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بررسی تاریخی مسجد شاه مشهد
ندا میرزائی( 4نویسنده مسئول)
سعید

خاقانی0

تاریخ دریافت30/30/30 :
تاریخ پذیرش39/30/03 :
شماره صفحات90-60 :
چکیده
معماري ایراني كه در قرن هشتم هجري بر اساس فرم و ساختمان سلجوقي بنيان نهاده شده بود در
دوران تيموري داراي مقياس بزرگتر و شكوه بيشتري گردید .با سلطنت شاهرخ آثاار تااری ي باايار
ارزشمندي ساخته شد .او و همارش سلطان شاهرخ تيموري ،نوعي رناانس فرهنگي ،از طریق صرف
حمایت خود از هنر و جذب هنرمندان ،معماران ،فيلاوفان و شاعران به درباار خاود باه وجاود آوردناد.
وجود بارگاه امام رضا (ع) در مشهد و نزدیكي به هرات موجب شد تا این شهر در این دوران مورد توجه
قرار گيرد و آثار تاری ي باياري مانند ماجد گوهر شااد ،مدرساه دودر ،مدرساه باالسار ،دارالحفاا و
دارالاياده در جنوب و غرب مقبره امام رضا (ع) احداث گردید.
ماجد شاه یا ماجد  20تن ،یكي از آثار با شكوه دوره تيموري در مشهد است كه در جناوب غرباي
ماجد گوهرشاد و در امتداد بازار زنجير سابق واقع شده است .در سالهااي اخيار بعاد از كشا چناد
سنگ قبر در زیر گنبد احتمال اینكه این بنا از ابتدا آرامگاه بوده و به غلط تحت عنوان مااجد معاروف
شده است تقویت گردید و مقاالتي نيز مبني بر تایيد مقبره بودن این بنا به چاپ رسيد .اما با توجاه باه
تغييرات این بنا در دورههاي م تل  ،تغيير اسم آن از مقبره به ماجد جاي بحث دارد .امروز نه تنها در
كاركرد و ماهيت این بنا بلكه در مورد تاریخ ساخت ،باني و ساازنده و ....آن نياز اخات ف ن ار باايار
است .نگارنده ت ش دارد تا در این مقاله با بررسي اسناد تاری ي و كتيبه هاي موجاود در بناا باه ایان
ابهامات پاسخ دهد .آنچه در نهایت نتيجه گرفته شد بيان كننده این مااله است كه این بنا را مي توان
از جمله مااجد آرامگاهي دوران تيموري ناميد كه هر دو كاربري را با هم تركيب نموده است.
کلیدواژهها :ماجد شاه ،مشهد ،ماجد ،مقبره ،ملكشاه

 .1دانشجوي دكتري ،دانشگاه آزاد اس مي ،واحد سمنان ،گروه معماري ،سمنان ،ایران( .نویانده مائول) mirzaie.neda@gmail.com
 .0استاد مدعو ،دانشكده معماري ،پردیس هنرهاي زیبا ،دانشگاه تهران.
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مقدمه
معماري دوره تيموري آن ب ش از معماري ایران است كه پاس
از اینكه مغوالن تحت نفوذ فرهنگ و دین ایران تاحادودي آرام
گرفتند ،با عجله براي احيا خرابيها و ایجااد بناهااي ماورد نيااز
پرداختند این معماري به وسيله تعداد قليل معماران و هنرمنداني
كه از كشتار مغاوالن جاان ساالم بادر بارده بودناد و در مراغاه
پایت ت ه كوخان گرد آمدند آغاز شد ،در نقاا م تلا ایاران
گاترش یافت (دانشدوست.)30 :1063 ،
با توجه به مطالعات كارشناساان درحاوزه هناري شااید بتاوان
دوره تيموري را یكاي از مهمتارین ادوار تااریخ هناري ایاران
زماين محااوب نماود .آثاار بجااي ماناده از ایان دوره نياز
حاكي از اهميت هنري ایان دوره از تااریخ ایاران اسات .ایان
سلاله ،با تكاریم هنرمنادان و معمااران و گاردآوردن آناان از
اقصاي نقاا كشاور هام در سااختار معمااري و هام در
تزیينااات آن ،نقااش آفاارین بااودهانااد (خزایااي.)63 :1011 ،
ع قه تيموریان به تاریخ ،سابب پدیاد آمادن آثاار فراواناي در
این زميناه شاده اسات و باه سابب هماين آثاار ،تااریخ ایان
دوره به اندازه كافي شناخته شده است (نطنزي.)1010،
به طور كلي معماري هر دوره امتداد معمااري دوره ماقبال یا
ناحيه است كه به تدریج متحول ميشود ولي موقعي مي توان به
آن سب و یا هنر دوره خاص اط ق كرد كه آن سب یاا هنار
خاص در دوران شكوفایي خود باشاد زیارا ابتاداي شاروع یا
سب و یا بعد از آن با ساب و روش دوره گذشاته و یاا آیناده
آمي ته است .دوران شكوفایي هنار تيماوري در زماان شااهرخ
است ،در این زمان بناهاي زیادي سااخته شاده اسات و عموماا
بناها از یكنوع وحدت در معماري و تزئيناات ملال كاشايكاري و
نقاشي و غيره برخوردارند (دانشدوست.)30 :1063 ،
همانطور كه گفته شد دستاوردهاي فرهنگي و هنري تيموریاان
با سلطنت شاهرخ شروع شد ،چند تن از بازماندگان تيموري نيز
در هنرپروري شهره بودند .بعضي از آن ها ملل گوهرشاد همار
وي ،به حمایت از آثار معماري پرداختند و برخي نوادگاان او از
جمله اسكندر سلطان ،ابراهيم سلطان و بایانقر ع قه زیادي به
خطاطي و كتابآرایي نشان دادناد .بهارهگياري از شااهزادگان
تيموري درحكومت ایاالت م تل  ،الگوي جدیدي از بالندگي و
تحول هنري را پدید آورد.
آخرین بناي مربو به عهد ميرزا شاهرخ كه خاتمة بناي آن پنج
سال بعد از فوت شاهرخ است ( 166قماري)اكناون مشاهور باه
ماجد شاه است .این بناهاي تاری ي كه باه واساطه حضاور در
هاته مركزي و زائرخيز مشهد ،كمتر نامش به گوش مردم ایان
دیار خورده ،بهعنوان ی اثر ماندگار از دوران تيموریاان هماواره

