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 One of the best documents to study and to decipher the evolution 
of historical monuments is to refer to written documents and 
images related to the building over time. The painting of the 
pilgrimage to the shrine of Imam Reza in the David Museum, 
largely shows the architecture and details of the holy shrine of 
Imam Reza during the reign of Shah Tahmasb Safavid. Falnameh 
Tahmasbi was illustrated in Qazvin during the reign of Shah 
Tahmasb in 957 AH. This version has a special use, book layout 
and large dimensions, and influenced by Shiite principles and its 
instructions and the prevailing conditions in the society of the day. 
When it comes to themes and the drawings, it has special structure 
and Shiite symbols. The purpose of this study was to analyze the 
image of Imam Reza shrine in order to describe the shape of Imam 
Reza shrine during the reign of Shah Tahmasb Safavid. The 
research method was descriptive-analytical with a comparative 
approach and data was collected from library sources. The general 
findings of the research indicate the similarity of the shrine 
depicted in the painting of Imam Reza shrine with his holy shrine 
in the reign of Shah Tahmasb. Furthermore, a comparison of this 
image with the image of "The miracle of Two Fingers of Imam Ali 
(AS)" confirms the fact that the Razavi Shrine was the first to 
possess a golden dome and grid Zarih among other Imam shrines. 
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تطور بناهای تاریخی، مراجعه یکی از بهترین اسناد برای مطالعه و شناخت سیر  
امام  »حرم  نگاره  است.  زمان  گذر  در  بنا  به  مربوط  تصاویر  و  مکتوب  اسناد  به 

گر چگونگی معماری و جزییات فضای رضا)ع(« در موزه دیوید، تا حد زیادی بیان 
باشد. فالنامه تهماسبی حرم مطهر امام رضا )ع( در عهد شاه تهماسب صفوی می 

ه.ق. در قزوین مصور شده است. این   957تهماسب، به سال  در زمان حکومت شاه  
آرایی خاصی است و با تأثیرپذیری نسخه دارای کاربرد ویژه، ابعاد بزرگ و کتاب 

های آن و شرایط حاکم بر جامعه آن روز، دارای ساختار از مبانی شیعی و آموزه 
حاضر بر آن باشد. پژوهش  ها می ویژه و نمادهای شیعی در حیطه مضمون و نگاره 

عنوان سند مصور شکل ضریح و گنبد است که نگاره »حرم امام رضا)ع(« را به 
ه.ق. در عهد شاه تهماسب صفوی   957مطال حرم مطهر امام رضا )ع( در سال  

تحلیلی با رویکرد تطبیقی است و اطالعات،   -معرفی کند. روش پژوهش، توصیفی 
کتابخانه  منابع  جمع از  شده  ای  از فته یا   .است آوری  حاکی  تحقیق،  کلی  های 

شباهت ضریح مصور شده در نگاره »حرم امام رضا)ع(« با ضریح مطهر ایشان در 
امام  انگشت  دو  »معجزه  نگاره  با  نگاره  این  تطبیق  و  است  تهماسب  شاه  عهد 

گذارد که حرم رضوی دارای اولین گنبد مطال و علی)ع(« بر این نکته صّحه می 
 السالم( بوده است.ر ائمه معصومین )علیهم ای در بین سای ضریح شبکه 
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 مقدمه 
های مطالعاتی در معماری اماکن مقدس، تاریخچه پیدایش، سیر تحول و تطور معماری و  ترین حوزه یکی از مهم 

اجزای  مطالعه و شناخت  تواند در  باشد؛ بنابراین یافتن منابع مرتبط اعم از مکتوبات و منابع تصویری می ات بنا می تزیین 
 شود.  آن منجر    تری از درك صحیح بنا، در بستر زمان مفید باشد و به  

عنوان تنها امام مدفون در ایران، از جایگاهی ممتاز برخوردار است و حرم مطهر ایشان  بنای حرم مطهر امام رضا)ع( به 
توجه و مهمی که نباید از آن غافل شد این است که گنبد  است. نکته قابل در طول زمان تغییرات بسیاری به خود دیده  

  No.28/1997باشد؛ این واقعیت تاریخی را با توجه به نگاره  السالم( می )علیهم امام رضا )ع( اولین گنبد طالیی در بین ائمه  
و متعلق به فالنامه پراکنده )فالنامه تهماسبی( که در    دانمارك در کشور   کپنهاگ   در شهر نگهداری شده در موزه دیوید 

توان مشاهده کرد. این نگاره  می   وضوح است و برخی شواهد و مکتوبات تاریخی، به تصویر کشیده شده  قمری به    957سال  
در سایت موزه دیوید، با عنوان »مقبره امام حسین )ع(« معرفی شده است که در بخش معرفی فالنامه و نگاره موردبحث  

و گنبد    [ 1]   1شود. شایان ذکر است گنبد امام علی )ع( در عهد نادرشاه طور مشروح بحث و بررسی می مقاله، درباره آن به 
  نیز در عهد قاجاریه مطال شده   [ 3]   3اند. گنبد عسکریین در سامرا گردیده مطال    [ 2]   2امام حسین )ع( در عهد قاجاریه 

السالم( در کاظمین را  ، گنبد حرم امام کاظم و امام جواد )علیهم ستاد بازسازی عتبات عالیات های اخیر،  سال در    است و 
 ند.  ا ه کرد طالکاری  

ای  صورت شبکه بر مکتوبات تاریخی اندکی که باقی مانده، اولین ضریح بارگاه امام رضا )ع( که به از سوی دیگر، بنا 
ای از زیارت  که صحنه   No. 28/1997ق. به دستور شاه تهماسب تولید و نصب گردیده است. نگاره    957باشد، در سال  می 

عنوان شاهدی تاریخی برای اثبات این ادعا و مطالعه  جنبه هنری، به   دهد عالوه بر ع( را نشان می ) و بارگاه امام رضا  
 ق. مطرح است.   957چگونگی جزئیات بارگاه مطهر امام هشتم در سال  

منظور تبیین شکل ضریح و اثبات  بنابراین هدف اصلی این نوشتار، بررسی و تحلیل نگاره »حرم امام رضا )ع(« به 
باشد و به این سؤال پاسخ  ه.ق. می   957ا)ع( در عهد شاه تهماسب صفوی و سال  وجود گنبد مطالی حرم مطهر امام رض 

 دهد: می 
توان به نحوه معماری حرم امام رضا)ع( و چگونگی  های بصری نگاره »حرم امام رضا )ع(«، می آیا براساس ویژگی 

به سال  ر زمان شاه تهماسب و  السالم( د عنوان اولین گنبد مطال و دارای ضریح ائمه )علیهم شکل ضریح و گنبد آن به 
 دست یافت؟   ه.ق   957

 ضرورت پژوهش و  پیشینه  
ای از فالنامه تهماسبی نیز مرتبط است،  از آنجا که پژوهش پیش رو عالوه بر تاریخچه ضریح امام رضا )ع( به نگاره 

نشان    علمی   های و سایت   ها درکتابخانه شده  انجام   های بررسی برای بررسی پیشینه پژوهش باید به هر دو حوزه توجه شود.  
درباره تاریخچه ضریح و بنای متبرك حرم امام رضا )ع( و فالنامه  های پژوهشی  طرح   و   ها نامه پایان ها،  دهد کتاب می 

 شده است.   انجام تهماسبی  

 
وهرشااه بگم نیز در این توساعه  های حرم تذهیب و گنبد طالکاری شاود. البته همسار او گدساتور داد ایوان نادرشااه افشاار  ق1156در ساال  1

