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چکیده
ضریــح نگیننشــان ،یکــی از چنــد ضریــح نصبشــده بــر مرقــد مطهــر رضــوی اســت کــه تاریــخ
ســاخت آن بــه دورۀ افشــاریه میرســد .بــا وجــود قدمــت طوالنــی ،تاکنــون دربــارۀ این ضریــح ،پژوهش
مســتقل و دقیقــی مبتنــی بــر مســتندات علمــی بــه انجــام نرســیده اســت .ایــن پژوهــش میکوشــد با
بهرهگیــری از ظرفیتهــای اطالعاتــی موجــود و اســتفاده از روش توصیفــی ـ تحلیلــی ،ضمــن تشــریح
ویژگیهــای ایــن ضریــح ،بــه ابهامهــا و پرس ـشهای مطــرح در زمینــۀ تاریــخ ســاخت ،تاریــخ وقــف
مرصــع ،پاســخ مســتدل دهــد .یافتههــای ایــن پژوهــش نشــان میدهــد اگرچــه
و بانــی نصــب ضریــح ّ
روایــت منابــع تاریخــی بــر وقــف و نصــب ایــن ضریــح توســط ســیدمیرزا محمــد (شاهســلیمان ثانــی)
تأکیــد دارد؛ بررســی و انطبــاق ایــن روایــات بــا دیگــر منابــع و مســتندات تاریخــی ،بــر ایــن نظــر قـ ّوت
مرصــع در ابتــدا بــرای مقبــرۀ نادرشــاه ســاخته شــده ا ّمــا پــس از فــوت وی در
میبخشــد کــه ضریــح ّ
دورۀ ا ّول حکومــت نــوهاش ،شــاهرخ افشــار (1163-1161ق) بــه حــرم رضــوی منتقــل و توســط وی بر
مضجــع مطهــر رضــوی وقــف و نصــب گردیــده اســت.

کلیدواژهها :ضریح نگیننشان ،مرقد رضوی ،حرم امام رضا  ، gدورۀ افشاریه ،موقوفات.
 .1کارشناس ارشد تاریخjalalian 2015 @gmail.com :
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مقدمه
ضریــح نمــادی مذهبــی ـ هنــری اســت کــه قرنهــای متمــادی بــر مــزارات و مقابــر بــزرگان

دیــن و معاریــف ،خودنمایــی کــرده اســت .دالیــل و انگیزهــای مختلفــی بــرای ســاخت آن

بــوده و هســت ،ا ّمــا تکریــم و پاسداشــت مقــام شــخص بهخاکسپردهشــده ،رعایــت شــأن
ـم ســاخت و نصــب ایــن
و جایــگاه وی و ایجــاد فضــای مطلوبتــر بــرای زیــارت ،ازدالیــل مهـ ّ
ســازه بــوده اســت .تاکنــون انــواع مختلــف ضریــح ســاخته و نصــب شــده اســت .از آن جملــه

ح هــای ســاده ،ضریــح هــای فــوالدی ،ضریحهــای نقــرهای ،ضریحهــای
میتــوان بــه ضریــ 

نگیننشــان و ضریحهــای طــا و نقــره اشــاره کــرد .در طــول زمــان ،در مرقــد مطهــر امــام
مرصــع یــا نگیننشــان
رضــا  gنیــز شــش ضریــح نصــب گردیــده کــه یکــی از آنهــا ،ضریــح ّ
اســت .از نظــر تاریــخ نصــب ،پیــش از ایــن ســازه ،ســه ضریــح دیگــر شــامل ،ضریــح شــاه

اســماعیل ا ّول صفــوی ،ضریــح شاهتهماســب و ضریــح فــوالدی ساختهشــده در دورۀ شــاه
سلطانحســین صفــوی ،نصــب بــوده اســت .ایــن ســازه ،چهارمیــن ضریــح منصــوب بــر مدفــن

امــام رضــا  gبهشــمار میآیــد.

توجــه هــر زائــر در هنــگام حضــور در مــزارات متبرکــه هســتند .افــزون
ضریحهــا کانــون ّ

بــر صبغــۀ مذهبــی و جایــگاه دینــی ،ایــن ســازهها از جملــۀ آثــار تاریخــی بهشــمار میآینــد

کــه بایــد دربــارۀ آن پژوهشهــای دقیــق مبتنــی بــر مســتندات تاریخــی انجــام شــود زیــرا
ـس نصــب هــر ضریــح ،انگیزههــای مختلــف و گاه اتفاقهــای تاریخــی وجــود دارد کــه
در پـ ِ

بایــد جداگانــه بــه آن پرداختــه شــود .افــزون بــر جنبههــای تاریخــی ،هــر ضریــح دارای
ویژگیهایــی اســت کــه در شــناخت هنرهــای دورۀ ســاختش ،بســیار مؤثــر اســت .از ای ـنرو،
ـاص هنــری کــه شــناخت
پرداختــن بــه شــکل ،طــرح ،ابعــاد ،جنــس ،کتیبــه و ویژگیهــای خـ ّ
اهمیــت برخــوردار بــوده و بایــد مــورد
کاملــی از ابعــاد هنــری ایــن ســازهها را بیــان میکنــد ،از ّ
توجــه قــرار گیــرد.
ّ

ح نگیننشــان شــده اســت .نخســت اینکــه
عوامــل مختلفــی ســبب ناشــناختهماندن ضری ـ 

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 ،نوعـاً در زمــان

انجــام تعمیــرات ضــروری داخــل روضــۀ منــوره و یــا نصــب ضریــح و صندوقــی 1جدیــد بــر

مرقــد امــام رضــا  gبــوده اســت کــه در ایــن اوقــات نیز یــا فرصــت چندانــی در اختیــار نبوده
توجــه الزم ،کارشــناس و متخصصــی حضــور نداشــته کــه ســازه را از نزدیــک
یــا بهعلّــت عــدم ّ

بررســی و یــا حداقــل اقــدام بــه تهیــۀ عکسهــای ف ّنــی و مناســب از آن کنــد .از ســوی دیگــر،

باالبــودن ارزش ریالــی و نصــب ســنگهای قیمتــی بــه روی ایــن ضریــح ،مانعــی م ّهــم بــرای
انجــام پژوهشهــای دقیــق بـهروی آن بــوده اســت زیــرا در همهحــال ،متولّیــان امــر بیــش از
هــر چیــز بــر صیانــت و محافظــت آن تأکیــد داشــتهاند .بنابرایــن ،مجمــوع عوامــل فــوق ســبب
توجــه شــود و بــرای پاســخ بــه پرس ـشهای وارد بــر
گردیــده بــه ضریــح نگیننشــان کمتــر ّ
آن از حیــث تاریــخ نصــب ،بانــی ســاخت ،واقــف و ویژگیهــای ظاهــری ،پژوهــش دقیــق و
مؤثــری انجــام نپذیــرد.

هدف پژوهش
هــدف عمــدۀ ایــن پژوهــش آن اســت کــه بــا بهرهگیــری از منابــع تاریخــی و مســتندات

آرشــیوی ،حتیاالمــکان پیشــینۀ دقیــق و کاملــی از ضریــح نگیننشــان در ابعــاد تاریخــی و

ویژگیهــای ظاهــری و هنــری ،ارائــه کنــد.
پرسش های پژوهش

مهمترین پرسشهای مطرح دربارۀ ضریح نگیننشان ،بهشرح زیر است:
ـ ویژگیهــای ظاهــری و هنرهــای بــهکار رفتــه در ایــن ضریــح کــدام اســت و دالیــل

بهکارگیــری ســنگهای قیمتــی در آن ،چــه بــوده اســت؟

 .1صنــدوق :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 نگیننشان به چه زمانی باز میگردد و بانی ساخت آن چه کسی است؟
ـ واقف و نصبکنندۀ ضریح نگیننشان ،چه کسی است؟
مدتزمــان نصــب ایــن ضریــح بــر مرقــد مطهــر امــام رضــا  gچقــدر بــوده و دالیــل
ـ ّ

انتقــال آن بــه بخــش زیریــن حــرم چــه بــوده اســت؟

پیشینۀ پژوهش
بررســیها نشــان میدهــد ضریــح نگیننشــان تاکنــون بهطــور مســتقل مطالعــه و

بررســی نشــده اســت .تنهــا در ســه مقالــه تاحــدودی بــه ایــن موضــوع اشــاره شــده اســت.
مهــران ( )1339در مقالــهای بــا عنــوان «ضریــح جدیــد» ،ضمــن تشــریح ویژگیهــای

ضریــح شــیر و شــکر (ضریــح نصبشــده در دورۀ پهلــوی دوم در ســال  )1338و مراحــل

نصــب آن ،بــه توصیــف ویژگیهــای ضریــح نگیننشــان نیــز پرداختــه اســت .در ایــن
نوشــتار کــه فاقــد تحلیــل خاصــی اســت ،صرفـاً ویژگیهــای ظاهــری ایــن ســازه توصیــف
شــده اســت .قصابیــان ( )1380هــم در مقال ـهای بــا عنــوان «ضریــح مطهــر امــام رضــا

 gو پیشــینۀ آن» بــه بررســی ضریحهــای مختلــف مرقــد امــام رضــا  gاز جملــه
ضریــح نگیننشــان پرداختــه و در ایــن مــورد ســه احتمــال را مطــرح کــرده اســت 1.نقــدی
( )1392نیــز در مقال ـهای بــا عنــوان «بررســی صندوقهــا و ضریحهــای قدیمــی رضــوی»

بــه معرفــی و توصیــف ضریــح نگیننشــان پرداختــه و ضمــن بیــان ویژگیهــای ضریــح
مرصــع ،معتقــد اســت ضریــح نگیننشــان بــا صالحدیــد ســیدمیرزا محمــد (شاهســلیمان
ّ

