــب ای ــه وق شــاهرخ شــاه الحســینی الموســوی الصفــوی بهادرخــان ب
قّبه هــای مرّصــع چهارگوشــه ضریــح مقــدس مبــارک موفــق گردیــد ســنه 1160« )احتشــام 
کاویانیــان،1355: 40؛ مؤتمــن، 1355: 61؛ مــال هاشــم خراســانی ، 1382ق: 626(. در ایــن 
کتیبــه، در طــرف راســت و بــاالی ســطور عبــارت »یــا قاضی الحاجــات« و در زیــر آن عبــارت 
»یــا مفتــح االبــواب« نوشــته شــده اســت. همچنیــن در طــرف چــپ در قســمت بــاالی آن 
واژۀ »َکَتبــه«2 و در همــان ســمت در قســمت پاییــن، نــام »محمــد رضایــی« نقــش بســته 

ــر4(. ــران1339: 3-19(. )تصوی اســت )مه

 

1. مؤتمــن نیــز در کتابــش مــی نویســد، چهارقّبــۀ مرصــع فعــالً وجــود نــدارد و معلــوم نیســت کــه در چــه دوره ای از میــان رفتــه اســت 
ر.ک: مؤتمــن، 1355: 61. 

2. محّمد مهران این واژه را کتیبه نوشته است. در مراجعه به تصویر موجود از این کتیبه، مشخص گردید که واژۀ صحیح، َکتبه است.
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تصویر 4. نمایی از در ورودی دو لَت ضریح نگین نشان و کتیبۀ منصوب بر باالی آن 
)دریافتی از مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی(

ـ تناقض هــا و ابهام هــای موجــود در متــن کتیبــۀ ضریــح: تعّمــق در مضمــون کتیبــۀ ضریــح 
نگین نشــان، حــاوی نــکات مّهمــی اســت. مطلــب اّول آنکــه در ایــن کتیبــه پــس از ذکــر نــام 
نــادر و شــاهرخ در انتهــای جملــه، از فعــل مفــرد »گردیــد« اســتفاده شــده و بیــن ایــن دو از 
حــرف ربــط »واو« اســتفاده نشــده اســت؛ در حالــی کــه بــرای نــام دو نفــر بایــد از حــرف ربــط 
واو و فعــل جمــع اســتفاده می شــد. اعتمادالســلطنه کــه اّول بــار متــن کتیبــه را آورده، ایــن 
تناقــض را متوّجــه شــده اســت. بنابرایــن، جهــت فهــم راحت تــر متــن کتیبــه و حّل مشــکل در 

کتابــش، واژۀ ســبط را داخــل پرانتــز بــه کار بــرده اســت.1

ســال1160ق و عبــارت »ســلطان نــادر« در متــن کتیبــه، ایــن گمــان را ایجــاد می کنــد کــه 

1. »نیازمنــد رحمــت ایــزد مســتعان و تــراب اقــدام زوار ایــن آســتان مالیــک پاســبان )ســبط( ســلطان نــادر شــاهرخ شــاه الحســینی...« 
ر.ک: اعتمادالســلطنه، 1362،ج2: 413.
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ــام شــاهرخ  ــگارش ن ــا ن ــای چهارگوشــۀ آن اســت؛ اّم ــح و قّبه ه ــف ضری نادرشــاه افشــار، واق
شــاه الحســینی الصفــوی در کنــار نــام او، پذیــرش ایــن موضــوع را بــا تردیــد مواجــه کــرده و 
ایــن پرســش را ایجــاد می کنــد کــه چــرا بــا وجــود شــخصی چــون نــادر، نــام نــوه اش در ایــن 
کتیبــه، مطــرح شــده اســت؛ به خصــوص کــه فعــل بــه کار رفتــه در کتیبــه نیــز مفــرد اســت. 
اگــر حــدس دیگــری داشــته باشــیم و بگوییــم ســلطان نادر در معنــی »پادشــاه کم نظیــر« بــوده 
کــه به عنــوان لقبــی بــرای شــاهرخ بــه کار رفتــه و منظــور شــخص نادرشــاه افشــار نبوده اســت؛ 
تاریــخ کتیبــه کــه ســال1160ق را نشــان می دهــد؛ پذیــرش ایــن حــدس را بــا مشــکل مواجــه 
ــدان عادل شــاه  ــوده کــه در زن ــی 14 ســاله ب ــرا در ســال 1160ق شــاهرخ نوجوان می کنــد زی
ــی  ــب ضریح ــاخت و نص ــرای س ــدرت الزم ب ــت و ق ــکان، فرص ــاً ام ــرده و اساس ــر می ب به س

چنیــن پــر تجّمــل را بــرای مرقــد امــام رضــا g نداشــته اســت.

شــوربختانه کتیبــۀ ضریــح نگین نشــان به جــای آنکــه ماننــد بســیاری از کتیبه هــای منصــوب 
ــر اشــیای تاریخــی، یــک منبــع مســتند و راهگشــا در شــناخت تاریــخ ســاخت و ســازنده  ب
شــیء باشــد، ایجادکننــدۀ پرســش ها و ابهام هــای بســیاری اســت. بنابرایــن، بایــد بــرای درک 

واقعیــت مســئله از دیگــر منابــع بهــره گرفــت.  

ـ ناهمخوانــی متــن کتیبــه بــا  اطاعــات ســند 35778: فحــوای ســند 35778 به صراحــت 
بــه ایــن موضــوع اشــاره دارد کــه کار ســاخت قّبه هــای چهارگوشــۀ ضریــح در ســال1162ق 
بــه اتمــام رســیده و در ایــن تاریــخ، قّبه هــا بــه تحویلــدار آســتان قــدس تحویــل شــده اســت. 
ایــن مطلــب بــا تاریــخ منــدرج در روی کتیبــۀ ضریــح کــه وقــف و نصــب قّبه هــا را مربــوط بــه 
ســال 1160ق می  دانــد، در تناقــض اســت. از آنجاکــه بــرای پژوهشــگران، هــم کتیبــۀ موجــود 
در روی ضریــح و هــم ســند باقی مانــده از ســال1162ق بــه یــک انــدازه مّهــم اســت، بایــد دیــد 
چــرا ایــن اختــالف زمانــی و محتوایــی وجــود دارد کــه در ادامــۀ مقالــه، ســعی می شــود بــه 

ایــن پرســش، پاســخ مســتدل داده شــود.
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3. هنرهای به کار رفته در ساخت ضریح نگین نشان 

