


سـال هشتم، شماره 16،پاییز و زمستان  1398
صـاحب امـتیاز: دانــــــشگاه كـاشـــان
مـدیر مسـئول: دكتر علـي عـمرانـي پـور
ســردبیر: دكـتر غالمحــسین معــماریان
مـدیـر داخــلي: دكـــتر بابــك عالـــمي

درجه علمي پژوهشي دوفصلنامه مطالعات معماري ایران طي نامه شماره 161676 مورخ 1390/08/21 دبیرخانه كمیسیون نشریات علمي كشور،  
وزارت علوم،  تحقیقات و فناوري ابالغ گردیده است.

پروانه انتشار این نشریه به شماره 90/23030 مورخ 91/9/7 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي صادر شده است.
این نشریه حاصل همكاري مشترك علمي دانشگاه كاشان با دانشكده معماري دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه الزهرا )س(، 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه شهید رجایي و پژوهشكده فرهنگ، هنر و معماري جهاد دانشگاهي است.
نشریه مطالعات معماري ایران در پایگاه استنادي علوم كشورهاي اسالمي )ISC(، پایگاه اطالعات علمي جهاد دانشگاهي )SID(، پایگاه مجالت 

تخصصي نور )noormags.ir(، پرتال جامع علوم انساني )ensani.ir( و بانك اطالعات نشریات كشور )magiran.com( نمایه مي شود.
تصاویر بدون استناد در هر مقاله، متعلق به نویسنده آن مقاله است.

)نسخه الكترونیكی مقاله های این مجله، با تصاویر رنگی در تارنمای نشریه قابل دریافت است.(

دوفـصلنامه علـمي دانـشكده معمــاري و هنـــر، دانـــشگاه كاشــان

فـارسي: معصـومه عـدالـت پور ادبي  بانی                                 ویـراستار  عكس روی جلد: حمیدرضا 
تابنده                                         نفیسه  انگلیسی: مهندس غزل  ویـراستار  نراق(                                  تاریخی  بــازار  )چهارسوق 
همكار اجرایی: مهندس نغمه اسدی چیمه                                                   دورنـگـار:  031-55913132
نشاني دفتر نشریه: كاشـان، بلوار قطب راوندي، دانشگاه كاشان، دانـشكده معماري و هنر، كدپستي: 87317-53153
jias.kashanu.ac.ir            :پـایگاه اینترنتي                                      j.ir.arch.s@gmail.com :رایـانــامـه

شـاپـا:  2252-0635           

)RICeST( ناشر:   مركز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری 
انتشارات: 36468452-071             نمابر: 071-36468352

این نشریه در »ایران ژورنال« نظام نمایه سازی مركز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری )RICeST( به نشانی
http://ricest.ac.ir  و پایگاه استنادی علوم جهان اسالم )ISC( به نشانیhttp://isc.gov.ir  نمایه می شود.

الـــــــفبا(: )بــه تـــرتـــــیب  تحــریــریــه  هــیـــــئت 
دكتر ایرج اعتصام. استاد دانشگاه آزاد اسالمي. واحد علوم و تحقیقات
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــیار  اكبـــری،  عبـــاس  دكتـــر 
دكتـــر مجتبي انصـــاري. دانشـــیار دانشـــگاه تربیـــت مدرس
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــیار  جیحانـــی،  حمیدرضـــا  دكتـــر 
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حناچـــي.  پیـــروز  دكتـــر 
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حیـــدری.  شـــاهین  دكتـــر 
)س( الزهـــرا  دانشـــگاه  اســـتاد  كاتـــب.  فاطمـــه  دكتـــر 

دانشـــگاهی  جهـــاد  دانشـــیار  كالنتـــري.  حســـین  دكتـــر 
دكتر اصغر محمد مرادي. اســـتاد دانشـــگاه علـــم و صنعت ایران
دكتر غالمحســـین معماریان. استاد دانشـــگاه علم و صنعت ایران
كاشـــان دانشـــگاه  اســـتاد  نیـــازي.  محســـن  دكتـــر 
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عمارت های باغ نظر شیراز و دگرگونی های كالبدی ـ كاركردی آن ها
علی اسدپور