ثانــی) در ســال 1163ق بــر مرقــد امــام رضــا  gوقــف و نصــب شــده اســت؛ ا ّمــا بــا توجــه

بــه کتیبــۀ منصــوب بــر ضریــح کــه بــا ایــن تاریــخ در تضــاد اســت ،احتمــال داده شــاهرخ
افشــار در زمــان قدرتگیــریاش ،اقــدام بــه تغییــر متــن کتیبــۀ ضریــح یــا نصــب مجــدد

 .1احتمــال ا ّول اینکــه ضریــح مذکــور در ســال1160ق توســط شــاهرخ وقــف ،ا ّمــا در 1163ق نصب شــده اســت .احتمــال دوم ،نصب ضریح
در ســال 1163ق بــوده ،ا ّمــا در دوران د ّوم ســلطنت شــاهرخ نصــب شــده اســت .احتمــال ســوم ،ضریــح در ســال1160ق و تحــت همــان
شــرایط سیاســی و اجتماعــی نصــب شــده کــه بــر ایــن اســاس ،تاریخهــای بعــدی جــای تأمــل دارد .ر.ک :قصابیــان.135-103 :1380،
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال هفتم ،شماره  ،28زمستان 1398
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آن کــرده اســت .امــا آنچــه ایــن نوشــتار را از پژوهشهــای پیشــین آن متمایــز میکنــد،

پرداختــن همهجانبــه بــه یکــی از ضریحهــای کهــن مرقــد امــام رضــا  gو بررســی و
تحلیــل ابعــاد گوناگــون آن اعــم از ویژگیهــای ظاهــری ،ویژگیهــای هنــری و پیشــینۀ
تاریخــی اســت کــه بــا بهرهگیــری از منابــع مختلــف تحقیــق اعــم از مکتــوب ،تصویــری و

در رأس آن منابــع آرشــیوی انجــام گرفتــه و بــرای اولینبــار در ایــن پژوهــش بــه آنهــا

اســتناد شــده اســت.
روش پژوهش

در پژوهــش حاضــر بــا اســتفاده از روش توصیفــی ـ تحلیلــی و تکیــه بــر منابــع تاریخــی

کتابخانــهای و اســناد و منابــع آرشــیویِ مکتــوب و تصویــری ،تــاش شــده اســتداللها و
تحلیلهــای جدیــدی در پاســخ بــه پرس ـشهای مطــرح دربــارۀ ایــن ضریــح ارائــه گــردد.

مرصــع (اعــم
بیــان پیشــینۀ مختصــر از ضریحهــای قبــل ،ویژگیهــای ظاهــری ضریــح ّ
قبههــای چهارگوشــه) ،انــواع هنرهــای بــهکار رفتــه ،تاریــخ
از جنــس ،نــوع ســنگها و ّ
ـی ایــن مقالــه را
وقــف ،شــناخت واقــف و ّ
مدتزمــان نصــب ضریــح مذکــور ،بخشهــای اصلـ ِ

تشــکیل میدهــد.

 .1پیشینۀ ضریح های مرقد امام رضا  ،gپیش از نصب ضریح نگیننشان
قبــل از نصــب ضریــح نگیننشــان ،چنــد ضریــح چوبــی و فلــزی در اشــکال و انــواع ســاده و

مجلــل بــر مدفــن امــام رضــا  gنصــب گردیــده کــه از برخــی ،آثــار و بقایایــی برجــای مانــده

و از بعضــی دیگــر ،جــز اشــارههایی کوتــاه در برخــی منابــع مبنــی بــر موجودیــت آنهــا در

دورهای خــاص ،نشــانهای در دســت نیســت .در ادامــه بــرای آشــنایی بــه اختصــار ،توضیحاتــی
ی شــود:
دربــارۀ هــر یــک از ایــن ضریحهــا ارائــه م ـ 

ـ ضریــح شاهاســماعیل ّاول صفــوی :اســناد و مکاتبــات ر ّدوبــدل شــده میــان شاهاســماعیل ا ّول
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صفــوی و شــیبکخان 1نشــان میدهــد کــه شاهاســماعیل ا ّول در زمــان حکومتــش ،اقــدام

بــه ســاخت ضریحــی بــه وزن َ 70مــن کــرده کــه بــا انــواع جواهــرات تزئیــن شــده بــود (نوایی،

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

ـ ضریــح یــا َمحجــر 2طــای شاهتهماســب ّاول صفــوی :وجــود کتیبـهای که تاریــخ 957ق در آن

حــک شــده و در آن بــه نصــب محجــری طالیــی ،توســط شاهتهماســب صفــوی اشارهشــده،

نشــان میدهــد کــه در نیمــۀ د ّوم قــرن دهــم هجــری ،ضریــح دیگــری بــر مرقــد امــام رضــا

 gنصــب گردیــده اســت (جاللــی .)114-112 :1389 ،جنــس ضریــح از فــوالد بــوده (اعتماد
الســلطنه ،1362،ج )413 :2و پایههــا و اســکلت آن از چــوب و اجــزای تشــکیلدهندۀ
شــبکههای آن ،از میلههــای آهنــی بــوده کــه روی قســمتی از آنهــا را بــا ورقههایــی از

نقــره پوشــانده بودنــد (مؤتمــن )61 :1355،در حــال حاضــر از ایــن ضریــح ،چنــد کتیبۀ طالیی
مشــبک باقــی مانــده کــه طبــق شــواهد ،بــر پیشــانی ایــن ضریــح ،نصــب بــوده اســت
و
ّ
(اعتمادالســلطنه ،1362،ج .)414-413 :2ضریــح شاهتهماســب تــا ســال1311ش ،بــر مرقــد
امــام  gنصــب بــود؛ ا ّمــا در ایــن ســال ،بهع ّلــت فرســودگی ،همــراه بــا صنــدوق شاهعباســی،

از جایــش برداشــته میشــود ( مؤتمــن.)63-59 :1355 ،

ـ ضریــح فــوالدی دورۀ شــاه سلطانحســین صفــوی :نداشــتن کتیبــۀ بانــی یــا واقــف و نیــز

ذکرنشــدن تاریــخ ســاخت در ایــن ضریــح ،دستبهدســت هــم داده و ســبب شــده قدمــت

آن تاکنــون نامعلــوم و مغشــوش بمانــد .در ایــن میــان ،از ســالهای  1111ـ 1115ق،
همزمــان بــا دورۀ شــاه سلطانحســین صفــوی (حــک 1105ـ 1135ق) ،تعــدادی ســند در
دســت اســت کــه در آنهــا بهصراحــت بــه ســاخت ضریــح در ایــن زمــان اشــاره شــده اســت

(ســازمان کتابخانههــا ،موزههــا و مرکــز اســناد آســتان قــدس رضــوی ،ســند ش 2 ،33287
و 28-27؛ ســند ش  5-4 ،33359و 8؛ ســند ش  .)9 ،34347ضریــح فــوالدی ،دارای چهــار
متــر و  38ســانتی متــر طــول ،دو متــر و  92ســانتی متــر عــرض و  2متــر ارتفــاع اســت

 .1شــیبک خــان اوزبــک پســر بــوداق خــان ،پســر ابوالخیــر خــان از اعقــاب جوچــی ،پســر چنگیــز اســت .وی کــه در تاریــخ بــه
محمــد شــاه بخــت خــان شــهرت دارد .در ســال 916ق بــه دســت شــاه اســماعیل بــه قتــل رســید ر.ک:
محمــد شــیبانی و ّ
اســامی ّ
نوایــی 74 :1347 ،ـ .78
َ .2محجر :نردهای 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 )16-9 :1392،و مجموعـاً در طــول ،دارای پنــج پنجــره و در عــرض ،دارای ســه پنجــره

ـع جواهرنشــانی بــوده کــه فتحعلیشــاه
اســت (مؤتمــن .)68:1355،ایــن ضریــح دارای د ِر ُم َر ّصـ ِ
قاجــار آن را اهــدا کــرده بــود (م ّ
الهاشــم خراســانی1382،ق .)627:ضریــح فــوالدی تــا ســال
1338ش بــر مرقــد امــام نصــب بــود تــا اینکــه در ایــن ســال و همزمــان بــا نصــب ضریــح
دیگــری معــروف بــه «شــیر و شــکر» ،کامـ ً
ا از جایــش برداشــته و بــه خزانــه منتقــل میشــود
(مؤتمــن.) 61:1355 ،

 .2ویژگیهای ظاهری ضریح نگیننشان
مرصــع ،ضریحــی اســت بــا ویژگیهــای خــاص و منحصربهفــرد کــه در کمتــر
ضریــح ّ

ضریحــی مشــاهده میشــود .قدمــت طوالنــی ،شــکل و نــوع تزئینــات بـهکار رفتــه وکاربــرد

مرصعــش ،ســبب میشــود ایــن
قبههــای ّ
جواهــرات و ســنگهای قیمتــی در روی بدنــه و ّ

اهمیــت تاریخــی و هــم برخــوردار از ارزش هنــری و ریالــی بســیار باالیــی
ســازه ،هــم دارای ّ

باشــد .در ادامــه بهترتیــب درخصــوص جنــس بدنــۀ ضریــح (اســکلت ضریــح) ،ســنگهای

مرصــع منصــوب در چهارگوشــه و
قبههــای ّ
قیمتــی نصبشــده در روی گویهــای آنّ ،
کتیبــۀ ضریــح ،توضیحاتــی داده میشــود.