ضریــح مجموعــه ای اســت متجانــس از شــاخه های مختلــف هنــری کــه بــا یکدیگــر ترکیبــی 
مــوزون و هماهنــگ یافته انــد )دانــش، 1368: 334(. در ســاخت ضریــح  نگین نشــان، بــا آنکــه 
هنرهــای گوناگونــی همچــون زرگــری، ترصیــع کاری، خطاطــی و قلم زنــی بــه کار رفتــه اســت؛ 
به علـّـت نبــود امــکان دسترســی و مشــاهدۀ مســتقیم ســازه، امــکان توصیــف و تشــریح دقیــق 
آن فراهــم نیســت. بنابرایــن، تنهــا بــا اســتفاده از توصیف هــای مختصــر برخــی منابــع و انــدک 
ــه  ــی ارائ ــه در آن، توضیحات ــری به کاررفت ــیوه های هن ــارۀ ش ــوان درب ــود، می ت ــر موج تصاوی

: د کر

ــوط  ــر مرب ــد زرگ ــه هنرمن ــه آن ب ــکل دادن ب ــال و ش ــا ط ــازی کار ب ــری: در ضریح س ـ زرگ
می شــود؛ چــون وی کارهــای عمــدۀ ســاخت همچــون ســاخت قاب هــای گــوی و ماســوره را 
برعهــده دارد و در کار نصــب نیــز جورکننــدۀ قطعــات بــه یکدیگر اســت )دانــش، 1368: 334(. 
نگاهــی بــه عکس هــای موجــود از ضریــح مرّصــع نشــان می دهــد هنرمنــد زرگــر در ســاخت 
گوی هــا بــا ایجــاد ســطحی بــدون برآمدگــی و مربع شــکل و قــراردادن ورقــۀ ضخیمــی از طــال 
بــه روی آن و نیــز طراحــی اشــکالی برگ ماننــد در اضــالع و بخشــی دایــره ای در وســط مربــع، 
میــدان را بــرای اجــرای هنــر ترصیــع کاری در روی گوی هــای ایــن ضریــح، فراهــم آورد ه اســت. 

ـ ترصیــع و مرّصــع کاری: ترصیــع به معنــای نشــاندن جواهــر و قــراردادن شــیئی در شــیئی 
دیگــر از دو جنــس متفــاوت اســت. ایــن شــاخه از هنــر کــه در پیکــرۀ ضریح هــای قدیمــی 
بیشــتر خودنمایــی می کنــد، در ضریــح نگین نشــان رضــوی به خوبــی قابــل مشــاهده اســت. 
ــز  ــه فل ــوده اســت ک ــه ب ــن گون ــح ای ــن ضری ــع کاری ای به نظــر می رســد ســبک کار در مرّص
پایــۀ کار کــه از طــال بــوده توســط ابزارهــای خاصــی گــود شــده، ســپس بــه کمــک قلم هــای 
مخصــوص و به ســبک انگشترســازان، نگیــن در آن قــرارداده شــده اســت )همــان، 1368: 301(. 

)تصویــر5(
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تصویر 5. نمایی از جواهرات و سنگ های قیمتی منصوب بر شبکه های ضریح نگین نشان 
)دریافتی از مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی(

ــدان  ــا هنرمن ــد ت ــاد می کن ــرورت را ایج ــن ض ــا ای ــه در ضریح ه ــود کتیب ــی: وج ـ خّطاط
خطــاط، خطوطــی را به ســبک کتیبه نویســی طراحــی کننــد و در اختیــار اســتادان قلــم زن قرار 
دهنــد. تنهــا کتیبــۀ موجــود بــر روی ضریــح نگین نشــان، کتیبــه ای اســت کــه بــا توّجــه بــه 
ابعــاد در دو لـَـت ورودی ضریــح در دو ســطر، بــاالی در بــه خــط نســتعلیق چهاردانــگ، توســط 

فــردی به نــام محمــد رضایــی نوشــته شــده اســت.

ــه روی  ــا ب ــی، ی ــه قلم زن ــه مرحل ــرای رفتــن ب ــگارش، ب ـ قلــم زنــی: یــک کتیبــه پــس از ن
ــا قلــم حــک می شــود. هنــر قلم زنــی در  ــه روی فلــز ب ــا به طــور مســتقیم ب شــیءِ واســطه ی
ضریح ســازی به ســه شــیوۀ برجســته کاری، نیمه برجســته کاری و مشــّبک کاری انجام می شــود. 
ــه کار  ــا، ب ــا و زهواره ــادۀ قاب ه ــوش س ــح و نق ــای ضری ــته کاری در کتیبه ه روش نیمه برجس
ــز از  ــح نگین نشــان نی ــۀ ضری ــش، 1368: 335-338(. به نظــر می رســد در کتیب ــی رود )دان م
روش نیمه برجســته کاری اســتفاده شــده اســت کــه در انجامــش نیــازی بــه برجســته کردن کار 

از پشــت، وجــود نــدارد. )تصویــر6(
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تصویر 6. کتیبۀ وقف و نصب ضریح نگین نشان و قّبه  های چهارگوشۀ آن، مربوط به سال 1160ق 
) دریافتی از مؤسسۀ آفرینش  های هنری آستان قدس رضوی(

 

 4. تاریخ نصب و واقف ضریح نگین نشان

 اختالف نظــر بیــن منابــع تاریخــی در بیــان تاریــخ وقــف و واقــف ضریــح، تشــخیص قدمــت 
ــن اســاس، الزم اســت ضمــن  ــر ای ــا مشــکل مواجــه کــرده اســت. ب ــح نگین نشــان را ب ضری
بررســی اخبــار و اقــوال موجــود، اتفاق هــای ایــن محــدودۀ زمانــی )1160 تا 1163ق( و بخشــی 
از زندگــی کســانی کــه در ایــن مقولــه به عنــوان عوامــل دخیــل مطــرح هســتند، بررســی شــود. 

در ابتــدا، روایــت دو منبــع تاریخــی دورۀ افشــاریه نقــل می گــردد:

ـ روایــت دو منبــع تاریخــی دورۀ افشــاریه از تاریــخ وقــف و واقــف ضریــح نگین نشــان: دو 
کتــاب »زبــور آل داود« و »مجمع التواریــخ« آثــاری متعلــق بــه قــرن 12 هجــری هســتند کــه 
به ترتیــب توســط ســلطان هاشــم میــرزا مرعشــی و میــرزا محمــد خلیــل مرعشــی صفــوی، 
ــه  ــی ک ــح مّکلل ــده اســت: ضری ــور آل داود« آم ــاب »زب ــد. در کت ــر درآمده ان ــتۀ تحری به رش
ــد  ــه صالحدی ــان ســلطنت علی شــاه1 ب ــود، در زم ــب داده ب ــر خــود ترتی ــادر به جهــت قب ن
و اظهــار و خواهــش ســیدمیرزا محمــد، وقــف مرقــد مطهــر و منــّور آن حضــرت شــد؛ اّمــا 
ــد.  ــر ش ــب آن آن ام ــه نص ــف و ب ــر 1163ق، وق ــم صف ــه در روز پنج ــا آنک ــد ت ــب نش نص