مورد بررسي قرار گرفته است .امروزه این بنا به عنوان موزه مردم
شناسي براي گردشگران نشان داده ميشود اما درباره كااركرد و
تاریخ ساخت این بنا بين تاریخ شناسان اخت ف ن ر بايار است.
باياري آن را مقبره امير غياثالدین ملكشااه مايدانناد و افاراد
كمي آن را جزو مااجد دوران تيموري به حااب مي آوردند.
در این مقاله ت ش ميشود تا درباره ماهيت ،كاركرد و ساازنده
این بنا با توجه به منابع موجود و كتيبه ها اط عات كامالتاري
بدست آوریم.
روش تحقیق
پژوهش حاضار از ناوع توصايفي -تحليلاي و مبتناي بار مناابع
كتاب انهاي ،گردآوري اسناد مكتوب تاری ي و تحقيقات مياداني
است و به طور علمي به مطالعه تاری چه بناي ماذكور پرداختاه
است.
مدارک مكتوب از مطالب مندرج در متون تاری ي و دست اولاي
كه همزمان با دوره تحول تاری ي مورد ن ر نوشته شده ،اساناد
ثانویه كه توسط مورخين متأخر نگارش یافته اند ،متن كتيبه هاا
و اسناد موجود در سازمان ميراث فرهنگي مانند عكس و نقشه و
گزارش ثبت اثر تاری ي گردآوري شده است .تحقيقات ميداني و
تطبيق و مقایاه آنها باا مطالعاات اسانادي و كتاب اناهاي باه
تصحيح و تكميل یافتهها كما نماوده و در نهایات منجار باه
تدوین مقاله حاضر گردید.
پیشینه تحقیق
تاكنون كتابهاي زیادي در رابطه با تاریخ خراسان یاا معمااري
دوران تيموري به چاپ رسايده اسات مانناد" هنار و معمااري
اس مي در ایران و آسياي مركزي دوره ایل اناان و تيموریاان"
اثر بلر و بلوم " ،معماري تيموري در خراسان" اثر برنارد اوكين"،
معماري تيماوري در ایاران و تاوران" اثار ویلبار و گلمبا "،
خراسان و سياتان :سفرنامه كلنل یيت به ایاران و افغانااتان"
اثر یيت "،تاریخ شهر مشهد" اثر سيدي و ...در این كتب عا وه
بر بيان رویدادها و حوادث گذشته به معرفاي آثاار تااری ي ایان
دوران ميپردازند و گاها دیده مي شود براي معرفاي ایان بنااي
تاری ي به چند خط اكتفا كردهاند .اما نویاندگاني نياز باا چااپ
مقاالتي در رابطه باا مااجد شااه ساعي در معرفاي ایان بنااي
تاری ي داشتند ،ملال" مااجد شااه یاا مقباره اميرغياثالادین
ملكشاه" نوشته مولوي كه در سال  1092به چاپ رسيده است و
اولين بار بعد از كش سردابهها احتمال آرامگاه بودن ایان بناا را
مطرح نمود ،و مقاله" ماجد شاه و كتيبههاي آن" نوشته الهي-
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زاده ،دوست لشكامي و نج زاده نيز در ساال  1030باه تحليال
كتيبههاي موجود در بنا پرداخته اند.
معماری مسجد شاه
در حدود نيم كيلومتر در غرب حرم امام رضاا (ع)در كناار مااير
بازار بزرگ كه پيش از نيز وجود داشت بنایي تااری ي قارار دارد
كه بين عموم به نام ماجد شاه شهرت دارد .چند صباحي اسات
كه نام آن را به ماجد  20تان تغييار داده اناد (اوكاين:1010 ،
.)936
این ماجد ،بنایي مربع شكل با گنبد كروي و بدون صحن روباز
مياني است و فضایي حدود  003متر مربع را فرا ميگيارد داراي
ایواني در وسط و دو غرفه در هر یا از دو طارف ایاوان و دو
مناره در طرفين غرفهها و تزیينات كاشيكاري ممتاز است .مي-
توان گفت مشابهترین بنا به آن ،ماجد م فریه تبریز (مااجد
كبود)است كه در سال 123ه.ق .ساخته شاده اسات (الهايزاده،
دوست لشكامي ،ونج زاده .)111:1030،

همانطور كه در تصویر 1دیده ميشود ایوان اصلي بنا ماتقيما به
فضاي گنباددار مركازي راه دارد چهاار سار در ورودي نماا نياز
ماتق به فضاهاي جانبي این گنبدخانه راه دارناد .در دو گوشاه
بنا دو مناره واقع است كه ب شهاي فوقاني منارهها از بين رفته
است.
در كتاب منت بالتواریخ آمده است كه " ...صحن ایان ماااجد
بايار كم است شاید عرضش بيات و پنج ذرع باشد و طاولش
شش ذرع تقریبا و ظاهرا در سابق بناي با وسعتي بوده واال این
ایوان و این گنبد و گلدسته در چنين فضااي تناگ م تصاري
بايار زشت و ماتهجن است("...خراساني ،بيتا.)002 :
اعتمادالالطنه در مطلع الشمس آورده است ":گویند از بناهااي
اوزبكيه است و معلوم ميشود كه ابتدا بنایي با وساعت باوده و
حااال فضااي درساتي و عماارت زیاادي نادارد" (الهايزاده و
همكاران  .)111:1030،الزم به ذكر اسات كاه فریازر انگليااي
چون تيموریان را ازب مي پنداشته است اغلب بناهاي تيماوري
را به شاهزادگاهان ازب نابت داده است (سايدي.)20 :1021 ،

شکل-4عکس قدیمی از مسجد شاه مشهد
ماخذ :سازمان ميراث فرهنگي مشهد

تاریخ بنا
در كتيبه اصلي جدار مدخل اصلي ،با حروف سفيد رنگ بزرگ بر
روي زمينه آبي سير در باالي قاببند فاوق آغااز مايشاود .رباع
فوقاني فضا را خط كوفي آبي روشن با سبكي مشابه سب ایاوان
شرقي مدرسه پریزاد اشغال كرده است .بر ضلع راست تنهاا آغااز
باي اهلل نمایان است؛ پایان كتيبه بر روي ضلع چپ به شرح زیار
است( :اوكين( )911 :1010،تصویر)0

یل االمير ملكشاه عرج اهلل معارج دولته
في رجب سنه خمس و خماين و ثمان مائه الهجریه
بنا براین ،این بنا درست در زماني ساخته شده كه سالطان قطاب
الدین محمدبن بایانغر از خراسان رفته و ابوالقاسم باابر بایاانغر
جاي او را گرفته بوده است و بناي مزبور ظاهرا باید به همت او یا
یكااي از امياارانش احااداث شااده باشااد (ساايدي.)20 :1021 ،
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شکل .0نام امیر ملکشاه و سنة خمس و خمسین و ثمان مأهه 544