 [.1د ]نقش داشت و هدایای گرانبهایی به حرم اهدا کر
 [.2] دستور داد گنبد را به طال آراستند آقا محمدخان قاجار  ق1211در سال  2
بر   عبدالحساین تهرانیشایخ   تذهیب و طالیی کردند و  امیرکبیر را از ثلث ثروت الساالم(گنبد عساکریین )علیهمناصارالدین شااه،   در زمان 3

 [.3] این کار نظارت داشت
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 Falnama the book of"با عنوان   [ 4]  ( 2009)  فرهاد ترین منبع درباره فالنامه تهماسبی، کتابی از معصومه  مهم 

omens"   های آنها و مقاالتی درباره  های مصور صفوی و عثمانی، به همراه مجموعه نگاره است که به معرفی فالنامه
 ده است.  کر نگارگری پرداخته و برخی از مضامین و نمادهای آن را معرفی  

در دوفصلنامه    « های فالنامه تهماسبی )ع( در نگاره  تجلی امام رضا » در مقاله   [ 5]  ( 1395)  ر پو زاده و شاقالنی قاضی 
)ع( در فالنامه تهماسبی پرداخته و قابلیت انتساب نگاره زیارت    رضا بساتین، به بررسی نحوه طرح مضامین مربوط به امام  

 اند. ده کر )ع(، به این نسخه را بررسی    حرم امام رضا 
عزیزاهلل  توان به کتابی از  انجام شده می تاریخچه ضریح و بنای متبرك حرم امام رضا )ع(  هایی که درحوزه  از پژوهش 

های  طور مبسوط تاریخچه معماری و قسمت به د که  کر اشاره    »تاریخ آستان قدس رضوی« با عنوان    [ 6] (  1371) عطاردی  
 دهد. موردبررسی قرار می مختلف حرم مطهر را  

ه معاصر« در  از عصر صفوی تا دور   های حرم مطهر رضوی ها و ضریح نفایس صندوق در مقاله »   [ 7] (  1397)   جاللیان 
 باشد، بررسی کرده است. های امام رضا )ع( می ها و ضریح صندوق فصلنامه مشکوه، نفایسی را که متعلق به  

ها و  صندوق « در فصلنامه آستان هنر، قدیمی رضوی   های ها و ضریح بررسی صندوق در مقاله »   [ 8] (  1392نقدی ) 
آنها را معرفی کرده است. همچنین   های فنی و تزیینات هنری فاخر ویژگی و )ع(  امام رضا  های متعدد روی مزار ضریح 

 .ه است مطالبی آورد ها،  ها و صندوق های این ضریح و هنرمندان سازنده و ویژگی   بانیان، صنعتگران درباره  
  مطهر   حرم   هارم( چ   ضریح ای ) نقره   طرح حفاظتی و مرمتی ضریح   ارائه » با عنوان    ای نامه در پایان   [ 9] (  1391)   مقری 

های رضوی، تاریخچه، مصالح، تکنیک و اجزای آنها  به معرفی ضریح   « رضوی   قدس   آستان   موزه   در   ( واقع )ع   رضا   حضرت 
 ده است. کر طرح حفاظتی و مرمتی ارائه    ، هارم چ   ضریح پرداخته و برای نگهداری  

در  «  عه ی ش ی  اعتقاد ی  مبان   بر   د ی ک أ ت   با   )ع(   رضا   امام   ح ی ضر ی  شناس نشانه در مقاله » [10] (  1393لر و یاقوتی ) موسوی 
شناسی  فصلنامه مطالعات هنر اسالمی، تحول ضریح امام رضا )ع( را بررسی و با توجه به عقاید و باورهای شیعی آن را نشانه 

 اند. کرده 
هایی برای معماران معاصر  نامه »تأملی بر آفرینش معماری حرم امام رضا )ع( آموزه در پایان [11] (  1387صدری کیا ) 

های رضوی نیز  ای از ضریح رم« به مطالعه تحوالت کالبدی حرم مطهر رضوی از ابتدا تا به حال پرداخته و تاریخچه ح 
 آورده است. 

تا کنون  اگرچه مطالعات ارزشمندی درباره تاریخ ضریح انجام شده، ضمن بررسی پیشینه پژوهش مشخص گردید 
تا شکل گنبد و    است انجام نشده   مجموعه حرم رضوی با معماری آن های مرتبط با  مطابقت نگاره پژوهش مستقلی درباره  

تواند گامی در  پژوهش حاضر می ه.ق( مشخص شود. بنابراین    957ضریح امام رضا )ع( در آن دوره خاص شاه تهماسب ) 
د با توجه  صورت مستن ویژه گنبد بارگاه و ضریح مطهر ایشان به در پژوهش حاضر، معماری حرم رضوی به باشد.    زمینه این  

 شود. باشد، بررسی می فرد می است و از این رو منحصربه هایی که در عهد شاه تهماسب صورت پذیرفته  به نگاره 

 ادبیات تحقیق 

 فالنامه تهماسبی و نگاره »حرم امام رضا )ع(« در آن 
است. به دلیل اوراق  فالنامه تهماسبی با توجه به مضامین اسالمی و شیعی و در مکتب قزوین، نگارگری شده  

نام »فالنامه های مختلف، در محافل علمی به بودن آن در مجموعه شدن صفحات فالنامه تهماسبی و پراکنده  
است   های بزرگ دربار صفوی به رهبری شاه تهماسب پراکنده« هم مشهور است. این اثر، یکی از آخرین پروژه

ق. 946  -   950ق. و خمسه نظامی 928  -   947تهماسبی    که پس از پایان کار شاهکارهایی چون شاهنامه شاه
 .[ 12] است در دستور کار قرار گرفته 
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تأثیر عواملی چون تغییر رویکرد شاه تهماسب در حمایت هنر، توبه او، تمایل وی برای ترویج مذهب  این نسخه تحت 
توان از  است. فالنامه تهماسبی را می   تشیع و شرایط ویژه مذهبی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی آن عصر شکل گرفته 

گیری از گفتمان رایج شیعی دوران ابتدایی صفویه  خستین آثار با رویکرد کامل شیعی در عهد صفوی دانست که با بهره ن 
های آن، اطالعات ارزشمندی را از متون شیعه در دسترس،  است و بررسی نگاره   تأثیر مختصات آن دوره تولید شده و تحت 

 کند. اماکن شیعی آن دوره به بیننده منتقل می باورها و عقاید مذهبی مردمان آن عصر و معماری  
هایی درباره امام رضا )ع(،  منسوب به امام جعفر صادق )ع( است اما با مشاهده فال   ]تهماسبی [»متن فالنامه پراکنده  

ان  تو موجود، یکسان نیست می   توان به نادرست بودن این فرضیه پی برد و از آنجا که متن هیچ کدام از چهار فالنامه می 
 .  [ 4]   نتیجه گرفت متن آنها از طریق رسوم شفاهی تهیه شده است« 

گری در  های خاصی از روایت های این نسخه، موجب بروز جلوه مضامین شیعی در نگاره رویکرد هنرمندان نگارگر به  
گرانه و  . شکل روایت [ 13]   است تر ساخته  نسبت با سایر مضامین مصورشده در نگارگری ایرانی گشته که این اثر را خاص 

ویژه ابنیه  تواند اطالعات خوبی از معماری آن دوره به نیز دارد می هایی از معماری آن عصر  مستندگونه این نسخه که جلوه 
 مذهبی را ارائه دهد. 