1. تاریخ فوت علی شاه 1161ق است ر.ک: استرآبادی، 1360: 431.
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ــارۀ چگونگــِی نصــب آن می نویســد: »در َدم اســتادان چابک دســت  ســلطان هاشــم میرزا درب
ــادری را قــدری کوچــک نمــوده در جــوف1 ضریــح اّول قدیــم کــه  حاضــر شــدند. ضریــح ن
آهــن جوهــردار اســت جــا داده ضریــح طــالی نــّواب علّییــن آشــنایان شــاه طهماســب اّول 
در جــوف ضریــح نــادری واقــع شــد و امــر شــد کــه تــا ســه روز اهــل شــهر و لشــکری بــه 
ســور موفــور و حبــور نامحصــور مشــغول باشــند...« )مرعشــی، 1379: 114(. همیــن موضــوع 
در کتــاب »مجمع التواریــخ« نیــز بیــان شــده و میــرزا خلیــل مرعشــی، نــوادۀ شــاه ســلیمان 
ثانــی، آورده اســت: »... ضریــح مکلّــل به جواهــر کــه نادرشــاه به جهــت مقبــرۀ خــود ترتیــب 
ــزد عقــال نصــب او در آن  ــاده از ســی هزار تومــان ارزش داشــت و فی الواقــع ن ــود و زی داده ب
روضــۀ مقدســه مناســب می نمــود، همــان روز نیــاز درگاه مالئک ســپاه حضــرت امــام االنــس 
ــخ  ــد تاری ــا بای ــن روایت ه ــق ای ــوی، 1328: 119(. طب ــی صف ــد...« )مرعش ــن نمودن و الج
نصــب ضریــح را 1163ق و واقــف را ســیدمیرزا محّمــد دانســت؛ اّمــا همان گونــه کــه اشــاره 
شــد، متــن کتیبــۀ منصــوب در روی ضریــح، تاریــخ 1160ق را نشــان می دهــد کــه حکایــت 

ــح در سه ســال قبــل دارد. از ســاخت و نصــب ضری

ــخ  ــایی از تاری ــتای رمزگش ــان: در راس ــح نگین نش ــب ضری ــف و نص ــرح در وق ــل مط عوام
نصــب و واقــف ضریــح مرّصــع، بایــد بُرشــی از زندگــی کســانی کــه در ایــن امــر به عنــوان 
ــد از:  ــب عبارتن ــراد به ترتی ــن اف ــود. ای ــت ش ــده اند، روای ــی ش ــر معرف ــل و مؤث ــراد دخی اف

ــی(. ــلیمان ثان ــد )شاه س ــیدمیرزا محّم ــار و س ــاهرخ افش ــار، ش ــاه افش نادرش

ـ نادرشــاه افشــار: نادرشــاه در ســال 1153ق وارد مشــهد شــده و بخشــی از غنایمــی را کــه 
بــا خــود از هنــد آورده بــود، صــرف حــرم رضــوی می کنــد. از آن جملــه، قفلــی مّکلــل بــه 
جواهــر اســت کــه بــر ضریــح مطهــر نصــب می گــردد. آورده انــد کــه او در هنــگام مشــاهدۀ 
ســنگ یشــِم گــوِر تیمــور کــه ســپاهیانش از بخــارا بــه مشــهد آورده بودنــد، می گویــد: »... او 
ســنگ قبــر خــود را از یشــم نمــوده، مــا ضریحــی از زر ســرِخ مرّصــع می ســازیم... .« )مــروی، 

 .)826 :1364

1. جوف: دررن هر چیزی ر.ک: لغت نامۀ دهخدا، ذیل واژه جوف.
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ــادر  ــراه ن ــد، هم ــی هن ــم از اهال ــام عبدالکری ــخصی به ن ــخ )1153ق( ش ــن تاری در همی
ــی  ــه، توضیحات ــادر پرداخت ــوال ن ــرح اح ــه ش ــه ب ــش ک ــد. وی در کتاب ــهد می آی ــه مش ب
ــر  ــام رضــا g خب ــد ام ــر مرق ــح ب ــه و از وجــود ســه ضری ــارۀ ضریح هــای رضــوی ارائ درب
ــوالد جوهــری، ضریحــی از طــالی بی غــش و ضریحــی از چــوب  مــی دهــد؛ ضریحــی از ف
ــح  ــای ضری ــا ویژگی ه ــا ب ــن توصیف ه ــدام از ای ــمیری، 1980م: 98(. هیچ ک ــدل )کش صن
ــن  ــع در ای ــح مرّص ــب ضری ــدم نص ــی از ع ــد حاک ــدارد و می توان ــی ن ــان همخوان نگین نش
ــه  ــان ب ــی قوچ ــاد در نزدیک ــردارانش در فتح آب ــت س ــادر در1160ق به دس ــد. ن ــان باش زم
ــع، خبــری از نصــب ضریحــی توســط وی  قتــل می رســد )اســترآبادی، 1360: 425( و مناب

ــد. ــه دســت نمی دهن ــا g ب ــام رض ــد ام ــر مرق ب

بــا این حــال، ســال ها بعــد و پیــش از شــکل گیری سلســله قاجــار )ســال 1783م/ 
1204ق( یــک ســّیاح انگلیســی به نــام فورشــایر کــه بــه مشــهد آمــده، اشــاره می کنــد کــه 
نــادر ضریحــی از نقــره بــه دور مرقــد امــام رضــا g نصــب کــرده اســت )اعتمادالســلطنه، 
ــه  ــی ک ــز از ضریح ــزر« نی ــام »فری ــری به ن ــرد دیگ ــن، جهانگ ــز ای 1362،ج2: 301(. به ج
ــه در آن  ــی ک ــد؛ ضریح ــر می ده ــده خب ــد آم ــرده پدی ــده و ضخیم ک ــوالد منبت ش از ف

ــه ای از طــال وجــود داشــته اســت )همــان: 308(.  کتیب

ـ شــاهرخ افشــار: شــاهرخ، فرزنــد رضاقلی میــرزا و نــوۀ نادرشــاه بــود کــه در ســال1160ق، 
ــر  ــاه( به س ــه عادل ش ــب ب ــی )ملّق ــدان علی قل ــت و در زن ــتر نداش ــال بیش در حالی که14س
ــی  ــتانه، 1328: 4-23(. در پ ــی، 1367: 155؛ گلس ــد )قزوین ــادر ش ــین ن ــرد؛ جانش می ب
خــروج عادل شــاه از مشــهد، امــرای خراســان شــاهرخ را از حبــس خــارج کــرده و در 8 شــوال 
1161ق بــر تخــت  می نشــانند) اســترآبادی، 1360: 431؛ حســینی منشــی، 1974م: 161(. 
اندکــی بعــد، وی بــا شــورش اُمــرای محلــی بــه ســرکردگی امیرَعلَم خــان ُخَزیمــه، مواجــه و 
در محــرم ســال 1163ق از ســلطنت عــزل و نابینــا می شــود )قزوینــی، 1367: 155(. دورۀ 
دوم حکومــت شــاهرخ در پــی شــورش امــرای هــوادار او و غلبــه آنــان بــر ســیدمیرزا محمــد، 
از ربیع الثانــی 1163ق آغــاز و تــا 1210ق ادامــه می یابــد )شــیروانی،1339: 281؛ ســاوری، 

