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 چکیده

ده است. ج يافته و سیر تکوين خود را در طول زمان پیموضشهر مشهد، با شهادت امام رضا )ع( ن
بررسی سیر تکامل کالبدی مجموعه حرم، به عنوان نطفه اصلی پیدايش و گسترش شهر مشهد، نشان 
دهنده ابعاد و زمینه های مختلف هنری و فنی به کار رفته در شاخص ترين مکان موجوديت يافته در 

تاريخی،  اين سرزمین؛ می باشد و تأثیر پذيری سیر تحوالت کالبدی آن، از شرايط و زمینه های
 اجتماعی و فرهنگی را نشان می دهد.

شناخت سیر تکوين تاريخی اين مجموعه مذهبی و فرهنگی ِعظیم و يکپارچه، که همچنان به عنوان 
مجموعه ای زنده و پويا، فرآيند توسعه و گسترش کالبدی خود را می پیمايد، امری ضروری می باشد 

توسعه آن، می تواند در حفاظت، مقاوم سازی و توسعه چراکه آشنايی با پیشینه معماری حرم و نحوه 
کنونی مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به اهمیت موضوع و عدم وجود مطالعات فراگیر در اين زمینه، 
نگارنده با انجام پژوهشی بنیادين، که به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام يافته، به بررسی سیر تحوالت 

 ن تحوالت ساختاری مجموعه حرم، با توجه به متون معتبر، پرداخته است. تاريخی و استخراج و تبیی
مقاله حاضر به ارائه نتايج تحقیق، در قرن نهم هجری، به مثابه آغاز دوران توسعه عظیم مجموعه،  به 
 عنوان نمونه ای موردی می پردازد. بدين منظور با استناد به مطالعات کتابخانه ای و میدانی، در ابتدا به

تغییرات و تحوالت تاريخی صورت پذيرفته و زمینه ها و عوامل موثر در تکوين کالبدی مجموعه اشاره 
شده و بر اين اساس نحوه گسترش مجموعه به صورت تصويری بازنمايی شده است، سپس با تدقیق 

 در نحوه گسترش مجموعه، اصول و مبانی مورد توجه درتوسعه، تدوين شده است.

 :کلید واژه ها

 حرم مطهر رضوی،  توسعه،  تکامل کالبدی،  ساختار فضايی،  باز نمايی تصويری 
________________ 

 المی تبريز ، تبريز،نويسنده مسئول؛ پژوهشگر دکتری معماری دانشگاه تربیت مدرس، مربی دانشکده معماری دانشگاه هنر اس -1

 , s_sadrkia@yahoo.com somayeh.sadrykia@modares.ac.irايران. 
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  مقدمه -1

شهر طوس به عنوان يکی از شهرهای مهم منطقه خراسان، 
تغییرات و تحوالت فراوانی در طول تاريخ به خود ديده است. نام 
اين شهر و توابع آن در آثار جغرافی و تاريخ نويسان قرون اولیه 

هان اسالم نظیر؛ ابن حوقل،  ابن البشار مقدسی، ابوالفضل ی ج
بیهقی، ابن بطوطه، حمداهلل مستوفی و ابن بابويه مطرح شده 
است. به تصريح اين متون، شهر طوس و توابع آن از جمله نوقان 
و سناباد، پس از شهادت و مدفون شدن حضرت امام رضا علیه 

شهری مقدس تبديل السالم، با تحوالت عمده ای روبرو و به 
شده اند. مطالعه و بررسی پیشینه و شرايط اين بخش از خراسان، 

به مرور و  نشان می دهد که شکل گیری و گسترش اين شهر،
تحت تأثیر توسعه حرم مطهر رضوی واقع شده است. الزم به 

اوضاع و زمینه های اجتماعی و سیاسی بر  ذکر است که اگرچه
ار مختلف تاريخی اثر گذار بوده کمیت و کیفیت توسعه در ادو

است، لیکن همواره در شرايط مختلف، ارادتمندان و هنرمندان به 
توسعه و آبادانی اين مکان مقدس، با بهره گیری از مهارتها و 
تکنیکهای موجود و در دسترس،  همت گماشته اند. در اين میان 

ساختار های موجود در حرم  مطالعه در نحوه تکوين و توسعه
می تواند به شناخت واالترين سطح  در طول تاريخ،هر رضوی مط

فرهنگ و هنر معماری ايرانی که در طی سده ها در اين 
مجموعه استفاده شده است، ياری رساند. همچنین مطالعه در 
سیر تکوين و تکامل تدريجی معماری حرم مطهر و تبیین 
وضعیت کالبدی آن در دوره های مختلف تاريخی، می تواند 

خش مهمی از مبانی مورد نیاز را برای فعالیتهای حفاظت و ب
مقاوم سازی و نیز طرح های توسعه يکپارچه آتی، در دسترس 

 برنامه ريزان و طراحان، قراردهد. 
در پژوهشی که توسط نگارنده در اين  با توجه به اهمیت موضوع

زمینه، انجام يافته دو هدف اصلی دنبال شده است. هدف نخست 
ن تدوين سیر تحوالت کالبدی و روند توسعه و گسترش که هما

مجموعه در طول زمان می باشد، با مطالعه و تحلیل تحوالت 
تاريخیِ منطقه خراسان، با استناد به متون تاريخی، به دست آمده 
است. هدف دوم تحقیق که دستیابی به اصول و آداب مورد توجه 

های بخش نخست  در توسعه می باشد، با بررسی معمارانه يافته
و از طريق تدقیق و تأمل در کمیت و کیفیت توسعه در ادوار 

است. الزم به ذکر است که يافته  گرفتهمختلف تاريخی، انجام 
های اين تحقیق مشتمل بر؛ الف( باز آفرينی و بازنمايی تصويری 

سیر تحوالت کالبدی مجموعه و ب( تبیین اصول معماری به کار 
واند به عنوان نکات ارزنده و آموزه های رفته در توسعه، می ت

طراحی در توسعه و حفاظت کنونی مجموعه، مورد استفاده قرار 
 گیرد.

مقاله حاضر به بررسی تحوالت   ،با توجه به اهداف ذکر شده
مجموعه در دوره مهمی از تاريخ خراسان، يعنی دوران حکمرانی 

تا با )قرن نهم ه.ق( می پردازد و تالش می کند  تیموريان
مطالعه سیر تحوالت تاريخی، به تبیین ساختارهای موجوديت 
يافته در اين دوران و بازنمايی وضعیت کالبدی مجموعه و تبیین 

 اصول و مبانی توسعه کمی و کیفی آن بپردازد.
اله حاضر در پی پاسخگويی به که مق يیمهمترين پرسشها

 به شرح زير می باشند؛ ،ستآنها

ه کالبدی حرم مطهر رضوی در فرآيند تکوين و توسع -

 دوره تیموری چگونه بوده است؟

شرايط تاريخی فرهنگی عصر تیموری چه تأثیری بر  -

 معماری مجموعه حرم مطهر رضوی داشته است؟

مهمترين اصول مورد توجه در توسعه مجموعه در دوره  -

 مذکور کدامند؟

 

 روش شناسی -2

فته، مبتنی بر اين تحقیق که به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام يا
مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات میدانی بوده و از طريق؛  
تحلیل محتوا و تطبیق فرضیه های بدست آمده با واقعیت های 
کالبدی موجود، به انجام رسیده است. بدين ترتیب که برای 
دستیابی به نحوه تکوين و تکامل کالبدی مجموعه حرم در طول 

رضی آن، با مراجعه به اسناد و تاريخ و تدوين طرح ساختار ف
به تحلیل محتوای متون تاريخی، جغرافیايی و ادبی  ،منابع معتبر

 در دسته های کلی زير پرداخته شده است؛
الف( تحلیل محتوای متون تاريخی، جغرافیايی و ادبی دست اولی 
که همزمان با دوره تحول تاريخی مورد نظر نوشته شده و 

 1مان را به تصوير کشیده اند.حوادث و رويدادهای مهم ز

ب( تحلیل محتوای متون، تحقیقات و اسناد ثانويه که توسط 
 1مورخین متأخر و حتی پژوهشگران معاصر نگارش يافته اند.