های فالنامه  های سایر نگاره ( است که ویژگی 1های فالنامه تهماسبی، نگاره »حرم امام رضا )ع(« )تصویر  یکی از نگاره 
ق. پرداخته است. این  957ه رضوی در سال  تهماسبی را دارد و همچون صحنه نمایشی به معرفی جزئیات ضریح و بارگا 

زده شده برای نگاره با سال تولید  مطابقت سال تخمین ،  مطابقت ابعاد نگاره با ابعاد فالنامه تهماسبی ها عبارتند از:  ویژگی 
اخل  نیامدن متن در د   ، های نگارگری مکتب قزوین و سیاق فالنامه تهماسبی دارا بودن ویژگی   ، ق( ه. 957)   فالنامه تهماسبی 

ها  خلوت بودن و سادگی نگاره   ، های فالنامه تهماسبی مطابقت مضمون نگاره با نگاره   ، های فالنامه تهماسبی مانند نگاره   نگاره 
با زمان مطال    آن   تصویرگری ضریح طالیی در نگاره و مطابقت ،  بندی فالنامه تهماسبی و مطابقت آن با شیوه ترکیب 

 [ 5]   . ق( ه. 957)ع( )   ساختن ضریح حرم امام رضا 
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 [14] ق.، سایت موزه دیوید  957. نگاره »حرم امام رضا )ع(«، فالنامه تهماسبی،  1تصویر  
 

آورده شده است اما با توجه به بحث مطال شدن  )ع(   ن ی امام حس   ه نگاره منسوب به مقبر  ن ی ا   ، د ی و ی د   ه موز   ت ی در سا 
های فالنامه  های انجام شده بر سایر نسخه حرم مطهر ایشان در عهد قاجاریه که در مقدمه به آن اشاره شد و پس از بررسی 

ره از راز  ( که گ 2بندی مشابه، مشاهده گردید )تصویر  ای با محتوا و ترکیب اند، نگاره که از »فالنامه تهماسبی« تقلید شده 
شود به یک فالنامه  نگهداری می   Mss979گشاید. این نگاره که در مجموعه ناصر خلیلی به شماره  موضوع این نگاره می 

تا    1610شهرت دارد و تاریخ آن بین    1دکن«   های صفوی تقلید شده و به نام »فالنامه هندی تعلق دارد که از فالنامه 
 سال پس از نسخه فالنامه تهماسبی نگارگری شده است.    50کم  م. تخمین زده شده است؛ بنابراین دست   1630

 
1 Deccan 
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 [15] یلی  . نگاره »حرم امام رضا )ع(«، نسخه »فالنامه دکن«، مجموعه ناصر خل 2تصویر  

 
توان با قطعیت موضوع این دو نگاره را  بندی و اجزای آنها می با تطبیق این دو نگاره و شباهت عین به عین ترکیب 

گشاید: »نقشه مشهد  مجموعه خلیلی، توضیحی نوشته شده که گره از داستان نگاره می   یکی دانست. در پایین نگاره 
جا بودند.« با توجه به آوردن کلمه  کرخی که دربان آن   های معروف مقدس و آمدن آدمیان به زیارت و بوسیدن دست 

توان دریافت  عهد صفویه می   مشهد مقدس و انتساب معروف کرخی به دربانی امام رضا )ع( در روایات عامیانه و صوفیانه 
شایسته    عنوان دربان ایشان، باشد که معروف کرخی را به فضای هر دو نگاره، ساختمان حرم مقدس حرم امام رضا )ع( می 

دهد. چه بسا نگاره برای ثبت خدمت شاه تهماسب در مطال کردن گنبد و ساخت ضریح آستان رضوی  تکریم نشان می 
 باشد.  ساختمان حرم مقدس حرم امام رضا )ع( می ؛ بنابراین نگاره موزه دیوید هم  [ 16] کشیده شده باشد  
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 ضریح 
  ای امامزاده   یا   امام   فلزی یا چوبی مشبکی است که بر قبر   ه اتاقک، صندوق و ساز ، ضریح، معادل است با  در اصطالح فارسی 

هایی از نصب صندوق  گزارش   است و از قرن نخست قمری رایج بوده  «،  صندوق . ضریح به معنای عام آن، یعنی » [ 17]   نهند می 
 . [ 18]   وجود دارد   مری ق   65تا سال    )ع(   امام حسین   و ایجاد سقف و بنایی کوچک بر مدفن 

های  این ضریح ،  گذشت زمان   است اما با   گرفته   قبرهایی از جنس چوب و فلز روی مزار امامان قرار صندوق   ، گذشته   در 
های فلزی و مشبک فلزی ساده  سازه ،  قبرهای چوبی قبر معروف گردیدند و در اطراف این صندوق عنوان صندوق چوبی به 

های  فلزکاری به همراه انواع هنرهای تزئینی که با حکمت   ترکیبی از انواع هنرهای سنتی که در آن هنرهای وابسته به به  
 . [ 19]   کنار خود را دارد بر روی فلز تبدیل شد   اسالمی با استفاده از علم اعداد و حروف در 

شود تا زمان  تالش می دار مدنظر بوده است و  در این پژوهش، ضریح به معنای خاص و متداول آن یعنی سازه شبکه 
 ایجاد و چگونگی اولین ضریح رضوی بررسی شود. 

 شناسی روش 
و    ای کتابخانه منابع  تکیه بر مطالعات   باشد و با ی و دارای رویکرد تطبیقی می توصیف   - تحلیلی   روش به این پژوهش  

شکل ظاهری معماری گنبد و ضریح مطهر بارگاه امام رضا )ع( در عهد شاه    تا شده    سعی   . ابتدا شده است   انجام   اینترنتی 
ای تخمین زده شود. عناصر معماری حرم رضوی  تهماسب صفوی شناسایی و زمان ساخت اولین ضریح به شکل شبکه 

ز عصر صفوی به  در نگاره »زیارت حرم امام رضا )ع(« موجود در فالنامه تهماسبی شناسایی و با متون و آثار باقیمانده ا 
تطبیق این نگاره با نگاره »معجزه دو انگشت امام علی )ع(« در  ویژه حکومت شاه تهماسب مطابقت داده شد. سپس با  

السالم( در زمان شاه تهماسب  همین نسخه، تفاوت عناصر ساختاری حرم امام رضا )ع( با سایر ائمه معصومین )علیهم 
 است. مشخص شده 

 ها یافته 

 پدیدآمدن ضریح رضوی تاریخ  

ه.ق. رحلت فرمودند و در شهر توس درگذشتند و پیکر مطهر ایشان در    203)ع( در روز آخر ماه صفر سال    امام رضا 
را روز جمعه  شهادت تاریخ صحیح  عیون اخبارالرضا  در   شیخ صدوق البته  [ 20] الرشید به خاك سپرده شد. کنار هارون 

ای که هارون در آن  خانه حمید بن قحطبه طائّی، در قبه و مدفن ایشان را در    داند می .ق  ه   203ماه رمضان سال    21
 . [ 21]   ند ک ، ذکر می ه مدفون بود 

که براى تعیین مدفن منور امام، بر زمین نصب   است   توان گفت سنگ بناى ضریح، همان سنگ مرقد نخستین مى 
صندوق که داراى حجم و    ، در مرحله بعد  است. روزافزون یافته به مرور زمان سنگ مرقد منور ارتفاع و حجم  و    شده بود 

هاى متعدد خبر  از ساخت و نصب صندوق   ، تاریخ آستان قدس .  ارتفاعى بیشترى است، بر فراز مرقد شریف قرار گرفت 
ز  از دوران صفویه، ضریحى بر مرقد منور امام نصب نبوده قطعى است و برخى ا   پیش این سخن و عقیده که تا    . دهد مى 
که  ضریح در حالى  ، در مرحله بعد د.  ان متفاوت حاکى از آن است که بعضى تعبیر ضریح را براى صندوق به کار برده   ی آرا 

 ت. اس هم سنگ مرقد و هم صندوق را در بردارد ساخته شده 

ند  از قرون اولیه اسالمی متداول بود   عنوان صندوق قبر چوبی به   های طور که در تعریف ضریح گذشت صندوق همان 
اما اولین گزارش مستند و دارای جزئیاتی که به وجود ضریح در معنای عام آن؛ یعنی صندوق، در حرم امام رضا )ع(  