ماخذ :نگارنده

بانی این بنا کیست؟
همانطور كه پيشتر گفته شاد در ماورد بااني ایان بناا در مياان
محققين اخت ف ن ر است ،در كتيبه اصلي جدار مادخل اصالي،
نام امير ملكشاه آورده شده است .اما امير ملكشاه كيات؟
در بدو امر نام "امير ملكشاه" شناخته شده نيات ،زیرا نام وي در
هيچي از منابع تاری ي باقي مانده وجود ندارد .در بعضي منابع
تاریخ بناي آن را به نادرست سال 636ق .ميرسانند و باني آن را
خواجه ن امالمل طوسي ميدانند و مينویاند كه ایان مااجد
همان جامع نوغان ميباشد كه در زمان سلطان سانجر سالجوقي
(به ملكشاه شهرت داشته است)بنا شده است ولي با توجه به تاریخ
ذكر شده در كتيبه این ن ریه رد ميشود (قصاابيان000 :1022 ،؛
طاهرزاده.)60 :1061 ،
با تحقيق در منابع تاری ي درميیابيم كه در تاریخ ساخت بنا ،ناام
شاهمل همواره به كار رفته ولي از ملكشاه كه بر كتيبه ایوان مي
توان دید استفاده نشده است ،دست كام هايی یا از ساه پاار
بایانغر كه در آن ایام حاكم خراسان ،تاوس و مشاهد باوده اناد،
یعني"ع ءالدوله"و"قطب الدین محمد" و"ابولقاسام باابر" لقاب
امير ملكشاه یا امير غياث الدین ملكشاه نداشتهاند (سيدي:1021 ،
 .)20در تاریخ آمده است كه امير غياثالدین شاه مل  ،اميراالمرا
و سپهااالر شهر توس در دوران حكومات ال بيا باوده و جازو
امراي مهم دربار اميرتيمورگوركان است كاه باه شاهادت عباارت
ظفرنامه ،تألي شرفالدین علي یازدي در جنگهااي اميرتيماور
مأموریتهاي م تلفي به او محول ميشده اسات .ميارزا شااهرخ
ایالت خوارزم و توابع را به او واگذار كرد و او تا آخار عمار هماين
سمت را داشت .وي در سال  103ق .در خاوارزم وفاات یافات و
بعد از مرگ جاد او را به مشهد منتقال و در جاوار اماام رضاا(ع)
مدفون كردهاند.

از آنجایي كه نام وي (شاه مل ) به عنوان بااني مدرساه باالسار
مشهد نيز در سال  133ق .به چشام مايخاورد (خزایاي:1011 ،
)29بنابراین محققيني مانند مولوي و سيدي با معكوسكردن ناام
شاهمل احتمال دادندكه ملكشاه و شاهمل ی نفار هااتند و
بياان داشااتند كااه بنااي حاضاار ،ابتاادا مقبارهاي بااوده كااه امياار
غياثالدین براي خود ساخته است و در زمانهاي بعد از آن ،بارها
بازسازي شده و درنهایت باه مااجد تغييار كااربري داده اسات.
مولوي در مقاله خود براي تایيد گفتارش عين عبارت خواند مير را
آورده است و هنگامي كه به نام غياث الدین شاه مل ميرساد
آن را غياث الدین ملكشاه بيان مايكناد (الهايزاده و همكااران،
)110 :1030درحاليكه در حبيب الايرآمده است..." :در شاب دو
شنبه پانزدهم ربيع االول این سال اميركبير ستوده خصال غياث-
الدین شاه مل در مل خوارزم وفات یافات و او بعازم شاان و
علو مكان و وفور اعتبار و كمال اقتدار از سایر امراء اميار تيماور
گوركان و اركان دولت شاهرخ سلطان ممتااز و مااتلني باود و
پيوسته در تربيت و رعایت اهالي علم وفضيلت و اشاعه خيرات و
افاضه مبرات اهتمام تمام مينمود و در اطراف دیاار خراساان و
ماوراء النهر و خوارزم بقاع خير و ابواب البر مانند مدارس و خوانق
و مااجد و اربطه و حياض تعمير كرده یادگار گذاشت("....خواند-
مير )010 :1060 ،همانطور كه مشاهده ميشود در حبيابالااير
نامي از مل شاه نيامده است ،همچنين در دیگر مناابع تااری ي
مانند زبدهالتواریخ و مجمل فصيحي ،امير مشهور تيمور را با ناام
امير شاهمل ثبت كرده اند؛ بنابراین نميتوان به آن استناد كارد
(الهيزاده و همكاران.)110 :1030 ،
اما برخ ف این ن ریه كه ملكشاه همان شاه مل اسات ،اوكاين
ميگوید" این امر به طاور مطلاق صاحيح نياات ،ایان اساامي
معكوس نشاده اسات مگار در حادي كاه از سالطان سالجوقي،
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ملكشاه ،با عنوان شاهمل یاد شده اسات" .وي اعتقااد دارد ایان
نامها ميتواند هویت دو ش صيت مجزا را نشان دهد ،نمونه ایان
مااله در تاریخ"خواجاهیوسا " اميارتيماور و"یوسا خواجاه "
اميرشاهرخ است كه نام این دو در تاریخ هرگز اشتباه نشده اسات
(اوكين.)910 :1010،
ما به طور قطع نميتوانيم ن ریات مبتني بار اینكاه شااهملا و
ملكشاه یكي هاتند را رد كنيم چهباا كه این احتمال نيز درسات
باشد و ملكشاه و شاهمل یكي باشند ولي با توجاه باه اینكاه در
جایي از متون تاری ي نام ملكشاه ذكر نشده است ،این احتماال را
تضعي مي كند و باید این مااله را نياز در ن ار گرفات كاه در
مورد ی دوره تاری ي نميتوان از روي حدس و گماان صاحبت
نمود .بنابراین نگارنده ت ش كرد تا با بررسي دقياقتار در مناابع
تاری ي و كتيبههاي موجود در بنا به مداركي دست یابد كه ماا را
به جواب ماتندتري هدایت كند.
ماالهاي كه شاید علت رد قبول این مطلب ميشود كه باني این
اثر شاهمل است ،تفاوت زماني بين ساخت بناا و تااریخ مارگ
وي است .زیرا به روایت تاریخ شاهمل در سال  103ق .از دنياا
رفته است ولي تاریخ ساخت بنا  06ساال بعاد از مارگ وي (در
كتيبه  166ق ).ذكر شده است ضمن اینكه عبارت دعاایي روي
ایوان" عرّج اهلل معارج دولته "0تنها مناسب حال كاي است كه
همچنان در قيد حيات است (اوكين .)910 :1010،بناابراین ایان
مااله كه امير شاه مل بعد از مرگش در این مكان دفان شاده
است قابلقبول نيات زیرا ملكشااه كاه ناامش در كتيباه آورده
شده در زمان ساخت بنا زنده بوده است.
ویلبر احتمال ميدهد كه امير ملكشاه همان ن امالدین مل شااه
یحيي سياتاني است كه سمرقندي ضمن وقایع سال  109ق .از
او نام برده است (ویلبر و گلمب  .)903 :1029 ،در مطلع سعدین
و مجمع بحرین آماده اسات ":و دریان وال ،آفتااب عنایات آن
حضرتسایه مرحمت بر فرق روزگار شهریار كامكار ن امالدوله