                                                 
الزم به توضیح است که کلیه اين متون و تحقیقات به صورت مطالعات   -2و 1

تاريخی بوده و از منظر تأمالت معمارانه و در زمینه ساختار کالبدی مجموعه حرم 
 مطهر، بررسی و کنکاشی صورت نگرفته است.
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ج( مطالعه و کنکاش در متن کتیبه ها که جزو اسناد بسیار مهم 
به شمار می روند و اطالعات ارزشمندی درباره زمان دقیق 

 بانیان و سازندگان آنها در اختیار قرار می دهند. احداث بناها و
د( تحلیل و کنکاش در محتوای وقفنامه ها و نکات موجود در 

 آنها.
مکمل مطالعات و استنادات فوق، تطبیق يافته ها و فرضیات، با 
نشانه های کالبدی موجود يعنی بناهای کهن حرم و همچنین 

ت میدانی و . تحقیقا2عکس ها و تصاوير تاريخی می باشد
تطبیق و مقايسه آنها با مطالعات اسنادی و کتابخانه ای به 
تصحیح و تکمیل يافته های تصوری از ساختار مجموعه کمک 
نموده و در نهايت طرح فرضی از ساختار کالبدی مجموعه حرم 
در ادوار مختلف تاريخی به صورت گرافیکی بازنمايی شده است. 

بدی مجموعه در دوره مورد تدقیق و تآمل در سیر تکوين کال
 مطالعه، منجر به تدوين مبانی توسعه در اين دوران شده است.

 

درآمدی بر وضعیت و ساختار کالبدی مجموعه حرم تا  -3

 پیش از قرن نهم هجری قمری

 بررسی سابقه شکل گیری مجموعه حرم  -3-1

 الف( نخستین کالبد

و مدفون در بسیاری از متون معتبر تاريخی به نحوه شهادت 
شدن امام رضا علیه السالم و توصیف بارگاه ايشان پرداخته شده 
است. در تألیفات جغرافی دانان بزرگ جهان اسالم نیز که حاوی 
اطالعات و توصیفات ارزشمندی درباره شهرهای جغرافیای کهن 
اسالمی است، نام شهر طوس و مرقد امام، به عنوان مکانی 

است. از جمله قديمی ترين  مقدس واقع در آن، ذکر گرديده
منابعی که در آن به موجوديت يافتن مرقد علی بن موسی الرضا 

ابن ابی يعقوب می  "البلدان"در شهر طوس اشاره شده، کتاب 
هجری قمری تألیف شده است.  266باشد که در حدود سال 

 کرده و چنین نوشته استمولف در اين کتاب، طوس را نوقان قید
و نیز  [...]ها و مضافات نیشابور، طوس است از جمله شهرستان"

وفات رضا علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن 
الحسین علیه السالم آنجا  روی داد و شهر بزرگ طوس را نوقان 

                                                                             
 
رخی مواقع غیرعلمی در ابنیه بايد اشاره نمود که مداخالت بیش از حد و در ب -2

تاريخی حرم از يک سو و تخريب ها و حتی تقلیدهای شکلی از سويی ديگر، توجه و 
 دقت بیشتری را جهت کشف و تطبیق يافته ها می طلبید.

( از ديگر کتب تاريخی و 53:  1347)ابن ابی يعقوب،  ".گويند
ری، به ادبی معتبر، که به مثابه يکی از مهمترين منابع تاريخ معما

ذکر مکان پیدايش مرقد امام پرداخته  شده و در به دست آوردن 
تصويری از وضعیت کالبدی حرم موثر و مفید بوده اند، می توان 

 با رعايت سیر تاريخی و ترتیب زمانی؛ به موارد ذيل اشاره نمود.
هجری  331که در حدود سال  صورت االرضالف( کتاب 

قرن چهارم تألیف شده جغرافی دان ابن حوقل قمری توسط 
 است.

احسن التقاسیم فی معرفه االقالیم که ابن البشار کتاب  ب(

جهانگرد و جغرافی نويس قرن چهارم تألیف و در آن  مقدسی
هجری قمری نموده  375اشاره به سفر خود به خراسان در سال 

است. وی شهری که مرقد امام رضا علیه السالم در آن واقع بود 
د و آن را دارای حصار، خانه ها و بازار ذکر می را طوس می خوان

 (1361کند. )مقدسی،
که در حدود سال  ابوالفضل بیهقی، اثر تاریخ بیهقیکتاب  ج(

هجری تألیف شده است و در آن به تربت امام رضا علیه  450
السالم در نوقان در نزديکی طوس و همچنین مسجد واقع در 

 .  ه.ق اشاره شده است 431آنجا در سال 
نیز کتابی است که در آن نگارنده با  سفرنامه ابن بطوطهد( 

هجری قمری به مرقد مطهر  734اشاره به سفر خود در سال 
رضوی، به ذکر وضعیت و کیفیت فضايی اين مکان پرداخته 

 است.
 740)متوفی به سال حمداهلل مستوفیاثر  نزهت القلوبکتاب  ه(

ر مطهر امام رضا هجری قمری( که ضمن اشاره به وجود مزا
 "مشهد الرضا"علیه السالم در سناباد طوس، اين مکان را با نام 

 (1366قید کرده است. )مستوفی حمداهلل، 
بررسی و تحلیل متون متعلق به ادوار مختلف تاريخی مويد اين 
مطلب است که؛ بنیان اولیه شکل گیری بارگاه امام رضا علیه 

و با مدفون ه.ق(  203)سال  السالم در قرن سوم هجری قمری
شدن آن حضرت در باغی منسوب به حمید بن قحطبه ـ از 
فرمانروايان خراسان ـ در قريه سناباد در نزديکی طوس ايجاد 

( و منشأ اولیه و عامل اصلی پیدايش شهر 1368شده )ابن بابويه، 
مشهد و توسعه و عظمت آن گرديده است، به طوری که با 

ر اطراف حرم آن حضرت، اين ساکن شدن تدريجی شیعیان د
مشهد "شهر نیز توسعه و گسترش يافته و به شهر مقدس 

معروف شده است. بدين ترتیب با شکل گیری و پیدايش  "الرضا



 پژوهشی پژوهشنامه خراسان بزرگ-فصلنامه علمی  50
 

نخستین کالبد حرم مطهر رضوی و افزايش تدريجی جمعیت 
زائران و مجاوران آن حضرت، زيرساخت ها و عناصر شهری 

ی نیز کم کم در اين مکان نظیر حصار، بازار و مناطق مسکون
 پديد آمد. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 طوس و واليات تابعه آن؛ نوقان و سناباد( 1تصوير

 ( 217: 1384)منبع: رضوانی،

 ب( خالصه ای از سیر تحوالت تا پیش از قرن نهم  هجری

آشنايی با نحوه توسعه مجموعه حرم از آفرينش کالبدی اولیه تا 
مفصلی است، لیکن در  قرن نهم هجری، خود نیازمند مجال

توصیف وضعیت کالبدی مجموعه تا پیش از قرن نهم هجری 
قمری به طور اختصار می توان چنین بیان نمود که؛ نخستین 
کالبد موجود در بارگاه رضوی بنايی ساده و بی پیرايه با گنبدی 
کوتاه بر فراز آن بوده است که با گذشت قرون و اعصار متمادی 

خود را پیموده و با افزون شدن بناهای سیر تحوالت کالبدی 
متعدد با کاربری های گوناگون در پیرامون آن، توسعه يافته 

 است.
ماحصل مطالعات نگارنده درباره ساخت و سازها و روند تکوين 
کالبدی مجموعه در قرون اولیه پس از شهادت نشان می دهد 
که مکان بقعه اصلی در زمان پیدايش دارای شکوه و عظمت 

دانی نبوده بلکه از لحاظ معنوی و مذهبی دارای حرمتی خاص چن
و ملجأ و پناهگاه شیعیان بوده است. تجمع و سکنی گزيدن 
جمعیت در اين مکان، به تدريج سبب عظمت و آبادانی و ايجاد 
زيرساخت هايی در مجموعه و پیرامون آن شد. بدين ترتیب 

ز اصلی ترين افزايش جمعیت زائران و مجاوران به عنوان يکی ا
 عوامل و داليل توسعه مجموعه در اين دوران مطرح می باشد.