ـ جنــس :ضریــح نگیننشــان ،از فــوالد (بهبهانــی222 :1370،؛ فیــض قمــی303 :1324 ،؛

مشــبک آن،
مشــبک اســت .جــدارۀ
اعتمادالســلطنه،1362،ج )413 :2و دارای جدارههــای
ّ
ّ
ّ
مســطح و بــدون برآمدگــی اســت و در روی هــر گــوی آن چهــار
گویماننــد و روی آن

ـرد بـهکار رفتــه اســت (فیــض قمــی .)303 :1324،در طــول از چهــار
دانــه یاقــوت و یــک زمـ ّ
دهانهونیــم و در عــرض از سـ ه دهانهونیــم ،شــبکۀ فــوالدی برخــوردار اســت( 1مهــران:1339،
( )19-3تصویــر)1

 .1بر خالف نظر مهران ،بررسی تصاویر موجود نشان می دهد این ضریح در عرض از سه دهانه ،برخوردار است.
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مرصع یا نگیننشان
تصویر .1ضریح ّ

(دریافتی از مؤسسۀ آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی)

ـ ســنگهای قیمتــی روی بدنــۀ ضریــح :اعتمادالســلطنه مینویســد در روی هــر گــوی

ـرد نصــب اســت و دانههــا در ورق طــای
ایــن ضریــح چهــار دانــه یاقــوت و یــک دانــه زمـ ّ
ضخیمــی نصــب شــدهاند ،مثــل نگی ـندان انگشــتر و آنهــا را روی فــوالد ضریــح نصــب

کردهانــد؛ بهطــوری کــه از دور ،طــا نمایــان اســت (اعتمادالســلطنه ،1362،ج.)413 :2

عبــاس فیــض دربــارۀ تعــداد ایــن ســنگها نوشــته اســت :در ایــن ضریــح بیــش از 2000

ـرد نصــب
گــوی وجــود دارد .چنانچــه در هــر گــوی چهــار دانــه یاقــوت و یــک دانــه زمـ ّ
ـرد در آن کار شــده اســت (.فیــض قمــی:1324،
باشــد ،بیــش از  8000یاقــوت و  2000زمـ ّ

محمــد مهــران کــه در زمــان نصــب ضریــح شــیر و شــکر در ســال 1338ش
 .)303ا ّمــا ّ

قبــه یــا گــوی در ضریــح نگیننشــان
حضــور داشــته ،نوشــته اســت کــه حــدود ّ 3260
زمــرد نصــب اســت و بهنظــر میرســد
وجــود دارد و بــر هــر یــک ،نگینهــای یاقــوت و
ّ
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ـرد بــر آن نصــب شــده کــه بهمــرور زمــان ،قســمتی از
حــدود 13هــزار یاقــوت و  3200زمـ ّ

نگینهــا ریختــه و از بیــن رفتــه اســت .او تأکیــد میکنــد تعــداد نگینهــای ایــن ضریــح
شــمرده نشــده و ایــن موضــوع در گــزارش ســال1311ش محمدولــی اســدی نیــز آمــده

اســت( .مهــران.)19-3 :1339،

در ایــن میــان ،برخــی معتقدنــد ایــن نگینهــا از اصــل نگینهــای مهمــی نبــوده و

از اصــل ،ســنگ بــدل بــوده اســت (مؤتمــن .)61 :1355 ،بهنظــر میرســد ایــن ادعــا

صحیــح نباشــد ،زیــرا بعیــد اســت در ســاخت ضریحــی کــه متعلــق بــه مقبــرۀ نــادر

بــوده ،ســنگهای بــدل کار شــده باشــد 1.البتــه ،ایــن احتمــال وجــود دارد کــه ســنگها

از نــوع بســیار مرغــوب نبودهانــد یــا بهمــرور زمــان کــه برخــی از آنهــا ریختــه ،در
جایگزینکــردن و مر ّمــت از ســنگهای بــدل اســتفاده کــرده باشــند؛ ا ّمــا اینکــه از ابتــدا،
تمامــی ســنگها را بــدل کار کــرده باشــند ،دور از ذهــن اســت .جداشــدن و افتــادن

نگینهــا نیــز اتفاقــی بــوده کــه از همــان دورۀ قاجــار پیــش میآمــده اســت .در ســندی از
ســال 1238ق ،بــه جــدا شــدن دو قطعــۀ یاقــوت از ایــن ضریــح اشــاره شــده اســت (ســند
ش  ( 2)140 ،28961تصویــر)2

بــا وجــود اینکــه در طــول زمــان ،دیگــر ضریحهــای حــرم رضــوی مــورد دســتبرد و

چپــاول فرصتطلبــان قــرار گرفتــه اســت ،منابــع از دســتدرازی و چپــاول جواهــرات
مرصــع از ایــن
ایــن ضریــح گزارشــی ارائــه نکردهانــد و ایــن بــه آن معناســت کــه ضریــح ّ
طریــق ،صدمــه و آســیبی ندیــده اســت.

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

ّ
مرصعــی
قبههایــی ّ
ـ قب ههــای چهارگوشــۀ ضریــح :کتیبــۀ بــاالی د ِر ضریــح نشــان میدهــد ّ

در چهارگوشــۀ ضریــح نصــب بــوده اســت .افــزون بــر ایــن ،در ســندی از ســال1162ق بهصورت

قبههــا پرداختــه شــده و آمــده اســت:
مشــروح بــه بیــان ویژگیهــا ،اجــزا و نحــوۀ نصــب ایــن ّ
«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 اطــاع خالصــۀ الســادات
محمــد ابراهیــم متولــی از بابــت تحویــات عالیجــاه مقــرب الخاقــان علیقلــی خان
العظــام میــرزا ّ

جواهــر کــه حســب االمــر االقــدس مقــرر گردیــده بــود کــه ســاخته شــود بنحــو مقــرر بــه
2
اتمــام رســید و تحویــل تحویلــدار ســرکار مذکــور شــد .»...طبــق ایــن ســندَ ،کعــبُ 1،صراحی،

قبــۀ ضریــح ،در مجمــوع  32قطعــه بــوده و طــای ب ـهکار رفتــه در آن
پایــۀ طــا و چهــار ّ
معــادل  1218مثقــال وزن داشــته اســت.

 .1کعــب :هــر جســمی کــه دارای شــش ســطح باشــد .آن قســمت در کاســه و امثــال آن کــه اگــر بــر روی زمیــن گذارنــد ،روی
زمیــن قــرار میگیــرد ر.ک :لغتنامــۀ دهخــدا ،ذیــل واژۀ کعــب.
ُ .2صراحــی :قســمی از ظــروف شیشــه یــا بلــور بــا شــکمی نــه بــزرگ و نــه کوچــک و گلوگاهــی تنــگ و دراز کــه در آن شــراب یــا
ُم َســکری دیگــر ریزنــد و در مجلســی آورنــد و از آن در پیالــه و جــام و قــدح ریزنــد ر.ک :لغتنامــۀ دهخــدا ،ذیــل واژۀ صراحــی.
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مرصــع و بــاالی ُصراحــی بــهکار میرفتــه ،داخلــش از چــوب و
قبــه ّ
ـ کعــب بــرای زیــر ّ

رویــهاش از طــا بــوده و از  24قطعــه تشــکیل میشــده اســت.

ـ ُصراحــی بــرای زیرکعــب بـهکار میرفتــه ،اصــل آن از چــوب و رویـهاش از طــا بــوده ،چهــار

قطعــه و وزنــی معــادل  652مثقال داشــته اســت.

قبههــای طــا بــه کار میرفتــه کــه آن نیــز اصلــش از چــوب و روی ـهاش از
ـ پایــه جهــت ّ

طــا بــوده اســت .از چهــار قطعــه تشــکیل میشــده و  280مثقال وزن داشــته اســت (ســندش

( )1 ،35778تصویــر.)3

قبه هایی برای چهارگوشۀ ضریح نگیننشان در سال 1162ق
تصویر  .3ساخت ّ
(دریافتی از مدیریت اسناد و مطبوعات ،سند شماره )35778
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مهــران در مقال ـهاش مینویســد :گــزارش محمدولــی اســدی در ســال 1311ش از وجــود

قبههــا چــه شــده
قبههــای چهارگوشــۀ ضریــح خبــری نمیدهــد ،بنابرایــن معلــوم نیســت ّ
ّ
1
ً
اســت (مهــران .)19-3 :1339 ،ا ّمــا در بررس ـیای کــه اخیــرا انجــام شــده ،خبــری از ایــن
قبــۀ طــا در دورۀ قاجــار بهدســت آمــده اســت .نام ـهای از ســیدجواد ظهیراالســام،
چهــار ّ
متولــی آســتان قــدس بــه خازنالتولیــه و تحویلــدار آســتانه در ســال 1335ق ،مبنــی بــر

قبــۀ مذکــور کــه در خزانــه بیمصــرف مانــد ه بــرای نصــب در سرســتون در
اینکــه چهــار ّ
بســت باالخیابــان (خیابــان شــیرازی کنونــی) ،تحویــل میــرزا علــی نقــی ،ناظــم تعمیــرات

شــود (ســندش  )1 ،105000کــه از انجــام یــا عــدم اقــدام در ایــن زمینــه ،اطالعی در دســت

نیســت.