 .1خداوند به علو فروانروایی اش بیفزاید

والدین مل شاه یحيي سياتاني منباط سااخته ن ار تربيات و
عاطفت شامل حال او گردانيد و تمام والیت سياتان را به رسم
سيورغال نامزد او فرمود( "....سامرقندي .)129 :1010 ،اماا بار
خ ف متون تاری ي كه سال  136ق .را تاریخ وفات مل یحيي
مي دانند ،در احياءالملوک با ذكر دالیلي بيان شده كه ایان تااریخ
صحيح نيات (مل شاه حاين .)601 :1010 ،یكي ازاین دالیال،
ناهمانگي تاریخ تولد فرزندان وي با تاریخ فاوت او بياان شاده و
دليل دیگري كه گفته شده آن است كه در تااریخ  120ق .شاهر
هاي به امر حاين بي تركمان به وي داده شده كه ایان ماااله
نشان دهنده این مطلب است كه وي تا این تاریخ در قياد حياات
بوده است.
با توجه به عبارت دعایي و تاریخ ساخت بنا ميتوان مل یحياي
را باني این بنا دانات .اماا باا توجاه باه اینكاه در كتيباه ورودي
اشارهاي به نام یحيي یا سياتاني نشده این احتمال ضعي ماي-
شود.
بر اساس اسناد ميتوان چند احتمال براي باني آن در ن رگرفت :
در زماني كه ماجد شاه بنا مايشاد ،ابوالقاسام باابر فرماانرواي
خراسان بود و در مشهد سكونت داشت .ميتاوان ایان احتماال را
داد كه ملكشاه یكي از امياران او باوده اسات و شااید باه دليال
فعاليتهاي ن امي كمي كه داشته مورخان از وي یاد نكردند.
با توجه به مطالب گفته شده ميتوان اميد داشت كه ملا یحياي
باني این بنا باشد.
شاید براي باني این بنا ،جنبه معنوي آن بر جنبه ماادي ارجاحتار
بوده است و به دنبال شهرت و مقام نبوده است و به همين دليال
نامي از او بر جاي نمانده است.
معمار بنا کیست؟
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شکل .9نام معمار بنا

ماخذ :نگارنده

با توجه به تصویر 0در كتيبه ضلع راسات جادار مادخل اصالي در
باالي قاببندي تزیيني گلدان خط ثلث بر زمينه آباي ساير نوشاته
شده :كه عمل (خ) واجگي (؟)شامسالادین محماد بناا تبریازي
است.
محل متداول این نوع قاب بندي بر روي ضلع چاپ و در انتهااي
كتيبه خواهد بود (ملال مااجد تایبااد و خرگارد) .اعتمادالاالطنه
معمار بنارا" احمد بن شمس الدین محمد تبریزي" مي نویاد.اگر
چه امروز كتيبه اي وجود ندارد و سایرین هم چيزي فراتر ننوشاته
اند .شمسالدین و خودشان تبریزي اند یعني در تبریز زندگي كرده
اند و مدفنشان نيز تبریز است .در بررسي متون تاری ي ناام ایان
هنرمند (بدون ذكر احمد) در آثاري مانند ماجد جاامع هنادواالن
بيرجند (تاریخ ساخت  166قمري)و آرامگاه شيرین بيا در شااه

زنده (212ق).به چشم ميخورد .با توجه به تفاوت تااری ي ماي-
توان گفت كه معمار بناي شيرین بي شاید شمس الدین پدر(پدر
احمد)باشد و یا آنكه تنها ی تشابه ناام اسات .عا وه بار ایان
مولوي و برخي محققين معمار بنااي مااجد واقاع در تایبااد در
نزدیكي قبر زین الدین ابوبكر تایباادي را كاه از بناهااي زماان
شاهرخ تيموري است ،نگارنده از روضات الجنان و جنات الجناان
چندین مورد شمسالدین محمد تبریزي مات رج نماوده اسات و
همگي آنها نامشاان محماد ،لقبشاان هماين معماار مايدانناد
(مولوي)21 :1092 ،در حاليكه در كتاب آثاار ایاران نوشاته آنادره
گدار معمار این ماجد قوام الدین و در ادامه غياث الدین شايرازي
نوشاااته شاااده اسااات (مصاااطفوي()10 :1093 ،تصاااویر .)9

شکل .1دیاگرام بررسی آثار معمار مسجد شاه و معماران همدوره (ماخذ :نگارنده)
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برخي دیگر معمار ماجد شاه را با معمار ماجد كبود تبریز یكاي
ميدانند .در رابطه با معمار ماجد كباود هايی مادركي در دسات
نيات عدهاي بيان ميكنند كاه جهانشااه قراقویونلاو احماد را از
مشهد به تبریز برده است تا در سال  123ق .ماجد را باه پایاان
برساند (كاولين110 :1001 ،؛ موساوي بجناوردي.)026 :1019 ،
شي بلر و جاناتان بلوم دربارۀ شيوۀ معماري این مااجد اظهاار-
ن ر كرده اند بر اساس كتيبه كاشيكاري شاده مااجد سابز در
بورسه كه نام معمار تبریزي به عنوان معمار آن بنا نوشاته شاده
است بيان ميكنند كه معمار ماجد امام در مشهد همان كااي
است كه طرح و نقشه ماجد كبود را طراحي كرده و با معماري
و طراحي ماجد سبز در بورسه آشنایي و ارتبا داشته است (بلر
و بلوم.)23 :1010 ،

دكتر سلطانزاده نيز اینگونه بيان ميكند كه " :نقشه ماجد كبود
در ایران سابقه اي نداشت و پس از آن نيز دیگر مورد توجه قارار
نگرفت و به ن ر ميرسد تنها ی ماجد موسوم به مااجد شااه
در مشهد از دوره تيموریان وجود دارد كه نقشه آن به ماجد كبود
شاباهت دارد" (سالطانزاده .)60 :1031 ،اماا در مقابال چناين
دیدگاههایي ،محمدكریم پيرنيا ن ري كام ً متفاوت دربارۀ ماجد
كبود اظهار كرده و معتقد است ":تهرنگ این ماجد كاه بادون
ميانارا ميباشد ،از ماجد شاهولي تفت برگرفته شده و پاس از
آن نيز در ماجد شيخ لطا اهلل باه كاار رفات" (كبيار صاابر و
م اهریان ،و پيروي( )2 :1030،تصویر.)6

شکل  .4مقایسه پالن مسجد شاه و مسجد کبود تبریز
ماخذ :سازمان ميراث فرهنگي مشهد

اما از آنجاایي كاه مااجد شااه و مااجد كباود هاردو در دوران
تيموري و در ی بازه زماني ساخته شده اند ،بهتار دیادیم تاا باه
بررسي دقيقتري بين این دو بنا داشته باشيم:
همانطور كه ميدانيم ماجد كبود تبریز درگذشته به ماجد سني-
ها شهرت داشته است و احتمال اینكه بر خا ف عقياده پيرنياا از
معماري سب علماني و مااجد سني الهام گرفته شده باشد بايار

زیاد است .اما نكته اي كه سبب ميشود ایان دو باه هام مارتبط
شوند جملهاي است كه یيت در سفرنامه خود درباره مااجد شااه
مي نویاد .وي آن را ماجد سنيها مينامد و ميگوید ":این بنا
كه به آن ماجد ازبكيه نيز مىگویند در طول دوره اى كه ازب -
ها مشهد را در اختيار خود داشتند به فرمان امير ملكشااه سااخته
شد و به آن ماجد سنيها نيز اط ق ميشود" (یيت.)030،
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شباهت دیگر این دو بنا نوع جايگيري منارههاي آن اسات ،ایان
مناره ها یكي از انواع مناره هاي دوران تيموري هاتند كاه بار
روي نماي اصلي یا در چهار گوشه مااجد بزرگ و مدرسهها بنا
ميشدند(.پوگاچنكووا )1012 ،مناارههااي مااجد شااه و مااجد
كبود تبریز و همانند منارههاي مدرسه ال بيگ در سمرقند ،مص
و مدرسه گوهرشاد ،مدرسه سلطان حاين بایقرا در هرات است.
مولوي در مقاله خود مي نویاد كاه مناارههاا در دوران صافوي
اضافه شده است اما اوكين معتقد است كه پوشش بدنه مناارههاا