نویافته های سردر مسجدجامع ارگ بم پس از زلزلۀ 1382
عیسی اسفنجاری كناری/ امیرحسین كریمی/ نسرین پورعیدی وند

معماری نویافتۀ دورۀ ساسانی در منطقۀ دماوند
محمدرضا نعمتی/ عباسعلی رضایی نیا

طراحی معماری به كمک پیشینه ها؛ مطالعۀ شیوه های بهره گیری معماران حرفه ای ایران از پیشینه های طراحی
الهام مهردوست/ احمد امین پور/ حمید ندیمی

سیر تحول حرم حضرت معصومه)س( با تأكید بر سلسله مراتب ورود )تشرف( از دورۀ صفوی تا دورۀ قاجار
محمد رضایی  ندوشن/ سید عبدالهادی دانشپور/ مصطفی بهزادفر

سینومرفی  نظریۀ  اساس  بر  تهران  ارگ  خرید  مركز  و  تجریش  تاریخی  بازار  معماری  تطبیقی  بررسی 
)هم ساختی كالبد ـ  رفتار(

ثریا تفكر/ آزاده شاهچراغی/ فرح حبیب
تداوم ساختار خانوادۀ گسترده در خانه های تک خانواری معاصر؛ نمونۀ موردی: بررسی سكونت خانوادگی 

مهاجران افغان در ایران
مسعود ناری قمی/ مهدی ممتحن/ معصومه احسانی

ابزار نحو فضا )نمونۀ  از  با استفاده  ارتباطات فضایی  واكاوی تعامل بین گونه های شكلی مسكن سنتی و 
موردی: خانه های سنتی كاشان(

پوریا سعادتی وقار/ اسماعیل ضرغامی/ عبدالحمید قنبران
شناخت الگوي كاركرد فضا در حسینیه هاي شهر تفت

مریم رجبي/ محمدرضا نقصان محمدي/ مهدي منتظرالحجه
بررسی كارایی شاخص های نور روز در ارزیابی كیفیت آسایش بصری كاربران )مطالعۀ موردی: فضاهای 

آموزشی دانشكده های معماری شهر تهران(
نسترن شفوی مقدم/ محمد تحصیلدوست/ زهراسادات زمردیان

الگوی درونی سازی ارزش ها در آموزش معماری
طرح، كاربست و آزمون مدلی برای رشد عاطفی دانشجویان در كارگاه طراحی

فرهاد شریعت راد
حاشیه نویسی در معماری: رویكردی نظام مند در راستای تحرک بخشی و توسعۀ پایه های نظری، پژوهشی و 

انتقادی معماری
مریم غروی الخوانساری

راهنمای تدوین و ارسال مقاله  
بخش انگلیسی



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 16 ـ پاییز و زمستان 98

علمی پژوهشی
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سیر تحول حرم حضرت معصومه)س( با تأكید بر سلسله مراتب 
ورود )تشرف( از دورۀ صفوی تا دورۀ قاجار*