ـ کتیبــۀ ضریــح ّ
مرصــع :در بــاالی د ِر ورودی دو لَــت ایــن ضریــح دو ســطر بــه خــط

نســتعلیق چهــار دانــگ بهصــورت طالکــوب بهشــرح زیــر نوشــته شــده اســت« :نیازمنــد
رحمــت ایــزد مســتعان و تــراب اقــدام زوار ایــن آســتان مالئــک پاســبان ســلطان نــادر
شــاهرخ شــاه الحســینی الموســوی الصفــوی بهادرخــان بــه وقــف و نصــب ایــن ضریــح و

مرصــع چهارگوشــه ضریــح مقــدس مبــارک موفــق گردیــد ســنه ( »1160احتشــام
قبههــای ّ
ّ

کاویانیــان40 :1355،؛ مؤتمــن61 :1355 ،؛ مــا هاشــم خراســانی 1382 ،ق .)626 :در ایــن
کتیبــه ،در طــرف راســت و بــاالی ســطور عبــارت «یــا قاضیالحاجــات» و در زیــر آن عبــارت

«یــا مفتــح االبــواب» نوشــته شــده اســت .همچنیــن در طــرف چــپ در قســمت بــاالی آن
واژۀ « َک َتبــه» 2و در همــان ســمت در قســمت پاییــن ،نــام «محمــد رضایــی» نقــش بســته
اســت (مهــران( .)19-3 :1339تصویــر.)4

چهارقبــۀ مرصــع فعـ ً
ا وجــود نــدارد و معلــوم نیســت کــه در چــه دوره ای از میــان رفتــه اســت
 .1مؤتمــن نیــز در کتابــش مــی نویســد،
ّ
ر.ک :مؤتمــن.61 :1355 ،
محمد مهران این واژه را کتیبه نوشته است .در مراجعه به تصویر موجود از این کتیبه ،مشخص گردید که واژۀ صحیحَ ،کتبه است.
ّ .2
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال هفتم ،شماره  ،28زمستان 1398

ضریح نگین نشان مرقد امام رضا  gموقوفهای از دورۀ افشاریه (جاللیان)

89

تصویر  .4نمایی از در ورودی دو لَت ضریح نگیننشان و کتیبۀ منصوب بر باالی آن
(دریافتی از مؤسسه آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی)

تعمــق در مضمــون کتیبــۀ ضریــح
ـ تناقضهــا و ابهامهــای موجــود در متــن کتیبــۀ ضریــحّ :

نگیننشــان ،حــاوی نــکات م ّهمــی اســت .مطلــب ا ّول 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 میشــد .اعتمادالســلطنه کــه ا ّول بــار متــن کتیبــه را آورده ،ایــن
متوجــه شــده اســت .بنابرایــن ،جهــت فهــم راحتتــر متــن کتیبــه و ّ
حل مشــکل در
تناقــض را
ّ

کتابــش ،واژۀ ســبط را داخــل پرانتــز بـهکار بــرده اســت.

1

ســال1160ق و عبــارت «ســلطان نــادر» در متــن کتیبــه ،ایــن گمــان را ایجــاد میکنــد کــه
« .1نیازمنــد رحمــت ایــزد مســتعان و تــراب اقــدام زوار ایــن آســتان مالیــک پاســبان (ســبط) ســلطان نــادر شــاهرخ شــاه الحســینی»...
ر.ک :اعتمادالســلطنه،1362 ،ج.413 :2
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قبههــای چهارگوشــۀ آن اســت؛ ا ّمــا نــگارش نــام شــاهرخ
نادرشــاه افشــار ،واقــف ضریــح و ّ
شــاه الحســینی الصفــوی در کنــار نــام او ،پذیــرش ایــن موضــوع را بــا تردیــد مواجــه کــرده و

ایــن پرســش را ایجــاد میکنــد کــه چــرا بــا وجــود شــخصی چــون نــادر ،نــام نــوهاش در ایــن

کتیبــه ،مطــرح شــده اســت؛ بهخصــوص کــه فعــل بـهکار رفتــه در کتیبــه نیــز مفــرد اســت.

اگــر حــدس دیگــری داشــته باشــیم و بگوییــم ســلطاننادر در معنــی «پادشــاه کمنظیــر» بــوده

کــه بهعنــوان لقبــی بــرای شــاهرخ بـهکار رفتــه و منظــور شــخص نادرشــاه افشــار نبوده اســت؛
تاریــخ کتیبــه کــه ســال1160ق را نشــان میدهــد؛ پذیــرش ایــن حــدس را بــا مشــکل مواجــه

میکنــد زیــرا در ســال 1160ق شــاهرخ نوجوانــی  14ســاله بــوده کــه در زنــدان عادلشــاه
بهســر میبــرده و اساســاً امــکان ،فرصــت و قــدرت الزم بــرای ســاخت و نصــب ضریحــی

تجمــل را بــرای مرقــد امــام رضــا  gنداشــته اســت.
چنیــن پــر ّ

شــوربختانه کتیبــۀ ضریــح نگیننشــان بهجــای آنکــه ماننــد بســیاری از کتیبههــای منصــوب

بــر اشــیای تاریخــی ،یــک منبــع مســتند و راهگشــا در شــناخت تاریــخ ســاخت و ســازنده

شــیء باشــد ،ایجادکننــدۀ پرسـشها و ابهامهــای بســیاری اســت .بنابرایــن ،بایــد بــرای درک

واقعیــت مســئله از دیگــر منابــع بهــره گرفــت.

ـ ناهمخوانــی متــن کتیبــه بــا اطالعــات ســند  :35778فحــوای ســند  35778بهصراحــت

قبههــای چهارگوشــۀ ضریــح در ســال1162ق
بــه ایــن موضــوع اشــاره دارد کــه کار ســاخت ّ
قبههــا بــه تحویلــدار آســتان قــدس تحویــل شــده اســت.
بــه اتمــام رســیده و در ایــن تاریــخّ ،

قبههــا را مربــوط بــه
ایــن مطلــب بــا تاریــخ منــدرج در روی کتیبــۀ ضریــح کــه وقــف و نصــب ّ
ســال 1160ق میدانــد ،در تناقــض اســت .از آنجاکــه بــرای پژوهشــگران ،هــم کتیبــۀ موجــود
در روی ضریــح و هــم ســند باقیمانــده از ســال1162ق بــه یــک انــدازه م ّهــم اســت ،بایــد دیــد

چــرا ایــن اختــاف زمانــی و محتوایــی وجــود دارد کــه در ادامــۀ مقالــه ،ســعی میشــود بــه
ایــن پرســش ،پاســخ مســتدل داده شــود.
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 .3هنرهای به کار رفته در ساخت ضریح نگیننشان
ضریــح مجموعـهای اســت متجانــس از شــاخههای مختلــف هنــری کــه بــا یکدیگــر ترکیبــی

ح نگیننشــان ،بــا آنکــه
مــوزون و هماهنــگ یافتهانــد (دانــش .)334 :1368 ،در ســاخت ضریـ 

هنرهــای گوناگونــی همچــون زرگــری ،ترصیـعکاری ،خطاطــی و قلمزنــی بــه کار رفتــه اســت؛
بهعلّــت نبــود امــکان دسترســی و مشــاهدۀ مســتقیم ســازه ،امــکان توصیــف و تشــریح دقیــق
آن فراهــم نیســت .بنابرایــن ،تنهــا بــا اســتفاده از توصیفهــای مختصــر برخــی منابــع و انــدک
تصاویــر موجــود ،میتــوان دربــارۀ شــیوههای هنــری بهکاررفتــه در آن ،توضیحاتــی ارائــه

کر د :

ـ زرگــری :در ضریحســازی کار بــا طــا و شــکلدادن بــه آن بــه هنرمنــد زرگــر مربــوط

میشــود؛ چــون وی کارهــای عمــدۀ ســاخت همچــون ســاخت قابهــای گــوی و ماســوره را

برعهــده دارد و در کار نصــب نیــز جورکننــدۀ قطعــات بــه یکدیگر اســت (دانــش.)334 :1368 ،
مرصــع نشــان میدهــد هنرمنــد زرگــر در ســاخت
نگاهــی بــه عکسهــای موجــود از ضریــح ّ
گویهــا بــا ایجــاد ســطحی بــدون برآمدگــی و مربعشــکل و قــراردادن ورقــۀ ضخیمــی از طــا
بــه روی آن و نیــز طراحــی اشــکالی برگماننــد در اضــاع و بخشــی دایــرهای در وســط مربــع،
میــدان را بــرای اجــرای هنــر ترصیـعکاری در روی گویهــای ایــن ضریــح ،فراهــم آورده اســت.
ـ ترصیــع و ّ
مرصـعکاری :ترصیــع بهمعنــای نشــاندن جواهــر و قــراردادن شــیئی در شــیئی

دیگــر از دو جنــس متفــاوت اســت .ایــن شــاخه از هنــر کــه در پیکــرۀ ضریحهــای قدیمــی

بیشــتر خودنمایــی میکنــد ،در ضریــح نگیننشــان رضــوی بهخوبــی قابــل مشــاهده اســت.
مرصــعکاری ایــن ضریــح ایــن گونــه بــوده اســت کــه فلــز
بهنظــر میرســد ســبک کار در ّ

پایــۀ کار کــه از طــا بــوده توســط ابزارهــای خاصــی گــود شــده ،ســپس بــه کمــک قلمهــای
مخصــوص و بهســبک انگشترســازان ،نگیــن در آن قــرارداده شــده اســت (همــان.)301 :1368 ،
(تصویــر)5
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تصویر  .5نمایی از جواهرات و سنگهای قیمتی منصوب بر شبکههای ضریح نگیننشان
(دریافتی از مؤسسه آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی)

ّ
ـ خطاطــی :وجــود کتیبــه در ضریحهــا ایــن ضــرورت را ایجــاد میکنــد تــا هنرمنــدان

خطــاط ،خطوطــی را بهســبک کتیبهنویســی طراحــی کننــد و در اختیــار اســتادان قلـمزن قرار

توجــه بــه
دهنــد .تنهــا کتیبــۀ موجــود بــر روی ضریــح نگیننشــان ،کتیبـهای اســت کــه بــا ّ
ابعــاد در دو لَــت ورودی ضریــح در دو ســطر ،بــاالی در بــه خــط نســتعلیق چهاردانــگ ،توســط
فــردی بهنــام محمــد رضایــی نوشــته شــده اســت.