.)288 :1377
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ـ ســیدمیرزا محّمــد )شاه ســلیمان ثانــی(: نســب وی از طــرف پــدر بــه ســادات مرعشــی 
می رســد و مــادرش شــهربانو بیگــم نیــز، دختــر شاه ســلیمان و خواهــر شــاه سلطان حســین 
صفــوی بــود. ســیدمحّمد کوچک تریــن فرزنــد میــرزا داود حســینی، متولــی حــرم رضــوی، 
بــود کــه در اواخــر دورۀ نادرشــاه از اصفهــان بــه مشــهد آمــد و کمــی بعــد بــه تولیــت آســتان 
قــدس رضــوی رســید. شــاهرخ بــه طمــع اموالــی کــه در دســت ســیدمیرزا محّمــد بــود، او 
ــط و  ــش را ضب ــس از ورود، اموال ــد. پ ــرا می خوان ــهد ف ــه مش ــود، ب ــه ب ــم رفت ــه ق ــه ب را ک
ــرای محلــی از کار برکنــار می شــود )مرعشــی  ــا شــورش اُم قصــد جانــش را می کنــد کــه ب
ــوان  ــا عن ــد ب ــیدمیرزا محّم ــتانه، 1328: 38 و 40-45(. س ــوی، 1328: 90-97؛ گلس صف
ــوی، 1328:  ــر تخــت می نشــیند )مرعشــی صف ــی« در محــرم 1163ق ب ــلیمان ثان »شاه س
114( ولــی حکومتــش بیــش از 40 روز دوام نمــی آورد و بــا حملــۀ اُمــرای هــوادار شــاهرخ به 
چهارباغ،کــور و زبانــش بریــده شــده و از آن پــس منــزوی می گــردد )گلســتانه، 1328: 58(.

ــه انضمــام مطالــب ســند ســال 35778 و نیــز متــن  ــع ب جمع بنــدی اطالعــات ایــن مناب
ــا چنــد فرضیــه روبــه رو می کنــد کــه در این جــا، ابتــدا فرضیه هــا و  کتیبــۀ ضریــح، مــا را ب

ســپس بررســی و تحلیــل آن هــا ارائــه می  شــود:

ـ فرضیــۀ اّول: ضریــح در ســال 1160ق و توســط شــاهرخ ســاخته، وقــف و نصــب شــده 
اســت. 

ـ فرضیــۀ دّوم: ضریــح، آن گونــه کــه محّمدهاشــم مرعشــی، صاحــب کتــاب »زبــور آل داود« 
و میــرزا خلیــل مرعشــی صفــوی، نویســندۀ کتــاب »مجمــع التواریــخ« آورده انــد، در ســال 

1163ق و توســط ســیدمیرزا محمــد، وقــف و نصــب شــده اســت.  

ـ فرضیــۀ ســوم: ضریــح نگیــن توســط نــادر ســاخته شــده و در ســال 1160ق بــا دســتور 
وی بــر مرقــد امــام رضــا g، وقــف و نصــب گردیــده اســت. 

ـ فرضیــه چهــارم: ضریــح نگین نشــان متعلــق بــه نادرشــاه بــوده و بــه دســتور وی ســاخته 
شــده اّمــا در زمــان حیاتــش بــر مرقــد امــام رضــا g نصــب نشــده و پــس از مــرگ وی و 
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در زمــان حکومــت نــوه اش، شــاهرخ بــر مرقــد امــام رضــا g، وقــف و نصــب شــده اســت.

ــوده،  ــاه ب ــس عادل  ش ــخ در حب ــن تاری ــاهرخ در ای ــه ش ــل اینک ــرض اّول به دلی ــق ف تحّق
ــر  ــد از حبــس، خــارج و در 8 شــّوال1161ق ب ــک ســال بع ــرا وی ی ــر نیســت زی امکان پذی
ــح را ســاخته و نصــب  ــخ ضری ــن تاری ــه وی در ای ــکان اینک ــن، ام تخــت می نشــیند. بنابرای
کــرده باشــد، بعیــد اســت. افــزون بــر ایــن، او در ایــن زمــان درگیــر مســائل سیاســی و نظامی 
اســت. بنابرایــن، دور از ذهــن اســت کــه در ایــن زمــان امــکان پرداختــن بــه چنیــن موضوعی 

را داشــته اســت. 

ــرزا  ــی و می ــم مرعش ــای محمدهاش ــه در روایت ه ــت ک ــه داش ــد توج ــه دوم بای در فرضی
خلیــل مرعشــی، بــه ایــن نکتــه اذعــان شــده اســت کــه ضریــح مکلــل بــه جواهــر را نــادر، 
ــال 1160ق )دورۀ  ــد در س ــیدمیرزا محم ــا س ــود اّم ــب داده ب ــود ترتی ــرۀ خ ــت مقب جه
حکومــت علی شــاه( پیشــنهاد می دهــد آن را بــر مرقــد امــام رضــا g وقــف کننــد. بنابرایــن 
ایشــان ادعــای ســاخت و تعلــق ضریــح  نگین نشــان را بــه شــخص ســیدمیرزا محمــد ندارنــد. 
همچنیــن ایشــان نوشــته اند کــه ایــن ضریــح در ســال 1163ق در زمــان جلــوس ســیدمیرزا 
محمــد بــر مرقــد امــام نصــب می شــود و قایــل بــه فاصلــه ای 3 ســاله بیــن وقــف و نصــب 
ضریــح هســتند. نکتــۀ جالــب و ســؤال برانگیز ایــن اســت کــه چگونــه فــردی کــه ســازنده و 
پدیدآورنــدۀ ضریــح نبــوده و به لحــاظ نســبی نیــز قرابتــی بــا نادر نداشــته اســت، می توانســته 
در وقــف آن دخیــل و اثرگــذار باشــد. در ایــن میــان، یــک موضــوع دیگــر نیــز مطــرح اســت 
و آن ارتبــاط و قرابــت خانوادگــی ایــن دو بــا ســیدمیرزا محمــد اســت. محمدهاشــم مرعشــی، 
پســر و میرزاخلیــل مرعشــی، نــوادۀ شاه ســلیمان ثانــی هســتند، بنابرایــن، ایــن امــکان وجــود 
ــزرگ  ــدر و پدرب ــام پ ــح را به ن ــب ضری ــار نص ــم افتخ ــف و ه ــم وق ــته  اند ه ــه خواس دارد ک

خــود ثبــت کننــد. 