با دیگر ب شهاي نما مطابقت دارد اگار چاه درسات اسات كاه
پایين مناره جنوبي ب شي از شيوه تزیين هندسي پلوهاي طاقچه
مجاور را به نمایش ميگذارد منااره بار محاوري تكياه نادارد و
احتماال عجوالنه بنا شده است اتصال مناره شمالي در این نقطاه
نمایانگر آن است كه هيی رخنه اي در این پيوستگي وجود نادارد
و بين تزئينات منارهها با دیگر ب شهاي بنا همااهنگي وجاود
دارد (تصویر.)0

شکل .4مناره های مسجد شاه

ماخذ:نگارنده
با توجه به مطالب گفته شده اگر بپذیریم كه بااني مااجد شااه و
ماجد كبود تبریز شمسالدین محمد تبریزي بوده است باید گفت
كه این دو بنا با وجود شباهت پ ني به یكدیگر تشابهي باا دیگار
كار این معمار ندارد .ولي از آنجا كه نوع تزئينات مااجد شااه باه
تزئينات ماجد گوهر شاد مشاهد و مدرساه الا بيا  ،مدرساه
باالسر ،كه از اثار قوامالدین شيرازي هااتند ،نزدیا اسات و باا
توجه به اینكه قوامالدین یكي از معماران مطرح آن دوره در مشهد
بوده است نمي توان تاثير معماري وي را در این بنا نادیده گرفت.
کشف سرداب
اخيرا كه در رواق شمالي مقباره مشاغول تعميارات باوده اناد باه
پلكاني برخورد كرده اند كه پر از خااک باوده و باا خاالي كاردن
پلكان به ممري رسيده و باالخره با ت ليه ممرو سرداب كه هاردو
پر از خاک بوده بوجود سرداب در زیر بنا پي برده اناد .در ابتاداي
زمان بنا سردابي بعرض شش متر و سي و شش ساانتي متار باه

همين مقدار طول ساخته شده كه كاي از وجود سارداب ماذكور
خبري نداشت (مولوي.)12 :1092 ،
این سرداب برخ ف باياري از سردابهاي دیگار دوره تيماوري،
همچون سردابهاي گورمير ،آرامگاه بيبيخانم ،یا مدرساه دودر،
دیوارها و سكنجها با ظرافت چنداني پرداخت نشدهاناد و خشات-
هاي نامن م و بي قواره را گای پوشاانده اسات ،و ایان بارخ ف
خشتهاي بنایي نمونههاي پيشين است (اوكين.)931 :1010 ،
در این سرداب ی صورت قبري در وسط به پهناي پنجاه و شش
سانتي متر و طول ی متر و نود سانتيمتر دیده شده و در طارف
چپ قبر مركزي سرداب دو قبر و در طارف راسات آن یا قبار
بن ر رسيد كه با خاک شدن جاد این سه قبار آجار روي قبار در
هم ری ته و فرورفتگي پيدا كرده است ،از آنجایي كه هيی ی از
قبور داخال سارداب سارلوحه نادارد هویات و اساامي مادفونين
نامش ص است (مولوي()12 :1092 ،تصویر .)0
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شکل .4برش از مسجد و نمایش سرداب زیرزمینی

ماخذ :سازمان ميراث فرهنگي مشهد

قبر های کشف شده در سرداب متعلق به کیست؟
در رابطه با مقبرهها و اینكه آیا باه اميار ملكشااه و خاانوادهاش
تعلق دارد یا خير جاي بحث دارد:
با توجه به آنچه در كتاب حبيبالاير آماده اسات ..." :مادفن
اميرشاه مل مشهد مقدسه است و در جوار مزار فایضاالناوار
امام بزرگوار ابوالحان علي ابن موسي الرضا س م اللّه عليهماا
قرار دارد "...مولوي ميگوید قبور واقع در سرداب زیار بقعاة آن
قبري كه وسط واقع شده به احتمال قوي قبر شاهمل (به اعتقد
وي امير ملكشاه)است و سه قبر دیگار شااید مرباو باه احفااد
صاحب مقبره یا باتگان او باشد (مولوي.)31 :1092 ،
كتيبهها شواهد ارزشمندي درباره این موضوع فاراهم مايآورناد
وشعري كه سرایندهاش حضرت علي(ع) است در درون گنبدخانه

قرار دارد و شعري كه در ستایش دوازده امام بر روي قامت پاخ
ساختمان واقع شده است به یقين ع قه به علویان را مشا ص
ميكند كه اناان در آرامگاهي منحصرا غير دیني انت اار نادارد.
ابيات روي ساقه گنبد از قاسم اناوار كاه باه "شاكوه و صافاي
كعبه" اشاره دارد بيشتر براي مزار ش صيتي مذهبي تناسب دارد
تا مزار ش صيتي غيرمذهبي و این نكته را تقویت مايكناد كاه
آرامگاهها در برگيرنده اجااد ی تن علوي صدیق باشاند .البتاه
این امر این احتمال را هم دور نميسازد كه امير ملكشاه یا دیگر
اعضاي خانوادهاش در سرداب دفن شده باشند ،وجود دو سرداب
حتي احتمال این مطالب را بيشتر ميسازد ولي ایان نكتاه مهام
باقي مي ماند كه آرامگاهها بيشتر در بر گيرنده اجاااد یا تان
علاااوي صااادیق باشاااند (اوكاااين( )913 :1010 ،تصاااویر .)8

شکل .5مسجد شاه مشهد در گذشته و امروز

ماخذ :سازمان ميراث فرهنگي مشهد و نگارنده

کاربری بنا :مسجد یا مقبره
برخي با استناد به وجود سرداب ،وجود برخي كتيباههاا ،فقادان
محراب و همچنين محتواي كتاب حبيبالاير این بنا را آرامگااه
اميرغياثالدین ملكشاه ميدانند .بعضي دیگر از محققين این بنا را

