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ترجمۀ انگلیسی این مقاله نیز با عنوان:

A Morphological-Historical Study on The Initial Core of the Razavi Holy
Shrine Complex, with a Focus on Narrative Documents and in Comparison
with the Architectural Design of the Sassanid and Early Islamic Palaces

در همین شمارۀ مجله بهچاپ رسیده است.

مقالۀ پژوهشی

بررسی شکلی-تاریخی هستۀ اولیۀ کالبد معماری حرم مطهر رضوی
با تکیه بر اسناد روایی و در تطابق با طرحمایههای معماری کاخهای ساسانی
*
و صدر اسالم
علی عبداللهی ،1نوید جالئیان قانع ،2آرمین مودی** ،3سجاد آئینی
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چکیده

بیان مسئله :مجموعۀ حرم مطهر رضوی یکی از مهمترین بناهای موجود در ایران است که از دو منظر
آیینی و کالبدی اهمیت بسیار زیادی دارد .با این حال هنوز مطالعۀ چندانی دربارۀ ساختار اولیۀ فضایی
بنای نخستین و فرایند گسترش کالبدی آن صورت نگرفته است .از این رو مطالعه و بررسی ساختار
اولیه و نخستین مراحل تشکیلدهندۀ مجموعۀ حرم به درک ساختار فعلی آن کمک زیادی خواهد کرد.
هدف پژوهش :در این پژوهش تالش میشود تا ردپای بنای اولیه در وضعیت فعلی مجموعۀ حرم در
اطراف بقعه مورد جستوجو قرار گیرد و سپس الگوی فضایی آن شناسایی شود.
روش پژوهش :این مقاله با رویکردی «تفسیری-تاریخی» ساختار اولیۀ فضایی حرم در اطراف بقعه
را بررسی خواهد کرد .از این رو ابتدا این فرضیه طرح شد که «ساختار فضایی بنای اولیۀ مدفن
حضرت رضا (ع) ،که گستردهتر از بقعهای ساده (تکبنا) بوده است ،از الگوهای شکلی و فضایی دوران
ساسانی پیروی کرده است» .سپس این فرضیه با اتکا بر متون تاریخی مورد بررسی قرار گرفت و در
ادامه از طریق بررسیهای شکلی ،ردپای بنای اصلی در اطراف بقعه جستوجو شد و الگوی پیداشده
با تعدادی از کاخهای ساسانی و صدر اسالم مقایسه شد .در انتها این سه دسته از اطالعات با یکدیگر
تطبیق داده شدهاند.
نتیجهگیری :اطالعات بهدستآمده نشان داد که محتمل است ساختار بنای اولیۀ حرم مطهر رضوی،
«ح َمید بن َ
قحطبه» دارد ،از ساختار معماری کاخهای ساسانی پیروی کرده باشد و
که ریشه در کاخ ُ
نیز هندسۀ چلیپاییشکل (دارالسیاده) در کنار فضای ایوانیشکل (دارالحفاظ) مشابهت زیادی با الگوی
فضایی کاخهای ساسانی دارد.
واژگان کلیدی :ساختار اولیۀ حرم رضویُ ،ح َمید بن َ
قحطبه ،معماری ساسانی ،معماری صدر اسالم،
حرم مطهر رضوی.
* این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی مصوب در پژوهشکدۀ نوین شهر معنوی
ثامن با عنوان «پژوهش در متون و ادوار تاریخی و بازآفرینی آثار» است که در

سال  1397بهانجام رسیده است.
** نویسندۀ مسئول،۰۹۱۵۳۲۴۱۸۷۶ :
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مقدمه

مطالعۀ نحوۀ شکلگیری و توسعۀ مشهد ،فارغ از تأثیراتی
که قرارگیری آرامگاه شریف حضرت رضا (ع) در قرن
سوم داشته است ،ممکن نیست .این آرامگاه یکی از
مهمترین عوامل توسعه در طول تاریخ بوده است که
تأثیر منحصربهفردی بر کمیت و کیفیت توسعۀ فیزیکی
شهر مشهد گذاشت .از این رو نمیتوان تأثیر آن را بر
محیط و پیرامون خود نادیده انگاشت .عالوه بر آن ،دفن
«ح َمید بن َ
قحطبه» ،که مقری
حضرت رضا (ع) در باغ ُ
حکومتی در خراسان بزرگ بود ،به شکلگیری یکی از
بزرگترین مجموعههای تاریخی ایران منجر شده است.
بنابراین شناخت هرچه بیشتر تغییرات صورتگرفته در این
مجموعه از اهمیت زیادی برای شهر مشهد برخوردار است.
تقریباً اطالعات تاریخی درمورد مبدأ و تاریخ شکلگیری
هستۀ اولیۀ حرم موجود نیست و نظریات مختلفی در باب
زمان شکلگیری آن ارائه شده است .با توجه به آنکه برخی
از ساختارهای متأخرتر حرم دارای کتیبه یا وقفنامه هستند
و در متون تاریخی مختلف به آنها اشاره شده است ،میتوان
برای آنها تاریخ نسبتاً دقیقی را ذکر کرد .از این رو پژوهش
حاضر سعی دارد تا با مطالعۀ اسناد مکتوب تاریخی و مقابلۀ
آنها با اصول و اسناد تاریخی معماری ،فهمی روشنتر از
ساختار بنا در قرون اولیه ارائه کند.

صدریکیا ( )1394در مقالۀ «اصول توسعۀ کالبدی حرم
مطهر رضوی» مطالعات خود را بر قرن نهم هجری متمرکز

الف

فرضیۀ پژوهش

ساختار فضایی بنای اولیۀ مدفن حضرت رضا (ع) ،که
گستردهتر از بقعهای ساده (تک بنا) بوده است ،از الگوهای
شکلی و فضایی دوران ساسانی پیروی کرده است.

....................................................................

پیشینۀ پژوهش

تعدادی از پژوهشها تالش کردهاند چگونگی پیدایش ،رشد و
تکامل حرم و جایگاه آن را در شکلگیری شهر مشهد تبیین
کنند .صدریکیا و بمانیان ( )1394با مرور متون تاریخی،
پیدایش و تکامل کالبدی حرم را از پیدایش اولیه تا قرن
پنجم بررسی کردهاند و بیان میکنند که نخستین بنا بهصورت
بقعهای ساده بوده است که تا قرن پنجم هجری به آن مسجد
باالسر و رواق شمالی متصل به مسجد و بقعه اضافه شده
است .همچنین آنها اشاره میکنند که «ابناثیر» تنها کسی
است که از تخریب حرم به دستور «امیر سبکتکین» یاد کرده
است و بیان میکنند که افراد همدورۀ او ،همانند «بیهقی» از
تخریب حرم به دستور سبکتکین یادی نمیکنند .از این رو
آنها استدالل میکنند که احتماالً تخریبهای صورتگرفته در
اوایل قرن پنجم هجری اندک بوده است .آنها در انتها بازنمایی
از وضعیت حرم تا قرن پنجم هجری ارائه میدهند (تصویر .)1

..............................................................................
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ب

ج
تصویر  .1الف) بازنمایی حرم در قرن سوم .ب) بازنمایی حرم در قرن چهارم .ج)
بازنمایی حرم در قرن پنجم .مأخذ :صدریکیا و بمانیان.14 ،۱۳۹۴ ،
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تصویر  .2الف و ب) بازنمایی تصویری ساختار کالبدی حرم رضوی تا اواخر قرن
نهم ه.ق . .مأخذ :صدریکیا.59 ،۱۳۹۴،

تصویر  .3سفالینۀ کشفشده در حرم مطهر رضوی از صحن آزادی .مأخذ:
حبیبی.۱۳۸۷ ،

...................................................................