ه.ق، به توصیفی از مرقد امام پرداخته  734در سفر خود به مشهد در سال است. وی نگاشته بطوطه ابن است را پرداخته 
 : کند اشاره می و پرده و فرش    چراغ   ، شمعدان   ، ه های نقر قندیل کیفیت عمارت، ضریح،  در آن به    که 
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ای و مسجدی در کنار آن، و  ای است با مدرسه قبر امام در داخل زاویه  .های بزرگ دارد مشهد مکّرم امام رضا قبه » 
چوبی قرار دارد که   ، ضریحی بسیار زیبا ساخته شده و دیوارهای آن کاشی است. روی قبر  ها همه با سبکی این عمارت 
است و    های نقره آویزان است. آستان در قبه هم از نقره قندیل   ، اند. از سقف مقبره با صفحات نقره پوشانیده   سطح آن را 

روی قبر امام، قبر امیرالمؤمنین  ه روب   های گوناگون مفروش گردیده، داخل بقعه با فرش .  پرده ابریشم زردوزی بر در آویخته 
 . [ 22]   « گذارند ها روی آن می چراغ   ها و ع شده که آن هم صندوقی دارد و شمعدان الرشید واق هارون 

رسد ترجمه محمدعلی موحد از گزارش  . به نظر می [ 23]   شهرت دارد به صندوق کهن    ، گفتنی است که این صندوق 
بطوطه آورده: »و علی قبره دکانة خشب ملبسة  بطوطه در مورد کلمه ضریح، دقیق نیست؛ زیرا عین ترکیبی که ابن ابن 

باشد که معنای عبارت »و بر مزار او سکویی چوبی پوشیده شده با صفحات نقره قرار دارد«  می   [ 24]   « بصفائح الفضة 
ای  های شبکه باشد که با مفهوم متداول ضریح متفاوت است؛ بنابراین با توجه به گزارش دقیق ابن بطوطه، نبود ضریح می 

 شود. در آن عصر، محرز می 
ای در نظر بگیریم، در مورد بانی اولین ضریح امام رضا )ع( اختالفات زیادی  ر ضریح را به شکل متداول شبکه حال اگ 

حرم رضوی    اولین ضریح   . اگرچه عطاردی، [ 25] دانند  وجود دارد. برخی بانی اولین ضریح حرم امام رضا )ع( را نامعلوم می 
بار شاه  رسد که برای اولین به نظر می د: » نویس می  باره در این  نقدی ، [ 6] داند می هماسب صفوی  ت اه  را متعلق به عصر ش 

از شاه  ای  نامه   رای اثبات این ادعا به . وی ب [ 8] «  السالم( گذاشته باشد اسماعیل، ضریحی را بر روی مزار امام رضا )علیه 
زودی متوجه خراسان خواهیم شد تا ضریحی جهت  »به است:  در آن آمده کند که  شیبک خان اشاره می اسماعیل اول به  

. اما با توجه به عمر کوتاه  [ 26] «  ایم که گرد قبر آن حضرت گیریم ساخته   روضه مقدسه به وزن هفتاد من، به جواهر مکّلل 
سیس صفوی، بعید است او مجالی برای این کار یافته و  شاه اسماعیل و مشغله زیاد وی در سراسر قلمرو حکومت تازه تأ 

های نادرست  زنی برخی گمانه کند؛ » . جاللی، انتساب اولین ضریح به شاه اسماعیل را رد می [ 27]   1آن را انجام داده باشد 
متعلق    ، دهد که اصل ضریح مورداشاره التواریخ احتمال می مؤلف کتاب منتخب   که است، چنان هم در این باره صورت گرفته 
 . [ 28]   است ...«   به دوران شاه اسماعیل بوده 

)ع(    آنچه مسلم است صفویه از همان ابتدای تأسیس به دست شاه اسماعیل اول، در احیای ابنیه متبرکه معصومین 
 ای داشتند؛ زیرا: اهتمام ویژه 

قهریه  »  قّوة  طریق  از  فقط  صفویه  تردید،  یک نمی بدون  حکومتی  که  خود  نهایی  هدف  به  بر  توانستند  پارچه 
سرزمینی واحد بود، نایل آیند؛ زیرا اعمال این شیوه در درازمدت، ممکن نبود. بنابراین، برای ایجاد مذهبی پایدار،  

،  های مشروعیت حاکمیت صفوی منجر شود فراگیر و تأثیرگذار که به تکامل مذهبی مّلی و تقویت حاکمیت و بنیان 
امامی که  به کاری عمیق و گسترده و فرهنگی و مذهبی نیاز بود؛ کاری که فقط با مراسم مذهبی شیعیان دوازده 

عنوان منبعی  جانبة دولت صفوی در ایران نهادینه شده بود به دلیل رسمیت مذهب تشّیع و حمایت قاطع و همه به 
زادگان  و امام )ع(  ید. بنابراین، زیارت مزارات ائّمة اطهار گرد پذیر می احساسی، قوی، گسترده و بسیار تأثیرگذار امکان 

عنوان اجداد نسبی شاهان صفوی در کنار سایر مراسم مذهبی شیعیان، نسب سیادتی صفویان و سایر باورهای  به 
محل توجه شاهان    ،روی، از همان ابتدا زیارت دین ب .  کرد سیاسی مذهبی مردم را نسبت به صفویه تقویت و تثبیت می 

   . [ 29]   «صفوی قرار گرفت 

 
ها پیش از فتح نقاط مختلف ایران، تمایل  ساازند که شااه اساماعیل از مدتشاواهدی در اختیار اسات که ما را به این موضاوع رهنمون می 1

برای تالش در این راه، آنچه به بحث اصالی ما  اسات. عالوه بر تمایالت مذهبی او زیادی برای رهایی مشاهد مقدس از دسات بیگانگان داشاته

یابی به چنین مکانی که مورد توجه شاایعیان ایران اساات، اقدامات بود که بدون دسااتخوبی درك کرده اساات که او بهشااود اینمربوط می

  .]27[ فرهنگی او کارایی موردنظر را نخواهد داشت
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تدریج و در طول تاریخ شیعه، رو به کمال  به   و االجراست  الزم   ی مراسم   ، زیارت در تاریخ شیعیان با توجه به اینکه    
عشری برخوردار  ی مؤثر تبدیل شده و از مقام و جایگاه خاصی در بین پیروان مذهب تشّیع اثن نهاده و به فرهنگی سازنده و  

های مذهبی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دولت  توسعه و آبادانی این اماکن مقدس شیعی، در رأس برنامه   ؛ [ 30]  است 
توانست کمک  بود و وجود عتبات می ور شده مند عثمانی شعله گرفت. در آن زمان، آتش جنگ با دولت قدرت   صفوی قرار 

امواجی    ؛ های قوی داشت آمد که جاذبه رکت درمی بزرگی برای شاهان صفوی باشد؛ »زیرا از شهرهای مقدس، امواجی به ح 
 .  [ 31]   موافق شاه بود«   ، و در نتیجه   ( عثمانی )   که حرکتشان مخالف سلطان 

السالم(، به بازسازی، گسترش و تزیین  بنابراین شاهان صفوی عالوه بر ایجاد امکانات استقرار و رفاه زوار ائمه )علیهم 
گماشتند؛ برای نمونه،  ای داشتند. حتی درباریان نیز با تأسی به شاهان، در این کار همت می بارگاه ایشان، اهتمام ویژه 

هماسب، در سفر زیارتی خود به مشهد  ت ترین خواهر شاه  کوچک   بانو« »مهین د،  ها و آرامش شهر مشه پس از راندن ازبک 
ی  ال همراه برد و جمیع سادات و علما و فض   ، های مرّصع را سامان داد و بار دیگر، اسباب و قنادیل طال و قّپه   ه مقّدس، پنجر 

