
 آرامگاه نادرشاه

 پدیا، دانشنامٔه آزاد از ویکی

 . ساخته شده استمشھد در شھر نادرشاه افشار بنایی است که به یادبود آرامگاه نادرشاه

در محل يكى از مقابر ويران شده نادرى آرامگاه ) خورشیدى  1296(  قاجار در اواخر عھد السلطنه قوام
اين بناى جديد كه . و استخوانھاى او را از تھران به مقبره مزبور حمل كردند) 52(جديدى براى وى ساخت

 1335در محل فعلى آرامگاه وى قرار داشت مدتى بر پا بود تا اين كه انجمن آثار ملى ايران در سال 
خورشیدى درصدد بر آمد آرامگاھى مناسبِ شأن نادرشاه براى وى در ھمان محل مقبره ساخته 

 .به پايان رسید 1342شروع شد و در سال  1336اين كار از سال . السلطنه احداث نمايد قوام

كه پس از آرامگاه علی بن ) نادرى سابق(مقبره كنونى نادرشاه واقع در ضلع شمال غربى چھارراه شھدا 
ترين موضع توريستى ـ تاريخى شھر مشھد تلقى مىشود، در  موسی الرضا،امام ھشتم شیعیان مھم

مقبره شامل سكويى دوازده پله اى، محل گور، . متر مربع ساخته شده است 14400باغى به مساحت 
پوششى خیمه مانند بر روى قبر، سكويى مرتفع در مجاور قبر با مجسمه نادرشاه سوار بر اسب و سه 

 .تن ديگر در پى او، يك غرفه فروش كتاب و دو تاالر براى موزه است

مصالح . طراح بنا مھندس سیحون بود و مجسمه ھا را ھنرمند فقید ابوالحسن صديقى ساخته است
 .مقبره عمدةً از سنگھاى خشن و سخت گرانیت كوھسنگى مشھد است

. بعضى از قطعات سنگ بسیار بزرگ انتخاب شده تا تداعى كننده مقبره دوم ساخته خود نادرشاه باشد
پوشش . پوشش مقبره كامالً به مانند چادر عشايرى است، كه نادر در آن زاده و ھم كشته شده است

 انتخاب شده تا قتل نادرشاه در داخل مراغهديوارھاى داخلى مقبره نیز از سنگھاى مرمر اُخرايى رنگ 
 .چادر را تداعى نمايد

از موقوفات كرامند نادرى كه از تصرف وقف خارج شده بود روستاى دھشك در مجاور شھر تابران توس 
كه احتماالً به زودى از محل در آمد آن به ) 53(احیا شده و در اختیار موقوفه نادرى قرار گرفته است
ّات واقف بر سر قبر وى عمل خواھد شد  .بخشى از نی

  

 مجموعه باغ و موزه آرامگاه

با حضور  1342فرودین ماه سال  12ساختمان جدید آرامگاه نادر شاه افشار به گزارش میراث خبر در تاریخ 
 .پھلوی دوم به ھمت انجمن آثار ملی در باغ نادری بازگشایی شد

نادر شاه افشار فاتح دھلی در ھنگام حیات خود دستور به ساخت آرامگاھی کوچک در باال خیابان مشھد 
ھجری قمری در مجاور چھارباغ شاھی و روبروی حرم امام ضا از  1145این آرامگاه کوچک در سال . داد

تاالر به منظور  2موزه نادری در قسمت اصلی بنای یادبود آرامگاه افشار در . خشت و گل ساخته شد
 1342این بنا به ھمت انجمن آثار ملی در سال . معرفی آثار تاریخی این دوره شکل گرفته است 

 . طراحی و ساخته شده است مھندس ھوشنگ سیحونخورشیدی توسط 

تنديس نادر شاه سوار بر اسب به ھمراه تني چند از سربازانش بر فراز يک حجم سنگي مرتفع توسط 
:  1تاالر شماره . ساخته شده است »  ابوالحسن صديقي«مجسمه ساز شھیر ايراني زنده ياد استاد

اين تاالر به انواع سالح ھاي دوره افشاريه ، تابلوھاي نقاشي از نادر و صحنه ھاي جنگ ، وسايل سوار 
کاري مانند زين و برگ اسب از دوره افشاريه تا قاجاريه ، چند نسخه خطي از جمله تاريخ جھانگشاي 
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حک شده و روي »  السلطان نادر«نادري و دو شمشیر متعلق به نادراختصاص دارد که روي يکي کلمه
شاه شاھان نادر صاحب قران ھست سلطان بر سالطین جھان : ديگراين بیت شعر طالکوب شده است
ھجري در روز تاجگذاري نادر از طرف ملت ايران به وي ھديه  1148اين شمشیر در دشت مغان به سال 

به مجموعه اضافه شد و در آن انواع سکه، ظروف و  1373اين تاالر در سال : 2تاالر شماره . شده است
ھمچنین در گوشه شمالی آرامگاه . ديگر اشیاي اھداي از دوره صفويه تا معاصر به نمايش در آمده است

 .نادر آرامگاه محمد تقی خان پسیان سردار خراسان قرار دارد
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