میکند ،زیرا این دوران را سرآغاز توسعۀ عظیم حرم میداند.
او بیان میکند که تا قبل از این دوره تغییرات عمده در
اطراف حرم اندک بوده و توسط شیعیان و دوستداران
امام رضا (ع) صورت گرفته است .او با استناد به متون مختلف
بیان میکند که مکان بقعۀ اصلی ،در زمان پیدایش ،شکوه
و عظمت خاصی نداشته است و کالبد موجود بنایی ساده و
بیپیرایه با گنبدی کوتاه بوده است .او در ادامه ،روند توسعه
در قرن نهم را شرح میدهد و در انتها بازنمایی از وضعیت
حرم در این دوران ارائه میدهد (تصویر .)2
زارعی ،هاشمی زرجآباد و مسعودی ( )1395با مرور اسناد
تاریخی ،روند رشد و گسترش شهر مشهد از زمان دفن
حضرت در سناباد تا اواخر دورۀ قاجاریه را با تأکید بر
حرم مورد بررسی قرار میدهند .آنها استدالل میکنند
که شکلگیری ،رشد و توسعۀ شهر مشهد وابسته به
حرم بوده است.
همچنین بررسیهای باستانشناسی در اطراف حرم صورت
گرفته است .لباف خانیکی ( )308-280 ،۱۳93در کتاب
«جایگاه سفا لهای آستان قدس رضوی در سفالگری
ایران» اشاره میکند که در سال  1370در زمان اجرای
طرح نوسازی حرم ،بهمنظور ایجاد زیرگذر پیرامون آن،
خاکبرداریهای گستردهای صورت گرفته است که فرصت
مناسبی را برای عملیات باستانشناسانه فراهم کرده است.
از این رو مطالعات میدانی به سه شیوۀ ایجاد دیوار برش،
گمانهزنی و جمعآوری بررسی مواد فرهنگی دنبال شد .او
در ادامه شرح میدهد که سه برش در سمت شرق حرم
بر روی دیوارۀ شرقی کانال ایجاد شد .همچنین او اشاره
میکند که  8گمانه در نقاط مختلف حرم خاکبرداری شد.
کهنترین الیههای تمدنی در گمانهای پیدا شد که در زیر
کف صحن آزادی و سمت غربی صحن مجاور ایوان منتهی
به حرم (ایوان طال یا ایوان نادری) ایجاد شده است .در
این بین بقایای معماری و بناهایی مشتمل بر دیوارهای
خشت و گلی و کفهای آجری با الیههای ضخیمی از اندود
گچ پیدا شد که تاریخ یافتههای مذکور را میتوان به اوایل
اسالم منسوب دانست .او در ادامه بیان میکند که آثار پیش
از اسالم در این ناحیه پیدا نشده است .حبیبی ()1387
اشاره میکند که طی بررسیهای باستانشناسانه و حفر
کانال که در صحن آزادی صورت گرفته است ،تعدادی
سفال از جمله کوزۀ سفالی جمعآوری و مطالعه شده است
که کاوشگران با توجه به نوع و سبک کار ،آنها را مربوط به
تاریخ قبل از اسالم دانستهاند (تصویر .)3

و تاریخ شکلگیری آن هنوز در هالهای از ابهام قرار دارد.
هدف از انجام پژوهش حاضر ،تالش برای رفع بخشی از
این خأل شناختی است .از این رو پژوهش دارای ماهیتی
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تاریخی است .برای این منظور در اولین گام با مطالعۀ متون
تاریخی از جمله اسناد تاریخی ،سفرنامهها و  ...اطالعات
مختلفی جمعآوری شد تا برای شکلگیری فرضیه و انطباق
با وضع موجود و دورهبندی بخشهای مختلف تاریخی
مجموعۀ حرم مورد استفاده قرار گیرد تا تفسیر دقیقتری
از وضع موجود بنا بهدست آید .این منابع در دو دستۀ
کلی قرار میگیرند:
الف) منابع دستۀ اولی که همزمان با دورۀ تحول تاریخی
مورد نظر نوشته شدهاند و حوادث و رویدادهای مهم زمان
را بهتصویر کشیدهاند؛
ب) پژوهشهای ثانویه که توسط مورخان و پژوهشگران
متأخر و معاصر صورت گرفته است.
در گام دوم تالش شد تا فرضیه مورد واکاوی و ارزیابی قرار
گیرد .از این رو انتظار میرود در اطراف بقعه بتوان نظم
ساختاری پیدا کرد که معرف ویژگیهای معماری پیش از
اسالم باشد.
بنابراین در مرحلۀ اول ،نظم ساختاری جستوجو شد .برای
این منظور از نقشههای مختلفی از جمله نقشۀ تهیهشده
توسط بیژن سعادت در دورۀ پهلوی دوم (،)Saadat, 1976
نقشۀ تهیهشده توسط عبدالرزاق بغایری ( 1342ه.ق).
و نقشۀ ارائهشده توسط پیرنیا ( )1390بهره برده شد
(تصویر .)4
سپس برای آنکه نظم یافتشده برای پژوهشگران قابل
درک شود ،به بررسی تطبیقی کاخهای ساسانی و صدر
اسالم با الگوی یافتشده پرداخته شد .یافتههای این
بخش با دورهبندی بخشهای مختلف تاریخی مجموعۀ
حرم (تصویر  ،)5مورد مقایسه قرار گرفت تا اطالعات
بهدستآمده مورد ارزیابی بیشتری قرار گیرد ،سپس
تعارضات بهدستآمده مورد بحث قرار گرفت.
همچنین این مقاله با محدودیتهایی همراه بوده است که
میتوان آنها را در دو دستۀ عام و خاص تقسیمبندی کرد:
الف) محدودیتهای خاص:
 کمبود اطالعات تاریخی از بنای نخستین حرم رضوی(توصیف چندانی از کاخ ُح َمید بن َ
قحطبه وجود ندارد)؛
 نوشتارها اغلب توصیفی از بنا در قرون نخستین اسالمیارائه نکردهاند ،بلکه بیشتر راویان بر رخدادهای پیرامون
ویژگیهای شخصیتی حضرت رضا (ع) و نحوۀ شهادت
ایشان تمرکز کردهاند؛
 مهمترین محدودیت این مقاله امکانپذیر نبودن مشاهدۀتجربی از بنای اولیه بود .همچنین در دورههای مختلف،
بخشهای مختلف بنا در زیر تزیینات دورههای بعد مخفی
شدهاند .از این رو میزان دسترسی به بنای اولیه بسیار
محدود است؛
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 عدم اجازۀ استفاده از روشهای مرسوم در باستانشناسیدر هستۀ اولیۀ حرم رضوی.

الف

ب

ج
تصویر  .4الف) نقشۀ حرم مطهر رضوی تهیهشده در دورۀ پهلوی دوم
توسط بیژن سعادت .مأخذ .Saadat, 1976 :ب) نقشۀ ارائهشده توسط پیرنیا
مأخذ :پیرنیا .243 ،1390 ،ج) بخشی از نقشۀ حرم مطهر رضوی تهیهشده
توسط عبدالرزاق بغایری ،برگرفته از آرشیو مرکز اسناد حرم مطهر رضوی.
مأخذ :بغایری 1342 ،ه.ق.
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 احداث صحن جدید (اعتماد السلطنه ،2631،ج.)653 ،1 .قاجاریان

 احداث تاالر دارالسعاده (اعتماد السلطنه ،2631 ،ج.)165 ،1 . آینهکاری سققف ق ۀ حرم رضقق ی و پایان طالکاری ای ان صققحن جدید(اعتماد السلطنه ،2631 ،ج.)51-52 ،6 .

 طالکاری ای ان امیرعلیشققیر ا ایو و دسققتههای مجاور ن د(اسققترآبادی،افشاریه

.)31 ،2632
 احداث لدستۀ اادری (استرآبادی.)31 ،2632 ، ساخت سفاخااۀ اادری (مروی.)106 ،2631 ، -طالکاری ن د (اجیب کازرکار و همکاران.)203 ،2631 ،

صفویان

 احداث مح ر باال و پایین خیابان (حفیفتبین و همکاران.)63 ،2611 ، سترش و تکمیل صحن عتیق (اجیب کازرکار و همکاران.)33 ،2631 ، -جاریکردن آب چشمۀ لسب به صحن (حفیفتبین و همکاران.)63 ،2611 ،

هراقاد (حا ا ابرو ،2631 ،ج336 ،1 .؛ اس زاری،2663 ،

تیموریان

 احداث مسقجدج.)123 ،1 .
 ایجاد مدرسۀ پریزاد ،دودر و باالسر (صدری کیا.)56-51 ،2631 ، ساخت ای ان امیرعلیشیر ا ایو (صدری کیا.)55-51 ،2631 ، آوردن آب چشمۀ لسب به مشهد مفدس (سمر ندی503 ،2656 ،؛ ترکمان،.)151 ،2650
 دارالسیاده مرب ط به دورۀ تیم ری است (برهان آزاد.)22 ،2613 ، -دارالح اظ ت سط امیر علیشیر ا ایو ساخته اده است (خ اادمیر.)31 ،2631 ،

سلجوقیان

 -کاایکاری بفعه (ا اتری ،2653 ،ج.)313 ،1 .

 تخریب حرم ت سط امیر س کتکین (ابناثیر ،2652 ،ج.)223-225 ،23 .غزنویان

 تجدید و بازسقققازی حرم ت سقققط محم د وزا ی (ابناثیر ،2652 ،ج،23 ..)225-221
 -ساخت مناره و ن د ت سط س ری بن معتز.

قرون اولیۀ اسالم

 تغییرات اادک وک چک ت سط دوستداران حضرت. اقکل یری بازار بهعن ان راه ارت اطو بین ا وان و سناباد (عر اایان سلیم واصغرزاده.)12 ،2631 ،

...................................................................

تصویر  .5سیر تحوالت حرم تا دورۀ پهلوی (زمان ساخت بخش گنبدخانه براساس متون مشخص نیست) .مأخذ :نگارندگان براساس منابع ذکرشده در تصویر.
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ب) محدودیتهای عام:
 تخریبهای حاصل از تاختوتازهای مختلف تاریخی؛ تغییر مداوم واژگان و ساختار زبان در طول اعصار ودشواریهای کشف قرینهها برای آنها در پارهای موارد؛
 متأثربودن راویان از پدیدههای تاریخی؛ ازبینرفتن برخی منابع بعد از حملههای مهم تاریخیمانند حملۀ مغول و . ...
این محدودیتها در هنگام انجام تحقیق موجب شد تا
نگارندگان برای ارزیابی و تطبیقسازی اطالعات با دادههای
موجود ،از طریق روش استدالل منطقی نتیجه حاصل کنند.
در انتها باید تأکید کرد که این دو بخش مقاله (بررسی
متنی و بررسی شکلی) از یکدیگر جدا نیستند ،بلکه
درهمتنیده و الزم و ملزوم یکدیگرند.