 . [ 32]   آنجا را تفّقد نمود 
بار  چندین   ، چون واژه ضریح   ؛ قطعی است   ، هماسب اول صفوی ت منابع تاریخی عهد شاه  به  استناد    ا ب رضوی  وجود ضریح  

درباره مشخصات این ضریح نیز اخبار متفاوتی    است. ه در رویدادهای مربوط به تاریخ مشهد در منابع این دوران نقل شد 
  . اند دانسته   ، پوششی از صفحات طال و نقره بوده های فلزی و  چوب با تسمه از  جنس ضریح را    ، وجود دارد. بیشتر نویسندگان 

نقره و عده  از جنس  دیگر  بعضی  از صندل و  از شمشاد و برخی  اولین ضریح را  همچون  بعضی نوع چوب  ای دیگر 
 . [ 33]   دانند فوالد می التواریخ جنس ضریح را از  اعتمادالسلطنه و مؤلف منتخب 

 است که بدین ترتیب هستند: لر و یاقوتی تاکنون پنج ضریح برای حرم امام رضا )ع( ساخته شده  طبق نظر موسوی 
 ه.ق. 975، یا  ه.ق   978  ه.ق، 957  به سال   هماسب صفوى ت دوران شاه    ضریح  (1
سال    وقف شاهرخ نوه شاه سلطان حسین صفوی افشار به نشان  ضریح مرصع فوالدى، معروف به ضریح نگین  (2

 . ه.ق   1160

 ه.ق. 1233  عصر سلطنت فتحعلى شاه قاجار ضریح فوالدی   (3

 ه.ق.   1378به سال  طال و نقره معروف به )شیر و شکر(  عصر پهلوی  ضریح   (4
 . [ 10]  ه.ق   1413عصر جمهوری اسالمی با طرح استاد فرشچیان به سال    ضریح  (5

شکلی وجود دارد؛ زیرا در سه جای  رسد که در انتساب زمان ضریح اول از نظر ایشان، م با بررسی بیشتر، به نظر می 
ق. بوده،  957متن شاه تهماسب را که برای ضریح اول و مربوط به سال  های مختلفی بیان شده است و  ایشان، تاریخ   مقاله 

ق. ذکر شده است. این عکس با  975اند اما سال ساخت آن  عنوان اولین ضریح آورده ( به 3)تصویر   در توضیح یک عکس 
عنوان اولین ضریح یاد شده است. در این باره،  لوی بر سر افراد، مربوط به دوره پهلوی است و از آن به توجه به کاله په 

ه.ش. قایم به ذات خویش نبوده  1311بیان چند نکته ضروری است: اول اینکه ضریح اول به علت آسیب جدی در سال  
اما ضریح در این عکس نسبتًا سالم است و احتمال دارد ضریح سوم باشد؛ زیرا    [ 34] و بنابراین ضریح کاًل برچیده شده  

سه متر و دارای دو متر ارتفاع است و جنس آن    ، پنج و عرض آن   ، اند که طول آن نوشته   سوم   در مورد مشخصات ضریح 
انی یک سر طوق طال  کی مطال و بر فراز آن شیروانی چوبی، با پوشش طال وسط شیرو از فوالد و روی ضریح مطهر مشّب

  [ 34]   باشد و باالی آن هم پوشش بسیار نفیسی گسترده است مرصع به جواهر و در دو طرف آن دو قبه جواهرنشان می 
که ضریح دارای فرم شیروانی و قّبه است، مطابقت دارد. دوم اینکه این عکس به علت    3و این مشخصات و ابعاد، با تصویر  

و    ست ی ن   موردبحث این مقاله   ه با نگار ا )ع(، متناظر  ارتفاع بلندتر ضریح، نسبت به ارتفاع ضریح در نگاره حرم امام رض 
ق. و عکس موردنظر مربوط به عصر پهلوی است، نگاره حرم  957سرانجام با توجه به اینکه نگاره فالنامه مربوط به سال 
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همچنین درباره    تر است. امام رضا )ع( در فالنامه برای قضاوت درباره چگونگی شکل ظاهری ضریح در آن سال، موّثق 
 . [ 34]   1اده است؛ زیرا شاهرخ فرزند نادرشاه بوده است انتساب دومین ضریح در مقاله ایشان اشتباه رخ د 

 

 
 [10] تصویری از ضریح امام رضا)ع(، )احتمااًل ضریح سوم(  .  3  تصویر 

 
که    [ 8] ت  ه.ق نام برده اس   915از ضریح شاه اسماعیل در سال    که آن متن، این   اما نقد دیگر عالوه بر این پنج مورد 

 رسد. گذشت، این امر ناصحیح به نظر می بانی اولین ضریح امام رضا)ع(    درباره   با توجه به مطالبی که 
ح  ند که بر حسب زمان و انتساب صحی ا گرفته رضا)ع( قرار  امام    فراز مزار ضریح بر  پنج  از زمان صفویه تاکنون  بنابراین  

 باشند: به این ترتیب می 

 . ه.ق   957به سال    دوران شاه طهماسب صفوى   ضریح  (1
 . ه.ق   1160سال    وقف شاهرخ فرزند نادرشاه افشار به نشان  ضریح مرصع فوالدى، معروف به ضریح نگین  (2

   . عصر سلطنت فتحعلى شاه قاجار ضریح فوالدی   (3

 ه.ش.   1338به سال  طال و نقره معروف به )شیر و شکر(  عصر پهلوی  ضریح   (4
   . [ 35]   ه.ش   1379با طرح استاد فرشچیان به سال   عصر جمهوری اسالمی   ضریح  (5

 . ه.ق   957به سال    دوران شاه طهماسب صفوى   ضریح های  ویژگی 
اند، چگونگی  با توجه به اینکه بسیاری از پژوهشگران، ضریح عهد شاه تهماسب را اولین ضریح حرم رضوی دانسته 

  با چوبى    این ضریح   قوائم های تاریخی،  این ضریح و تاریخ نصب آن از اهمیت بسیاری برخوردار است. طبق گزارش 
.  بود شده   ده ی آنها با ورقه نقره پوش   ی رو قسمتی  آهن بوده و    ی ها له ی دهنده شبکات آن م ل ی تشک   ی اجزا   و   هاى فلزى تسمه 
شوند: کتیبه  که به لحاظ محتوا و تاریخ مندرج بر روی آنها به دو بخش تقسیم می   ( 4)تصویر  هایی بر آن حک شده  کتیبه 

و کوچک کنار  های بزرگ  تر و حاوی سوره انسان است که به صورت یک در میان، داخل ترنج تر و قدیمی اول که طوالنی 
متر  سانتی  6/ 13×    62کتیبه دوم به ابعاد   .شود هم قرار گرفته که هم اکنون در موزه آستان قدس رضوی نگهداری می 

 
نواده او که مادرش از صافویه اسات، ضاریح را وقف مرقد مطهر امام کرده و از محل مقبره  این ضاریح، نخسات روی قبر نادر شااه بوده و   1

 [.34]  نادرشاه روی مضجع امام )ع( انتقال داده است
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است که متن آن به این صورت نوشته شده: »به توفیق الهی و تأییدات حضرت رسالت پناهی و ائمه معصومین صلوات  
نی الصفوی به وضع این محجر طال در موضع عرش اعتال موفق و مؤید  اهلل علیهم اجمعین طهماسب بن اسمعیل الحسی 

های آن، در  های کتیبه اکنون ورقه شده که هم بر دور این ضریح سوره »هل اتی« به خط ثلث نوشته «.  957گردید. سنه 
 موزه آستان قدس موجود است.  