ـ قلــم زنــی :یــک کتیبــه پــس از نــگارش ،بــرای رفتــن بــه مرحلــه قلمزنــی ،یــا بــه روی

شــی ِء واســطه یــا بهطــور مســتقیم بــه روی فلــز بــا قلــم حــک میشــود .هنــر قلمزنــی در

ـبککاری انجام میشــود.
ضریحســازی به ســه شــیوۀ برجســتهکاری ،نیمهبرجســتهکاری و مشـ ّ

روش نیمهبرجســتهکاری در کتیبههــای ضریــح و نقــوش ســادۀ قابهــا و زهوارهــا ،بــهکار
مــیرود (دانــش .)338-335 :1368 ،بهنظــر میرســد در کتیبــۀ ضریــح نگیننشــان نیــز از
روش نیمهبرجســتهکاری اســتفاده شــده اســت کــه در انجامــش نیــازی بــه برجســتهکردن کار

از پشــت ،وجــود نــدارد( .تصویــر)6
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قبههای چهارگوشۀ آن ،مربوط به سال 1160ق
تصویر  .6کتیبۀ وقف و نصب ضریح نگیننشان و ّ
( دریافتی از مؤسسۀ آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی)

 .4تاریخ نصب و واقف ضریح نگیننشان
اختالفنظــر بیــن منابــع تاریخــی در بیــان تاریــخ وقــف و واقــف ضریــح ،تشــخیص قدمــت

ضریــح نگیننشــان را بــا مشــکل مواجــه کــرده اســت .بــر ایــن اســاس ،الزم اســت ضمــن
بررســی اخبــار و اقــوال موجــود ،اتفاقهــای ایــن محــدودۀ زمانــی ( 1160تا 1163ق) و بخشــی

از زندگــی کســانی کــه در ایــن مقولــه بهعنــوان عوامــل دخیــل مطــرح هســتند ،بررســی شــود.
در ابتــدا ،روایــت دو منبــع تاریخــی دورۀ افشــاریه نقــل میگــردد:

ـ روایــت دو منبــع تاریخــی دورۀ افشــاریه از تاریــخ وقــف و واقــف ضریــح نگیننشــان :دو

کتــاب «زبــور آل داود» و «مجمعالتواریــخ» آثــاری متعلــق بــه قــرن  12هجــری هســتند کــه

بهترتیــب توســط ســلطان هاشــم میــرزا مرعشــی و میــرزا محمــد خلیــل مرعشــی صفــوی،
بهرشــتۀ تحریــر درآمدهانــد .در کتــاب «زبــور آل داود» آمــده اســت :ضریــح م ّکللــی کــه

نــادر بهجهــت قبــر خــود ترتیــب داده بــود ،در زمــان ســلطنت علیشــاه 1بــه صالحدیــد
و اظهــار و خواهــش ســیدمیرزا محمــد ،وقــف مرقــد مطهــر و من ـ ّور آن حضــرت شــد؛ ا ّمــا

نصــب نشــد تــا آنکــه در روز پنجــم صفــر 1163ق ،وقــف و بــه نصــب آن آن امــر شــد.
 .1تاریخ فوت علیشاه 1161ق است ر.ک :استرآبادی.431 :1360 ،
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ـی نصــب آن مینویســد« :در َدم اســتادان چابکدســت
ســلطان هاش ـممیرزا دربــارۀ چگونگـ ِ
حاضــر شــدند .ضریــح نــادری را قــدری کوچــک نمــوده در جــوف 1ضریــح ا ّول قدیــم کــه
آهــن جوهــردار اســت جــا داده ضریــح طــای ن ـ ّواب علّییــن آشــنایان شــاه طهماســب ا ّول
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 .)114 :1379 ،همیــن موضــوع
در کتــاب «مجمعالتواریــخ» نیــز بیــان شــده و میــرزا خلیــل مرعشــی ،نــوادۀ شــاه ســلیمان
ثانــی ،آورده اســت ...« :ضریــح مکلّــل بهجواهــر کــه نادرشــاه بهجهــت مقبــرۀ خــود ترتیــب

داده بــود و زیــاده از س ـیهزار تومــان ارزش داشــت و فیالواقــع نــزد عقــا نصــب او در آن
روضــۀ مقدســه مناســب مینمــود ،همــان روز نیــاز درگاه مالئکســپاه حضــرت امــام االنــس
و الجــن نمودنــد( »...مرعشــی صفــوی .)119 :1328 ،طبــق ایــن روایتهــا بایــد تاریــخ

محمــد دانســت؛ ا ّمــا همانگونــه کــه اشــاره
نصــب ضریــح را 1163ق و واقــف را ســیدمیرزا ّ

شــد ،متــن کتیبــۀ منصــوب در روی ضریــح ،تاریــخ 1160ق را نشــان میدهــد کــه حکایــت
از ســاخت و نصــب ضریــح در سهســال قبــل دارد.

عوامــل مطــرح در وقــف و نصــب ضریــح نگیننشــان :در راســتای رمزگشــایی از تاریــخ

مرصــع ،بایــد بُرشــی از زندگــی کســانی کــه در ایــن امــر بهعنــوان
نصــب و واقــف ضریــح ّ
افــراد دخیــل و مؤثــر معرفــی شــدهاند ،روایــت شــود .ایــن افــراد بهترتیــب عبارتنــد از:

محمــد (شاهســلیمان ثانــی).
نادرشــاه افشــار ،شــاهرخ افشــار و ســیدمیرزا ّ

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 میکنــد .از آن جملــه ،قفلــی م ّکلــل بــه

جواهــر اســت کــه بــر ضریــح مطهــر نصــب میگــردد .آوردهانــد کــه او در هنــگام مشــاهدۀ
ـم گــو ِر تیمــور کــه ســپاهیانش از بخــارا بــه مشــهد آورده بودنــد ،میگویــد ...« :او
ســنگ یشـ ِ
مرصــع میســازیم( ». ...مــروی،
ســنگ قبــر خــود را از یشــم نمــوده ،مــا ضریحــی از زر سـ ِ
ـرخ ّ

.)826 :1364

 .1جوف :دررن هر چیزی ر.ک :لغت نامۀ دهخدا ،ذیل واژه جوف.
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در همیــن تاریــخ (1153ق) شــخصی بهنــام عبدالکریــم از اهالــی هنــد ،همــراه نــادر

بــه مشــهد میآیــد .وی در کتابــش کــه بــه شــرح احــوال نــادر پرداختــه ،توضیحاتــی

دربــارۀ ضریحهــای رضــوی ارائــه و از وجــود ســه ضریــح بــر مرقــد امــام رضــا  gخبــر
مــی دهــد؛ ضریحــی از فــوالد جوهــری ،ضریحــی از طــای بیغــش و ضریحــی از چــوب

صنــدل (کشــمیری1980 ،م .)98 :هیچکــدام از ایــن توصیفهــا بــا ویژگیهــای ضریــح

مرصــع در ایــن
نگیننشــان همخوانــی نــدارد و میتوانــد حاکــی از عــدم نصــب ضریــح ّ
زمــان باشــد .نــادر در1160ق بهدســت ســردارانش در فتحآبــاد در نزدیکــی قوچــان بــه
قتــل میرســد (اســترآبادی )425 :1360 ،و منابــع ،خبــری از نصــب ضریحــی توســط وی
بــر مرقــد امــام رضــا  gبــه دســت نمیدهنــد.

بــا اینحــال ،ســالها بعــد و پیــش از شــکلگیری سلســله قاجــار (ســال 1783م/

ـیاح انگلیســی بهنــام فورشــایر کــه بــه مشــهد آمــده ،اشــاره میکنــد کــه
1204ق) یــک سـ ّ
نــادر ضریحــی از نقــره بــه دور مرقــد امــام رضــا  gنصــب کــرده اســت (اعتمادالســلطنه،

،1362ج .)301 :2بهجــز ایــن ،جهانگــرد دیگــری بهنــام «فریــزر» نیــز از ضریحــی کــه
از فــوالد منبتشــده و ضخیمکــرده پدیــد آمــده خبــر میدهــد؛ ضریحــی کــه در آن

کتیب ـهای از طــا وجــود داشــته اســت (همــان.)308 :

ـ شــاهرخ افشــار :شــاهرخ ،فرزنــد رضاقلیمیــرزا و نــوۀ نادرشــاه بــود کــه در ســال1160ق،
در حالیکه14ســال بیشــتر نداشــت و در زنــدان علیقلــی (مل ّقــب بــه عادلشــاه) بهســر

میبــرد؛ جانشــین نــادر شــد (قزوینــی155 :1367 ،؛ گلســتانه .)23-4 :1328 ،در پــی

خــروج عادلشــاه از مشــهد ،امــرای خراســان شــاهرخ را از حبــس خــارج کــرده و در  8شــوال

1161ق بــر تخــتمینشــانند( اســترآبادی431 :1360 ،؛ حســینی منشــی1974 ،م.)161 :
اندکــی بعــد ،وی بــا شــورش اُمــرای محلــی بــه ســرکردگی امیر َعلَمخــان ُخ َزیمــه ،مواجــه و
در محــرم ســال 1163ق از ســلطنت عــزل و نابینــا میشــود (قزوینــی .)155 :1367 ،دورۀ
دوم حکومــت شــاهرخ در پــی شــورش امــرای هــوادار او و غلبــه آنــان بــر ســیدمیرزا محمــد،

از ربیعالثانــی 1163ق آغــاز و تــا 1210ق ادامــه مییابــد (شــیروانی281 :1339،؛ ســاوری،