....................................................................

سابقۀ تاریخی بستر و کالبد حرم مطهر رضوی

بیان تحوالت کالبدی ر خداده در حرم از صدر اسالم
تا دوران معاصر از حوصلۀ این نوشتار خارج است ،اما
بهضرورت ،نکاتی مختصر و مهم از تغییرات صورتگرفته
در تصویر  5شرح داده خواهد شد .از این رو بدون ارزیابی
پیچیدگیها ،روایتی نسبتاً عادی و اجمالی از موضوع ارائه
شده است .هدف از این تصویر ارائۀ یک دید کلی نسبت به
تحوالت کالبدی رخداده در حرم مطهر رضوی از زمان دفن
حضرت رضا (ع) تا دورۀ پهلوی است .همچنین اطالعات
تصویر  5برای پیداکردن هستۀ اولیۀ حرم مطهر رضوی
مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
در ادامه زمینههای سازنده و شکلدهنده به کالبد حرم
مطهر رضوی بررسی خواهد شد .این بررسی در دو قالب
«بررسی متون تاریخی دربارۀ سابقه تاریخی سناباد» و
«بررسی متون تاریخی دربارۀ ساختار بنای اولیۀ حرم مطهر
رضوی» صورت خواهد گرفت تا اطالعاتی دربارۀ زمینههای
بحث فراهم شود و در پی آن ،مبنای شکلگیری فرضیات
مشخص شود.
•بررسی متون تاریخی دربارۀ سابقه تاریخی سناباد
مأمون در سال  201ه.ق .حضرت علی بن موسی الرضا (ع) را
از مدینه به خراسان آورد .زمانی که حضرت به طوس رسید
مأمون با خوراندن َسم او را در سال  203ه.ق .بهشهادت
رساند .مأمون حضرت را در روستای سناباد دفن کرد.
بیشتر سفرنامهها و منابع تاریخی تا قرن چهارم
هجری منطقهای را که حضرت رضا (ع) در آن دفن
شد هاند طوس مینامیدند .برای مثال احمد بن اسحاق
یعقوبی ( )53 ،۱۳۴۳در کتاب «البلدان» نگاشته در
قرن سوم هجری اشاره میکند« :در طوس قومی از
عرب از طی و جز آنان سکونت دارند و بیشتر اهالی

..............................................................................
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آن عجماند و قبر رشید امیرالمؤمنین آنجاست» و یا
ابن حوقل ( 163 ،۱۳۶۶و  )169در «صورة االرض» در
قرن چهارم هجری بیان میکند« :شهرهای نیشابور و مرو
و بلخ و هرات بزرگترین نواحی خراسان هستند و [ ]...در
خراسان و ماوراءالنهر والیاتی کوچکتر و کماهمیتتر از
اینها نیز هست ،از جملۀ آنها قهستان ،طوس ،نساء []...
و اگر طوس نیز در مجموع نیشابور باشد ،شهرهای آن
عبارت از رایکان ،طبران ،نوقان است .قبر علی بن موسی
الرضا (ع) در بیرون شهر نوقان است و در مجاورت آن قبر
رشید در مقبرهای زیبا در قریهای به نام سناباد است که
حصنی استوار دارد و گروهی در آن معتکفاند» .همچنین
ابو عبداهلل محمد بن احمد مقدسى )488 ،1361( در قرن
چهارم هجری در کتاب «احسن التقاسیم في معرفة األقاليم»
بیان میکند« :قبر على الرضا در طوس است و دژى براى
آن ساخته شده كه خانهها و بازار دارد .عميد الدوله فائق
نيز مسجدى برايش ساخت كه در همۀ خراسان به از آن
نيست» .اولین بار اسم مشهد در متون معتبر تاریخی در
قرن چهارم هجری در نوشتههای اصطخری (،)203 ،۱۳۶۸
ابن بابویه ( )137-136 ،۱۳۶۲و مقدسی ()155 ،۱۳۶۱
بهکار رفته است .همچنین برخی از پژوهشگران ذکر
میکنند که تاریخ مشهد تا قرن نهم هجری با تاریخ طوس
درهمتنیده است و پیوندی ناگسستنی دارد (نجیب کازرکار،
علیزاده و صارمی106 ،۱۳۹۳،؛ قصابیان.)7-6 ،1377،
عالوه بر سفرنامهها و منابع تاریخی ،میتوان به برخی از
روایات نیز اشاره کرد که سناباد را از توابع طوس معرفی
میکنند .برای مثال مجلسی ( )289 ،۱۳۵۵از امام صادق
(ع) نقل میکند که چهار سرزمين به خدا در ايام طوفان
نوح از مستولىشدن آب بر آنها شكايت كردند .خداوند بر
آنها رحم كرد و آنها را از غرقشدن نجات داد .این چهار
سرزمین عبارت است از بیت المعمور ،نجف ،كربال و طوس.
سپس از «وافی» نقل قول میکند« :اين چهار سرزمين
پيش خدا ناله کردند .علت نالۀ آنها اين بود که کسي در
آن سرزمين وجود نداشت که خدا را بپرستد .به همين
جهت آنها را محل دفن اوليای خود قرار داد .اولين محلي
که در اين سرزمين بنا شد سناباد بود که آن را «اسکندر
ذوالقرنين» ،سازندۀ سد ،ساخت و آباد بود تا زمان ساختمان
طوس».
اینکه بیشتر راویان سناباد را طوس مینامند میتواند
نشاندهندۀ گستردگی محدودۀ جغرافیایی و فرهنگی خاص
طوس باشد که نشئتگرفته از پیشینۀ تاریخی آن است و
ریشه در دوران قبل از اسالم دارد .به لحاظ تاریخی تا دورۀ
ساسانی نام طوس بهصورت نام مکان ،مشخصاً در متون و
منابع نیامده است (جهانپور )2 ،۱۳۸۵ ،و صرفاً پژوهشگران
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از طریق تحلیل نام طوس و اسطورهها ریشههای این شهر
را به دوران هخامنشی میرسانند .ایرج افشار سیستانی
ندهشن» اشاره میکند که
( )329 ،۱۳۷۸با اشاره به «ب ُ َ
از طوس با نام «طوسا» یادشده است ،او در ادامه توضیح
میدهد که در کتاب «وندیداد» آمده است که اهورامزدا
اراضی شانزدهگانه را آفرید و یکی از آنها «اُور ِو» بود .این
واژه را اوستاشناسان با شهر طوس یکی دانستهاند.
مقدسی ( )616 ،۱۳۷۴در کتاب «آفرینش و تاریخ» در
قرن چهارم هجری اشاره میکند« :گويند جمشاد همدان را
در سرزمين جبل ساخت و اصطخر را در سرزمين فارس و
مذار را در سرزمين بابل و طوس را در سرزمين خراسان».
اعتماد السلطنه ( )187 ،۱۳۶۲با اشاره به قول حمداهلل
مستوفی در «نزهت القلوب» بیان میکند« :طوس از اقلیم
چهارم است و جمشید پیشدادی آن را ساخته بعد از خرابی
طوس ،نوذر تجدید عمارتش کرد و به نام خود منسوب
گردانید» .خلوصیراد ( )137 ،۱۳۶۸اشاره میکند که شهر
طوس حتماً در دوران ساسانی وجود داشته است و در ادامه
ذکر میکند که با توجه به تاریخ اسطورهای ،این شهر توسط
«جمشید پیشدادی» ساخته شده است.
مشخصاً به نام شهر طوس در دوران ساسانی در ذکر
حوادثی اشاره شده است .جهانپور ( )3 ،۱۳۸۵براساس
«شاهنامه» محل وقوع مرگ یزدگرد اول ساسانی را در شهر
طوس ،در کنار چشمۀ سو ،ذکر میکند .همچنین در کتاب
«گزیدههای زادسپرم» آمده است محل آتشکدۀ «آذرسودي
مهر» ،که بهنظر میرسد با آتشکدۀ «آذربرزین مهر» یکی
باشد ،در طوس واقع است (زادسپرم .)11 ،1366 ،همچنین
«ابومنصور معمری» در «شاهنامۀ ابومنصوری» نسب خود را
به کنارنگیان طوس میرساند (دهقانی .)۱۳۹۴ ،پیگولوسکایا
( )160 ،۱۳۶۷با اشاره به نوشتۀ تاریخی «شهرستانهای
ایران» که مربوط به اواخر دورۀ ساسانی است ،بیان میکند
که ایرانشهر به چهار بخش در چهار جهت شمالی ،جنوبی،
شرقی و غربی تقسیم میشود و طوس به همراه سمرقند،
خوارزم ،مرو ،بلخ و  ...جزء شهرستانهای شرقی ایران است.
همچنین در انتها میتوان به حدیث لوح از پیامبر اشاره
کرد :حضرت رضا (ع) در محلی دفن خواهند شد که توسط
یکی از بندگان صالح خداوند ساخته شده است .مفسران در
تفسیر «بندۀ صالح» ذکر میکنند که منظور «ذوالقرنین»
پیامبر است (ابن ابي زينب)96 ،۱۳۷۶ ،؛
از مطالب فوق میتوان نتیجه گرفت طوس قدمت تاریخی
پیش از اسالم دارد و فرهنگی غنی در آن وجود داشته است
که پس از ورود اسالم نیز همچنان اثرگذار بوده است ،زیرا
که تا قرن چهارم هجری هنوز سناباد از توابع طوس نامیده
میشده است.