با مطالعه و استناد به متون و منابع مکتوب می توان دريافت که 
تا پیش از قرن نهم هجری قمری، عمده ساخت و سازها و 
توسعه ها، توسط شیعیان و دوستداران امام رضا علیه السالم، 

اين دوران، توسعه، در مقیاس  انجام شده است. در نتیجه در
کالن صورت نپذيرفته و ترمیم، تکمیل و تزئین ابنیه موجود و يا 
احداث برخی بناها در مجاورت حرم، توسط عامه مردم ارادتمند، 
و گاهی نیز توسط برخی کارگزاران، دبیران و وزيران حکومتی، از 

 روی ارادت و اعتقاد، و يا تدبیر انجام گرفته است.
کالبدی مجموعه تا قرن نهم هجری مشتمل بر بناهای؛  توسعه

مسجد باالسر، سقاخانه و برخی مکان های عبادی نظیر 
دارالحفاظ می شد که همزمان با گسترش بقعه اصلی و متصل و 
متناسب با ابعاد آن و با تکیه بر امکانات و تکنولوژی های در 

ی بنا، اهتمام به تزئین و آراستگ دسترس صورت پذيرفته است.
همزمان با گسترش کالبدی آن، با انجام تزئیناتی همچون کاشی 
کاری های نفیس، کتیبه ها و محراب ها، بر ظرافت و 
شکوهمندی مجموعه در اين دوران افزوده است. همچنین 
احداث گنبد بر فراز بقعه منوره و ساخت نخستین مناره در سمت 

نشانه ای معماری شمالی آن، بیانگر نحوه بهره گیری از عناصر 
می باشد که، سبب شاخص شدن هرچه بیشتر اين مکان مقدس 

 شده است.
 

بررسی و تبیین وضعیت و ساختار کالبدی مجموعه  -4

 حرم در قرن نهم هجری

 مختصری از سیر تحوالت تاریخی  -4-1

قرن نهم هجری قمری همزمان با حکمرانی تیموريان در ايران 
را يکی از مهمترين ادوار تکامل و  بوده و شايد بتوان اين دوره

آغاز توسعه عظیم مجموعه حرم، در تاريخ تحول آن به شمار 
آورد. به طور کلی دوره تیموريان و به خصوص اواسط آن ، که 
همزمان با حکومت شاهرخ تیموری بوده، دوران اوج ساخت 
بناهای آرامگاهی می باشد. به طوريکه تا پیش از اين دوران 

آرامگاهی شیعی، نظیر حرم  مطهر رضوی، توسعه  مجموعه های
چندانی نیافته و مشتمل بر مقبره اصلی و چند بنای جانبی بودند. 
پس از اين دوران نیز ـ  دوره صفوی و پس از آن ـ علیرغم 
انجام کارهای عمرانی در رابطه با مجموعه های موجود، سنت 

 آرامگاه سازی سیر نزولی پیموده است. 
رسد، از جمله داليل شکوهمندی ساخت و سازها در به نظر می 

دوران تیموری، فرهنگ پروری حکمرانان و سالطین و عالقه 
آنان به هنر و دانش بوده است. البته نبايد از فراز و نشیب های 
تاريخی و اجتماعی اين دوران و تأثیرات حاصل از آنها، غافل 
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ن می دهد، بود. چنانکه مطالعه تحوالت تاريخی قرن نهم نشا
آغاز اين قرن همراه با جنگ و نا آرامی بوده و بخش شرقی 
ايران، يعنی خراسان و ماوراء النهر نیز از جنگ و خونريزی در 

ق پس از حمالت و قتل  791امان نبودند. به طوريکه در سال 
 1های فراوان، و سر انجام فتح  شهر طوس، اين شهر مهم

دست داد و جمعی از مردم و اهمیت و اعتبار پیشین خود را از 
اهالی اين منطقه، به مشهد الرضا پناه آورده و مرقد امام رضا 

السالم در سناباد را مأمن خود ساخته و در مجاورت آن علیه
کم سکونت در اين منطقه افزايش ساکن شدند و بدين ترتیب کم

يافته و مرزهای آن گسترش يافت و حصاری نیز دور شهر ايجاد 
ای بیش ترتیب رونق سناباد که در دوران قبل دهکده شد. بدين

های همجوار بیشتر شده و نبود، از طوس؛ نوقان و ساير مکان
های ناشی از حمالت مذکور آبادتر از پیش گرديد. البته ويرانی

ها و اقتدار يافتن ديری نپائید، چرا که پس از حصول پیروزی
له که افرادی حکومت تیموری، حکمرانان و سالطین اين سلس

ها پرداختند. پژوه بودند، به آباد نمودن ويرانیپرور و دانشفرهنگ
، بايسنقر، 2در اين میان سالطین و پادشاهانی همچون شاهرخ

از جمله حامیان علم و ادب  …الغ بیک، سلطان حسین بايقرا و 
و شعر فارسی بوده و به هنر و علم بیش از جنگ و امور نظامی 

های و از صنعتگران و هنرمندان مختلف در پايتختانديشیدند می
کردند. در های هنری حمايت میخود بهره برده و از آفرينش

، خط، فن 3نتیجه در اين دوران علوم و هنرهايی نظیر؛ تاريخ
مینیاتورسازی، تذهیب و معماری رو  به ترقی نهاد. و در حوزه 

ناها و اخیر شاهکارهايی از معماری اصیل ايرانی، شامل ب
های نفیس معماری در سرتاسر قلمرو اين سلسله ساخته مجموعه

توان به بناهای موجوديت يافته در شد که از آن جمله می

                                                 
تاريخ و جغرافی نويسان شهیر اين قرن، نظیر حافظ ابرو و نظام الدين شامی در   -1

شرح جنگ ها و فتوحات اين عصر پرداخته اند  کتب خود به ذکر وقايع اين دوران و
 که حاوی اطالعات مفیدی از وضعیت جغرافیايی طوس و اطراف می باشد.

هـ.ق، شاهرخ در هرات خود را پادشاه خواند،  807پس از مرگ تیمور در  - 2
  تر نیز تیمور حکومت خراسان و سیستان را به شاهرخ سپرده بود.پیش

ای يافت و نويسی اهمیت ويژهنهم هجری(  تاريخ و تاريخ در اين دوران )قرن  - 3
کتب تاريخی متعددی در ذکر وقايع اين دوران به سفارش و دستور امراء نوشته شد. 