ــق  ــح طب ــب ضری ــرای نص ــان ماج ــز در بی ــی نی ــش ها و ابهام های ــا، پرس ــدا از این ه ج
ــا  ــه آن ه ــد ب ــودکه بای ــاهده می ش ــی مش ــل مرعش ــرزا خلی ــم و می ــای محمدهاش روایت ه
ــن   ــح نگین نشــان اســت. مت ــرد. موضــوع اّول چگونگــی و نحــوۀ نصــب ضری ــه ک ــم توّج ه
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ــد  ــیدمیرزا محم ــوس س ــه در روز جل ــد دارد ک ــوع تأکی ــن موض ــر ای ــه ب ــر پیش گفت دو اث
بــر تخــت، او بــه حــرم رفتــه و ضریحــی را بــر مضجــع امــام نصــب کــرده اســت؛1 آن هــم 
ــک  ــل، کوچ ــان روز و در مح ــوده و در هم ــب نب ــش مناس ــاد و اندازه های ــه ابع ــی ک ضریح
شــده و نصــب می گــردد. در بیــان واقعــه، نوعــی ابهــام و شــتاب زدگی مشــاهده می شــود و 
ــز  ــل افتخارآمی ــن عم ــده، ای ــر صــورت ش ــد به ه ــالش بوده ان ــد ایشــان در ت به نظــر می رس
را در کارنامــۀ فــردی از خانــدان خــود بگنجاننــد کــه بیــش از 40 روز حکومــت نکــرده اســت.

در عیــن حــال، ایــن فرضیــه بــا وجــود تأکیــد دو منبــع تاریخــی، بــه چنــد دلیــل دیگــر 
نیــز محــل ابهــام و تردیــد اســت. نخســتین مــورد، مطالــب منــدرج در ســند شــماره35778 
اســت. ایــن ســند نشــان می دهــد در ســال 1162ق، ضریــح جدیــدی بــر مرقــد امــام نصــب 
ــح اســت  ــۀ  ضری ــورد دوم، کتیب ــه ســاخته اند. م ــار قّب ــرای آن چه ــخ ب ــن تاری ــوده و در ای ب
کــه بــا وجــود ابهام هایــی کــه در خصــوص محتوایــش وجــود دارد، تاریــخ 1160ق را نشــان 
می دهــد و از کســان دیگــری بــا عنــوان واقــف و ســازندۀ ضریــح و قّبه هایــش یــاد می کنــد. 

ــوده و  ــب ب ــری نص ــوالد جوه ــح ف ــل ضری ــان در داخ ــح نگین نش ــر، ضری ــوی دیگ  از س
ــکان وجــود  ــن ام ــن، ای ــرار نداشــته اســت. بنابرای به طــور مســتقیم در معــرض مشــاهده ق
دارد کــه ســال ها بعــد کــه پســر و نــوۀ ســیدمیرزا محمــد، دســت به تألیــف کتــاب زده انــد، 
ــه ســال1160ق  ــر روی ضریــح، کتیبــه ای متعلــق ب ــد کــه ب ــر ایــن موضــوع واقــف نبودن ب
نصــب اســت کــه می توانــد گواهــی بــر رّد ادعــای ایشــان باشــد. ضمــن اینکــه ســندی نیــز 
ــه  بــرای  در مجموعــه اســناد آســتان قــدس رضــوی وجــود دارد کــه بــر ســاخت چهــار قّب
گوشــه های ضریــح در ســال 1162ق تأکیــد دارد و ایــن بــه معنــای آن اســت کــه یــک ســال 
پیش تــر از زمــان مــورد ادعــای ایشــان، ضریــح جدیــد بــر مرقــد امــام نصــب بــوده اســت.

آخریــن نکتــه در ایــن میــان آن اســت کــه در قدیــم معمــول بــوده هــرگاه افــراد در نصــب، 
تعمیــر یــا تکمیــل یــک اثــر مباشــرت داشــتند، بــرای اقدام شــان کتیبــه ای ســاخته و نصــب 
ــر 1163ق( و در  ــن پرســش مطــرح اســت کــه چــرا در آن روز )5 صف ــد. حــال ای می کردن

1. طبق ادعای این دو، ابعاد ضریح مناسب مضجع امام نبود؛ چون متعلق به مقبرۀ نادرشاه بوده است.
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آن اقــدام مّهــم تاریخــی کــه بــا تشــریفات خاصــی نیــز همــراه بــوده، هیــچ کتیبــه ای کــه 
گویــای ایــن واقعــه باشــد، بــر ضریــح نصــب نشــده اســت. کتیبــه ای کــه بیانگــر دخالــت و 
ــا دورۀ  ــوده و البتــه تاریــخ آن ب تأثیرگــذاری ســیدمیرزا محمــد در وقــف و نصــب ضریــح ب

کوتــاه حکومــت وی، مطابقــت داشــته باشــد.

ــش  ــت برای ــتور داده اس ــادر دس ــه ن ــد. اینک ــح باش ــد صحی ــز نمی توان ــوم نی ــۀ س فرضی
ــور آل داود« و  ــادری«، »زب ــم آرای ن ــون »عال ــی چ ــازنند، در کتاب های ــی بس ــح مجلل ضری
»مجمع التواریــخ« تأییــد شــده اســت. در کتــاب »عالــم آرای نــادری« آمــده کــه نــادر گفتــه 
اســت مــا بــرای ســنگ قبــر خــود ضریحــی از زر ســرخ می ســازیم؛ اّمــا از اینکــه دســتور داده 
 g باشــد ضریــح مّکلــل بــه جواهــر را نـَـه بــر مــزار خــودش کــه بــر مدفــن مطهــر امــام رضا
نصــب کننــد، خبــری در اختیــار نیســت. جــدا از ایــن مطلــب، کتیبــۀ منصــوب بــر ضریــح بــا 
اســم نــادر و تاریــخ1160ق نیــز نمی توانــد چنــدان مــالک قبــول ایــن فرضیــه باشــد زیــرا 
چنانچــه بخواهیــم نــادر را تنهــا عامــل مؤثــر در وقــف و نصــب ضریــح بدانیــم، تکلیف مــان بــا 
اســم شــاهرخ در کنــار نــام وی روشــن نیســت و ایــن پرســش مطــرح می شــود کــه چــرا باید 
نــادر به عنــوان واقــف ایــن ســازه در کتیبــۀ ضریــح از نــوۀ نوجوانــش یــاد کنــد در حالــی کــه 
وی نقشــی در ایــن ماجــرا نداشــته اســت. افــزون بــر همــۀ این هــا، اگــر نــادر از ابتــدا نّیتــش 
بــر وقــف و نصــب ایــن ضریــح بــر مرقــد امــام رضــا g بــود، آن را به گونــه ای می ســاخت 
کــه ابعــادش مناســب ایــن مــکان باشــد. پــس اگــر برخــی منابــع تأکیــد دارنــد کــه ضریــح 
ــرای مدفــن امــام  در زمــان نصــب قــدری کوچــک شــده اســت، نشــان می دهــد از ابتــدا ب

ســاخته نشــده اســت. 