•بررسی متون تاریخی دربارۀ ساختار بنای اولیۀ حرم
مطهر رضوی
شاید با توجه به اهمیت شخصیت حضرت رضا (ع) دور از
انتظار نباشد که بیشتر متون معتبر تاریخی حول موضو ِع
ویژگیهای شخصیتی و نحوۀ شهادت ایشان تنظیم شده
باشند تا اطالعاتی مبنی بر کیفیت بنای بارگاه و مزار
ایشان .بیشتر آنچه داللت بر بنا و کیفیت آن دارد ،ناظر
بر دورههای پسین است .در نتیجه کمتر اطالعاتی از هستۀ
کالبدی اولیۀ مدفن حضرت رضا (ع) میتوان یافت.
با وجود آنکه اطالعات اندکی دربارۀ بنایی که حضرت در
آن دفن شده وجود دارد ،دو روایت کلی دربارۀ آن طرح
شده است .در روایت اول بیان شده است که حضرت در
کاخ فردی به نام ُح َمید بن َ
قحطبه دفن شدهاند (ابن بابویه،
.)17 ،۱۳۶۲
در روایتی دیگر ،ساخت کاخ را مربوط به اواخر قرن دوم
و اویل قرن سوم هجری میدانند (همان) .شاید دلیل ذکر
این روایت را بتوان بدین صورت توضیح داد که مأمون پس
از فوت پدرش مدتی را در مرو سپری کرد و تالش کرد که
مزار او را آباد کند و توجه ویژهای به این مزار مبذول داشت،
در حالی که روایات و نقلقولهایی از حضرت رضا (ع)
وجود دارد که پس از رسیدن حضرت به سناباد ایشان به
کاخ ُح َمی ِد بن َ
قحطبه طایی وارد شدند و در آنجا فرمودند:
«من در این موضع مدفون شوم و بهزودی حق تعالی این
موضع را محل تردد شیعه و اهل محبت من قرار دهد »...
(ابن بابویه .)377 ،۱۳۶۲ ،همچنین مجلسی ()291 ،۱۳۵۵
بیان میکند« :باالخره سناباد ده كوچكى در طوس بوده كه
ُح َمید بن َ
قحطبه در آن خانه و باغى داشته ،پس از فوت
هارون الرشید او را در خانۀ ُح َميد دفن كردهاند و مأمون بر
فراز قبر پدرش قبهاى ساخته وقتى حضرت رضا (ع) شهيد
شد ،كنار هارون آن جناب را دفن كردند در همان قبهاى
كه مأمون ساخته بود».
با توجه به دو روایت ذکرشده ،میتوان بیان کرد که روایت
اول محتملتر است و میتوان این احتمال را در نظر گرفت
که مأمون به بنای نخستین اضافاتی را بنا کرده باشد.
َ
قحطبه در تاریخ
پیرامون مکانی که تحت عنوان کاخ
ذکرشده است میتوان دو فرضیۀ اساسی را دنبال کرد:
 اولین فرضیه مبتنی بر این است که کاخ ٌحمید بن َقحطبه،
پیش از آنکه او در مقام والی در خراسان استقرار یابد ،وجود
داشته است.
 درمورد فرضیۀ اول ،محمدکاظم امام ( )17 ،۱۳۴۸ادعامیکند که در اواسط سدۀ دوم هجری ،سناباد دارالحکومۀ
طوس بوده و کاخی باشکوه به سبک عمارتهای اشرافی
عهد ساسانی در باغ حکومتی سناباد وجود داشته
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َ
قحطبه در آن ساکن شده است .او با اشاره به قول
که
ابن حوقل ( )169 ،۱۳۶۶بیان میکند که منظور از
«حصن استوار» و باروی پیرامون قریۀ سناباد میبایست
آثار برجایمانده از منطقۀ طوس قبل از اسالم و بقایای
مقر مرزبان طوس در زمان فتح
عمارت حکومتی مزبور و ّ
طوس توسط سپاهیان اسالم و مصالحۀ او با آنان بوده باشد.
از این رو او بیان میکند که کاخ مذکور در سال  30ه.ق.
احتماالً وجود داشته است (تصویر .)6
 فرضیۀ دوم اینکه بانی و سازندۀ کاخ شخصُح َمید بن َ
قحطبه بوده است.
در این مورد میتوان بیان کرد که چون کاخ به نام
ُح َمید بن َ
قحطبه مشهور است .تصور عمومی آن است که
کاخ توسط ُحمید بن َ
قحطبه احداث شده باشد و افراد
مختلف دربارۀ آن استدالل خاصی را ارائه نمیدهند.
در قرون اولیۀ اسالمی بیشتر افراد رویدادهای رخداده برای
حضرت رضا (ع) را شرح دادهاند و افراد بسیار کمی بنا را
توصیف کردهاند« .یاقوت حموی» در ابتدای قرن هفتم
هجری بیان میکند چون ابودلف از مشاهدۀ بنای کاخ
حیران شده بود ،بنا را چنین توصیف کرد:
«مابين طوس و نیشابور کاخ بسیار باشکوه و محکمی بر پا
میباشد .من مانند آن را از حیث بلندی دیوارها و استواری
بنا هرگز ندیدهام .این کاخ شامل غرفههای زیبا و تاقنماها
و هشتها و خزانهها و خلوتگاههایی است که مشاهدۀ آن
انسان را مات و مبهوت میکند و طاقهای غريب و عجيب
و گنجینهها و خلوتخانههای متعدد دارد» (ابودلف خزرجی،
 85 ،۱۳۵۴به نقل از حموی .)49 ،۱۹۷۹ ،سپس ابودلف
از اهالی آن منطقه درمورد بانی این بنا سؤال میپرسد و
مردم آن منطقه چنین میگویند ...« :اين عمارت را يكي
از تبابعه و سالطين حمير ساخته ،به اين معني كه پادشاه
روستای نوقان

قلعۀ نظامی

....................................................................

بازار
بازار
قنات

حرم

سناباد

تصویر  .6محدودۀ جغرافیایی طوس که شامل دو روستای سناباد و نوقان ،قنات،
بازار ،حرم و قلعۀ نظامی است .مأخذ.Keimanesh, 2011, 12 :
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به قصد تسخير چين از يمن حركت كرده و در اين محل
اقامت کرده و اين كوشك را در اینجا بنا فرموده كه حرم و
اخاير ذخاير خود را در آن گذارد و خود جريده و سبكبار
برود و رودخانهاي در اينجا جاري كرده كه مجراي آن هنوز
هست ( »...همان).
با توجه به نکات ذکرشده میتوان اینگونه برداشت کرد
که ویژگیهای ساختاری و ظاهری بنای اولیه با توجه به
سخنان ابودلف خزرجی بسیار گسترده و متکثر بوده است
و با توجه به سخنان حضرت رضا (ع) که فرمودند« :من در
این موضع مدفون شوم» معماری بنای نخستین به قبل از
آمدن حضرت رضا (ع) به شهر طوس برمیگردد.

بحث دربارۀ فرضیه

در این بخش از مقاله بهصورت گامبهگام فرضیۀ طرحشده
بررسی خواهد شد تا شرح منطقی از بحث دربارۀ
آن فراهم شود.
همانطور که مطرح شد ساختار فضایی بنای اولیۀ مدفن
حضرت رضا (ع) از الگوهای شکلی و فضایی دوران ساسانی
پیروی کرده است و همچنین ساختار بنای اولیۀ مدفن
حضرت رضا (ع) گستردهتر از بقعهای ساده (تکبنا) بوده است.
در بخش «بررسی زمینههای تاریخی حرم مطهر رضوی»
تالش شد تا در گام اول نشان داده شود که محدودۀ
جغرافیایی طوس و پیرو آن سناباد دارای الگو و جغرافیای
فرهنگی خاص بوده است .بنابراین در بخش اول تالش شد
تا شناخت عمیقتری از بستر فراهم شود و در گام دوم
فرضیههای متفاوتی دربارۀ تاریخ شکلگیری و ساختهشدن
بنای اولیۀ مدفن حضرت رضا (ع) بررسی شد که در متون
طیف وسیعی از دوران پیش از اسالم تا ابتدای قرن سوم
هجری را متذکر میشدند .از این رو در بخش دوم متون
تاریخی دربارۀ کالبد حرم بررسی شد .در انتها براساس
متون میتوان به نکات زیر اشاره کرد:
 .1عبور «جادۀ ابریشم» از شهر طوس و سناباد و همچنین
«قنات کهن سناباد» عاملی مهم برای رشد و توسعۀ این ناحیه
بوده است (( )Keimanesh, 2011, 12تصویر  .)7همچنین
روستای سناباد به شهرهای طوس ،نیشابور و شهر باستانی
«دستگرد» بسیار نزدیک بوده است و اکثر نویسندگان در
قرون اولیۀ اسالمی سناباد را از توابع طوس دانستهاند .با
بررسیهای بیشتر مشخص شد که قدمت هریک از این
شهرها به قبل از اسالم میرسد و در دوران ساسانیان این
شهرها وجود داشته است .همچنین تعدادی از آثار ساسانی
در نزدیکی سناباد همانند «آتشکدۀ بازههور» قابل مشاهده
است( .اشاره به اهمیت استراتژیک منطقه و همچنین داللت
بر پویایی منطقۀ جغرافیایی طوس قبل از اسالم).
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تصویر  .7جادۀ ابریشم در ایران که از محدودۀ جغرافیایی طوس میگذرد.
مأخذ.Keimanesh, 2011, 12 :

...................................................................