 

 

 [36]   هماسب ت های به جامانده از ضریح شاه  کتیبه .  4تصویر  

 
در این    . برد ان، مایملک و اموال آنان را به یغما می س ا ر عبدالمومن خان ازبک، پس از قتل عام مردم خ   998در سال  » 

های نفیس خطی از جمله قطعه الماسی به  های طال، کتب و قرآن غارت بخشی از اموال آستان مقدس همچون قندیل 
است همراه تعدادی از  مرغ و میل طالیی که به فرمان شاه تهماسب بر فراز ضریح مطهر نصب بوده درشتی یک تخم 

پس از آن دوباره مرمت و احیا صورت    . [ 37]   « شود برده می های آستان مقدس به تاراج رفته و به هرات و بخارا  فرش 
 که: گیرد؛ به طوری می 

  ح ی اول ضر   : است سه ضریح بوده   ی ( مرقد منور دارا 1330  ی ها )سال   ام ی ا   ن ی گزارش آستان قدس آمده: در ا   در » 
در    چون   . ی طال و نقره شاه طهماسب   ی چوب   ح ی سوم ضر   ، ی شاه مرصع شاهرخ   ح ی دوم ضر   ، ی شاه   ی ساده فتحعل   ی فوالد 

کرده و   دا ی پ  یی ها ی بوده و فرورفتگ  ز ی ر مطهر و اطراف آن خاك دست  ح ی صندوق معلوم شد که داخل ضر  ض ی موقع تعو 
جر و  آ زرع با    ک ی را به عمق    ح ی لذا اطراف ضر   ؛ شده   ده ی در تماس با سطح مرطوب خاك پوس   ح ی ان هر سه ضر ک قوائم و ار 

  ی را که مانند صندوق چوب   ی طهماسب   ح ی ضر   کار گذاردند.   لج خ   ده ی تراش   ی ها را سنگ   ح ی کرده و دور ضر   ی رساز ی ز   1سمنت 
را    گر ی د   ح ی خزانه دادند و دو ضر   ل ی فاسد شده بود با حضور علما و رؤسا و معتمدان برداشته، طال و نقره آن را تحو   ی به کل 

 . [ 6] «  افتتاح نمودند   ی فات ی تشر   ی نصب و ط   ی سنگ   ی ها ه ی پا   ی کرده بر رو   ر ی تعم 
نگاره  کند؛ در بخشی از ای امروزی را کاماًل تأیید می نگاره »حرم امام رضا)ع(« وجود ضریح به شکل متداول شبکه 

 خورد. است، به چشم می های ضریح قرار داده ( یکی از زوار در حالی که انگشتان خود را در شبکه 5)تصویر  
 

 
 سیمان 1
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 . بخشی از نگاره »حرم امام رضا)ع(«، زائری در کنار ضریح. 5تصویر  
 

  1با توجه به نگاره دیگری که از حرم امام علی)ع( در فالنامه تهماسبی با عنوان »معجزه دو انگشت امام علی)ع(«   
ای چوبی قرار گرفته که روی آن با صفحات طال تزیین  موجود است بر فراز مزار ایشان در آن زمان، صندوقچه   [ 38] 

 (.  6ده است )تصویر  گردی 
 طبق گزارش ابن بطوطه در بارگاه امام علی)ع(: 

های بزرگ و کوچک از طال و نقره در آن آویخته.  های ابریشم و غیره مفروش است و قندیل داخل حرم به انواع فرش » 
ونگار  صفحات طالی پرنقش   ، در وسط حرم مصطبه ]سکو[ چهارگوشی است که صندوقی چوبین دارد و بر روی صندوق 

که هیچ چیزی از چوب  اند، چنان های نقره فروکوفته اند و با میخ کار برده که در ساختن آن کمال استادی و مهارت را به 
 . [ 22] ...«  نمودار نیست. ارتفاع مصطبه کمتر از ارتفاع قامت آدمی است  

ق. هنوز ضریح  957شود بارگاه امام علی)ع( در سال  با گزارش دقیق ابن بطوطه و مطابقت آن با نگاره مشخص می 
ای به اندازه نیم قد انسان بر مزار قرار گرفته بود. این در حالی است که نگاره »حرم امام رضا)ع(«  صندوقچه نداشته و  

 دهد. ای نمایش می متعلق به همین نسخه، بارگاه رضوی را با ضریح شبکه 

 
قیس اشاره دارد. »مَرَّة بن قَیس مردى کافر بود و غالمان بننگاره »معجزه دو انگشت علی)ع(« بر کرامت بارگاه امام علی)ع( و داستان مرة  1

اند. مره خشامگین شاد و ساراغ قبر  بسایارى داشات. روزى به مره گفته شاد اکثر پدران و اجدادت با شامشایر علی بن أبی طالب کشاته شاده 

ی طالب را گرفت. مره نیز ساپاهى با دوهزار نفر ساواره و چندهزار نفر پیاده آماده کرد و به سامت شاهر نجف حرکت کرد. وقتى  علی بن اب

اى از مدت شاش روز با مردم نجف جنگید تا اینکه توانسات گوشاهساپاه مره به نجف نزدیک شاد مردم داخل شاهر تحصان کردند. ساپاه مره به

داخل شاهر راه پیدا کند. مره به طرف حرم مطهر آمد و با چکمه داخل حرم شاد و نزدیک ضاریح مطهر آمد و به  دیوار شاهر را ویران و به 

بشاکافد. در اى؟«. و با گفتن این جمله تالش کرد ضاریح مطهر را با شامشایرش  صااحب بارگاه گفت: »اى على  تو پدران و اجداد مرا کشاته

آثار این    .[38]د و مره بن قیس را به دو نیم کرد و در جا به دو سانگ سایاه تبدیل شاد« این لحظه دو انگشات از داخل ضاریح بیرون آم

 کرامت امیرالمؤمنین)ع( به صورت شکافی بر صندوقچه داخل ضریح پیداست.
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 [4] ق.    957. نگاره »معجزه دو انگشت امام علی )ع(«، فالنامه تهماسبی، سال  6تصویر  
)ع(« در فالنامه تهماسبی، اطالعات مفیدی هم درباره چگونگی ضریح و ابعاد    تر نگاره »حرم امام رضا مشاهده دقیق 

رنگ طالیی است و صندوق زیرین با دو رنگ  های ضریح به  دهد. در نگاره، شبکه آن و همچنین صندوق زیرین ضریح می 
بوده که در گذر زمان اکسید شده  قرمز و سیاه نمایان است. دو احتمال درباره این رنگ سیاه وجود دارد: یکی اینکه نقره  

ل  رسد با توجه به معمو ای صندوق به رنگ سیاه بوده است. به نظر می است و دیگر اینکه پوشش پارچه و تغییر رنگ داده  
تر باشد؛ زیرا با مراجعه به گنجینه آثار هنری رضوی، یک پوشش  بودن پوشاندن صندوق روی مزار، احتمال دوم صحیح 

×    123شود که ابعاد آن با ابعاد صندوق در نگاره بسیار نزدیک است ) ( یافته می 7مخملی احتماال از دوره صفویه )تصویر  
  ؛ است گذاری نشده نام   ، پوش است ولی به نام صندوق پوش تهیه شده متر( و اگرچه به شکل صندوق سانتی   244×  124
باشد به شکل مکعب مستطیل است و شامل پنج  پوش می تر از ضریح تر از صندوق کهن دارد و کوچک ابعادی بزرگ   چون 

پوشش و مقایسه آن  با توجه به ابعاد و شکل این  .  1باشد سقف می   باشد. چهار قطعه در دو طرف و یک قطعه در قطعه می 
 توان با اطمینان بیشتری درباره اندازه ضریح تهماسبی قضاوت کرد. با اندازه نمایش داده شده در نگاره، می 