ــودن آن  ــر از دیگــر فرضیه هاســت و احتمــال صحیــح ب فرضیــۀ چهــارم به دالیلــی منطقی ت
ــتر است. بیش

ــادر بــه ســاخت ضریحــی  روایــت »عالــم آرای نــادری« و دیگــر منابــع، حاکــی از عالقــۀ ن
مرّصــع یــا تعلــق ضریــح مرّصــع به وی اســت. امــوال و جواهراتی کــه وی از لشکرکشــی هایش 
ــّوت  ــط وی ق ــی را توس ــن ضریح ــاخت چنی ــکان س ــز ام ــود نی ــت آورده ب ــد به دس ــه هن ب
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ــی  ــادر آشــفته اســت و حکومــت پی درپ ــه، اوضــاع کشــور پــس از مــرگ ن می بخشــد. البت
ــد عاملــی مهــم در برداشــتن ضریــح مرّصــع  دست به دســت می شــود. ایــن موضــوع می توان
از روی مدفــن نادرشــاه باشــد به خصــوص کــه ایــن ضریــح از نظــر ریالــی قیمتــی و بــاارزش 
ــین وی در دورۀ اول  ــوه و جانش ــوان ن ــاهرخ به عن ــت ش ــن اس ــن، ممک ــت. بنابرای ــوده اس ب
حکومتــش )1161 تــا 1163ق( دســتور داده باشــد ضریــح را از روی مقبــرۀ نــادر برداشــته 
و بــر مدفــن امــام رضــا g نصــب کننــد تــا به دلیــل تقــّدس و مــورد احتــرام بــودن بــارگاه 
رضــوی از آســیب و غــارت مصــون بمانــد؛ به خصــوص کــه ضریــح مذکــور در داخــل ضریــح 
بزرگ تــر )ضریــح فــوالد جوهــری( دیگــری قــرار می گرفتــه و ســالمت و امنیــت آن تأمیــن 
می شــده اســت. اگــر چنیــن احتمالــی در میــان باشــد، بایــد جوانــب امــر بــا مطالــب منــدرج 

در ســند 35778 و متــن کتیبــۀ ضریــح، تطبیــق داده شــده و بررســی گــردد. 

ــده  ــد ش ــال1162ق تأکی ــح در س ــای ضری ــام قّبه ه ــاخت و اتم ــر س ــند 35778 ب در س
اســت کــه ایــن موضــوع بــا فرضیــۀ چهــارم و تحلیل هــای آن منافاتــی نــدارد. اّمــا در کتیبــۀ 
پرابهــام ضریــح، مطالبــی اســت کــه بــا ایــن فرضیــه تاحــدودی در تضــاّد اســت. آوردن نــام 
نــادر در کنــار نــام شــاهرخ و درج تاریــخ1160ق بــرای وقــف و نصــب ضریــح و قّبه هایــش، 
نکاتــی مّهــم در ایــن ناهمخوانــی و عــدم تطابــق اســت. به نظــر می رســد شــاهرخ در همــان 
ســال اّول حکومتــش، بــرای حفــظ ضریــح، آن را بــه حــرم امــام رضــا g انتقال و یک ســال 
بعــد نیــز دســتور داده اســت بــرای آن چهــار قّبــه بســازند. اّمــا در نــگارش ایــن کتیبــه شــاید 
ــد.  ــرده باش ــح( ک ــازندۀ ضری ــوان س ــادر )به عن ــش ن ــه پدربزرگ ــی ب ــته ادای دین می خواس
بنابرایــن، نــام او را در کنــار نــام خــودش آورده و تاریــخ کتیبــه را نیــز1160ق، درج کــرده 
ــادر وجهــۀ  ــرای ن ــی داشــته باشــد و بدین وســیله، ب ــا تاریــخ وفــات نادرشــاه همخوان کــه ب
مثبتــی ایجــاد شــود کــه چنیــن ضریــح ارزشــمندی را بــه پیشــوای هشــتم شــیعیان، تقدیــم 

کــرده اســت.
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5. جابجایی های ضریح نگین نشان در طول زمان

ــان تعویــض صنــدوق مضجــع، مشــاهده می شــود کــه پایه  هــای   ســال 1311ش و در جری
ضریــح مرّصــع دچــار پوســیدگی شــده اســت. از ســوی دیگــر، بــرای انتقــال صنــدوق ســنگی 
ــوالدی از جــا برداشــته و  ــح ف ــح به همــراه ضری ــن ضری ــود کــه ای ــه داخــل، الزم ب ــد1 ب جدی
بلنــد شــود. اّمــا وجــود کتیبــۀ وقــف، مانــع برداشــتن آن بــود. از ایــن رو، دســتور داده می شــود 
ــی در ارکان آن ایجــاد نکنــد، قــدری از زمیــن  ــا وســایل فنــی ای کــه تزلزل ــح مرّصــع ب ضری
بلنــد شــود تــا هــم پایه هــای پوســیده  اش اصــالح و بازســازی و هــم ورود صنــدوق ســنگی بــه 
ــِح  ــای دو ضری ــرای آنکــه پایه ه ــدام و ب ــن اق ــان ای ــر شــود. در جری ــح امکان پذی داخــل ضری
منصــوب )ضریــح نگین نشــان و ضریــح فــوالدی( بــا ســطح مرطــوب زمیــن تمــاس نداشــته 
باشــد و از پوســیدگی و زنگ زدگــی مصــون بمانــد، دور و زیــر ضریح هــا بــا ســنگ های مرمــر 
ــه ارتفــاع پنــج گــره پوشــانده شــده و ســپس ضریح  هــا در روی آن  و ســنگ های تراشــیده ب

ــن، 1355: 62(. ــود )مؤتم ــرار داده می ش ق

در ســال 1338ش در هنــگام نصــب ضریــح »شــیر و شــکر« به دلیــل وجــود کتیبــۀ وقــف، 
بــاز هــم ایــن ضریــح از روی مدفــن امــام برداشــته نمی  شــود. تنهــا تغییــری کــه در آن ایجــاد 
می  شــود ایــن اســت کــه پایه  هــای آن بــر روی قطعاتــی از چــوب قــرار داده می شــود تــا هــم 
کتیبــۀ وقــف آن به علـّـت بلندتربــودن ضریــح »شــیر و شــکر« از شــبکه  های آن نمایــان نباشــد 
و هــم در صورتــی کــه عریضــه یــا نذوراتــی بیــن دو ضریــح قــرار گرفــت، بــا ســهولت بــه روی 
زمیــن ســرازیر شــود و فراینــد غبارروبــی بــا مشــکل کمتــری روبــه رو شــود )مهــران، 1339: 

3-19(. )تصویــر7(.