محمد رضایی  ندوشن**
سید عبدالهادی دانشپور***

مصطفی بهزادفر****

چكیده
فضاهای ورودی در اماكن مقدس كه زائر به شوق زیارت و به منظور برطرف شدن حاجات خود وارد آنجا  می شود، 
دارای كیفیت هایی مبتنی بر آداب زیارت هستند كه به آن ها سلسله مراتب تشرف گفته می شود. پژوهش های متعددی 
دربارۀ ضرورت وجود و كیفیت  سلسله ای از فضاهای متوالی دربارۀ ورودی اماكن مقدس ایران به انجام رسیده، اما 
نسبت به تأثیر این سلسله مراتب در ادراك مخاطب )زائر یا سیاح( پژوهش های اندكی صورت گرفته است. بررسی های 
این پژوهش نشان می دهد حرم حضرت معصومه)س( در دورۀ  صفوی و قاجار دارای سلسله مراتب تشرف بوده است 
كه در طول این دوران در حال تغییر مداوم بوده و نسبت به زمان حاضر نیز متفاوت بوده است. مقاله به دنبال پاسخ 
این پرسش است كه وجود سلسله ای از فضاهای ورودی چه تأثیری بر ادراك مخاطبان حرم حضرت معصومه)س( 
می گذارد. برای ایجاد تصویری مناسب از تشرف به حرم در دورۀ  صفوی و قاجار می بایست با روش تحقیق توصیفی به 
واكاوی منابع و اسناد كتابخانه ای پرداخت. مهم ترین منابعی كه می تواند تصویر گذشتۀ حرم حضرت معصومه)س( را 
بازسازی كند منابع تصویری )نقشه، گراور و عكس( و منابع مكتوب تاریخ شهر قم، به خصوص سفرنامه های زوار، تّجار 
و سّیاحانی است كه قصد شهر قم را داشته و یا از آن عبور كرده اند. از آنجایی كه این پژوهش در جست وجوی تأثیرات 
ادراكی سلسله فضاهای ورودی اماكن مقدس است، متن سفرنامه ها كه بیان ادراك و احساس خاص نگارندگان آن ها 
هنگام ورود به حرم است، مهم ترین منبع پژوهش هستند. حاصل بررسی  منابع تصویری و متون سفرنامه ها، تصویر 
مشخصی از سلسله مراتب تشرف به حرم، همچنین سیر تحوالت آن از دورۀ  صفوی تا انتهای قاجار را نشان می دهد. 
در این نوشتار سلسله مراتب تشرف به حرم حضرت معصومه)س( با ذكر جزئیات فضاهای متوالی و تأثیرات آن بر ادراك 

مخاطبان برای نخستین بار معرفی می شود.

كلیدواژه ها: 
سلسله مراتب تشرف، ادراك، اماكن مقدس، حرم حضرت معصومه)س(، قم.

* این مقاله برگرفته از رساله  دكتری محمد رضایی ندوشن با عنوان بازتعریف مفهوم دروازه ها در مكان شهری، تأثیر دروازه های شهری بر ادراك عابران 

)نمونه موردی: شهر قم( به راهنمایی دكتر سید عبدالهادی دانشپور و دكتر مصطفی بهزادفر است. مقاله ای دیگری از همین رساله با عنوان »سلسله مراتب 
تشرف به اماكن مقدس در شهرهای تاریخی مذهبی ایران، نمونۀ موردی: شهر قم در دوران صفوی و قاجار« در دوفصلنامۀ علمی پژوهشی معماری اقلیم 
گرم و خشك دانشگاه یزد به چاپ رسیده است كه از نظر سؤاالت، مبانی  نظری، پیشینه، محدودۀ مورد مطالعه و نتایج با مقالۀ حاضر تفاوت دارد. محدودۀ  
مطالعۀ این مقاله منحصر به معماری حرم حضرت معصومه)س( است و مقالۀ دانشگاه یزد بیشتر محیط پیرامون شهر، دروازه ها و فضاهای شهری قم را 

از نظر سلسله مراتب تشرف بررسی می كند
rezainedoushan@iust.ac.ir ،دكتری شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، نویسنده مسئول **

*** دانشیار، دانشكده  معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

**** استاد، دانشكده  معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

تاریخ دریافت: 1397/07/23          تاریخ پذیرش: 1398/11/29
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پرسش های پژوهش
1. سلسله مراتب تشرف به حرم حضرت معصومه)س( در دورۀ  صفوی و قاجار چگونه بوده و چه تغییراتی كرده است؟

2. وجود سلسله ای از فضاهای ورودی چه تأثیری بر ادراك زائران حضرت معصومه)س( می گذاشته است