 .2حبیبی ( )1387اشاره میکند که طی حفاریهای
صورتگرفته در صحن آزادی ،تعدادی آثار سفالی از دوران
پیش از اسالم کشف شده است که میتواند نشاندهندۀ
وجود زندگی و قدمت محل در دوران پیش از اسالم
باشد (میتواند نشانهای از پویایی و وجود تمدن در
آن منطقه باشد).
 .3کوهستانی اندرزی و نیستانی ( )13 ،1397با اشاره
به نولد بیان میدارند که مرزبانان (کنارنگیان) طوس با
مسلمانان به این دلیل صلح میکنند که بتوانند بر منطقۀ
خود حکمرانی کنند .در نتیجه در این منطقه کشتار و
تخریب صورت نگرفته است و حکومت مرزبانان آن منطقه
زیر نظر حکومت مسلمانان ادامه پیدا کرد .از این رو میتوان
در نظر داشت که غنای معماری این منطقه پس از ورود
اسالم هم تداوم داشته است (میتواند بیانگر امتدادیافتن
ساختارهای معماری و شهری از پیش از اسالم به بعد از
اسالم باشد).
 .4مسلمانان پس از فتح طوس در آن شهر ساکن نشدند و
مقر حکومتی والیت طوس (سناباد) اردوگاهی
در نزدیکی ّ
تشکیل داده و در آنجا ساکن شدند که بعدها به آن نوقان
گویند (بختیاری شهری ،مرتضایی و شعبانی صمغآبادی،
 .)19 ،1394از این رو میتوان انتظار داشت که فرهنگ
آن منطقه دستخوش تغییرات چندان زیادی نشده باشد

(وجود ساختار اجتماعی و فرهنگی غنی که نشاندهندۀ
وجود معماری متناسب با آن بوده است).
 .5با توجه به اشارۀ ابن حوقل ( )1366از «حصن استوار»
قبر حضرت رضا (ع) و توصیف ابودلف خزرجی ()1354
از بنا که ابراز حیرت میکند و آن را عجیب میخواند و
پرسش او از محلیان ،که آنها بیان میکنند این بنا توسط
سالطین قدیمیشان احداث شده است ،میتوان بیان کرد
که معماری ساختار کاخ ُح َمید بن َ
قحطبه با معماری اطراف
خود تفاوتهای آشکاری داشته است (میتواند نمایانگر
تداوم طرحمایهها و الگوهای معماری قبل از خود باشد).
 .6ابن بابویه ( )377-376 ،1362اشاره میکند که
حضرت رضا (ع) در هنگام ورود در منزل ُح َمید بن َ
قحطبه،
مقر فرمانروایی او بوده ،فرمودهاند:
که داراالمارۀ خراسان و ّ
«این موضع تربت من است و من در این موضع مدفون
شوم» بنابراین میتوان بیان کرد که بنا و عمارت مربوط به
ُح َمید بن َ
قحطبه مجموعهای سکونتی-حکومتی بوده است
که هارون الرشید در آن دفن بوده است و پیش از حضور
حضرت در طوس وجود داشته است (داللت بر گستردگی
بنای نخستین در اوایل قرن سوم هجری و گسترش آن
ساختار دارد).
 .7هارون الرشید با توجه به اینکه از خلفای مهم و
تأثیرگذار بوده است ،احتماالً در فضایی دفن شده است
که در شأن حکمرانی با ویژگیهای او باشد ،بهخصوص که
خلیفۀ بعدی فرزند او بوده است .از طرف دیگر با توجه به
نقش والیتعهدی حضرت رضا (ع) و دفن آن حضرت در
کنار قبر هارون الرشید و نقش و اهمیت سیاسی این دو نفر
بعید بهنظر میرسد که در فضایی که دور از شأن و نقش
سیاسی این دو بوده است ،دفن شده باشند (میتواند بیانگر
وجود بنایی گستردهتر از یک بقعۀ ساده باشد).
 .8از دیگر سو با توجه به متون دربارۀ اقدامات مأمون برای
مقبره از عبارت «کوشش در آبادانی» و «آبادکردن» عمارت
و سناباد نام برده میشود که خود سندی بر وجود ساختاری
است که بعدها آبادتر شده است (داللت بر گسترش ساختار
معماری موجود دارد).
 .9ابودلف خزرجی ( )1354که در قرن سوم هجری بنای
اولیه را دیده بود اشاره به ابعاد فضایی اقامتگاه دارد که
حدود آن را یک میل مربع میداند و در ادامه اشاره میکند
که حضرت در یکی از باغات آن بنا دفن شدهاند و همچنین
او در بخشی دیگر اشاره به «غرفههای زیبا و تاقنماها
و هشتها و خزانهها و خلوتگاهها» دارد (بیانگر ساختار
پیچیدۀ بنای اولیه است).
 .10طهماسبی ( )۱۳۹۲دربارۀ کاخهای ساسانی بیان میکند
که تنوع فضایی فراوانی در کاخهای ساسانی قابل مشاهده
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علی عبدالهی و همکاران

است و این کاخها از سه بخش مذهبی ،اندرونی (دیوان
خاص) و بیرونی (دیوان عام) تشکیل شده است .همچنین
هیلنبرند ( )379-377 ،۱۳۸۷دربارۀ کاخهای صدر اسالم
بیان میکند که این کا خها دارای نظامات عملکردی
پیچیدهای هستند (اشاره به ساختار پیچیدۀ کاخها در دوره
ساسانی و صدراسالم دارد).
نکات طرحشده را میتوان به صورت زیر جمعبندی کرد:
نکات  1و  2داللت بر فرهنگ غنی منطقه و پویایی موجود
در آن دارد که این موضوع میتواند بیانگر وجود معماری
خاص منطقه باشد .براساس نکات  3و  4میتوان محتمل
دانست که فرهنگ طوس بعد از ورود اسالم ادامه پیدا
کرده باشد و دستخوش تغییرات چندانی نشده باشد و
معماری آرامگاه حضرت رضا (ع) براساس آن فرهنگ و
غنای معماری شکل گرفته باشد .براساس نکتۀ  6میتوان
بیان کرد که با توجه به آهستگی و پیوستگی سیر تحول
ساختارهای متداول در معماری گذشته ،زبان معماری معیار
کاخ ُح َمید بن َ
قحطبه ،نسبت به معماری فراگیر زمانۀ آن
دوران تفاوت داشته است و همین امر منجر به چنین اظهار
نظری شده است .این موضوع میتواند بیانگر قدمت بسیار
زیاد بنا باشد .براساس نکات طرحشده میتوان استدالل
کرد که محتمل است ساختار اولیۀ فضایی بنای حرم مطهر
رضوی براساس معماری کاخهای ساسانی شکل گرفته باشد.
براساس نکات  10 ،9 ،8و  11میتوان استدالل کرد که در
زمان دفن حضرت در کاخ ُح َمید بن َ
قحطبه ،احتماالً کاخ
دارای ساختاری پیچیده بوده است.
در بخش بعدی ردپای بنای نخستین در وضعیت فعلی بنای
حرم مطهر رضوی مورد بررسی قرار خواهد گرفت ،اما پیش
از آن باید در نظر داشت که تخریبهای صورتگرفته در
قرون پنجم و هشتم هجری بهصورت کامل اتفاق نیفتاده
است و گذشتگان بر روی بنای نخستین اقدام به بازسازی و
ترمیم آن کردهاند .از این رو استداللهایی برای این موضوع
ذکر خواهد شد:
زنگنه قاسمآبادی ( )166 ،۱۳۷۶باور دارد که تخریب
صورتگرفته بهصورت کامل اتفاق نیفتاده است و برای این
منظور سه دلیل را ذکر میکند:
 .1بنا در طی دورههای مختلف تاریخی توسط افراد مختلف
دیده شده و حرم توسط آنان توصیف شده است؛
 .2در بقعه میتوان کاشیهای نفیسی را دید که نام بانی و
تاریخهای  612 ،512و  761ه.ق .در آنها ضبط شده است؛
 .3در صورت تخریب کامل میتوان انتظار داشت در
بازسازی بقعه محل قرارگیری دیوارها توسط دوستداران
حضرت تغییر پیداکرده باشد و حضرت در وسط قرار گیرد.
اما بهنظر میرسد با توجه به سفرنامههای مختلف ،محل