همان ماجد سنيهاي مشهد ميدانند كه به فرمان اميار ملا
شاه در رجب  166ق .در محل ی مقبره قبلي بنا كرده است.
برخي دیگر نيز معتقدند كه این بنا همانناد مااجدكبود ،ح ياره
عبداهلل انصاري ،ماجد شاه زنده در سمرقند و آرامگاه گوهرشاد
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در كوشان از مااجد آرامگاهي چابيده به آرامگاه است(الهي زاده
و همكاران.)110 :1030 ،
اما براي یافتن جواب این پرسش كه این بنا به چه من ور سااخته
شده است ،در اینجا ن ریات م تل محققين و تاریخ شناساان را
در رد یا پذیرش كاربري مقبره بر اساس ویژگي ها وكتيباه هااي
موجود آورده شده است.
)1در این بنا قبلاه داراي دقات نياات .نمااي بنااي ماورد ن ار
بياتوچهاردرجه انحراف از جنوب به مغارب دارد و حاال اینكاه
قبله مشهد پنجاهوچهار درجه از جنوب به مغارب منحارف اسات
(مولوي.)13 :1092 ،
البته باید اشاره كرد جهتیابي دقيق قبله امري باود كاه هماواره
ثابت نمي ماند ،بلكه ماأله اي كه با محاسبات نجومي دقياقتار
قابل حل بود .آرامگاهها معموال رو به قبله بنا ميشدند ،چون بدن
ميت طوري قرار مي گرفت كه شانه راسات او رو باه مكاه باود.
بنابراین ميتوان تصور كرد كه این بنا ،چه ماجد چه مزار و چاه
هر دو ،روبه قبله قرار داشت ولي معماار آن باه دليال محاسابات
بازبيني شده فكري كرد كه جهتیابي مااجد قبلي برخطاسات و
بنابراین جهتیابي ماجد جدید را اص ح ميكرد (اوكين:1010 ،
.)911
 )0با اینكه مولوي نداشتن محراب را دليل رد ماجد بودن بنا مي
داند ولي اوكين مي نویاد كه اگرچاه ایان بناا هام اینا داراي
محرابي نيات اما در سده نوزدهم داراي ی محراب باود ،زیارا
صنيع الدوله در توصي خود از فضااي دروناي بادان اشااره دارد.
احتماال محراب در محل پس نشاتگي م ارجاه پشات محاراب
قرار داشت (همان.)911 ،
یيت نيز در سفرنامه خود اشاره اي به محاراب ایان مااجد ماي
كند ":ميگویند كه جهت قبله در این ماجد درست تعيين نشده
و بنابراین محراب نيز در محل دقياق خاود سااخته نشاده اسات
(یيت.)030 ،
 )0با مراجعه به نقشة بناي حاضر واضح ميشاود كاه اگار كااي
قصد ساختن ماجدي را در قرن نهم داشته باشد در اطراف ایوان
و سرپوشاايدۀ مركاازي رواق نميسااازد بلكااه در دو طاارف ایااوان
بقدري كه عرصة گنجایش دارد «ماجد زماتاني»طرح مينماید
و بطور كلي در فنمعماري مااجد در درجاه اول توجاه بااني باه
محراب ماجد است و تمام ابنيه اطراف و ملحقات فرع بر محراب
است و در نقشه بنا چنين رعایتهائي نشده و اساسااً محراباي در
تمام بنا دیده نميشود و اگر با دقت نقشة بنا ماورد بررساي قارار
گيرد و نقشه مذكور طرح ماجد نيات زیرا در ساه طارف بقعاه

مركزي رواقها ساخته شده كه با دربندهائي به بقعة مربو اسات
(مولوي.)13 :1092 ،
 )0همانطور كه گفته شد ایان بناا ساردابي باا چنادین قبار دارد،
مالمانان معموال در مااجد دفن نميشوند و سرداب جاي عبادت
نيات (همان .)13 ،اما با توجه به اینكاه كتيباه اي روي قبارهاا
یافت نشده احتمال وجود دارد كه بناي حاضر روي سرداب قدیمي
ساخته شده باشد.
 )9از كتيبهها تعدادي براي مزار مناسبترند .اینها عبارتند از:
ال ) جمله البقاءهلل كه در ساقه گنباد روي بقعاه باا خاط درشات
كوفي مكرر گردیده نشانه آن است كه بناكننده بنا بقاي سارمدي
را خاص ذات پروردگار شناخته و صاحب مقبره خاود و دیگاران را
در مقابل باري جلت عضمته فاني ميداناته است.
ب) ابياتي از سعدي بر ایوان:
« خوشات عمر دریغا كه جادواني نيات
بس اعتماد بر این پنج روز فاني نيات»
ج) ماهيت دعایي و تضرع آميز س ناني از علي (ع) درون گنباد-
خانه ،به ویژه قطعهاي كه در باال نقل شده است:
الهي آناني بتلقين حجتي إذا كان في القبر ملوي و مضجع
و بنابراین اشعار كتيبه هم اماراتي قوي بر مقبره بودن بنا خواهد
بود.
در حالي كه صحت برخي از این ادله قابل انكاار نياات ،مااائل
دیگري نيز هات كه مي توان به آنها استناد كرد.
 )6در اسناد تاری ي مقدسى مي گوید ":امير فائق عميدالدوله گرد
قبر حضرت امام رضاا مااجدى باااخت كاه در تماام خراساان
عمارتى از آن با شكوه تر نبود " .سایكس در سفرنامه خود ماجد
شاه را با ماجد امير فاائق طاوس یكاي ماي داناد (الهاي زاده و
همكاران .)111 :1030 ،با توجه به آنكه مقدسي در قارن چهاارم
بوده است و بنا در دوران تيموري ساخته شده ،تنها ميتاوان ایان
احتمال را داد كه این بنا در دوران گذشته ساخته شاده و در قارن
نهم تغييرات اساسي پيدا كرده است.
 )0خراساني نيز در كتاب منت ب التواریخ مينویاد در آن زمان
جمعيت مشهد مقدس زیاد نبوده كه احتياج به چنين ماجد
باشكوهي در نزدیكي ماجد گوهرشاد داشته باشد پس باید این
بنا ،ماجد قبيله و طایفه اي باشد (خراساني ،بيتا.)002 :
 )2نقشه ك به یقين از نوع مااجد دوره تيموري نبود ،و با نقشه
ك ماجد كبود در تبریز شباهت دارد نقشه ك مشابهي نياز در
چندین ماجد علماني در بورسه به كار رفته است (اوكين:1010 ،
.)911
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 )1شواهد دیگري وجود دارد مبني بر این كاه مااجد شااه را باه
منزله مكان عبادت طراحي كرده ،یا به ویژه به منزله ماجد محله
خاصي بنا كرده بودند .نوع برجهاا كاه در پهلاوي نمااي پيشاين
ساااختمان قاارار دارد ،باارخ ف انااواع كوتاااهتر آن در گااذرگاه و
خرگرد ،گواهي است بر این كه آن برجها بي هيی ابهاامي منااره
هاتند .پلكان داخلي و استوانه اي شكل بلناد آن كاه باه باالكن
منتهي ميشود این شواهد را پدید مي آورند .با م ح ه كتيبههاي
روي آنها كه به نماز و اذان ارتبا دارند احتمال هرگونه تردیدي
از ميان ميرود (همان .)911 ،با توجه به آنچه پيشتر گفتاه شاد
اگر فرضيه مولوي را كه معتقد است این منارهها در دوره موخرتر

احداث شده اند ،باور كنيم باز به این نتيجه ميرسيم كه از ایان
مكان براي برگزاري نماز استفاده مي كردناد ،باه هماين جهات
تصميم گرفتند براي آن مناره احداث كنند .باه عباارت دیگار از
گنبدخانههایي كه در هر طرف بنا قرار دارد به عنوان مكاني براي
عبادت مورد استفاده قرار ميگرفت ،از این رو در دوره هااي بعاد
براي آن مناره ساختند.
در جدول 1به بررسي كتيبههاي موجود در این بنا پرداختيم تاا باا
بررساااي دقياااق تااار بتاااوان كااااربري آن را تشااا يص داد.