مقدمه
در گذشته هنگام ورود به اماكن با عملكرد های مختلف، شاهد سلسله ای از فضاهای معماری هستیم كه بر ورود و 
القای حس محرمیت تأثیرگذارند. این ورودی ها با ایجاد مفصلی میان فضای درون و بیرون بنا به هدف ایجاد تأثیرات 
ادراكی در مخاطب، سعی دارند وی را برای حركت از یك فضا به فضایی دیگر آماده كنند. در معماری ایرانی، شاهد 
زنجیره ای از فضاهای متوالی و متباین هستیم كه به آن ها سلسله مراتب ورود گفته می شود. معمواًل هرچه یك فضا 
محرمیت یا تقدس بیشتری داشته باشد، تأكید بیشتری بر سلسله مراتب ورود آن وجود دارد و گاهی معمار به منظور تأثیر 
بر ادراك مخاطب ورود به ابنیه را غیرمستقیم و طوالنی، طراحی  می كرده است؛ مانند خانه های تاریخی یزد، مسجد 
شیخ لطف اهلل یا مسجد شاه اصفهان. در اماكنی مانند مقابر ائمه، امامزادگان و بزرگان دین، ورود به بنا به همراه آداب 
زیارت مانند طهارت، تحویل سالح، درآوردن كفش ها، سالم، تعظیم، اِذن دخول، زیارت نامه خوانی، لمس و بوسیدن 
ضریح، نماز زیارت و وداع، توسط مخاطبی به نام »زائر« انجام می شود؛ به رعایت كیفیت های فضاهای ورودی در 

خدمت آداب زیارت و تأثیر بر ادراك زائر سلسله مراتب تشرف گفته می شود.
سلسله مراتب تشرف به اماكن مقدس آرامگاهی )مقابر( در دوران صفوی در ایران را می توان در حرم حضرت رضا)ع( 
در مشهد، حرم حضرت معصومه)س( در قم، مسجد و مقبره شیخ صفی در اردبیل و مقبرۀ شاه نعمت اهلل ولی در ماهان 
مشاهده كرد. رجوع به منابع مختلف نشان می دهد حرم حضرت معصومه)س( در دورۀ  صفوی، یكی از بهترین نمونه های 
سلسله مراتب تشرف به اماكن مقدس بوده است كه به تدریج در دورۀ قاجار دچار تغییر شده است. این مقاله به بازشناسی 
سلسله مراتب تشرف به حرم در دورۀ صفوی و قاجار و سیر تغییرات آن می پردازد. همچنین با واكاوی اسناد تاریخی 

این دوره به خصوص سفرنامه ها سعی شده كه تأثیری كه سلسله مراتب تشرف حرم بر مخاطب آن دارد، بررسی شود.

1.كلیات تحقیق
1. 1. مبانی نظری

وجود سلسله مراتبی از فضاها برای ورود به هر مكان و بنای معماری با هدف تأثیر در ادراك مخاطب، مورد تأكید عموم 
نظریه پردازان عرصۀ طراحی محیطی است. از آنجا كه نمونۀ بارز سلسله مراتب تشرف هنگام ورود به ابنیه به خصوص 
اماكن مذهبی بروز می یابد، ابتدا به نظریات حوزۀ ورودی با تأكید بر دیدگاه نظریه پردازان حوزۀ رفتاری و ادراكی 
پرداخته شده است. سپس نظریات دربارۀ سلسله مراتب ورودی ابنیه بررسی شده است. در انتها نظریاتی آورده شده كه 

به مبحث وجوب سلسله مراتب در اماكن مذهبی و سلسله مراتب تشرف معرفی می شوند. 
بسیاری از نظریه پردازان ورودی را محلی برای شناسایی كلیت یك فضا و آماده شدن برای حضور در آن، همچنین 
ایجاد حس هویت و خوانایی فضا می دانند: »فضاهای ورودی چه در بنا و چه در شهر می تواند به عنوان بستری برای 
یك تجربۀ مطبوع انسانی عمل كرده و ورود و خروج را آگاهانه نماید. دوگانگی موجود بین داخل و خارج از طریق 
این فضا كه آن را آستانه می نامند، با استفاده از ابزارهای واسطه ای تبدیل به فضایی بامعنی و هدفمند شده و به ایجاد 
حس هویت می انجامد« )Smithson 1974(. »ورودی هر فضا، اولین مكانی است كه با حضور در آن خصوصیات 
كلی فضا، آداب ورود، حد خصوصی و عمومی بودن و سایر ویژگی های فضا كشف می شود. به واقع با تمهید ورودی 
برای یك فضا )خواه یك شهر خواه یك محله یا یك بنا(، آن فضا برای ساكنانش هویت یافته، تقویت می شود، 
نشانه گذاری شده و زنده تر نمایان می گردد« )Alexander, Ishikawa, and Silverstein 1977, 277(. »دروازه ها 
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شامل درب ها، آستانه ها و مكان هایی جالب هستند كه از سیر بیرون به درون تولید می شوند. دروازه ها نقاط جهت یابی 
هستند؛ مكان هایی كه ما خودمان را برای وارد شدن به عرصه ای دیگر آماده می كنیم« )White 2007, 188(. این 
نظریه پردازان تأكید فراوانی بر ایجاد راه حل های معماری برای تقویت نقش ورودی به عنوان عنصر هویت بخش یك 