.)288 :1377
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ـ ســیدمیرزا ّ
محمــد (شاهســلیمان ثانــی) :نســب وی از طــرف پــدر بــه ســادات مرعشــی

میرســد و مــادرش شــهربانو بیگــم نیــز ،دختــر شاهســلیمان و خواهــر شــاه سلطانحســین

ـیدمحمد کوچکتریــن فرزنــد میــرزا داود حســینی ،متولــی حــرم رضــوی،
صفــوی بــود .سـ
ّ

بــود کــه در اواخــر دورۀ نادرشــاه از اصفهــان بــه مشــهد آمــد و کمــی بعــد بــه تولیــت آســتان
محمــد بــود ،او
قــدس رضــوی رســید .شــاهرخ بــه طمــع اموالــی کــه در دســت ســیدمیرزا ّ

را کــه بــه قــم رفتــه بــود ،بــه مشــهد فــرا میخوانــد .پــس از ورود ،اموالــش را ضبــط و
قصــد جانــش را میکنــد کــه بــا شــورش اُمــرای محلــی از کار برکنــار میشــود (مرعشــی
محمــد بــا عنــوان
صفــوی97-90 :1328 ،؛ گلســتانه 38 :1328 ،و  .)45-40ســیدمیرزا ّ

«شاهســلیمان ثانــی» در محــرم 1163ق بــر تخــت مینشــیند (مرعشــی صفــوی:1328 ،
 )114ولــی حکومتــش بیــش از  40روز دوام نمــی آورد و بــا حملــۀ اُمــرای هــوادار شــاهرخ به
چهارباغ،کــور و زبانــش بریــده شــده و از آن پــس منــزوی میگــردد (گلســتانه.)58 :1328 ،
جمعبنــدی اطالعــات ایــن منابــع بــه انضمــام مطالــب ســند ســال  35778و نیــز متــن

کتیبــۀ ضریــح ،مــا را بــا چنــد فرضیــه روب ـهرو میکنــد کــه در اینجــا ،ابتــدا فرضیههــا و
ســپس بررســی و تحلیــل آنهــا ارائــه میشــود:

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

اســت.

ّ
محمدهاشــم مرعشــی ،صاحــب کتــاب «زبــور آل داود»
ـ فرضیــۀ دوم :ضریــح ،آنگونــه کــه ّ

و میــرزا خلیــل مرعشــی صفــوی ،نویســندۀ کتــاب «مجمــع التواریــخ» آوردهانــد ،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  ،gوقــف و نصــب گردیــده اســت.

ـ فرضیــه چهــارم :ضریــح نگیننشــان متعلــق بــه نادرشــاه بــوده و بــه دســتور وی ســاخته

شــده ا ّمــا در زمــان حیاتــش بــر مرقــد امــام رضــا  gنصــب نشــده و پــس از مــرگ وی و
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در زمــان حکومــت نــوهاش ،شــاهرخ بــر مرقــد امــام رضــا  ،gوقــف و نصــب شــده اســت.
تح ّقــق فــرض ا ّول بهدلیــل اینکــه شــاهرخ در ایــن تاریــخ در حبــس عادلشــاه بــوده،

امکانپذیــر نیســت زیــرا وی یــک ســال بعــد از حبــس ،خــارج و در  8ش ـ ّوال1161ق بــر
تخــت مینشــیند .بنابرایــن ،امــکان اینکــه وی در ایــن تاریــخ ضریــح را ســاخته و نصــب
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.

در فرضیــه دوم بایــد توجــه داشــت کــه در روایتهــای محمدهاشــم مرعشــی و میــرزا

خلیــل مرعشــی ،بــه ایــن نکتــه اذعــان شــده اســت کــه ضریــح مکلــل بــه جواهــر را نــادر،
جهــت مقبــرۀ خــود ترتیــب داده بــود ا ّمــا ســیدمیرزا محمــد در ســال 1160ق (دورۀ

حکومــت علیشــاه) پیشــنهاد میدهــد آن را بــر مرقــد امــام رضــا  gوقــف کننــد .بنابرایــن
ح نگیننشــان را بــه شــخص ســیدمیرزا محمــد ندارنــد.
ایشــان ادعــای ســاخت و تعلــق ضریـ 

همچنیــن ایشــان نوشــتهاند کــه ایــن ضریــح در ســال 1163ق در زمــان جلــوس ســیدمیرزا
محمــد بــر مرقــد امــام نصــب میشــود و قایــل بــه فاصل ـهای  3ســاله بیــن وقــف و نصــب

ضریــح هســتند .نکتــۀ جالــب و ســؤالبرانگیز ایــن اســت کــه چگونــه فــردی کــه ســازنده و

پدیدآورنــدۀ ضریــح نبــوده و بهلحــاظ نســبی نیــز قرابتــی بــا نادر نداشــته اســت ،میتوانســته
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 شاهســلیمان ثانــی هســتند ،بنابرایــن ،ایــن امــکان وجــود
دارد کــه خواســتهاند هــم وقــف و هــم افتخــار نصــب ضریــح را بهنــام پــدر و پدربــزرگ

خــود ثبــت کننــد.

جــدا از اینهــا ،پرســشها و ابهامهایــی نیــز در بیــان ماجــرای نصــب ضریــح طبــق

روایتهــای محمدهاشــم و میــرزا خلیــل مرعشــی مشــاهده میشــودکه بایــد بــه آنهــا
توجــه کــرد .موضــوع ا ّول چگونگــی و نحــوۀ نصــب ضریــح نگیننشــان اســت .متــن
هــم ّ
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دو اثــر پیشگفتــه بــر ایــن موضــوع تأکیــد دارد کــه در روز جلــوس ســیدمیرزا محمــد
بــر تخــت ،او بــه حــرم رفتــه و ضریحــی را بــر مضجــع امــام نصــب کــرده اســت؛ 1آن هــم

ضریحــی کــه ابعــاد و اندازههایــش مناســب نبــوده و در همــان روز و در محــل ،کوچــک
شــده و نصــب میگــردد .در بیــان واقعــه ،نوعــی ابهــام و شــتابزدگی مشــاهده میشــود و

بهنظــر میرســد ایشــان در تــاش بودهانــد بههــر صــورت شــده ،ایــن عمــل افتخارآمیــز
را در کارنامــۀ فــردی از خانــدان خــود بگنجاننــد کــه بیــش از  40روز 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 میدهــد در ســال 1162ق ،ضریــح جدیــدی بــر مرقــد امــام نصــب
قبــه ســاختهاند .مــورد دوم ،کتیب ـ ۀ ضریــح اســت
بــوده و در ایــن تاریــخ بــرای آن چهــار ّ

کــه بــا وجــود ابهامهایــی کــه در خصــوص محتوایــش وجــود دارد ،تاریــخ 1160ق را نشــان
قبههایــش یــاد میکنــد.
میدهــد و از کســان دیگــری بــا عنــوان واقــف و ســازندۀ ضریــح و ّ
از ســوی دیگــر ،ضریــح نگیننشــان در داخــل ضریــح فــوالد جوهــری نصــب بــوده و

بهطــور مســتقیم در معــرض مشــاهده قــرار نداشــته اســت .بنابرایــن ،ایــن امــکان وجــود
دارد کــه ســالها بعــد کــه پســر و نــوۀ ســیدمیرزا محمــد ،دس ـتبه تألیــف کتــاب زدهانــد،

بــر ایــن موضــوع واقــف نبودنــد کــه بــر روی ضریــح ،کتیب ـهای متعلــق بــه ســال1160ق

نصــب اســت کــه میتوانــد گواهــی بــر ر ّد ادعــای ایشــان باشــد .ضمــن اینکــه ســندی نیــز
قب ـ ه بــرای
در مجموعــه اســناد آســتان قــدس رضــوی وجــود دارد کــه بــر ســاخت چهــار ّ

گوشـههای ضریــح در ســال 1162ق تأکیــد دارد و ایــن بــه معنــای آن اســت کــه یــک ســال

پیشتــر 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 اقدامشــان کتیبـهای ســاخته و نصــب

میکردنــد .حــال ایــن پرســش مطــرح اســت کــه چــرا در آن روز ( 5صفــر 1163ق) و در
 .1طبق ادعای این دو ،ابعاد ضریح مناسب مضجع امام نبود؛ چون متعلق به مقبرۀ نادرشاه بوده است.
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آن اقــدام م ّهــم تاریخــی کــه بــا تشــریفات خاصــی نیــز همــراه بــوده ،هیــچ کتیب ـهای کــه
گویــای ایــن واقعــه باشــد ،بــر ضریــح نصــب نشــده اســت .کتیبـهای کــه بیانگــر دخالــت و
تأثیرگــذاری ســیدمیرزا محمــد در وقــف و نصــب ضریــح بــوده و البتــه تاریــخ آن بــا دورۀ

کوتــاه حکومــت وی ،مطابقــت داشــته باشــد.