 

1.  ایــن صنــدوق در ســال 1311ش توســط حــاج میــرزا حســین حجــار باشــی ســاخته  شــد. صنــدوق از ســنگ مرمــر و بــه رنــگ ســبز 
لیمویــی بــود و تــا ســال 1379ش بــر مــزار امــام نصــب بــود تــا ایــن کــه در جریــان تعویــض ضریــح شــیر و شــکر برچیــده و بــه جــای 

آن، ســنگ مرمــر ســبز رنگــی نصــب گردیــد ر.ک: مؤتمــن، 1355: 59؛ آرمیــن، 1380: 47-4.
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تصویر 7. بلند کردن ضریح نگین نشان در زمان نصب ضریح شیر و شکر در سال 1338ش 
)آرشیو مدیریت اسناد و مطبوعات ، شماره 29738(

6. نحوۀ انتقال ضریح نگین نشان به قسمت تحتانی حرم مطهر رضوی

محذوریــت وقــف بــه نصب بــودن ایــن ضریــح و عــدم صــدور جــواز شــرعی انتقــال آن، موانــع 
و مشــکالت جــدِی فّنــی و معمــاری بســیاری در راه مستحکم ســازی و نصــب ضریح ســیمین و 
زریــن )آخریــن ضریــح نصب شــده در مرقــد امــام( در ســال 1379 بــه وجــود آورده بــود )معراج 
نــور، 1380: 10-11(. مهنــدس رضــا دیشــیدی در این بــاره مــی  گویــد: »پــس از بررســی  های 
بســیار، طرحــی بــرای انتقــال ضریــح بــه پاییــن حــرم مطهــر تهیــه و بــرای تولیــت آســتان 
قــدس ارســال شــد، اّمــا مــورد موافقــت قــرار نگرفــت. مّدتــی بعــد از مــن خواســته شــد نقشــه 
را بــرای ایشــان ببــرم. ظاهــراً موضــوع بــا رهبــر انقــالب در میــان گذاشــته شــده بــود و ایشــان 

گفتــه بودنــد اگــر ایــن اقــدام قابــل اجراســت، انجــام شــود.«

دیشــیدی در مــورد ســرداب مطهــر می گویــد: »تــا قبــل از ســال 1379 ســردابی به معنــای 
واقعــی وجــود نداشــت. در ایــن ســال و هم زمــان بــا نصــب ضریــح ســیمین و زریــن و پــس از 
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بررســي و دّقــت بســیار، تصمیــم گرفتــه شــد ضریــح نگین نشــان دورۀ افشــاریه از جایــش کــه 
درون ضریــح »شــیر و شــکر« بــود برداشــته و بــه بخــش زیریــن حــرم مطهــر منتقــل شــود. 
بــا دســتور تولیــت وقــت آســتان قــدس رضــوی )آیــت اهلل طبســی( مســئولیت انجــام پــروژه 
بــه مــن واگــذار شــد. در ابتــدای کار و بــرای پیــدا کــردن مــکان اصلــی دفــن امــام و تعبیــه 
مکانــي در زیــر ضریــح و محــاذي آن، چهــار عــدد میل گــرد بــه طــول یک متــر و نیــم و قطــر 
25 ســانتي متر، ماننــد میــخ در چهارگوشــۀ ضریــح »شــیر و شــکر« کوبیــده شــد. ســپس بــا 
اســتفاده از نقشــه هایي کــه از قبــل تهیــه شــده بــود، حفــاري در بخــش زیریــن حــرم مطهــر 

آغــاز شــد« )مصاحبــه بــا رضــا دیشــیدی،1392(.

 پیــش از شــروع خاکبــرداري، بــراي جلوگیــري از ریــزش، یــک قــاب بتونــي ایجــاد گردیــد تا 
خــاک مهــار شــود )جبــاری، 1388: 55(. آن گاه از زاویــه  اي کــه نزدیک  تریــن محــل بــه مــکان 
مــورد نظــر بــود، شــروع بــه حفرتونــل شــد. در برخــورد بــا اّولیــن میل گــرد، متوّجــه شــدیم 
کــه بایــد دور بزنیــم، تونــل را ادامــه دادیــم تــا بــه میل گــرد دوم رســیدیم و بعــد در ادامــۀ کار، 
  g ــام رضــا ــد ام ــن ترتیــب، در محــل مذکــور مرق ــه ای ــم. ب تونل هــا را به هــم وصــل کردی

پدیــدار شــد و کم کــم ســرداب شــکل گرفــت )مصاحبــه بــا رضــا دیشــیدی،1392(.

ــن  ــوان بهتری ــر به عن ــار ســرداب مطه ــه کن ــح نگین نشــان ب ــال ضری ــرای انتق ــه و ب در ادام
ــه، محــاذی اطــراف  ــر رواق دارالوالی ــم گرفته  شــد از محــل زی ــکار، تصمی و مناســب ترین راه
مضجــع مطهــر بــه شــعاع دو متــر از هــر طــرف و تــا عمــق دو متــر و 90 ســانتی متر از کــف 
ــا ســنگ پوشــش داده شــود. ایــن  حــرم تخلیــه و خاکبــرداری و دیواره هــای چهــار طــرف ب
اقــدام صــورت می گیــرد و ضریــح نگین نشــان بــه پاییــن حــرم مطهــر و محــل ســرداب مطهــر 
ــه ایــن ترتیــب، ضریــح مرّصــع کــه از  ــور، 1380: 10-11(. ب انتقــال داده می شــود )معــراج ن
حــدود ســال1161ق تــا ســال 1379ش )برابــر بــا 1422ق( در روضــۀ منــوره قــرار داشــت، بــه 

قســمت تحتانــی حــرم منتقــل می شــود. )تصاویــر8 ، 9 و 10(
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تصویر 8. بلند کردن ضریح نگین نشان جهت انتقال به بخش تحتانی حرم در سال 1379ش 
)آرشیو مدیریت اسناد و مطبوعات، تصویر شمارۀ 11016 (

 

تصویر 9. انتقال ضریح مرصع به بخش تحتانی حرم در سال 1379ش 
)آرشیو مدیریت اسناد و مطبوعات، تصویر شمارۀ 11018 (
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تصویر 10. نمایی از ضریح نگین نشان در محل سرداب مطهر
)www.khabarfarsi.com(