بنای معماری و آمادگی حضور در آن با تأثیر بر ادراك مخاطب را دارند.
یكی از اصولی كه همواره در ورودی ابنیه، به خصوص در گذشته با هدف تأثیر بر ادراك مخاطب شاهد هستیم، 
وجود سلسله ای از فضاهای ورودی است كه در پیوستگی و هماهنگی با هم بر مخاطب اثر می گذارند: »تا به امروز 
از معماری به  گونه ای سخن گفته شده كه گویی سلسله ای است از فضاهای متصل به هم كه یك كیفیتی خاص دارد 
و با دیگری مرتبط است. هدف یك طراح، تأثیر گذاردن در افرادی است كه از آن سود می برند و در كمپوزسیون 
معماری این تأثیر، جریانی است به هم پیوسته و الینقطع از تأثیراتی كه به هنگام حركت در فضا بر حواس آنان هجوم 
می آورد. تأثیراتی كه در شركت كننده باید ایجاد شود، نه تنها پیوسته باشد بلكه در هر آن و از هر منظر نیز هماهنگ 

به  نظر آید« )بیكن 1386، 20(.
در معماری ایران، از طریق خلق فضاهای متعدد و دسترسی غیرمستقیم در ورودی ها بر اهمیت و نقش سلسله مراتب 
ورود تأكید فراوان شده است )تصویر 1(: »ورودی های هفت گانۀ زیگورات چغازنبیل بر اساس باورهای ایالمیان مانع 
دسترسی مستقیم به معابد مجموعه می شد« )پیرنیا 1384، 46(. »در تخت جمشید ورود به مجموعه از طریق پلكان های 
مجلل در خارج از صفه اصلی صورت می گرفت. در دوران پس از اسالم در خانه های مسكونی ورودی ها موجب ایجاد 
محرمیت برای اعضای خانه بودند. در مسجد ورودی ها ضمن ایجاد دید به حیاط مسجد مانع ورود مستقیم به آن می شدند. 
در باغ های ایرانی ورود به فضا به گونه ای بوده كه فرد در محور اصلی باغ و در مسیر منتهی به كوشك قرار گیرد. در حمام ها 
ورود به مجموعه بر اساس سلسله مراتب عملكردی و حرارتی تنظیم می شده است. در دورۀ  صفوی نحوه وارد شدن به 

فضای اصلی از ویژگی های خاص و تفكر بارز معماری محسوب می شود« )شهابی نژاد و امین زاده 1391، 28(.
یكی از خصوصیات معماری اماكن مقدس، تقسیم ورودی به جزء فضاهای متنوع و برقراری ارتباط میان آن هاست 
كه یكی از دالیل آن ایجاد آمادگی حضور در فضایی قدسی است: »پرده های فضایی، شروع و مقدمات آشكار و ویژه ای 
را مشخص می نماید و اوج آن زمانی است كه احواالت درون گرایانه، به دلیل پشت سرگذاشتن مسیر و زمان، به دریافت 
كاملی از یك حس باطنی و آمادگی، در این عبور فضایی رسیده باشد. این آمادگی متأثر از حركت، زمان، نور و تنوع 

حجمی ایجاد می شود« )دیبا 1373، 103(.