..............................................................................
14

نشریۀ علمی پژوهشکدۀ هنر ،معماری و شهرسازی نظر

قرارگیری قبور حضرت رضا (ع) و هارون الرشید تغییری
پیدا نکرده باشد.
عالوه بر سه مورد فوق میتوان دو استدالل دیگر نیز طرح کرد:
 .4کاوشهای صورتگرفته در اطراف بقعه نشان میدهد
بقایای ساختمانی از اوایل اسالم قابل ردیابی است که خود
داللت بر بازسازی بنا در قرون بعدی دارد .مولوی و شهرستانی
( )109 ،1344بیان میکنند ...« :اکنون قواعد گنبد مطهر
بقعۀ منوره روی دیواری است که قسمت متصل به زمین آن
چینه است و قسمت فوقانی با آجر بنا شده .آنچه از دیوار
چینه تا به حال باقی مانده از روی زمین تا دو متر میباشد»؛
 .5تخریبهایی که در جنگها صورت میگرفته است
باعث نابودی کل بنا نمیشده است ،بلکه تهرنگ آنها نیز
باقی میمانده است .در واقع تصویر ذهنی امروز نسبت به
تخریب یک اثر تصویری معاصر است که با آنچه در تاریخ
رخ میداده است میتواند مقداری متفاوت باشد ،برای مثال،
میتوان به تخریب بنای «امیرارسالن جاذب» و تخریب
کاخ لشگری بازار توسط مغوالن اشاره کرد (تصویر  )8که

الف

ب
تصویر  .8الف) تهرنگ بهجامانده از بنای امیر ارسالن جاذب .مأخذ:
 .Google Earthب) بازماندههای کاخ لشگری بازار .مأخذ.www.Archnet.org :

نشریۀ علمی باغ نظر / 22-5 ،)93(17 ،اسفند 1399

علیرغم تخریبهایی که صورت گرفته است ،هنوز تهرنگ
مجموعه و بخشهایی از دیوارها سالم باقی مانده است.
براساس  5نکتۀ پیشگفته میتوان محتمل دانست که پس
از تخریبهای صورتگرفته ،معماران بر روی خرابهها اقدام
به بازسازی بنا کردهاند ،اما در حین بازسازی انتظار میرود
که برخی از ویژگیهای شکلی بنا دچار تغییر شده باشد.

َ
قحطبه از طریق
شناخت کالبد اولیۀ کاخ ُح َمید بن
بررسیهای شکلی

الف

با توجه به فرضیات طرحشده ،میتوان انتظار داشت که
در اطراف بقعه ردپای بنای اصلی در قالب الگویی خاص
در وضعیت فعلی پالن مجموعه ،با وجود تخریبهای
صورتگرفته قابل شناسایی و ردیابی باشد ،زیرا انتظار
میرود تخریبهای صور تگرفته بهصورت کامل اتفاق
نیفتاده باشند و معماران آن دوران بر روی خرابههای
کوشک یا آرامگاه ،حرم را بازسازی کرده باشند ،اما در عین
حال انتظار میرود که برخی از ویژگیهای شکلی بنا دچار
تغییر شده باشد (تصویر  9الف-د).
اما در این بخش این پرسش شکل میگیرد که چگونه
میتوان آن الگو را شناسایی کرد؟ با توجه به قدمت بنا
میتوان انتظار داشت که در ادوار مختلف زمانی ضخامت
جرزها ،مقیاس فضاها ،تناسبات ،هندسه و ...تغییر پیداکرده
باشند .از این رو پالن مجموعۀ حرم بهعنوان مبنا برای
پیداکردن هستۀ آن مورد تحلیل و ارزیابی شکلی قرار
خواهد گرفت:
الف) با توجه به اینکه هستۀ اولیۀ بنا دارای جرز سنگینی
است (ضخامت جرزهای بقعه سه متر است) ،جرزهای
ضخیم پالن مورد بررسی قرار گرفت (تصویر -9ب).
ب) پس از آنکه جرزها بررسی شد ،هندسه و تناسبات بنا

ب

ج

تصویر  .9بررسی کالبدی وضع موجود اطراف بقعه (روضۀ منوره) .الف) پالن حرم مطهر رضوی .ب) جرزهای ضخیم قابل مشاهده در این بخش از پالن مجموعه.
ج) بخش منظمتر و سامان یافتهتر از لحاظ هندسی که در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند و از لحاظ ساختار پالن چفتوبست منطقی دارند .د) تجزیۀ دو بخش قبل
براساس ذات هندسی آنها یعنی یک بخش چلیپایی و یک بخش ایوان منتهی به گنبدخانه .مأخذ :نگارندگان.

...................................................................

د

..............................................................................
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مورد توجه قرار گرفت .در این بخش روضۀ منوره و رواقهای
«دارالسیاده» و «دارالحفاظ» امروزی بهصورت سامانیافتهتر
و دارای نظام شکلی منظمتری یافت شدند (تصویر -9ج).
همچنین زمانی که یافتۀ این بخش با تصویر  4انطباق داده
شد ،این نکته روشن شد که تاریخ شکلگیری این بخش
از بنا چندان روشن نیست و بهنظر میرسد قدمت بیشتری
نیز دارد .بنابراین این مجموعه بهعنوان نقطۀ عطفی برای
تحلیلهای بعدی در نظر گرفته شد.
مجموعۀ یافتشده (روضۀ منوره و رواقهای دارالسیاده و
دارالحفاظ) دارای دو بخش درهمتنیده است :بخش نخست
متشکل از هندسۀ چلیپایی (دارالسیاده) است و بخش
دوم متشکل از یک فضای گنبدخانهای به همراه فضای
ایوانیشکل مقابل آن است.
برای مشخصکردن الگوی ساخت مجموعۀ یافتشده،
به بررسی تطبیقی آن با کاخهای صدر اسالم و ساسانی
پرداخته خواهد شد.
•بررسی تطبیقی نظام چلیپایی ،فضای ایوانیشکل و
گنبدخانه با کاخهای ساسانی و صدر اسالم
با توجه به احتماالت موجود دربارۀ زمان ساخت و الگوی
ساخت کاخ ُح َمید بن َ
قحطبه که عد های اعتقاد دارند
زمان ساخت این بنا به دورۀ ساسانی مربوط میشود و یا
از الگوهای ساسانی برای ساخت آن استفاده شده است و
گروه دیگر باور دارند که ُح َمید بن َ
قحطبه آن کاخ را ساخته
است ،بنابراین تالش میشود تا کاخهای ساسانی و صدر

اسالم با توجه به نظام چلیپایی فضایی و ایوانهای موجود
در کاخها در قالب جدول  1مورد بررسی قرار گیرند.
برای بررسی کاخ باغهای ساسانی و کاخ باغهای صدر اسالم
تا قرن هفتم هجری 7 ،بنا انتخاب شد .این بناها شامل 4
کاخ باغ ساسانی (مجموعۀ بیشاپور ،ایوان خسرو ،خانهاربابی
حاجیآباد و عمارت خسرو) و  3کاخ-باغ صدر اسالم (کاخ
لشگری بازار ،کاخ غزنه و کوشک رحیمآباد) است .دربارۀ
مصادیق این نکته باید گفت با اینکه از کاخ باغهای دورۀ
ساسانی و صدر اسالم اثر درخور توجهی بهجای نمانده
است ،اما میتوان انتظار داشت که الگوی کلی و ویژگیهای
هندسی-فضایی آنها را از معدود کاخ باغهای آن دوران
استخراج و بازسازی کرد.
مجموعۀ یافتشده متشکل از هندسۀ چلیپایی بهعالوۀ
گنبدخانه همراه با فضای ایوانیشکل است .از این رو برای
جستوجو و تطبیق آن با کاخهای ساسانی و صدر اسالم،
در گام اول نظام چلیپایی فضایی در کاخها بررسی میشود
و سپس اگر نظام چلیپایی یافت شود ،ترکیب فضای
ایوانیشکل بهعالوۀ نظام چلیپایی جستوجو میشود و در
انتها مجموعۀ نظام چلیپایی به همراه گنبدخانه بهعالوه
فضای ایوانیشکل مورد جستوجو قرار خواهد گرفت.
•بحث پیرامون الگوی یافتشده (نظام چلیپایی به
همراه فضای ایوانیشکل)
با توجه به مقایسۀ تطبیقی صورتگرفته در جدول  2و 3
میتوان بیان کرد که مجموعۀ یافتشده با کاخ مجموعۀ

....................................................................

جدول  .1صورتبندی فرضیهها .مأخذ :نگارندگان.
شواهد موجود

استنتاج صورتگرفته از شواهد

جادۀ ابریشم و آثار بهجامانده از معماری و شهرسازی ساسانی
مانند شهر باستانی دستگرد و آتشکدۀ بازههور

اهمیت استراتژیک منطقه که زمینههای الزم برای شکلگیری
فرهنگ ویژه در آن منطقه را فراهم کرده است.