فرضیــۀ ســوم نیــز نمیتوانــد صحیــح باشــد .اینکــه نــادر دســتور داده اســت برایــش

ضریــح مجللــی بســازنند ،در کتابهایــی چــون «عالــمآرای نــادری»« ،زبــور آل داود» و

«مجمعالتواریــخ» تأییــد شــده اســت .در کتــاب «عالـمآرای نــادری» آمــده کــه نــادر گفتــه

اســت مــا بــرای ســنگ قبــر خــود ضریحــی از زر ســرخ میســازیم؛ ا ّمــا از اینکــه دســتور داده
باشــد ضریــح م ّکلــل بــه جواهــر را نَــه بــر مــزار خــودش کــه بــر مدفــن مطهــر امــام رضا g

نصــب کننــد ،خبــری در اختیــار نیســت .جــدا از ایــن مطلــب ،کتیبــۀ منصــوب بــر ضریــح بــا
اســم نــادر و تاریــخ1160ق نیــز نمیتوانــد چنــدان مــاک قبــول ایــن فرضیــه باشــد زیــرا

چنانچــه بخواهیــم نــادر را تنهــا عامــل مؤثــر در وقــف و نصــب ضریــح بدانیــم ،تکلیفمــان بــا

اســم شــاهرخ در کنــار نــام وی روشــن نیســت و ایــن پرســش مطــرح میشــود کــه چــرا باید

نــادر بهعنــوان واقــف ایــن ســازه در کتیبــۀ ضریــح از نــوۀ نوجوانــش یــاد کنــد در حالــی کــه
وی نقشــی در ایــن ماجــرا نداشــته اســت .افــزون بــر همــۀ اینهــا ،اگــر نــادر از ابتــدا ّنیتــش

بــر وقــف و نصــب ایــن ضریــح بــر مرقــد امــام رضــا  gبــود ،آن را بهگون ـهای میســاخت

کــه ابعــادش مناســب ایــن مــکان باشــد .پــس اگــر برخــی منابــع تأکیــد دارنــد کــه ضریــح
در زمــان نصــب قــدری کوچــک شــده اســت ،نشــان میدهــد از ابتــدا بــرای مدفــن امــام

ســاخته نشــده اســت.

فرضیــۀ چهــارم بهدالیلــی منطقیتــر از دیگــر فرضیههاســت و احتمــال صحیــح بــودن آن

بیشــتر است.

روایــت «عال ـمآرای نــادری» و دیگــر منابــع ،حاکــی از عالقــۀ نــادر بــه ســاخت ضریحــی

مرصــع به وی اســت .امــوال و جواهراتی کــه وی از لشکرکشـیهایش
مرصــع یــا تعلــق ضریــح ّ
ّ

بــه هنــد بهدســت آورده بــود نیــز امــکان ســاخت چنیــن ضریحــی را توســط وی قــ ّوت
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میبخشــد .البتــه ،اوضــاع کشــور پــس از مــرگ نــادر آشــفته اســت و حکومــت پیدرپــی
مرصــع
دستبهدســت میشــود .ایــن موضــوع میتوانــد عاملــی مهــم در برداشــتن ضریــح ّ
از روی مدفــن نادرشــاه باشــد بهخصــوص کــه ایــن ضریــح از نظــر ریالــی قیمتــی و بــاارزش

بــوده اســت .بنابرایــن ،ممکــن اســت شــاهرخ بهعنــوان نــوه و جانشــین وی در دورۀ اول

حکومتــش ( 1161تــا 1163ق) دســتور داده باشــد ضریــح را از روی مقبــرۀ نــادر برداشــته
ـدس و مــورد احتــرام بــودن بــارگاه
و بــر مدفــن امــام رضــا  gنصــب کننــد تــا بهدلیــل تقـ ّ

رضــوی از آســیب و غــارت مصــون بمانــد؛ بهخصــوص کــه ضریــح مذکــور در داخــل ضریــح

بزرگتــر (ضریــح فــوالد جوهــری) دیگــری قــرار میگرفتــه و ســامت و امنیــت آن تأمیــن

میشــده اســت .اگــر چنیــن احتمالــی در میــان باشــد ،بایــد جوانــب امــر بــا مطالــب منــدرج
در ســند  35778و متــن کتیبــۀ ضریــح ،تطبیــق داده شــده و بررســی گــردد.

قبههــای ضریــح در ســال1162ق تأکیــد شــده
در ســند  35778بــر ســاخت و اتمــام ّ

اســت کــه ایــن موضــوع بــا فرضیــۀ چهــارم و تحلیلهــای آن منافاتــی نــدارد .ا ّمــا در کتیبــۀ
پرابهــام ضریــح ،مطالبــی اســت کــه بــا ایــن فرضیــه تاحــدودی در تضــا ّد اســت .آوردن نــام

قبههایــش،
نــادر در کنــار نــام شــاهرخ و درج تاریــخ1160ق بــرای وقــف و نصــب ضریــح و ّ
نکاتــی م ّهــم در ایــن ناهمخوانــی و عــدم تطابــق اســت .بهنظــر میرســد شــاهرخ در همــان

ســال ا ّول حکومتــش ،بــرای حفــظ ضریــح ،آن را بــه حــرم امــام رضــا  gانتقال و یک ســال

قبــه بســازند .ا ّمــا در نــگارش ایــن کتیبــه شــاید
بعــد نیــز دســتور داده اســت بــرای آن چهــار ّ
میخواســته ادای دینــی بــه پدربزرگــش نــادر (بهعنــوان ســازندۀ ضریــح) کــرده باشــد.
بنابرایــن ،نــام او را در کنــار نــام خــودش آورده و تاریــخ کتیبــه را نیــز1160ق ،درج کــرده
کــه بــا تاریــخ وفــات نادرشــاه همخوانــی داشــته باشــد و بدینوســیله ،بــرای نــادر وجهــۀ

مثبتــی ایجــاد شــود کــه چنیــن ضریــح ارزشــمندی را بــه پیشــوای هشــتم شــیعیان ،تقدیــم

کــرده اســت.
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 .5جابجایی های ضریح نگیننشان در طول زمان
ســال 1311ش و در جریــان تعویــض صنــدوق مضجــع ،مشــاهده میشــود کــه پایههــای

مرصــع دچــار پوســیدگی شــده اســت .از ســوی دیگــر ،بــرای انتقــال صنــدوق ســنگی
ضریــح ّ

جدیــد 1بــه داخــل ،الزم بــود کــه ایــن ضریــح بههمــراه ضریــح فــوالدی از جــا برداشــته و
بلنــد شــود .ا ّمــا وجــود کتیبــۀ وقــف ،مانــع برداشــتن آن بــود .از ایـنرو ،دســتور داده میشــود
مرصــع بــا وســایل فن ـیای کــه تزلزلــی در ارکان آن ایجــاد نکنــد ،قــدری از زمیــن
ضریــح ّ

بلنــد شــود تــا هــم پایههــای پوســیدهاش اصــاح و بازســازی و هــم ورود صنــدوق ســنگی بــه

ـح
داخــل ضریــح امکانپذیــر شــود .در جریــان ایــن اقــدام و بــرای آنکــه پایههــای دو ضریـ ِ
منصــوب (ضریــح نگیننشــان و ضریــح فــوالدی) بــا ســطح مرطــوب زمیــن تمــاس نداشــته

باشــد و از پوســیدگی و زنگزدگــی مصــون بمانــد ،دور و زیــر ضریحهــا بــا ســنگهای مرمــر
و ســنگهای تراشــیده بــه ارتفــاع پنــج گــره پوشــانده شــده و ســپس ضریحهــا در روی آن
قــرار داده میشــود (مؤتمــن.)62 :1355 ،

در ســال 1338ش در هنــگام نصــب ضریــح «شــیر و شــکر» بهدلیــل وجــود کتیبــۀ وقــف،

بــاز هــم ایــن ضریــح از روی مدفــن امــام برداشــته نمیشــود .تنهــا تغییــری کــه در آن ایجــاد

میشــود ایــن اســت کــه پایههــای آن بــر روی قطعاتــی از چــوب قــرار داده میشــود تــا هــم
کتیبــۀ وقــف آن بهعلّــت بلندتربــودن ضریــح «شــیر و شــکر» از شــبک ههای آن نمایــان نباشــد
و هــم در صورتــی کــه عریضــه یــا نذوراتــی بیــن دو ضریــح قــرار گرفــت ،بــا ســهولت بـهروی
زمیــن ســرازیر شــود و فراینــد غبارروبــی بــا مشــکل کمتــری روب ـهرو شــود (مهــران:1339 ،

( .)19-3تصویــر.)7

 .1ایــن 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 :مؤتمــن59 :1355 ،؛ آرمیــن.47-4 :1380 ،
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تصویر  .7بلند کردن ضریح نگیننشان در زمان نصب ضریح شیر و شکر در سال 1338ش
(آرشیو مدیریت اسناد و مطبوعات  ،شماره )29738

 .6نحوۀ انتقال ضریح نگیننشان به قسمت تحتانی حرم مطهر رضوی
محذوریــت وقــف بــه نصببــودن ایــن ضریــح و عــدم صــدور جــواز شــرعی انتقــال آن ،موانــع

و مشــکالت جــدیِ ف ّنــی و معمــاری بســیاری در راه مستحکمســازی و نصــب ضریح ســیمین و
زریــن (آخریــن ضریــح نصبشــده در مرقــد امــام) در ســال  1379بــه وجــود آورده بــود (معراج

نــور .)11-10 :1380 ،مهنــدس رضــا دیشــیدی در اینبــاره مــیگویــد« :پــس از بررســیهای
بســیار ،طرحــی بــرای انتقــال ضریــح بــه پاییــن حــرم مطهــر تهیــه و بــرای تولیــت آســتان

مدتــی بعــد از مــن خواســته شــد نقشــه
قــدس ارســال شــد ،ا ّمــا مــورد موافقــت قــرار نگرفــتّ .
را بــرای ایشــان ببــرم .ظاهــرا ً موضــوع بــا رهبــر انقــاب در میــان گذاشــته شــده بــود و ایشــان

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

دیشــیدی در مــورد ســرداب مطهــر میگویــد« :تــا قبــل از ســال  1379ســردابی بهمعنــای

واقعــی وجــود نداشــت .در ایــن ســال و همزمــان بــا نصــب ضريــح ســيمين و زريــن و پــس از
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بررســي و د ّقــت بســيار ،تصميــم گرفتــه شــد ضريــح نگيننشــان دورۀ افشــاريه از جایــش کــه