جدول  .4بررسی کتیبههای موجود در بنا

ماخذ :نگارنده
موقعيت
ضلع راست جدار مدخل اصلي بر ضلع راست تنها
آغاز باي اهلل نمایان است
پایان كتيبه بر روي ضلع چپ به شرح زیر است

ایوان اصلي

قاببندي این كتيبه باریكه ممتدي از ترنجيهاي
كتيبهاي است شامل ابيات فارسي به خط ثلث
كهربایي بر زمينه آبي سير

بر روي بخ جدار مدخل اصلي ایوان ،چندین ترنجي
به زبان عربي وجود دارد

مناره

كتيبه در نوک ایوان به دو حاشيه منقوش تقايم
شده است كه ویژگي خاص دوره صفوي است
ب ش پایيني آن خط ثلث سفيد رنگي را بر زمينه
آبي سير مي توان دید
در باالي این افریزه ،تزیينات به ی رشته ترنجي با
اندازههاي گوناگون تقايم مي شوند
قاببندهاي تزیيني چند پره بزرگتر در نزدیكي ته-
ستون شامل حدیث هاي زیر به خط ثلث سفيد بر
زمينه آبي سير است.

عبارت

مضمون

.1عمل (خ)واجگي (؟)شمسالدین محمد بنا التبریزي

نام معمار

 .0یل االمير ملكشاه عرج اهلل معارج دولته
في رجب سنه خمس و خماين و ثمانمائه الهجریه
بيتي از سعدي را مي خوانيم:
 -0خوشات عمر دریغا كه جاوداني نيات
بس اعتماد بر این پنج روز فاني نيات
بر ضلع چپ پهلوي راست ،این سروده قاسم انوار را مي خوانيم:
 -9كه به او صاف خداوند س ن چون رائنم
من و توهحيد توهيهات دلم مي لرزد
بر ضلع راست پهلوي چپ ،این ابيات از قاسم انوار به چشم مي خورد:
 -6مصح رو ترا از همه رو خوانم
چند روزیات كه قاسم از تو ماندست جدا
بس عجب ماندهام اي دوست عجب مي مانم
در ضلع راست و قاعده پهلوي چپ ،از حافظ مي خوانيم:
 -0بر این رواق زبرجد نوشته اند به زر
بجز نكوئي اهل كرم ن واهد ماند
 -2اللهم صل علي محمد المصطفي
در ضلع چپ ،حمدهاي زیر بر جاي مانده است:
(اللهم صل علي) محمد التقي  /اللهم صل علي النقي /حان العاكري
و محمد المهدي الهادي

تاریخ ساخت و باني

فاني بودن دنيا

ستایش پيامبر و
امامان

.1آیه  199از سوره بقره

قبله ونماز

 -3سوره فصلت/آیه 00

برپایي نماز و دعوت
به توحيد

باياري از آنها شامل اسماء الحاني به صورت جفت جفت یا ك م
موجز خيرآميز (مانند سبحان اهلل و الحمد اهلل) هاتند
-13احادیث پيامبر
قال رسول اهلل عليه و سلم الموذنون اطول اعناقا یوم القيامه و قال عليه
الا م اذا سمعتم الموذن فقولوا ملل ما یقول قال النبي عليه الا م
من أذن سبع سنين محتابا كتب له برات من النار .صدق نبي اهلل

فضيلت اذان
ومؤذن ،توجه به
برگزاري نماز
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ماخذ :نگارنده
موقعیت
ساقه گنبد :به خط درشت كوفي بنایي؛ سنگ فيروزه
اي با رنگ آبي سير در ميان پنجره ها طراحي شده
است

گنبد

در باالي ساقه گنبد قاببندي تزیيني از ابيات قرار
دارد.

دري كه رو به گنبدخانه اصلي باز مي شود:

داخل

فضاي دروني گنبدخانه اصلي :بار روي كاشايهااي
سبز رنگ ماتطيلي كه قاب كتيباه ازاره را تشاكيل
داده است تصاویري خيالي كه كتيبه ها به چشم مي
خورند كه در اصل ظرفهایي از ط ي حرارت ندیاده
بر آنها ح شده بودند.
بقایاي بايار كمي از كتيبه نقاشي شده كاه باه دور
چهار قوس اصلي كشيده شده اسات باه چشام ماي
خورد .با این همه ،كتيباه نقاشاي شاده در تهااتون
شكنگاه همچنان نمایان است .ایان كتيباه باه خاط
ثلث سفيد بر زمينه اي آلبالویي رناگ نگاشاته شاده
است

عبارت
 -11البقا هلل
ثلث فوقاني این قامت را عبارت المل هلل با خط كوفي كهربایي در
بر گرفته كه تكرار شده است و كتيبه تحتاني خط ثلث سفيد رنگي بر
زمينه آبي سير را نشان مي دهد.
 -10سجده كاه اصفيا
از صفا و مروه آن كعبه گر دارد شرف
از مروه و ز صفا این كعبه دارد صد بها
از وجود مصطفي گر گشت آن كعبه عزیز
( ..ما) برج سلطنه
آفتاب اوج عزت شاه فوج اوليا
در مركز نعل درگاه چوبي ی ترنجي با عبارت بام اهلل و تاریخ
 1290-1290/1166به چشم ميخورد.

مضمون
فاني بودن

شكوه و صفاي كعبه

كتيبه اصلي بر روي ازاره شامل ابيااتي از شاعر علاي بان ابيطالاب (ع)
است كه اصل آن  00بيت است .ب ش فوقاني ميدان كار داراي الحكم
هلل و المل هلل است بيت زیر به ویژه جالب توجه است.
 -19الهي اناني بتلقين حجتي إذا كان في القبر ملوي و مضجع

مضمون همگي آنهاا
در خواساات آماارزش
گناهان است.

 -16بام اهلل ،قرآن ،بقره ( )0آیات  100-101كه در پس آن باه طاور
خ صه تاریخ  ....1231-1232/1113آمده است

یگانگي خدا را تأیياد
مي كنند و كااني را
كه خدایان دروغاين
را باور مي دارند پناد
مي دهند.