آثار مکشوفه از دورۀ ساسانی در حرم مطهر

پویایی و وجود تمدن در منطقه

ذکر روایاتی که دال بر وجود منطقه پیش از اسالم دارد

وجود هویت پیشینی محل دفن حضرت رضا (ع)

عدم تخریب گسترده در منطقۀ طوس

تداوم ساختارهای معماری و شهرسازی به بعد از اسالم

حفظ غنای فرهنگی و اجتماعی حتی پس از ورود اسالم و
حملههای مختلف

ریشهداربودن ساختار فرهنگی منطقه

وجود دارالحکومه در طوس

وجود ساختاری پیچیده

مشاهدۀ معماری متفاوت با زمان

عدم تخریب گسترده و قدمت بیشتر بنا نسبت به بناهای اطراف

سکونت افراد مهمی همچون هارون الرشید و مأمون در منزل
حمید بن قحطبه

شأنیت معماری با افراد استفادهکننده

ذکر مفهوم آبادانی و نه ساخت در متون

تبعیت از ابنیۀ موجود و گسترش دادن آن

خوانش معماری با اجزای مختلف در قرون اولیه توسط
سیاحان

گستردهبودن بنا

..............................................................................
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صورتبندی فرضیه

انتساب مجموعه به
الگوهای دوران پیش از
اسالم

گستردگی و پیچیدگی
بنای اولیه نسبت به یک
تکبقعۀ ساده
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جدول  .2نظام چلیپایی ،فضای ایوانیشکل و گنبدخانه در کاخهای ساسانی .مأخذ :نگارندگان.
پالن و نام بنا

نحوۀ ساماندهی ایوانها و
فضای چلیپایی

ویژگیهای شاخص
 .1متعلق به اوایل دورۀ ساسانیان.
 .2تاالر چلیپایی به اعتقاد آذرنوش نمازخانۀ خصوصی کاخ.
 .3به اعتقاد آذرنوش اتاق چلیپایی و فضای ایوانیشکل بخش
کوچکتری از بنای بزرگتر است.

1

مجموعۀ بیشاپور

چلیپا ()1

فضای ایوانیشکل ()2

گنبدخانه ()3

√

√

-

توضیحات :در این بنا نظام چلیپایی فضایی به همراه فضای
ایوانیشکل دیده میشود و مشابهت زیادی با الگوی یافتشده در
حرم دارد .هرچند فضای گنبدخانهای در آن قابل مشاهده نیست.
 .1به اعتقاد آذرنوش متعلق به دورۀ میانی ساسانیان است.
 .2ایوان رو به حیاطی گشوده و در انتها به حیاطی دیگر باز میشود
و در انتهای این حیاط ایوان کوچک دیگری قرار داشته است.
 .3اتاق چلیپاییشکل متعلق به نمازخانۀ خصوصی کاخ است.
 .4در غرب اتاق چلیپاییشکل نیز درگاه دیگری وجود دارد که
دسترسی به معبد آناهیتا را فراهم میکرده است.

2

خانۀ اربابی حاجیآباد

چلیپا ()1

فضای ایوانیشکل ()2

گنبدخانه ()3

√

√

-

توضیحات :در این بنا نظام چلیپایی فضایی به همراه فضای
ایوانیشکل دیده نمیشود ،بلکه دو عنصر از هم جدا هستند و یک
نظام بکپارچه را تشکیل نمیدهند.
 .1ایوان خسرو متعلق به دورۀ میانی ساسانی است.
 .2بخش کوچکی از بنا سر پا مانده و بیشتر مطالعات روی همین
بخش متمرکز بوده است.
 .3در مقابل ایوان اصلی ایوان دیگری وجود داشته است.

3

ایوان خسرو

چلیپا ()1

فضای ایوانیشکل ()2

گنبدخانه ()3

-

√

-

توضیحات :در این بنا نظام چلیپایی فضایی مشاهده نمیشود،
بنابراین با الگوی یافتشده در حرم هماهنگی ندارد.

4

خانۀ المعارید

چلیپا ()1

فضای ایوانیشکل ()2

گنبدخانه ()3

√

√

-

توضیحات :در این بنا نظام چلیپایی فضایی به همراه فضای
ایوانیشکل دیده نمیشود ،بلکه دو عنصر از هم جدا هستند و یک
نظام یکپارچه را تشکیل نمیدهند.

...................................................................

 .1متعلق به اواخر دورۀ ساسانی است.
 .2بهنظر میرسد حیاط و ایوان وجوه مرکزی این بنا هستند.
 .3بنا چهارایوانی است.
 .4ایوانی -Tشکل در بخش غربی بنا قابل مشاهده است.
 .5بخش مذهبی و اتاق چلیپایی شکل در بخش جنوب غربی بنا
قرار گرفته است.

..............................................................................
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ادامۀ جدول .2
 .1متعلق به اواخر دورۀ ساسانیان.
 .2حیاطهای متعدد درونی.
 .3گنبدخانه از سویی متصل به ایوان ستوندار و از سویی دیگر
متصل به حیاط.
5

چلیپا ()1

فضای ایوانیشکل ()2

گنبدخانه ()3

-

√

√

توضیحات :در این بنا نظام چلیپایی فضایی مشاهده نمیشود ،اما
ایوان منتهی به گنبدخانه قابل مشاهده است .بنابراین با الگوی
یافتشده در حرم هماهنگی ندارد..

عمارت خسرو

جدول  .3نظام چلیپایی ،فضای ایوانیشکل و گنبدخانه در کاخهای صدر اسالم .مأخذ :نگارندگان.
پالن و نام بنا

نحوۀ ساماندهی ایوانها و
فضای چلیپایی

ویژگیهای شاخص
 .1متعلق به سدۀ سوم ه.ق.
 .2پالن مربع و الگوی ساخت «نهگنبدی برونگرا».

1

چلیپا ()1

فضای ایوانیشکل ()2

گنبدخانه ()3

-

√

√

توضیحات :در این بنا نظام چلیپایی فضایی مشاهده نمیشود ،اما
ایوان منتهی به گنبدخانه قابل مشاهده است .بنابراین با الگوی
یافتشده در حرم هماهنگی ندارد.

کوشک رحیمآباد

 .1متعلق به قرن چهارم هجری است.
 .2کاخ منسوب به سلطان محمود غزنوی است.
 .3فضاهای چلیپایی شکل ،حیاطهای چهارایوانی است.
 .4دارای حیاطهای متعددی است.
 .5ایوان شمالی متصل به گنبدخانه.
2

 .1متعلق به قرن پنجم است.
 .2دارای حیاطهای متعددی است.
 .3بنا چهارایوانی است.
 .4ایوان جنوبی متصل به گنبدخانه.

3

..............................................................................
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چلیپا ()1

فضای ایوانیشکل ()2

گنبدخانه ()3

-

√

√

توضیحات :در این بنا نظام چلیپایی فضایی مشاهده نمیشود ،اما
ایوان منتهی به گنبدخانه قابل مشاهده است .بنابراین با الگوی
یافتشده در حرم هماهنگی ندارد.

کاخ غزنه
راهنما

....................................................................

-

√

√

توضیحات :در این بنا نظام چلیپایی فضایی مشاهده نمیشود ،اما
ایوان منتهی به گنبدخانه قابل مشاهده است .بنابراین با الگوی
یافتشده در حرم هماهنگی ندارد.

کاخ جنوبی لشگری بازار

18

چلیپا ()1

فضای ایوانیشکل ()2

گنبدخانه ()3

حیاط

ایوان

گنبد
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نتیجهگیری

هدف این مقاله گمانه برای تشخیص ساختار اولیۀ کالبد
مدفن حضرت رضا (ع) است که مبتنی بر متنپژوهی و
بررسی سیر تحول شکلی-تاریخی صورت میگیرد .هرچند
بهواسطۀ تخریبهای مختلفی که در دوران زما مداری
برخی از حکمرانان رخ داده است بخشی از اسناد مکتوب و
بخشهایی از بنا ازدسترفته است و از طرفی دیگر ،بسیاری
از بخشهای مهم بنا طی اعصار زیر تزیینات دورههای
بعد مخفی شدهاند و یا دستخوش تغییر شدهاند و امکان
دسترسی به آنها وجود ندارد ،اما این انتظار میرود که بتوان
ردپای بنای اصلی را در ساختار فعلی پیدا کرد.

...................................................................