 نتیجه گیری

در میــان شــش ضریحــی کــه تاکنــون بــر مدفــن مطهــر امــام رضــا g قــرار گرفتــه، ضریــح 
مرّصــع تنهــا ضریحــی اســت کــه بــا کتیبــۀ وقــف بر مدفــن ایشــان اســتوار گردیــده اســت. این 
ــح  ــت نصــب صنــدوق ســنگی )1311ش(، نصــب ضری ــح به جــز ســه مرتبه ای کــه به علّ ضری
ــل  ــن )ســال1379ش( قاب ــح ســیمین و زری »شــیر و شــکر« )ســال1338ش( و نصــب ضری
مشــاهده گردیــده اســت، در ســایر اوقــات در درون و احاطــۀ ضریح هــای دیگــر قــرار داشــته و 

زایــران در هنــگام زیــارت، امــکان رؤیــت و اســتالم آن را نداشــته اند.

 g شــواهد نشــان می دهــد ضریــح نگین نشــان از ابتــدا بــرای نصــب در مرقــد امــام رضــا
ــوده اســت. چــه در گذشــته و چــه  ــه مقبــرۀ نادرشــاه ب ســاخته نشــده و در اصــل متعلــق ب
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ــه  ــه کار رفت ــی ب ــان حــال، ســاخت ضریحــی کــه در آن جواهــرات و ســنگ های قیمت در زم
باشــد، غیرمعمــول و نامتعــارف بــوده و هســت زیــرا ضریح هــا محــل اجتمــاع و ازدحــام زّوارنــد 
ــه طمــع ســرقت و  ــف و بزهــکار را ب ــراد متخلّ ــد اف ــا می توان و اســتفاده از جواهــرات در آن ه
ــاً در ســاخت ضریح هــا از ســنگ های قیمتــی  ــن اســاس، عموم ــر ای ــدازد. ب دســت اندازی بین
 g اســتفاده نمی شــود. اّمــا اینکــه در میــان شــش ضریــح منصــوب بــر مرقد مطهــر امــام رضا
یــک ضریــح بــه ایــن گونــه ســاخته شــده، بیشــتر متقاعــد می شــویم کــه ضریــح نگین نشــان 
بــرای مکانــی غیــر از مضجــع شــریف رضــوی ســاخته شــده اســت و نــادر بــا ســفارش ســاخت 
ــان بکشــد. در  ــردم جه ــه ُرخ م ــش را ب ــته شــکوه و عظمت ــش، قصــد داش ــش از مرگ آن پی
مــورد زمــان و ســال دقیــق ســاخت ضریــح نگین نشــان، نمی تــوان اظهــار نظــر قطعــی کــرد 
ــل  ــّد فاص ــد در ح ــازه بای ــن س ــد ای ــان می ده ــت آمده نش ــتندات به دس ــدارک و مس ــا م اّم
ســال های 1153 تــا 1160ق یعنــی در بــازۀ زمانــی ارائــۀ گــزارش عبدالکریــم کشــمیری )ســال 

1153ق( تــا زمــان فــوت نادرشــاه )ســال1160ق( ســاخته شــده باشــد. 

     بــا آنکــه تناقض هــای موجــود در متــن کتیبــۀ منصــوب بــر ضریــح اختالف هــای متــن 
کتیبــه بــا  اطالعــات منابــع آرشــیوی و تضــاد ایــن دو، بــا نقــل قول هــا و روایت هــای منابــع 
ــح  ــن ضری ــخ وقــف ای تاریخــی، پیچیدگی هــای بســیاری را در مســیر شــناخت واقــف و تاری
به وجــود آورده اســت، در نهایــت ایــن فــرض صائب تــر به نظــر می رســد کــه شــاهرخ افشــار، 
بانــی وقــف و نصــب ایــن ضریــح بــر مدفــن امــام رضــا g بــوده اســت و پــس از رســیدن 
ــه انتقــال، وقــف و نصــب آن  ــدام ب ــا 1163ق( اق ــدرت در دور اّول حکومتــش )1161 ت ــه ق ب
ــتن  ــل داش ــت و ســالمت آن )به دلی ــم امنی ــا ه ــرده اســت ت ــر رضــوی ک ــر مضجــع مطه ب
ــرای خــودش و نادرشــاه کســب  ــرو و وجــه ای ب ســنگ های قیمتــی( تأمیــن گــردد و هــم آب
کنــد کــه هدیــه ای چنیــن ارزشــمند را بــه مرقــد پیشــوای هشــتم شــیعیان، تقدیــم کرده انــد.

ــا ســال1379ش، به مــدت  ــان نصــب ت ــۀ وقــف از زم ــح به دلیــل داشــتن کتیب ــن ضری    ای
حداکثــر 267 یــا حداقــل 261 ســال در کنــار مضجــع شــریف امــام رضــا g قــرار داشــته 
اســت. در ســال 1379 به دلیــل مشــکالت فنــی کــه در نصــب آخریــن ضریــح رضــوی به وجــود 
می آیــد و وجــود ایــن ضریــح عاملــی مّهــم در عــدم نصــب مناســب و مستحکم ســازی ضریــح 
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ــه قســمت  ــن( اســت، به طــور کامــل از جایــش برداشــته و ب ــح ســیمین و زری ــد )ضری جدی
تحتانــی حــرم و محــل ســرداب مطهــر امــام رضــا g منتقــل می شــود. 

ــی و  ــع کاری، خطاط ــری، ترصی ــون زرگ ــی چ ــای مختلف ــح هنره ــن ضری ــاخت ای    در س
ــع در آن  ــر ترصی ــرد هن ــاخص آن، کارب ــارز و ش ــه ب ــا وج ــت؛ اّم ــه اس ــه کار رفت ــی ب قلم زن
ــواع  ــان ان ــی در می ــرد و مثال زدن ــه ای منحصربه ف ــه نمون ــر ب ــن اث اســت کــه ســبب شــده ای
ضریــح تبدیــل شــود. جنــس ایــن ضریــح از فــوالد و دارای شــبکه های مرّصعــی اســت کــه در 
آن هــا3260 قّبــه )گــوی ضریــح( وجــود دارد و بــر هریــک از ایــن قّبه هــا نگین هایــی از یاقــوت 
و زمــّرد نصــب اســت. به جــز ایــن، در چهارگوشــۀ ایــن ضریــح قّبه هایــی وجــود داشــته کــه در 
ســال1162ق بــر آن نصــب شــده اســت و هم اکنــون اطالعــی از آن هــا در اختیــار نیســت. نکتۀ 
ــودن  ــر مرّصع ب ــح به صراحــت ب ــر ضری ــۀ منصــوب ب ــه کتیب ــه دیگــر آن اســت ک ــل توّج قاب
ایــن قّبه هــا تأکیــد دارد، اّمــا اســناد بــا وجــود آنکــه اطالعــات دقیقــی از اجــزا و بخش هــای 
مختلــف ایــن چهــار قّبــه، وزن، جنــس و ویژگــی آن هــا ارائــه می دهنــد از مرّصع بــودن آن هــا 

ــد.  ــت نمی دهن ــی به دس گزارش
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