درون ضریــح «شــیر و شــکر» بــود برداشــته و بــه بخــش زيريــن حــرم مطهــر منتقــل شــود.
بــا دســتور تولیــت وقــت آســتان قــدس رضــوی (آی ـتاهلل طبســی) مســئولیت انجــام پــروژه

بــه مــن واگــذار شــد .در ابتــدای کار و بــرای پیــدا کــردن مــکان اصلــی دفــن امــام و تعبيــه

مكانــي در زيــر ضريــح و محــاذي آن ،چهــار عــدد ميلگــرد بــه طــول يكمتــر و نيــم و قطــر
 25ســانتيمتر ،ماننــد ميــخ در چهارگوشــۀ ضريــح «شــير و شــكر» كوبيــده شــد .ســپس بــا

اســتفاده از نقشـههايي كــه از قبــل تهيــه شــده بــود ،حفــاري در بخــش زيريــن حــرم مطهــر
آغــاز شــد» (مصاحبــه بــا رضــا دیشــیدی.)1392،

پيــش از شــروع خاكبــرداري ،بــراي جلوگيــري از ريــزش ،يــك قــاب بتونــي ايجــاد گردیــد تا

خــاك مهــار شــود (جبــاری .)55 :1388 ،آنگاه از زاويــهاي كــه نزديكتريــن محــل بــه مــكان

متوجــه شــديم
مــورد نظــر بــود ،شــروع بــه حفرتونــل شــد .در برخــورد بــا ا ّوليــن ميلگــرد،
ّ
كــه بايــد دور بزنیــم ،تونــل را ادامــه داديــم تــا بــه ميلگــرد دوم رســيديم و بعــد در ادامــۀ كار،
تونلهــا را بههــم وصــل كرديــم .بــه ايــن ترتيــب ،در محــل مذكــور مرقــد امــام رضــا g

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

در ادامــه و بــرای انتقــال ضریــح نگیننشــان بــه کنــار ســرداب مطهــر بهعنــوان بهتریــن

و مناســبترین راهــکار ،تصمیــم گرفتهشــد از محــل زیــر رواق دارالوالیــه ،محــاذی اطــراف
مضجــع مطهــر بــه شــعاع دو متــر از هــر طــرف و تــا عمــق دو متــر و  90ســانتیمتر از کــف

حــرم تخلیــه و خاکبــرداری و دیوارههــای چهــار طــرف بــا ســنگ پوشــش داده شــود .ایــن
اقــدام صــورت میگیــرد و ضریــح نگیننشــان بــه پاییــن حــرم مطهــر و محــل ســرداب مطهــر

مرصــع کــه از
انتقــال داده میشــود (معــراج نــور .)11-10 :1380 ،بــه ایــن ترتیــب ،ضریــح ّ
حــدود ســال1161ق تــا ســال 1379ش (برابــر بــا 1422ق) در روضــۀ منــوره قــرار داشــت ،بــه
قســمت تحتانــی حــرم منتقــل میشــود( .تصاویــر 9 ، 8و )10
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تصویر  .8بلند کردن ضریح نگیننشان جهت انتقال به بخش تحتانی حرم در سال 1379ش
(آرشیو مدیریت اسناد و مطبوعات ،تصویر شمارۀ ) 11016

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

نتیجهگیری
در میــان شــش ضریحــی کــه تاکنــون بــر مدفــن مطهــر امــام رضــا  gقــرار گرفتــه ،ضریــح

مرصــع تنهــا ضریحــی اســت کــه بــا کتیبــۀ وقــف بر مدفــن ایشــان اســتوار گردیــده اســت .این
ّ
ضریــح بهجــز س ـهمرتبهای کــه بهعلّــت نصــب صنــدوق ســنگی (1311ش) ،نصــب ضریــح
«شــیر و شــکر» (ســال1338ش) و نصــب ضریــح ســیمین و زریــن (ســال1379ش) قابــل
مشــاهده گردیــده اســت ،در ســایر اوقــات در درون و احاطــۀ ضریحهــای دیگــر قــرار داشــته و

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

شــواهد نشــان میدهــد ضریــح نگیننشــان از ابتــدا بــرای نصــب در مرقــد امــام رضــا g

ســاخته نشــده و در اصــل متعلــق بــه مقبــرۀ نادرشــاه بــوده اســت .چــه در گذشــته و چــه
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در زمــان حــال ،ســاخت ضریحــی کــه در آن جواهــرات و ســنگهای قیمتــی ب ـهکار رفتــه

باشــد ،غیرمعمــول و نامتعــارف بــوده و هســت زیــرا ضریحهــا محــل اجتمــاع و ازدحــام ز ّوارنــد
و اســتفاده از جواهــرات در آنهــا میتوانــد افــراد متخلّــف و بزهــکار را بــه طمــع ســرقت و

دس ـتاندازی بینــدازد .بــر ایــن اســاس ،عموم ـاً در ســاخت ضریحهــا از ســنگهای قیمتــی
اســتفاده نمیشــود .ا ّمــا اینکــه در میــان شــش ضریــح منصــوب بــر مرقد مطهــر امــام رضا g
یــک ضریــح بــه ایــن گونــه ســاخته شــده ،بیشــتر متقاعــد میشــویم کــه ضریــح نگیننشــان

بــرای مکانــی غیــر از مضجــع شــریف رضــوی ســاخته شــده اســت و نــادر بــا ســفارش ســاخت
آن پیــش از مرگــش ،قصــد داشــته شــکوه و عظمتــش را بــه ُرخ مــردم جهــان بکشــد .در
مــورد زمــان و ســال دقیــق ســاخت ضریــح نگیننشــان ،نمیتــوان اظهــار نظــر قطعــی کــرد

حــد فاصــل
ا ّمــا مــدارک و مســتندات بهدســتآمده نشــان میدهــد ایــن ســازه بایــد در
ّ

ســالهای  1153تــا 1160ق یعنــی در بــازۀ زمانــی ارائــۀ گــزارش عبدالکریــم کشــمیری (ســال

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

بــا آنکــه تناقضهــای موجــود در متــن کتیبــۀ منصــوب بــر ضریــح اختالفهــای متــن

کتیبــه بــا اطالعــات منابــع آرشــیوی و تضــاد ایــن دو ،بــا نقــل قولهــا و روایتهــای منابــع

تاریخــی ،پیچیدگیهــای بســیاری را در مســیر شــناخت واقــف و تاریــخ وقــف ایــن ضریــح

بهوجــود آورده اســت ،در نهایــت ایــن فــرض صائبتــر بهنظــر میرســد کــه شــاهرخ افشــار،
بانــی وقــف و نصــب ایــن ضریــح بــر مدفــن امــام رضــا  gبــوده اســت و پــس از رســیدن

بــه قــدرت در دور ا ّول حکومتــش ( 1161تــا 1163ق) اقــدام بــه انتقــال ،وقــف و نصــب آن
بــر مضجــع مطهــر رضــوی کــرده اســت تــا هــم امنیــت و ســامت آن (بهدلیــل داشــتن

ســنگهای قیمتــی) تأمیــن گــردد و هــم آبــرو و وج ـهای بــرای خــودش و نادرشــاه کســب

کنــد کــه هدیـهای چنیــن ارزشــمند را بــه مرقــد پیشــوای هشــتم شــیعیان ،تقدیــم کردهانــد.
ایــن ضریــح بهدلیــل داشــتن کتیبــۀ وقــف از زمــان نصــب تــا ســال1379ش ،بهمــدت

حداکثــر  267یــا حداقــل  261ســال در کنــار مضجــع شــریف امــام رضــا  gقــرار داشــته
اســت .در ســال  1379بهدلیــل مشــکالت فنــی کــه در نصــب آخریــن ضریــح رضــوی بهوجــود

میآیــد و وجــود ایــن ضریــح عاملــی م ّهــم در عــدم نصــب مناســب و مستحکمســازی ضریــح
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جدیــد (ضریــح ســیمین و زریــن) اســت ،بهطــور کامــل از جایــش برداشــته و بــه قســمت
تحتانــی حــرم و محــل ســرداب مطهــر امــام رضــا  gمنتقــل میشــود.

در ســاخت ایــن ضریــح هنرهــای مختلفــی چــون زرگــری ،ترصیــعکاری ،خطاطــی و

قلمزنــی بــهکار رفتــه اســت؛ ا ّمــا وجــه بــارز و شــاخص آن ،کاربــرد هنــر ترصیــع در آن

اســت کــه ســبب شــده ایــن اثــر بــه نمون ـهای منحصربهفــرد و مثالزدنــی در میــان انــواع
مرصعــی اســت کــه در
ضریــح تبدیــل شــود .جنــس ایــن ضریــح از فــوالد و دارای شــبکههای ّ

قبههــا نگینهایــی از یاقــوت
قبــه (گــوی ضریــح) وجــود دارد و بــر هریــک از ایــن ّ
آنهــاّ 3260

قبههایــی وجــود داشــته کــه در
ـرد نصــب اســت .بهجــز ایــن ،در چهارگوشــۀ ایــن ضریــح ّ
و زمـ ّ
ســال1162ق بــر آن نصــب شــده اســت و هماکنــون اطالعــی از آنهــا در اختیــار نیســت .نکتۀ
مرصعبــودن
قابــل ّ
توجــه دیگــر آن اســت کــه کتیبــۀ منصــوب بــر ضریــح بهصراحــت بــر ّ
قبههــا تأکیــد دارد ،ا ّمــا اســناد بــا وجــود آنکــه اطالعــات دقیقــی از اجــزا و بخشهــای
ایــن ّ
مرصعبــودن آنهــا
قبــه ،وزن ،جنــس و ویژگــی آنهــا ارائــه میدهنــد از ّ
مختلــف ایــن چهــار ّ

گزارشــی بهدســت نمیدهنــد.
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