 

 
ها و پوشصااندوقهایی متعدد بر روی مزار مبارك ایشااان نصااب شااد و به تبع آن از ها و ضااریح بعد از شااهادت امام رضااا )ع( صااندوق 1

پوش و بخشای که روی ساقف ضاریح  پوشااند دوره ها در حرم مطهر اساتفاده شاد. بخشای از این پوشاش که اطراف ضاریح را میپوشضاریح

 .پوش نام داشتشد شیروانیگسترانیده می



 و همکاران پور یزهرا شاقالن                                                      13-33 ،1شماره  نامهژه یو  (،1400) 18فصلنامه علمی کارافن، 

27 
 

 

 [23]   دوزی( با مخمل تکه )چهل   دوزی پوشش بر مزار حرم مطهر، لندره   . 7  صویر ت 

 ه.ق.   957گنبد بارگاه رضوی در سال  
در دوره سلجوقیان نصب شد اما در اوایل قرن هفتم ه.ق، دوران سلطنت سلطان محمد خوارزمشاه،    بارگاه رضوی گنبد  

ها با تاریخ  اکنون این کاشی   تزئین یافت و   « کاشی سنجری » های ممتاز، معروف به  بار دیگر ازاره حرم مطهر با کاشی 
وجود آمد و  به   )ع( رات زیادی در حرم امام رضا تغیی   ، دوران تیموریان در    .( در حرم موجود است 612عشر و ستمائه ) اثنی 

دوران صفویه با توجه به استقرار حکومت شیعیان و ارادتی که  همچنین  تعداد زیادی از بناهای گرداگرد آن ساخته شد.  
 . [ 39]   هایی بود که حرم مطهر رونق پیدا کرد ه شاهان این سلسله به ائمه داشتند یکی از دور 

ها و موفقیت در توبه از جمیع گناهان خود، هشتاد من طال صرف مطّلا  پیروزی بر ازبک   ه به شکران   ، هماسب ت شاه  
  . ت خوبی مشهود اس . این اقدامات در نگاره حرم امام رضا )ع( به [ 40]   گنبد حرم مقّدس رضوی کرد  ه کردن گنبد و میل 

بلند گنبد نیز تا حدی    1(. حتی گریو 8اند )تصویر  آمیزی شده سان و با طال رنگ گنبد و میل گنبد در نگاره با هاله شعله 
توان به آن پی برد، اگرچه در نگاره گریو گنبد  است که با مقایسه با نگاره »معجزه دو انگشت امام علی)ع(« می نشان داده 

تصویر بکشد ولی طبق مستنداتی که  بام قرار گرفته و نگارگر نیز دقیقًا نتوانسته است نمای گنبد را به پشت پرچین پشت 
است و بلندی گریو گنبد از همان دوره  د آمد، ساختمان بنای گنبد از دوره تیموری تاکنون تغییری نکرده در ادامه خواه 

 به شکل کنونی باقیمانده است.  
ق و دوران حاکمیت بایسنغرمیرزا بر مشهد از سوی شاهرخ تیموری که مسجد گوهرشاد    821تا    817های  طی سال 

های  متر، مناره   39/ 50و گنبد مسجد گوهرشاد با ارتفاع    [ 42] و    [ 41] خته شد  های دارالسیاده و دارالحفاظ سا و رواق 
متر و گنبد دارالسیاده با    23فاع  متر و گنبد دارالسیاده با ارت   27متر، ایوان قبله مسجد با ارتفاع    39/ 50مسجد با ارتفاع  

متر در کنار آنها از نمود  19متر در مجاورت بقعه امام )ع( قد کشیدند، گنبد آجری بقعه مطهر با ارتفاع کمتر از    23ارتفاع  
عطف مجموعه معماری آستان قدس  الدین شیرازی برای نمودار کردن حرم مطهر که نقطه افتاده و احتمااًل استاد قوام 

ای بلند و متناسب با حجم بنا بر شانه قاعده مربع  شده، تدبیری اندیشیده است. او با برآوردن ساقه حسوب می رضوی م 
های مزین  متر بر روی ساقه استقرار داد ... . نمودار شدن گنبدی که با کاشی   31/ 20بنای عصر غزنوی، گنبدی به ارتفاع  

های صحن عتیق او، گنبدهای مدرسه پریزاد و مدرسه دودر و  ار ایوان و مشخص بودند، راه را برای آینده بازکرد تا در کن 

 
 ریو در معماری سنتی به معنای ساق گنبد است.گَ 1
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سازی در مجموعه حرم مطهر تا اواخر دوره تیموری  خان و ... نیز بدرخشد. ساختمان وردی آرامگاه شیخ بهایی و گنبد اهلل 
 . [ 43] است    وسازهای دوره صفوی ادامه یافته ادامه داشته و با ساخت 

)حکومت  صفوی  تهماسب  شاه  دوران  بود  984تا    930تا  پوشیده  سبزرنگی  کاشی  با  گنبد  رویه  در  [ 44] ق(   .
ن  م 17کیلوگرم( طال، گنبد را طالکاری کرد و    181من )   63ق شاه تهماسب برای ادای نذری که داشت با صرف  940سال 

های  کیلوگرم( طال هم صرف ساختن میل گنبد کرد. طالکاری گنبد با استفاده از صفحات مس روکش شده با ورقه   51) 
. ظاهرًا از دوره تیموری تاکنون گریو بلند  [ 45] ای بود که تا آن زمان در دنیای اسالم نظیر نداشت  نازك طال، نوآوری 

 1تجدید و ترمیم شده است. بار مرمت و  گنبد حرم رضوی تغییری نکرده است ولی طی این دوران، چندین 
 

 

 . بخشی از نگاره »حرم امام رضا )ع(«، بازنمایی گنبد و میل طالیی آن 8تصویر  
 
  ی هجر   932در سال    ی بود ول   افته ی   ن ی تزئ   مت ی ق گران   ی ها ی تا زمان شاه طهماسب با کاش   بد ن ی گ سطح خارج » 

پس    ی طال کار گذاشته شد ول   ی ها آن خشت   ی را صادر کرد و به جا  ها ی شدن کاش   ده ی هماسب دستور برچ ت شاه   ی قمر 
  1016تا    1010  زمان شاه عباس به سال   ر د   ا ی ها را ربود  طال ر هجوم خود به خراسان  د   ]46[ 2ازبک من خان  ؤ از آن عبدالم 

 . [ 34]   « شد   ده ی و با طال پوشان   م ی ترم   د گنب   ق 
 گوید: کیا در این باره می همچنین صدری 

است. پس گنبد    و تنها مطال شده   ده ی بنا نگرد   د ی گنبد تجد   ، ی گردد که در عهد صفو ی مذکور معلوم م   حات ی توض   از » 
زمان    ی است ول   ، موجود بوده ن دورا   ن ی از ا   ش ی ها پ بنا شده، از قرن   ی بقعه عهد سلجوق   ی وار ی بلند که بر چهار د   با گریو 

نمانده    ی گنبد باق   ی رون ی پوسته ب   ی بان   ا ی بنا    خ ی از تار   ز ی ن   ی قطع واضح و    ی خ ی تار   نه ی باشد و قر ی ن مشخص نم آ ث  ا احد   ق ی دق 
 . [ 11]  ... «   است 

 
،  22( گنبد حرم مطهر امام رضاا )ع(، فصالنامه آساتان هنر، شاماره 1396نیکی، رجبعلی، )برای مطالعه بیشاتر مراجعه کنید به: لباف خا 1

 .18-25صص 

 942حصار شهر در سال پس از احداث   ی، حتحضرتروضه  و زبکان به شهر مشهدی احرمتیهماسب حمالت مکرر و بتشاه   یآراعالم در 2