توان به کتب؛ ظفرنامه شامی، زبده التواريخ حافظ ابرو، تاريخ و در اين میان می
زدی، مطلع السعدين و جغرافیای حافظ ابرو، ظفرنامه تیموری اثر شرف الدين علی ي

مجمع البحرين، عبدالرزاق سمرقندی، روضه الصفاء میرخواند و حبیب السیر خواند 
 اشاره کرد. …میر و 

 

مجموعه حرم رضوی در اين دوران اشاره نمود که تا به امروز نیز 
 اند. به عنوان آثاری بديع و جاودانه باقی مانده

حرم در قرن  سیر تکوین و تکامل کالبدی مجموعه -4-2

 نهم هجری

شهر طوس و مرقد مطهر امام رضا علیه السالم در اين دوران 
مورد توجه و اعزاز و اکرام ويژه فرمانروايان تیموری قرار گرفته و 
تحوالت ساختاری عمده ای در آن صورت پذيرفت. در کتاب 
روضه الصفا، ذکر  توجه و سفر شاهرخ تیموری به شهر طوس در 

هجری، به قصد زيارت امام رضا  821چنین و هم  814سال 
( 1133: 1373علیه السالم، به میان آمده است )میرخواند، 

همچنین در جايی ديگر از کتاب روضه الصفا نیز به اقدامات 
انجام گرفته در مشهد مقدس، به هنگام سفر شاهرخ در سال 

 هجری به اين مکان، پرداخته شده است: 821
ق( به  821هشتصد و بیست و يک ) شاهرخ در شعبان سال"  

السالم به مشهد طوس رفت و زيارت حضرت امام رضا علیه
قنديلی را که از پانصد مثقال و به گفته بعضی سه هزار مثقال 

گوهر شاد آغا زن شاهرخ در  طال، بود از گنبد مرقد آويخت.
مدت اقامت خود در مشهد چهارباغی و سرايی در اطراف شرقی 

رود در آنجا فرود آيد. هنگامی که به زيارت می مشهد ساخت تا
شاهرخ پس از آن به زيارت ائمه و مشايخ  طوس رفت و از آنجا 

: 1373)میرخواند،  "به هرات بازگشت و در باغ  زاغان فرود آمد.
1154) 

به تصريح منابع و متون معتبر تاريخی ايجاد و تعمیر بارو و حصار 
امات صورت گرفته در اين اطراف شهر از جمله مهمترين اقد

دوران بوده است. در مورد وضعیت و ساختار شهر، از توصیفات 
مورخان بزرگ و نامی دوران تیموری همچون حافظ ابرو )متوفی 

ه.ق( چنین بر می آيد که در اين دوران مشهد الرضا ـ  833
مکان شهادت امام رضا ـ شهری آباد و نسبتا بزرگ و دارای 

و اين مشهد مقدس چند "بوده است.   "ساختاری محله ای"
نو، محله محله است: محله کاريز، محله سناباد، محله چاه

 "بارهدستجرد، محله منصوريه، محله ابوبکرآباد، محله پس
حافظ ابرو ضمن اطالق کلمه  (3: 1370،  -حافظ ابرو-)خوافی

مقدس به مشهد الرضا آن را دارای محالت متعدد و همچنین 
 هايی می داند که وقف بقعه امام شده است. مزارع و ديه

تحقیق در منابع مکتوب تاريخی نشان می دهد که ساخت و 
سازها و تحوالت کالبدی صورت گرفته در شهر مشهد و در 
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مجموعه حرم مطهر در قرن نهم هجری و به خصوص در نیمه 
نخست آن، سبب هويت بخشی به اين منطقه به مثابه يک شهر 

 شده است.
ن ساخت بناهای شاخصی همچون مسجد جامع )مسجد همچنی

گوهرشاد( و احداث دولتخانه )چهار باغ(، بازار و مدارس در 
پیرامون مجموعه حرم، اين مکان را به عنوان يکی از کانون 
های نوآوری معماری مطرح ساخته است. لذا برای دستیابی به 

سی روند تکامل و نحوه توسعه مجموعه در اين دوران، به برر
گزارش ساخت و سازهای اين دوران در اسناد مختلف تاريخی 
نظیر؛ متون نگارش يافته توسط تاريخ و جغرافی نويسان اين 
 عصر، وقفنامه ها و کتیبه های موجود در بناها، پرداخته می شود.

در نیمه اول قرن نهم تحوالت کالبدی مجموعه  -4-2-1

 قمریهجری

 مسجد جامع ) مسجد گوهرشاد(: 

ر اسناد تاريخی متعددی از جمله متون و کتب تاريخی، کتیبه و د

وقفنامه، به توصیف مسجد جامع بزرگی در جوار حرم مطهر و 

احداث آن در قرن نهم هجری، به دستور گوهرشاد آغا همسر 

 شاهرخ پرداخته شده است.

از نقل قول های تاريخی چنین بر می آيد که نخستین و   
ه حرم از زمان پیدايش آن، مربوط به بزرگترين گسترش مجموع

احداث مسجد گوهرشاد می باشد. حافظ ابرو، تاريخ و جغرافی 
قمری( ضمن اشاره به هجری 833نويس شهیر اين قرن )متوفی 

مکان و زمان احداث مسجد جامع گوهرشاد، آن را چنین توصیف 
 می نمايد؛ 

سالم الدنیا و الدين عصمت اال صفوه…... حضرت مهد اعالء"  
بناء مسجد جامعی در جوار مزار  …و المسلمین گوهر شاد آغا 

متبرك مشهد مقدس اشارت فرمود و در تأکید ارکان و تشیید 
ديوارهای اطراف آن  …بنیان و استحکام اساس آن مبالغت نمود

از درون و بیرون با فنون آرايش و انواع تکلف و نمايش در زمین 
 (3: 1370، -حافظ ابرو -وافی)خ "رشک خلدبرين مشاهده افتاد

حافظ ابرو در جايی ديگر نیز در کتاب جغرافی حافظ ابرو در  
ذکر توجه نمودن حضرت سلطنت شعاری بزيارت »تحت عنوان 

از عمارت « السالممشهد مقدس حضرت سلطان خراسان علیه
قمری و  821مسجد گوهرشاد در قرن نهم هجری در سال  

گويد و د ساخت، سخن میسرايی که شاهرخ در شرق مشه

بر قبله مزار سلطان »مکان اين مسجد را در جنوب بقعه مبارك 
( عبدالرزاق 346: 1370کند؛)حافظ ابرو،ذکر می« خراسان

نیز « مطلع السعدين و مجمع البحرين»سمرقندی مؤلف کتاب 
ضمن بیان توجهات ويژه حاکمان وقت و نزديکانشان به مرقد 

 821اء مسجد گوهرشاد در سال مطهر رضوی، به اتمام بن
هجری قمری در غايت تکلّف، تزئین و لطافت اشاره نموده است. 

 (214: 1353)سمرقندی،
عالوه بر نقل قولهای فراوانی که در کتب مربوط به تاريخ  

تحوالت اين دوران، در مورد مسجد گوهرشاد آمده است، سند 
ين مسجد قطعی ديگری نیز وجود دارد که زمان ساخت و بانی ا

کند. اين سند، کتیبه موجود در بنا به خط را به صراحت بیان می
میرزا بايسنقر )پسر شاهرخ( است که در ايوان در آخر اين کتیبه 

کتیبه راجیاً الی اهلل بايسنقر شاهرخ بن تیمور "چنین آمده است؛ 
 1"گورکانی فی سنه احدی و عشرين و ثمانمائه

معمار بنا يعنی استاد قوام الدين  همچنین در آخر اين کتیبه نام 
آمده « الدين شیرازی الطیّانشیرازی با عنوان قوام الدين بن زين
های فراوانی با خط میرزا است. الزم به ذکر است که کتیبه

کاری اين مسجد نقش بسته است که در آنها بايسنقر در کاشی
نام برخی سالطین تیموری چون شاهرخ بن تیمور که مسجد در 

 شود.مان سلطنت وی بنا شده، ديده میز
سند بسیار مهم ديگر، وقفنامه اين مسجد است که در آن حدود 
بنا و موقوفات آن ذکر شده است. اين وقفنامه اطالعات بسیار 
ارزشمندی راجع به کالبدهای موجود در پیرامون حرم و 

های آن و حدود ساخت و سازهای مجموعه حرم همسايگی
گذارد. در بخشی از اين ، در اختیار میرضوی تا آن عصر

عالیجناب مشارالیها ]گوهرشاد  …"نامه چنین آمده است: وقف
آغا[ بر مسجد جامع مبارکه شريفه طیبه در مشهد مقدس و مرقد 
اقدس الرضوی علی راقدها السالم و التحیّه که داخل روضه 
مطهر و تربت مطهر بنا فرمود که رشک بهشت برين است و 

بر تربت  2ماليک مقربین مشمول بر حدود معینه؛ شرقیهامطاف 
مقدس و روضه منور داخالً  فیها و غربیها بشارع عام و رباطی 

                                                 
اصل نسخه  وقفنامه مسجد گوهرشاد و موقوفات تابعه آن به مرور زمان مندرس  -1

شده و بعداً تجديد نسخه گرديده است متن اين وقفنامه در برخی کتب تاريخی 
زعیناً نقل شده است. در اين جا متن وقفنامه مذکور از کتاب مطلع الشمس تألیف نی

 السلطنه برداشت شده است.اعتماد

-رسد که منظور از شرق، شمال شرقی باشد که محدود به حرم میبه نظر می -2

 باشد.
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 الملککه بانی آن جناب مغفره مآب آصف صفات خواجه نظام
ابن خواجه حسنعلی طوسی است و دکاکین جناب مرحوم، 

اراضی  شود به بازارچه که وقف مسجد جامع وشمالیها منتهی می
جنوبیها با اراضی وقف مذکور و  که معاً وقف مسجد مذکور است.