عدم تقارن موجود در بنا نشان دهنده مشك تي است كه ملكشااه
در به دست آوردن زمين باه من اور سااختن آنهاا داشاته اسات.
زمينهایي آن چنان نزدی مركز تجاري شهر و ماير اصلي بازار
احتماال غير قابل دسترس بودند و بعضي از آنها تا آن زمان وق
ب شهایي از حرم امام رضا (ع) شده بودند .این امر دليال تازیين
شدن تنها ی نماي پيشين ساختمان را روشان مايساازد .ولاي
شكل واقعي كه این بنا بر اثر این قطعه زمين نامن م پيدا ميكند.
چهارگوشي مركزي ،با راهروها و اتااقهااي اطاراف آن باا مازار
اصلي شهر یعني مزار امام رضا(ع) مش ص ميشود كه مايتاوان
آن را از طرف منارههاي ماجد شاه در باالي باامهااي باازار باه
چشم دید (اوكين.)903 :1010 ،
شكل دقيق مجموعه بناهاي مربو به امام رضا(ع) در ميانه سده
یازدهم هنوز به صورت فرض مانده ،ولي به یقين این مجتمع باه
ماجدي مانند ماجد گوهرشاد از طریق چنادین اتااق ميااني باا

ابعاد گوناگون همچون دارالاياده و دارالحفاا مااجد گوهرشااد
ارتبا دارد .بناي تاری ي جدیدتري در نزدیكي هرات نيز تركيب
مزار و ماجد را در ی مجموعه نشان مي دهد .این زیارتگااهي
در آزادان است كه گنبد خانه صليبي شكل آن به جماعت خانهاي
با نقش ماجد جاامع منتهاي مايشاد .چهاار شانبههاا ،شايخ و
همراهانش براي زایران غذا تهيه ميكردند .دشاوار اسات بتاوان
براي ماجد شاه هماين نقاشهاا را در ن ار گرفات .اتااقهااي
كوچ طبقه دوم دركنجهاي بنا را براي منزل دادن شيخ یا خدام
استفاده ميكرده اند .در حالي كه كاربرد دقيق هار فضاایي از بناا
باید به صورت فرض باقي بماند ،كتيبهها و شكل بنا روشن ماي-
سازد كه این بنا مزاري از این نوع بوده اسات ،هام زایاران از آن
براي نماز استفاده ميكرد و هم ساكنان محلي (همان.)903 ،
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با توجه به مطالب بيان شده ميتوان نتایج حاصاله را در جادول0
به اینگونه بيان نمود:

نتیجه گیری

جدول  .0بررسی کاربرد این بنا

ماخذ :نگارنده
دالیل پذیرش و رد کاربری
به گفته مقدسي ،امير فائق گرد حرم ،ماجدى ساخته است
جمعيت مشهد نياز به ماجدي در كنار ماجد گوهرشاد نداشتند
احتمال دارد ماجد طایفه اي باشد

توضیحات
سایكس ماجد شاه را با ماجد امير فائق یكي مي داند
یيت از آن به عنوان ماجد سني ها نام مي برد
هر دو ماجد سنيها هاتند

شباهت به پ ن ماجد كبود تبریز و ماجد سبز بورسه
در كنار حرم امام

در كتاب حبيبالاير آمده است كه شاه مل
رضا دفن شده است
اخت ف  06ساله بين مرگ ملكشاه و ساخت آرامگاه
انحراف از قبله
وجود مناره =ها
وجود سرداب
برخي از كتيبه ها براي مزار مناسبترند

نقشه ك
آیه قرآني باالیي پایه مناره
اشعار نوشته شده بر كتيبه ها بر آرامگاهي بودن آن تاكييد مي
كنند

احتمال دارد كه ملكشاه همان شاه مل

نباشد

کاربری
ماجد
آرامگاه
ماجد
ماجد
آرامگاه
ماجد

در هر دو كاربري باید بنا رو به قبله باشد و انجراف از قبله نمي تواند
دليل رد دیگري تلقي گردد
مولوي معتقد است كه منارهها در دوران صفویه افزوده شده اند اما با
توجه تزئينات آن با سایر فضاها هماهنگ است
مالمانان معموال در مااجد دفن نمي شوند
.1جمله البقاءهلل كه در ساقه گنبد مكرر گردیده
.0ابياتي از شعرا
.0ماهيت دعایي س ناني از علي (ع) درون گنبدخانه
شباهت با نقشه ك مااجد علماني و ماجد كبود تبریز
برپایي نماز در مااجد ودعوت به توحيد

ماجد
ماجد

عبارت دعایي روي ایوان "خداوند به علو فروانروایياش بيفزاید

آرامگاه

به ن ر ميرسد این ساختمان دو نقش را با هم دارد :نقش آرامگاه
و نقش ماجد.
هرچند به این پرسش پاسخ نمي دهد كه این ساختمان در كتيباه
اصلي اش چه نامياده ماي شاده اسات یاا در واقاع ب اشهااي
گوناگون ان در مجموع چه كاركردي داشته اند.
در واقع مي توان براي فضاهاي داخلي كاركرهاي م تلفي را بيان
داشت .گنبدخانه مركزي با احتمال وجود بنایي یادبود در آن نقش
مزار داشته است ،در حالي كه گنبدخانههاي هر طرف بنا به

ماجد -آرامگاه
ماجد -آرامگاه
آرامگاه
آرامگاه

صورت نمازگاه خصوصي در آمدهاند .در داخل فضا چند حجاره باا
سق كوتاه قرار دارند كه شاید در آنجا افارادي باراي ریاضات و
چلهنشيني سكونت ميكردهاند و به عبارت دیگر به ن ار ميرساد
كه بناي مقبره را مدتي به عنوان خانقاه مورد استفاده قرار دادهاند.
با توجه به كتيبه ایوان اصلي ،تاریخ ساخت بنا ( 166ق ).و معمار
آن شمسالدین محمد تبریزي ذكر شد .اما اینكه این
بنا در دوران قدیم ساخته شده و بعدها در دوران تيموري آنچناان
مورد تغيير قرار گرفته كه ویژگيهاي آن دوران را به خود گرفتاه
است همچنان جاي بحث و بررسي دارد.
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A Historical Review of Shah Mosque in Mashhad
Neda Mirzaei3
Saeid Khaghani2

Abstract:
Iranian architecture, established in the 8th century with its roots in the
forms and buildings of Seljuk, was expanded and exalted during the
Timurid period. In the reign of Shahrokh, very valuable historical
monuments were built. Sultan Shahrokh Teymouri together with his wife
gave rise to a kind of cultural renaissance through supporting art and
attracting artists, architects, philosophers, and poets to their court. The
existence of Imam Reza (A.S.)’s Holly Shrine in Mashhad and its
proximity to Harat caused this city to draw bourgeoning attention during
this period. In this regard a number of historical monuments such as
Goharshad Mosque, Madrasa-i-Dodar, Madrasa-i-Bala-sar, Dar al-Huffaz,
and Dar al-Siadah were established in the south and west of Imam Reza
(A.S.)’s Holly Shrine. Shah Mosque or the Mosque of the 72 Persons,
located in the south-west of Goharshad Mosque and along the former
Zanjir Bazaar, is one of the magnificent monuments of the Timurid period
in Mashhad. In recent years, subsequent to discovering some tombstones
under the dome, the primary assumption that this monument had been a
tomb and had mistakenly been introduced as a mosque grew stronger. In
accordance, several research papers confirming this monument as a tomb
were also published. However, given the changes made to this monument
in different periods, renaming the shrine a mosque is rather debatable.
Today, there is no consensus over either the function and nature of this
monument or its construction date, founder, constructor, etc. Thus, in this
study, the author attempted to address such ambiguities by investigating
the historical documents and the existing inscriptions on the monument.
The results indicated that, this monument can be considered as one of those
tomb-mosques with an amalgamation of the two functions.
Keywords: Shah Mosque, Mashhad, Mosque, Shrine, Malekshah
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