ساوار شاده   نیز[ کب]عبداهلل خان ازش و خود  دیایرح راسات نشا کردند که به   دادیو ب  ندبر مردم مشاهد نهادقتل   غیت : »ازبکاناسات  آمده ق  .ه 

 [.46« ]دزیم دیسریو به هر کس م دیکش  ریداخل روضه شد و شمش رفته بودند، هوضمه به درون رهوا ازاز سادات  یبود، جمع
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 ت:  آمده اس   ی طالکار   ن ی در مورد ا   نیز   خ ی فردوس التوار   در 
  جاد ی ا   ی اصل   ی ها در قسمت   ی ر یی تغ   نکه ی هماسب اول بدون ا ت سال شاه    ن ی بوده و در ا   ی کار ی گنبد کاش   932ا سال  »ت 

گنبد، در هجوم   ی قبلی ها و چون خشت  ند ی طال نما   ی ها به خشت   ل ی گنبد را تبد  ی ها شی دستور داده است تا کا  ، شود 
  ن ی ه دستور شاه عباس اول با خشت زر تزئ ی قمری ب هجر   1020در سال    برده شده مجددًا  غما ی به    ازبک من خان  ؤ عبدالم 

  ی صفو   مان ی به دستور شاه سل   که   شد   دا ی در گنبد پ   ی شکستگ   د، ی که در اثر زلزله شد   ی قمر   ی هجر   1008. در سال  د ی گرد 
 . [ 11] «  گردید   ب ی و تذه   مت مر 

ر امام علی )ع(، در نگاره »معجزه  برای بررسی جزییات گنبد در نگاره »حرم امام رضا )ع(«، مقایسه آن با گنبد مطه 
دهد گنبد مطهر امیرالمؤمنین )ع( در سال  ( بسیار تأثیرگذار است؛ زیرا نشان می 9دو انگشت امام علی )ع(« )تصویر  

کاری بوده است و مطال نشده بود. همچنین میل طالیی اهدایی شاه اسماعیل نیز بر فراز آن به  صورت کاشی ق. به 957
 خورد.  چشم می 

 

 

کاری و میل  . بخشی از نگاره »معجزه دو انگشت امام علی )ع(« از فالنامه تهماسبی، گنبد کاشی 9تصویر  
 طالیی آن 

 
 دهی شده است. سامان   1های دو نگاره در جدول  تر ویژگی منظور مقایسه بهتر و دستیابی به نتایج روشن به 
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 نگاره »معجزه دو انگشت امام علی)ع(« )نگارندگان( . تطبیق نگاره »حرم امام رضا)ع(« و  1جدول  

 توضیحات نگاره مشخصات نگاره  نگاره

 

»حرم امام رضا)ع(«، فالنامه  

ه.ق، سایت   957تهماسبی، 

 موزه دیوید

تر از قامت انسان(، صندوق زیرین ضریح به رنگ  ای طالیی )کوتاه ضریح شبکه

روی   مخملی  پوشش  )احتماالً  سیاه  و  میله  قرمز  طال،  گنبد  است(،  صندوق 

هاله شعله دو طالیی گنبد،  نورافشانی،  در حال  اطراف گنبد، فرشتگانی  سان 

ارتفاع   گنبد،  اطراف  در  قندیل    3مناره  حرم،  کتل، 8طبقه  و  علم  تایی، 

کنند و های زوار را جفت میهایی که کفشرسانی تولیت حرم )خدمهخدمات 

 آورند(.برایشان قرآن می

 

»معجزه دو انگشت امام  

علی)ع(«، فالنامه تهماسبی، 

 ه.ق، موزه آقاخان 957

پرنقش  طالیی  صفحات  با  گنبد  صندوقی  انسان(،  قامت  نیم  اندازه  )به  ونگار 

ارتفاع  کاشی  گنبد،  اطراف  در  مناره  دو  طالیی،  میل  حرم،    2کاری،    4طبقه 

 قندیل.

 گیری نتیجه 
. از این رو، از قرن اول  است بوده عشری برخوردار  ی اثن  شیعه پیروان مذهب زیارت از مقام و جایگاه خاصی در بین  

مرور زمان در جزئیات معماری  ( رایج بوده و به السالم قمری، ساخت مقبره و حرم برای بزرگان دین و معصومین )علیهم 
ین تغییرات، مشخص نیست  تر شده است. زمان و کیفیت برخی از ا این اماکن متبرکه، تغییراتی صورت پذیرفته و کامل 

 دهند.  های برجای مانده در این باره نظر می و پژوهشگران با مشاهده شواهد تاریخی؛ از جمله مکتوبات، تصاویر و نگاره 
های مذهبی،  س برنامه أ در ر   را   توسعه و آبادانی این اماکن مقدس شیعی و    )ع( اطهار زیارت قبور ائمه که    شاه تهماسب 

خود قرار داده بود، تغییراتی در حرم امام رضا )ع( ایجاد کردند. پس از بررسی »نگاره حرم  فرهنگی و سیاسی، اجتماعی  
 ه.ق نکات زیر قابل دریافت است:   957امام رضا )ع(« متعلق به نسخه در فالنامه تهماسبی در سال  

این سخن و عقیده    . دهد خبر مى قد امام رضا )ع( مر هاى متعدد  از ساخت و نصب صندوق   ، تاریخ آستان قدس  .1
. از آنجا که بسیاری  قطعى است  ، نصب نبوده همام امام این  از دوران صفویه، ضریحى بر مرقد منور  پیش  که تا  

اند؛ چگونگی این ضریح و تاریخ نصب  از پژوهشگران، ضریح عهد شاه تهماسب را اولین ضریح حرم رضوی دانسته 
 ی برخوردار است.  آن از اهمیت بسیار 

نگاره »حرم امام رضا )ع(« متعلق به نسخه فالنامه  جز  دهد تا کنون سند مکتوب و مصوری به ها نشان می بررسی  .2
  957دار در بارگاه ایشان در سال  ه.ق، برای تجسم گنبد طالیی و ضریح طالیی و شبکه   957تهماسبی در سال  

های  یکی از زوار در حالی که انگشتان خود را در شبکه   با ترسیم ه.ق شناسایی نشده است. در این نگاره، هنرمند  
کند. همچنین با نمایش گنبد مطالی  ای را در آن تاریخ کاماًل تأیید می است، وجود ضریح شبکه ضریح قرار داده 

  پیروزی بر   ه به شکران که    هماسب ت شاه  رضوی در نگاره »حرم امام رضا )ع(« و تأکید بصری بر آن، این اقدام  
گنبد حرم    ه ها و موفقیت در توبه از جمیع گناهان خود، هشتاد من طال صرف مطّلا کردن گنبد و میل ازبک 

 خوبی مشهود است. ه، به مقّدس رضوی کرد 
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  957»معجزه دو انگشت امام علی )ع(« فالنامه تهماسبی در  و نگاره  »حرم امام رضا )ع(«  بررسی و تطبیق نگاره   .3
ای مطال در بین سایر ائمه  گذارد که حرم رضوی دارای اولین گنبد و ضریح شبکه بر این نکته صّحه می   ه.ق 

 است.  ه.ق بوده   957السالم( و در زمان شاه تهماسب صفویه در سال  معصومین )علیهم 

فاع کمتری از ضریح  دهد احتمااًل اندازه ضریح امام رضا)ع( در آن دوره به ارت نگاره »حرم امام رضا )ع(« نشان می  .4
متر بوده است و بعدها با توجه به توسعه حرم و  سانتی   130تا    120کنونی ایشان و سایر ائمه)ع( بوده و حدود  

 اند. تر ساخته آوری نذورات، اندازه ضریح را بزرگ ازدیاد زوار و جمع 
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