شارع عام و مستغالت و متصرفات و موقوفات بر اين مفصل 
)در اينجا امالك و  محدود و معین بدين تفضیل خواهد شد:

مستغالت گوهر شاد که بر اين مسجد جامع وقف کرده ذکر شده 
 (153-155: 1362)صنیع الدوله،  "است(.

آيد که مسجد گوهرشاد در از مطالعه اين وقفنامه چنین بر می  
زمان ساخت، توسط بقعه منوره، بازارچه و گذرگاههای عمومی 

آيد در سمت احاطه شده بود. همانگونه که از متن وقفنامه بر می
غربی مجموعه بناهای حرم رضوی، گذری عمومی )شارع عام( 

مغازه، منسوب به خواجه  بوده که کاروانسرا و همچنین تعدادی
الملک طوسی ـ وزير سلجوقیان ـ  در آن قرار داشته است. نظام

دهد که، اين گذر که به تايید برخی مطالعات تاريخی نشان می
منابع، امتداد مسیر نوقان به سناباد بوده، به مرور ايام، پر تردد 

هايی گشته و موضع خريد و فروش و محل شکل گیری مغازه
و در طی ادوار تاريخی، رفته رفته اين مسیر عبوری پر  شده است

رونق و تبديل به راسته بازار گرديده است. بدين ترتیب محتمل 
-رسد که گذر مزبور در غرب حرم مطهر اساس شکلبه نظر می

گیری و کالبد يافتن بازار اصلی شهر بوده که بعدها به محور 
کاروانسراها و تاريخی شهر تبديل و  -اصلی تجاری و فرهنگی

 اند.مدارس متعددی نیز در امتداد آن بنا شده
قمری،  بازار با الزم به ذکر است که تا اوائل قرن نهم هجری  

ای اندك در غرب مجموعه بناهای حرم قرار داشته، و  فاصله
ای چون مدرسه پريزاد و باالسر در حد فاصل بازار و بعداً  ابنیه

اند. تاريخ احداث اين ساخته شده بناهای متصل به روضه منوره
ابنیه از يک سو و تبعیت هندسه پالن آنها )مدرسه پريزاد و 
باالسر( از فرم ارگانیک بازار، از سويی ديگر، تايیدی بر مقدم 

 باشد.گیری بازار بر ابنیه مذکور میبودن تاريخ شکل
مطالعه و تدقیق در پیشینه تاريخی و نحوه شکل گیری مسجد    

شاد نشان می دهد که  توسعه حرم در اين دوران از جنبه گوهر
گسترش کالبدی يعنی افزايش وسعت و ابعاد و همچنین از جنبه 
تزئینات به کار رفته، حاوی نکات ارزنده و قابل تأملی می باشد. 

مسجد و جهت گیری  نحوه مکانیابیيکی از نکات قابل ذکر، 

توسعه از سمت توسعه مجموعه می باشد به نحوی که اولین 

جنوب مجموعه يعنی جهت قبله انجام شده و سبب توسعه 
فضای نمازگزاران تا محراب واقع در ايوان مقصوره مسجد جامع 
گوهرشاد شده است بدين ترتیب اتصال صفوف نماز از طريق 
اتصال فضاهای بقعه منوره، دارالحفاظ و دار السیاده به صحن 

 ه است.مسجد جامع )مسجد گوهرشاد( میسر شد
 مدارس:

از جمله مهمترين برنامه ريزی هايی که مبنای توسعه در اين 
دوران شده اند، می توان به تصمیم گیری جهت احداث فضاهای 
آموزشی، در کنار گسترش فضاهای عبادی و زيارتی حرم مطهر، 
اشاره کرد. توسعه مجموعه حرم از طريق افزودن فضاهای 

امل فرهنگی، مذهبی و فرهنگی ـ آموزشی، تحت تأثیر عو
متناسب با نیازها، خواست ها، توانمندی ها و قابلیت های علمی 

 اين دوران بوده است. 
البته بايد اشاره نمود که ساخت فضاهای آموزشی تحت عنوان  
پیشینه ای طوالنی در ايران داشته است و مدارس با   "مدرسه"

در میان(  الگوی چهار ايوانی، شامل؛ میانسرا )سرا يا حیاطی
مدرس، حجره های طالب و گاهی کتابخانه، به عنوان مکانی 

 1 برای مباحثه و تحصیل علم در مناطق مختف ساخته می شد.
در دوره تیموريان شمار اين مدارس بیشتر شده و قديمی ترين 

ـ عبادی شهر مشهد نیز در قرن نهم هجری و در مراکز آموزشی 
نزديکی حرم مطهر رضوی ومتصل به گذرگاه بزرگ تجاری 

 شهر بنا شدند. 
برای شناخت کامل تر وضعیت کالبدی مجموعه در اين دوران  

به بررسی برخی مدارك و مستندات تاريخی که نشانگر احداث 
 ردازيم.مدارس مذکور در دوره مورد مطالعه می باشد، می پ

 مدرسه پریزاد: 

اين مدرسه يکی از مدارس معروف علوم دينی، واقع در جنوب 
باشد. اين بنا که تا به امروز نیز غربی و متصل به ابنیه حرم می

باقی است، به اهتمام پريزاد؛ کینز )نديمه( گوهرشاد آغا و تقريباً 
قمری( ساخته هجری 821مقارن با احداث مسجد گوهر شاد )

هـ  823ست. بسیاری از تاريخ نويسان زمان احداث آن را شده ا

                                                 
 ی مدارس قديمی مشهد رجوع کنید به:برای مطالعه بیشتر در مورد پیشینه -  1

 90سنديده، محمود، حوئزه علمیه خراسان، ج اول، صپ -    
الهه محبوب، مجید داوطلب، دفتر اسناد )مجموعه مقاالت(، ج اول، مقاله  -   

 251مدارس علمیه مشهد به روايت تصوير، ص
 225، ص2الشمس، ج صنیع الدوله، محمد حسن خان، مطلع -   
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نمايد که در اند و کتیبه واقع در سردر آن مشخص می.ق نوشته
ه ق، در زمان سلطنت شاه سلیمان صفوی و به  1091سال 

 1 است.دستور نجفقلی خان بیگلربیگی مرمت شده
 مدرسه دودر:

، از بناهای باشدترين مدارس مشهد میاين بنا که جزو قديمی
 دوره تیموری است که به صورت چهار ايوانی و در حاشیه بازار بنا

است. مشخصه بارز اين مدرسه وجود دو گنبد گسسته در شده
باشد. اين بنا در سال زاويه جنوب غربی و جنوب شرقی بنا می

ه ق، به دستور شاهرخ گورکانی، در عهد تیموری، ساخته  843
بنا، تاريخ و نام بانی اثر  چنین آمده  است. در کتیبه اينشده

ايام دولتِ سلطانِ االَعظم ظلّ قد اُسّسَت هذه العمارهُ فی"است؛ 
االَرضین مُغیثُ المسلمین ابی المظفز شاهرخ بهادر اهلل فی

-سلطان خلّدَ اهللُ ملکَهُ وَ سلطانَهُ باهتمام االمیر االعظم غیاث

تقبّل اهلل منه محرّم سنه  الدين يوسف خواجه بهادر دامت برکاتهُ
: 1362)صنیع الدوله،  "هـ .ق(. 843ثالث و اربعینَ و ثَمانمائه )

225 ) 
 مدرسه باالسر:

يکی ديگر از مدارس قديمی مشهد که در مجموعه حرم مطهر و 
در حاشیه بازار بزرگ شهر واقع شده بود، مدرسه باالسر بوده 

جا نمانده  است که هم اينک تخريب شده و اثری از آن بر
اعتمادالسلطنه مولف کتاب مطلع الشمس درباره اين بنا 2است.