بیشاپور بیشترین میزان شباهت را نشان میدهد و
همچنین باید ذکر کرد که نظام چلیپایی ،فقط درون
کا خهای ساسانی قابل مشاهده است .زمانی که الگوی
یافتشده با تصویر  6مورد قیاس قرار گرفت دو تردید
پیدا شد که در این بخش تالش خواهد شد تا به آنها
پاسخی ارائه شود:
 تردید اول :دارالسیاده در دورۀ تیموریان احداث شده است.به این موضوع در مقاالت کنفرانسی و وبسایتها اشاره شده
است .برهان آزاد ( )11 ،1347در مقالۀ «دارالسیاده» اشاره
میکند که رواق دارالسیاده در سال  821ه.ق .ساخته شده
است .اما کسانی که این نکته را ذکر کردهاند منبع خاص یا
حتی استدالل خاصی را برای گفتههای خود ارائه نمیدهند
از این رو میتوان در گفتههای آنها تردید کرد .از این رو
دربارۀ این موضوع جستوجوی بیشتری شد.
 .1در جستوجوهای بیشتر مشخص شد که قدیمیترین
اثر چوبی حرم مربوط به َد ر دارالسیاده معروف به
«قاضی الحاجات» است ،که تاریخ ساخت آن  507ه.ق.
بیان شده است ،چه بسا این َدر ،ورودی اصلی بنا یا
یکی از ورود یهای مجموعۀ زیارتی حرم بوده باشد
(کفیلی .)293 ،1397 ،بنابراین میتوان محتمل دانست که
این بنا در دورۀ سلجوقی وجود داشته باشد؛
 .2در بررسی متون تاریخی دربارۀ دارالسیاده در کتاب
«منتخب التواریخ» آمده است ...« :شمال دارالسیاده دری
است که به سقاخانه باز میشود .طرف راست کسی که
میرود رو به آن َدر پنجرۀ نقرهای است که پشتش مسجد
باالسر حرم مطهر است و طرف چپ مقابل پنجره نقره،
مسجد کوچکی است بسیار زیبا .طول این مسجد چهار
ذرع است و عرض آن سه ذرع و بعضی علما گفتند که
حضرت رضا (ع) در این مسجد نماز گزارده ( »...خراسانی،
 .)649 ،1384مسجد حاج قاسم روبهروی مسجد باالسر
قرار داشت .شاید بتوان این نقل قول را جدی نگرفت ،اما
میتواند داللت بر قدمت زیاد دارالسیاده داشته باشد.
 تردید دوم :غیاثالدین خواندمیر (( )92 ،۱۳۷۸تاریخنگارقرن دهم هجری) در کتاب «مکارم االخالق» زندگی
امیر علیشیر نوایی را شرح داده است ،او اشاره میکند که
دارالحفاظ توسط امیر علیشیر نوایی ساخته شده است:
«دارالحفاظ که در مشهد مقدسه داخل روضۀ رضویه
ساختهاند و آن را به نقوش اسالمی و ختایی از الجورد و
طال در غایت تکلف پرداختهاند و  »...البته با کمی بررسی
میتوان در این گفته سه تردید را وارد کرد:
 .1با توجه به کتیبههای موجود در مسجد گوهرشاد
میتوان به این نکته اشاره کرد که ساخت مسجد گوهرشاد
در سال  822ه.ق .تمام شده است .امیر علیشیر نوایی

در سال  844ه.ق .متولد شده است و با توجه به زمان
بهسلطنترسیدن سلطان حسین بایقرا ( 875ه.ق ).که
امیر علیشیر نوایی به وزارت میرسد ،میتوان بیان کرد که
حداقل به مدت  53سال یک فضای بیشکل و بیاستفاده
بین مسجد و بقعه باقی بوده است که با توجه به سنت
ساختوساز در معماری گذشتۀ کشورمان ،این موضوع بعید
بهنظر میرسد؛
 .2بین کاشیهای زرینفامی که در دیوار شمالی رواق
دارالحفاظ قرار دارد و کاشیهای زرینفام داخل بقعه
شباهتهایی وجود دارد و همچنین آنها به کتیبهای در دیوار
شمالی رواق دارالحفاظ اشاره میکنند که در سال  612ه.ق.
به پایان رسیده است (مولوی و شهرستانی.)112 ،1344 ،
از این رو میتوان بیان کرد که رواق دارالحفاظ حداقل در
سال  612ه.ق .وجود داشته است؛
 .3با توجه به ابعاد فضای دارالسیاده میتوان محتمل دانست
که افراد زیادی در زمان ساختهشدن آن از حرم دیدار
میکردهاند .از این رو مسئلۀ دسترسی از دارالسیاده به بقعه
امری مهم بهنظر میرسد .بنابراین برای دسترسی دارالسیاده
به بقعه میتوان دو راهحل را در نظر گرفت؛ راهحل اول عبور
از مسجد باالسر است که این احتمال به دلیل کوچکبودن
ابعاد فضایی و عبور افراد از نزدیک محراب یا صف اول نماز،
ضعیف بهنظر میرسد و احتمال دوم دورزدن مسجد باالسر
است که در این صورت باید فضای دیگری برای اتصال
دارالسیاده به بقعه وجود داشته باشد .از این رو میتوان بیان
کرد که رواق دارالحفاظ با رواق دارالسیاده در یک دورۀ
زمانی ساخته شده باشند (تصویر .)10
براساس نکات طرحشده میتوان استدالل کرد که احتماالً
رواقهای دارالحفاظ و دارالسیاده قبل از دورۀ تیموریان
وجود داشتهاند ،اما چندان برجسته نبودهاند و سپس در
دورههای بعد ،مخصوصاً در دورۀ تیموریان مورد توجه و
بازسازی قرار گرفتهاند.
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با این حال ،در گام اول تالش شد با بررسی اسناد تاریخی،
توصیفات موجود در قرون اولیه جمعآوری شود تا از این
طریق تصوری اولیه و ابتدایی از هستۀ اولیۀ حرم مطهر
رضوی شکل گیرد .همچنین از طریق مطالعۀ متون تاریخی
و بررسی تعدادی از کا خهای ساسانی و صدر اسالم،
فرضیهای طرح شد.
در گام دوم با توجه به توصیفات ،احتماالت زمان ساخت،
و فرضیات در اطراف بقعه ،الگویی فضایی دنبال شد .برای
این منظور ،حرم مطهر با توجه به جرزها ،مقیاس فضاها،
تناسبات و هندسه مورد بررسی قرار گرفت .همچنین
بهصورت موازی تالش شد با بررسی متون مختلف ،قدمت
هریک از بخشهای بنا شناسایی شود.
در گام سوم همراه با شناسایی هستۀ مرکزی بنا ،که متشکل
از هندسۀ چلیپایی بهعالوۀ گنبدخانه همراه با فضای
ایوانیشکل است ،به جستوجو و تطبیق آن با کاخهای
ساسانی و صدر اسالم پرداخته شد .برای این منظور در
مرحلۀ اول ،نظام چلیپایی فضایی در کاخها بررسی شد و
سپس در بین مواردی که نظام چلیپایی یافت شد ،ترکیب
هندسۀ چلیپایی بهعالوه فضای ایوانیشکل جستوجو شد و
در انتها مجموعۀ نظام چلیپایی به همراه گنبدخانه بهعالوه
فضای ایوانیشکل مورد جستوجو قرار گرفت .این الگو
با کاخ مجموعۀ بیشاپور بیشترین میزان شباهت را نشان
داد .عالوه بر آن باید ذکر کرد که شروع استفاده از نظام
چلیپایی در کاخهای ساسانی مشاهده میشود.
همچنین اطالعات بهدست آمده از این قیاس با تصویر
دورهبندی فضاها مورد مقایسه قرار گرفت تا تعارضات آشکار
و حل شود.
در انتها با توجه به مستندات ارائهشده در این مقاله ،میتوان
چنین نتیجه گرفت که:
 .1با توجه به شباهت یافتشده میان الگوی موجود در
حرم با کاخ مجموعۀ بیشاپور و با توجه به اینکه استفاده
از ساختار چلیپایی در کاخهای ساسانی پیدا شده است،
میتوان اذعان داشت که ساختار کاخ ُح َمید بن َ
قحطبه از
الگوهای معماری ساسانی تبعیت کرده است؛
 .2بنای اولیۀ مدفن حضرت رضا (ع) ساختاری پیچیده
داشته است و رواقهای دارالسیاده و دارالحفاظ جزء اصلی
هستۀ اولیۀ بنای مذکور بودهاند؛
 .3با توجه به الگوی نظام چلیپایی به همراه فضای
ایوانیشکل و استدالل فرضیات طرحشده میتوان بیان
کرد که تخریبهای صورتگرفته به معنای نابودشدن کامل
بنا نبوده و معماران بر روی خرابههای باقیمانده اقدام به
بازسازی بنا کردهاند ،هرچند برخی از ویژگیهای شکلی و
فضایی بنا دچار تغییراتی شده است.
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ب
تصویر  .10الف) ورود به بقعۀ منوره از مسجد باالسر .ب) ورودی بقعۀ منوره
از دارالحفاظ (فضاها به ترتیب شماره عبارتاند از  .1دارالسیاده  .2دارالحفاظ
 .3بقعۀ منوره  .4مسجد باالسر) .مأخذ :نگارندگان.

قدردانی

این مطالعه در قالب طرح پژوهشی مصوب و با حمایت و زیر نظر پژوهشکدۀ
شهر معنوی ثامن ،گروه میراث فرهنگی انجام گرفته است .نگارندگان از دکتر
علی عمرانیپور و رضا سلیماننوری برای راهنماییهای روشنگرانهشان نهایت
سپاس و قدردانی را دارند .الزم به ذکر است که سهم همه پژوهشگران در این
پژوهش با یکدیگر برابر است.

پینوشت

ُ .1ح َمید بن َ
قحطبه از سرداران ابومسلم بود که در سال  129ه.ق .طوس را فتح
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کرد .او ،پس از پیروزی عباسیان و قتل ابومسلم ،در طوس مستقر شد و در محل
سناباد که دهی در مجاورت نوغان بود ،استقرار یافت (قصابیان.)56 ،۱۳۷۷ ،
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