مدرسه باالسر که در طرف باالی روضه مقدسه "نويسد؛ می
ای است پاك و تمیز و از امالك و دکاکین است و مدرسه

موقوفه دارد و ... اين مدرسه را بعضی از شاهزادگان اوزبک 
 ( 28: 1362لدوله، )صنیع ا "اند.اخالف تیمور بنا کرده

متأسفانه کتیبه يا قرينه قطعی ديگری راجع به زمان احداث اين  
ها و تصاوير به بنا باقی نمانده است. ولی آنچه که از مطالعه نقشه

جا مانده از اين بنا می توان دريافت؛ اين است که مدرسه باالسر، 
عمارتی چهار ايوانی متصل به مدرسه پريزاد، و از لحاظ سبک 

                                                 
شد و اکنون با تبديل ر  باز میدرب اصلی ورودی اين مدرسه قبال در حاشیه بازا - 1

های حرم، درب اين مدرسه داخل يکی از رواقهای مجاور دارالواليه باز بازار به رواق
 شود.می

ای در آمده بود، در اين مدرسه که به مرور ايام به صورت مخروبه - 2
های دوره قاجاريه مرمت شد ولی چون پس از مرمتهای مجدد دوره

تخريب شده و بخشی  1360 استفاده بود در سال آتی باز فرسوده و بال
 از رواق دارالواليه شد.

معماری، بسیار شبیه آن بوده است. همچنین اين بنا از جمله 
مدارس حاشیه بازار بوده و هندسه آن متاثر از فرم ارگانیک بازار 

 شکل گرفته است.
برخی تاريخ نگاران، احداث مدرسه باالسر را در دوره تیموری و 

ه  850بانی آن را شاهرخ؛ پسر تیمور گورکانی )متوفی به سال 
و معتقدند که اين بنا چون در قسمت باالی سر و  دانندق( می

خوانده شده « مدرسه باالسر»متصل به روضه منوره بوده، به نام 
( الزم به توضیح است که با تحقیقات 1385است. )پسنديده، 

انجام شده در اين مورد معلوم گرديد که؛ در متون تاريخی، به 
اند، شته شدهخصوص کتبی که در قرون نزديک به اين دوران نگا

به میان نیامده است، لیکن در چند جا « مدرسه باالسر»نامی از 
ای به نام مدرسه شاهرخی يا مدرسه میرزا شاهرخ ياد از مدرسه

السالم قرار داشته شده که در جوار حرم مطهر امام رضا علیه
است. من جمله در کتاب روضه الصفا در ذکر مرگ میرزا 

میرزا بابر "خ تیموری، چنین آمده است؛ ابولقاسم بابر، نوه شاهر
زمستان را در مشهد گذرانید ...  بابر همان روز ... از دنیا رفت و 
او را در زير گنبدی که شاهرخ در جوار قبر حضرت رضا ساخته 

( معین الدين 1190: 1373)میرخواند، "بود، مدفون ساختند.
ن بابر محمد اسفزاری ديگر تاريخ نويس قرن نهم  نیز محل دف

را زير گنبد مدرسه شاهرخ در جوار مرقد امام رضا ذکر می کند 
برخی ديگر از تاريخ نويسان،  (188-189، 1339)اسفزاری، 

دانند و معتقدند که مدرسه شاهرخی را همان مدرسه باالسر می
در شمال شرقی مدرسه بنايی گنبدی شکل بوده که مقبره بابر 

مدرسه را يا شاهرخ خود بنا  در زير آن قرار داشته است و اين
کرده و يا از قبل موجود بوده و شاهرخ آن را تعمیر و تزئین 
نموده است. در اين صورت، احتماال اين مدرسه بايد همان بنايی 

هجری قمری از آن ديدن  734باشد؛ که ابن بطوطه در سال 
( ولی از آنجايیکه اين مدرسه، بنايی 1385است. )پسنديده، کرده

ايوانی با حجراتی در دو طبقه و دارای سبکی شبیه مدارس چهار 
تر آن عهد تیموری است، اين نظر چندان درست نبوده و محتمل
 است که مدرسه باالسر در عهد تیموری ساخته شده باشد.
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 مدرسه دو در )منبع: مرکز اسناد آستان قدس رضوی(( 3تصوير

 1اصول و مبانی توسعه -4-2-1-1 
با تحلیل و تدقیق در نحوه توسعه مجموعه حرم از طريق  

احداث مدارس به نتايجی چند می توان دست يافت. نخست 

بوده  آموزش اينکه از مهمترين کارکردهای مسجد در گذشته

ین منظور به تدريج مدارس نیز در کنار مساجد، به است به هم
خصوص مساجد جامع، ساخته می شدند که غالبا به تعلیم علوم 
دينی نظیر؛ فقه، فلسفه، حکمت و همچنین دانش های زمانه 
نظیر؛ رياضیات، نجوم و صوت شناسی می پرداختند. افزايش 

قعه شمار مدارس و پايه ريزی و ساخت مهمترين آنها در کنار ب

علم و فرهنگ منوره و مسجد گوهرشاد در اين دوران، نشان از 
حاکمان تیموری و تالش آنها برای ترويج و نشر دانش  پروری

 .و تلفیق آنها با علوم دينی دارد

با ويژگیهای خاص از جمله مشخصات  کتیبه ها بهره گیری از

 بناهای احداث شده در اين دوره می باشد، به نحوی که کتیبه های

 پايدار ساختن زمان و قطعی عالوه بر سندی ، به مثابهموجود در بنا

کارکرد ديگری نیز داشته و به معرفی بانی و سازنده تاريخ احداث بنا، 
اثر همراه با تواضع و به دور از منیّت پرداخته اند. اين کتیبه ها 

اثر را  به عنوان افرادی اثر گذار در پیدايش بنا  بانیانسازندگان و 

در پیشگاه  و فروتنی تواضعمعرفی و عمل عامالن خیر را با نهايت 

 .می ساخته اند جاودانهخاالق کل، 

تأثیر ديگر نکته قابل تأمل در توسعه های کالبدی اين دوران،  
طرح مدارس مجموعه حرم، از طرح مدارس هم عصر  پذیری

خود نظیر مدرسه نظامیه و غیاثیه خرگرد می باشد که دارای 
هايی در دو طبقه گرداگرد میانسرا  و به صورت چهار  حجره

ايوانی طرح ريزی و ساخته شده بودند. الگوپذيری طرح مدارس 
از بناهای هم عصر خود، که توسط معماران بزرگی نظیر موالنا 

طرح ريزی و اجرا شده  شیرازی قوام الدين و موالنا غیاث الدين

معماری  گونهاين و جريان مداوم  وحدت رویهبودند، نشانگر 

 در اين عصر است.  

موفق و بديع و تطبیق و مناسب سازی  احترام به الگوهای 

آنها  با شرايط مکان و زمینه موجود، در نحوه همجواری اين 
مشهود است. نیز مدارس با بقعه منوره و شريان تجاری شهر 

تبعیت هندسه پالن مدارس از فرم ارگانیک بازار، که مقدم بر 

و احترام به  تأثیر پذیری از زمینهمذکور بوده، ابنیه 

 کالبدهای موجود را به خوبی نشان می دهد.
در نیمه دوم  قرن نهم ـ تحوالت کالبدی مجموعه 2ـ 2ـ4

 قمریهجری
قمری و در ادامه اقدامات عمرانی در اواخر قرن نهم هجری  

انجام شده تا اين دوران، تحوالت عمده ای در مسیر تکوين 
دی مجموعه حرم صورت پذيرفت که سبب توسعه عظیم کالب

مجموعه در اين دوره شد. از جمله مهمترين اقدامات مذکور می 
در مجموعه حرم اشاره  ایوانو  صحنتوان به ساخت نخستین 

نمود. اين عناصر در ادوار بعدی توسعه بیشتری يافته به عناصر 
 .شاخص و هويت بخش مجموعه تبديل شدند

 علیشیرنوائی:ایوان امیر 

ای در شمال ، وزير سلطان حسین بايقرا، صفّه 1امیر علیشیرنوائی
مجموعه ابنیه حرم و جلو مناره عهد غزنوی بنا نمود که به 
صورت ايوان ورودی روضه منوره در آمد و در قرون بعدی و به 

های صورت گرفته در عهد صفوی خصوص با تحوالت و توسعه

                                                 
امیر علیشیر نوائی وزير خردمند و دانش پرور سلطان حسین میرزا بايقرا بود که  - 1

آثار خیر فراوانی در سراسر خراسان خصوصا مشهد مقدس و هرات داشته است. 
 هـ.ق اتفاق افتاده است. 906وفات وی در سال 
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ز چهار ايوان اصلی صحن عنیق اين ايوان تبديل به يکی ا
کتیبه موجود در پیشانی اين ايوان، زمان احداث بنای  1گرديد

دهد اولیه را، در دوران شاه سلطان حسین میرزا بايقرا نشان می
در اين کتیبه به خط زرد و در زمینه الجوردی چنین نگاشته شده 

فی ايام دوله السلطان االعظم والخاقان المعظم مالک  "است؛ 
الرقاب االمم مولی ملوك العرب و العجم ]ابولغازی[ شاه سلطان 

)کتبه محمد  "حسین میرزا بايقرا بهادرخان خلداهلل تعالی ملکه
 (223: 1339( )اعتضادی،1085رضا االمامی 

توان های موجود میبا مطالعه مطالب فوق و استناد به کتیبه
ر نیمه دوم گیری ايوان امیر علیشیر نوائی دگفت که اساس شکل

ق  بوده است. چنین به نظر می رسد که  885قرن نهم در سال 
بنای ساخته شده در اواخر عهد تیموری، ايوانی با عمق کم بوده 

ياد شده « صفّه امیر علیشیرنوائی»که در متون تاريخی از آن به 
است. به عبارتی بنای اولیه دارای عمقی زياد مانند ايوان کنونی 

پیرامون  ه های( نبوده است. چرا که حجر)حدود هشت متر 
صحن در آن دوران وجود نداشته و در واقع از ساخت و سازهای 

پس ايوان امیر علیشیرنوائی امکان پیش   باشند.عهد صفوی می
آمدگی تا موضع کنونی را نداشته است. و محتمل است که ايوان 

دوران پیشین و نمای آن به مرور ايام دچار خرابی شده لهذا در 
صفوی ايوان مذکور توسعه يافته و تا امتداد حجرات جديد 
االحداث سمت جنوبی صحن عتیق پیش آمده است. ضمن اينکه 

های ايوان پیشین در نمای جديد ـ که ها و کتیبهکاریکاشی
جلوتر از نمای قبلی ساخته شده بود ـ نصب و يا تجديد گرديده 

 است.
 آب رسانی به مشهد مقدس

آثار و اقدامات خیر امیرعلیشیرنوائی، آوردن آب چشمه از ديگر 
گلسب از ارتفاعات اطراف شهر، به مشهد مقدس، جهت استفاده 

: 1353)سمرقندی، "زائران و مجاورين حرم رضوی بوده است. .
بعدها در عهد شاه عباس صفوی، اين آب با طرح ريزی  (506

حن و  جويی، به داخل صحن حرم مطهر جاری شد و نیاز آب ص
 بیوتات متبرکه را بر آورده ساخت.

 
 

 

                                                 
ين ايوان توسط نادرشاه افشار مطالشده به ايوان طالی صحن عتیق که تا به ا -2

 امروز نیز پا برجاست، معروف شد.

 
 

 
 

 ايوان امیر علیشیر نوايی )ترسیم: نگارنده(( 4تصوير

 

 

 

 

 

 

 
ايوان علیشیر نوايی در قرن نهم هجری؛ قبل از عمق يافتن دورة ( 5تصوير 

 صفوی ) ترسیم: نگارنده(

 2اصول و مبانی توسعه 4-2-2-1
کی از نکات قابل تأمل در ساخت نخستین ايوان مجموعه، ي

 تنها منارهمکان قرارگیری آن می باشد به طوريکه اين  ايوان 

حرم را که در قرن پنجم هجری در دوران غزنويان و در شمال 
بقعه منوره ساخته شده بود، در بر گرفته و سبب تأکید بیشتر بر 

 شد. محور اصلی ورودی

احداث نخستین صحن يا حیاط مجموعه در  ساخت اين ايوان و
مقابل کالبدهای شکل گرفته در دوران تیموری، به انسجام و 

یکپارچگی وحدت بین عناصر و کالبدهای موجود و در نتیجه 
منجر گرديد. شکل گیری اين عناصرکه در ادوار بعدی  توسعه

به عناصر شاخص و شناساننده مجموعه تبديل شدند، نقش 

به  مراتب تشرفتکامل فضايی حرم و تعريف عمده ای در  

اين مکان قدسی داشتند و عالوه بر هويت بخشی به مهمترين 

 مناره دوره غزنوی

 ايوان علیشیر در دوران تیموری ايوان علیشیر در دوران صفوی
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حرم، با شیوه ای نو و منحصر به فرد منجر به  جداره

با ايجاد سلسله مراتبی جديد شدند.  پیوستگی درون و بیرون

ورود به مجموعه، در اين دوره  سلسله مراتببدين ترتیب 

سپس در دوران صفوی با احداث ايوانی عمیق تر و پايه ريزی و 
رفیع تر و صحنی بزرگتر ـ صحن عتیق ـ  و ساخت سردر، بست 

 1و خیابان، اهمیت بیشتری يافت و شکل جديدی به خود گرفت.
 

 
 

 نتیجه گیری

مجموعه بارگاه مطهر رضوی، در طی ادوار مختلف تاريخی، روند 
است. لذا برای تدوين  تکوين و تکامل کالبدی خود را پیموده

اصول به کار رفته در توسعه تاريخی آن، شناخت نحوه گسترش 
و تکامل کالبدی مجموعه در طی فرايند تکوين آن، امری مهم و 
ضروری بوده و بخش مهمی از مبانی مورد نیاز برای فعالیت 
برنامه ريزان، حفاظت کنندگان و طراحان در حرم مطهر را فراهم 

جه به اهمیت موضوع، در تحقیقی که توسط می آورد. با تو
نگارنده در اين زمینه انجام گرفته، روند تکوين کالبدی مجموعه، 

نتايج مطالعات  بازنمايی شده است. تصويریتدوين و به صورت 
در مورد سیر تکوين و تکامل کالبدی مجموعه نشان می دهد که 

تاريخ های بسیار مهم در قمری، يکی از دورهقرن نهم هجری 
معماری حرم می باشد. به عبارتی اين دوره را بايد نخستین دوره 
گسترش عظیم مجموعه دانست که در آن ديدگاه عمیق تری 

توسعه پیدا شده است. در اين دوره،  کیفیتو  کمیت نسبت به

مجموعه بناهای حرم که شامل؛ روضه منوره )گنبد خانه اصلی(، 
شد، منظم به ده و سقاخانه میمسجد باالسر، دارالحفاظ، دارالسیا

بناهای جديد االحداث ديگری همچون، مسجد جامع گوهرشاد، 
مدارس باالسر، دودر و پريزاد، صحن عتیق و ابنیه ديگر شد و 

ها عمدتا در سمت غرب و جنوب اين ساخت و سازها و گسترش
حرم مطهر رضوی انجام گرفت. با تدقیق در سیر تکوين کالبدی 

دوران، نتايجی درباره نحوه توسعه و تکامل  مجموعه در اين
 کالبدی آن به دست آمد که به برخی از آنها اشاره می شود؛

الف ـ توسعه و گسترش عظیم مجموعه در اين دوره، عمدتا از 
سمت جنوب مجموعه يعنی سمت قبله صورت گرفته و نقطه 

                                                 
به عنوان  يکی ازمهمترين اقدامات کالبدی دوره صفوی،  "توسیع صحن "ذکر -1

 تأيیدی بر وجود و ساخت آن در دوره تیموری می باشد.

آغاز آن، احداث مسجد گوهرشاد بوده است. با ساخت مسجد 
و اتصال آن به دارالسیاده، مکان نمازگزاران برای ادای گوهرشاد 

نماز جماعت وسعت يافته، اتصال صفوف نماز تا محراب واقع در 
 ايوان مقصوره مسجد گوهرشاد، امکان پذير شده است.

اين دوران ضمن گسترش و ساخت فضاهای زيارتی و  ب ـ در
، عبادتی، فضاهای فرهنگی و آموزشی همچون مدارس ) باالسر

دودر و پريزاد( نیز شکل گرفته و برخی زيرساختها نظیر آبرسانی 
 به شهر و مجموعه حرم نیز پی ريزی شده است.

ج ـ  برخی از اصلی ترين عناصر کالبدی شاخص و هويت بخش 
مجموعه مانند ايوان و صحن نیز در اين دوران شکل گرفته 

 است.
الش برای نحوه توسعه نشان می دهد که در اين دوران، تد ـ 

آفرينش يک معماری عظیم و فاخر با بهره گیری از قدرت 
حاکمان وقت و خالقیت برجسته ترين معماران روز، نظیر استاد 
قوام الدين شیرازی، با استفاده از تکنولوژی ها و شیوه های نو و 
بديع و مناسب موقعیت، وضعیت و جايگاه مجموعه بوده است. 

و کاری درست و هماهنگی میان  اين امر خود نشانگر وجود ساز
برنامه ريزی، اجرا و فن آوری در اين دوره می باشد. تأمل در 
نحوه تکامل و توسعه کالبدی مجموعه و تحلیل يافته ها، در 
نهايت به تبین اصول و معیارهايی که در امر توسعه در دوران 

 است. از جمله مهمترين منجر شده ،تیموری، مورد توجه بوده اند
 موارد زير اشاره نمود؛ می توان بهاصول  اين

همگونی توسعه با ساختارهای موجود، جهت   توسعه  متوازن: -
به طوری که  مد نظر بوده است دست يافتن به توسعه ای متوازن

علیرغم گسترش فیزيکی و توسعه کمی مجموعه، امر توسعه 
خارج از مقیاس نبوده و کیفیت توسعه و يکپارچگی آن نیز مد 

ظر معماران و سازندگان اين دوران قرار گرفته است. به عبارتی ن
بناهای نوساخته از نظر ابعاد و هندسه شکل گیری در هماهنگی 
با بناهای پیشین بوده، ضمن تأمین نیازهای مرتبط با کاربری 
های جديد؛ پیوستگی، ارتباط و تعامل همه جانبه )بصری 

 وده اند. وکالبدی( با کالبدهای پیشین برقرار نم
 نتايج مطالعات نشان می دهد که همگرايی و زمینه گرايی: -

در توسعه، از ديگر اصول مورد توجه در  همگرايی و زمینه گرايی
منجر شده است.  "توسعه ای يکپارچه"اين دوران بوده که به 

همگرايی و زمینه گرايی در توسعه از طريق توجه به تداوم 

حنص ایوان و  

 سردر

 رواق و بقعه
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آينده از طريق حفظ و تقويت  تاريخی و اتصال بصری گذشته و
 محقق شده است.بناهای موجود به جای تخريب آنها 

و يکپارچگی توسعه و نظام مند  ايجاد پیوستگی مکان يابی: -
 بودن آن، همچنین پاسخ دهی مناسب مکان از نظر عملکردی،

مناسب عناصر و کالبدهای نوساخته، ايجاد  مکان يابیاز طريق 
 شده است.

و ارتقاء کیفیت محیط و  سلسله مراتبتوجه به  ب:سلسله مرات -
تاکید بر ارزشهای معنوی آن از طريق تعريف مراتب ورود و 

 حضور، 

 عالم ترینروز  و استفاده از   فناوری هایبهره گیری از  -

توجه به مقیاس و سازندگان با  توانمند ترین معمارانو 

نه عناصر نشابنا و شاخص نمودن مکان از طريق  ارزشی

معماری، از ديگر اصول به کار رفته در توسعه اين دوران به  ای

 شمار می روند. 
توجه به اين اصول عالوه بر احترام و حفظ ويژگیهای تاريخی 
مکان، سبب خلق هويتی جديد و منحصر به فرد در اين دوران 
شده و همچنین زمینه مساعدی را برای توسعه های آتی فراهم 

وان دريافت که در توسعه های انجام يافته نموده است. پس می ت
در اين دوران، گذشته، حال و آينده، همزمان مد نظر قرار گرفته 

 اند. 
کیفیت همچنین نتايج تحقیق نشان می دهد که در اين دوران 

اصول به کار رفته در  و توسعه درکنار کمیت آن مورد توجه بوده
رش فیزيکی و توسعه، سبب ارتقاء کیفی مکان همزمان با گست

کمی آن شده است. در دوره تیموری اين مهم در کنار شکوفائی 
فرهنگی و علمی خراسان بزرگ در ساير ابعاد صورت گرفته 

 است.

که توسعه کالبدی مجموعه حرم دراين  پایان سخن اینکهو 

دار تحت تأثیر عوامل متعدد  دوران، به مثابه فرآيندی سازمان
و فنی صورت پذيرفته است، در اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی 

نتیجه اصول به کار رفته در توسعه، در راستای برآوردن نیازهای 
موجود و تابع اعتقادات، فرهنگ، سنت، تکنولوژی و حاصل 
تفکر، قريحه و ابداع معماران اين عصر بوده است. الزم به ذکر 
است که شناخت اصول و معیارهای توسعه تاريخی حرم و توجه 

و مفاهیم مستتر در آن و مناسب سازی آنها با نیاز های به نکات 
معاصر، می تواند به عنوان راهکارها و آموزه های طراحی و 
توسعه مجموعه در زمان کنونی نیز مورد استفاده قرار گیرد تا در 

زمان حال نیز شاهد آفرينش معماری متناسب با شأن مجموعه و 
نار حفاظت از ارزشهای انجام توسعه ای يکپارچه و پايدار در ک

 موجود باشیم.
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 باز نمايی تصويری ساختار کالبدی حرم تا اواخر قرن نهم هجری قمری )ترسیم : نگارنده(  (6صوير ت

 محدوده فرضی نخستین صحن مجموعه

 بازنمايی گرافیکی و طرح فرضی ساختار مجموعه حرم رضوی تا اواخر قرن نهم هجری قمری )ترسیم نگارنده( (7صوير ت
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 ، تصحیح عبدالحسین نوايی، انتشارات امیر کبیر، تهران. تاريخ گزيده(. 1364مستوفی حمداهلل )
 ، به کوشش محمد دبیر سیاقی، کتابخانه طهوری، تهران.نزهت القلوب(.  1366مستوفی حمداهلل)

 ، چاپ لیدن.فه االقالیماحسن التقاسیم فی معرمقدسی، ابو عبداهلل محمد بن احمد، 
 ، انتشارات علمی، تهران، چاپ اول. 6(. روضه الصفا، تلخیص و تذهیب؛ عباس زرياب، جلد 1373میر خواند )محمد بن خواند شاه بلخی( )

میراث  ، مترجم کرامت اهلل افسر و محمد يوسف کیانی، سازمانمعماری تیموری در ايران و توران(. 1374ويلبر دونالد،گلمبک، لیزا )
 .فرهنگی کشور، تهران
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