 تصویر 1: ایجاد فضاهای متعدد ورودی برای تأكید بر سلسله مراتب، راست: بنای مسكونی خانه عرب ها در یزد، چپ: بنای مذهبی
مسجدجامع یزد )توسلی 1381، 13(
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از بناهای شاخص دورۀ  صفوی از نظر تأثیر ادراكی بر مخاطب از طریق سلسله مراتب فضاهای ورودی، مسجد 
شیخ لطف اهلل اصفهان است: »هیچ كس قادر نیست با حالتی هوشیار یا متفكر وارد این مسجد شود، بی آنكه احساسی 
ناشی از رسیدن به حضور، به وی دست ندهد« )پوپ 1388، 217(. آموس راپاپورت در كتاب جنبه های انسانی فرم 
شهر، در ضمن بحث ادراك محیط، به تجربۀ جنبش یا احساس حركت در مساجد اصفهان اشاره می كند: »حركت در 
فضا با توجه به تغییر سطوح، پیچ ها، سرعت حركت، تندی زوایا، تغییر ریتم حركت، حركت به باال و پایین، سراشیبی، 
پله و تغییرات جهت بدن درك می شود. برای مثال در طراحی ورودی مساجد اصفهان تغییرات ناگهانی در جهت 
را تقویت می كند )تصویر 2(  و آستانه های رفیع، تجربۀ جنبشی ]حركتی[ را تشدید می كند و تجربۀ حواس دیگر 
)Rapoport 1977, 188-189(. محمود توسلی جذابیت معماری مسجد شیخ لطف اهلل را در تأثیرات ادراكی حاصل 
از تباین و تناسب دو فضای كاماًل متقابل و عمده، یكی نقش جهان و دیگری فضای زیرگنبد به وسیلۀ فضاهای حد 
فاصل آن می داند: »ناظر، با ورود به مسجد از حال و هوای بیرون )فضای میدان( جدا شده و در راهرو بیشتر میدان 
را از یاد برده و با رسیدن به شبستان، به كلی از بیرون گسسته و به درون و فضای زیر گنبدخانه می پیوندد« )توسلی 

و بنیادی 1386، 19(.

در معماری مساجد و اماكن مقدس در ایران عموماً در قسمت ورودی یك جلوخان و یا بست وجود دارد و حتی در 
قسمت جلوی آن زنجیر قرار داشته كه مراجعه كنندگان، سواره وارد نشوند و حرمت مكان رعایت شود. دورۀ  صفوی با 
استفاده از تأكید بر معماری ورودی مساجد، نمونه های اعال از سلسله مراتب به وجود آمده است كه ریشه در نظام فكری 
این دوره دارد: »تكامل نظام فضایی مسجد در مكتب اصفهان و تكامل مراتب فضایی در نظام ورودی مساجد با شیوه هایی 
چون ایجاد چرخش در مسیر ورود، افزایش طول مسیر و تباین فضایی به صورت شیوه ای جدید از ورود به مسجد، در 
دورۀ  صفوی شكل گرفته است؛ یعنی به جای ورود مستقیم از میان ایوان، ورود از دو سوی آن صورت می پذیرد. با ورود 
غیرمستقیم، طی مراتب گذار بر آمادگی مخاطب پیش از ورود می افزاید. افزایش مراتب ورودی در مساجد را می توان 
در جهت ایجاد آمادگی در نمازگزار از مراتب مادی به معنوی دانست« )طبسی و فاضل نسب 1391، 89(. بررسی های 

صورت گرفته در این مقاله نشان می دهد مطالب فوق دربارۀ حرم حضرت معصومه)س( قابل تعمیم است.
یكی دیگر از اماكن مقدس كه سلسله مراتب تشرف در آن ها دیده می شود مقبرۀ ائمه، امامزاداگان و بزرگان دینی 
است كه به آن ها حرم گفته می شود: »حرم به جایگاه و ساختمانی گویند كه باید با احترام و تشریفات ویژه بدان وارد 
شد. هر امامزاده ای یك حرم دارد كه معموالً  درون بقعه و گنبدخانۀ آن است، در جایی كه مرقد و ضریح قرار دارد. حرم 
می تواند به مجموعه ای از ساختمان ها نیز گفته شود؛ مانند حرم حضرت معصومه)س(« )معماریان 1387، 3 15(. حرم ها 

 )Rapoport 1977, 188( اصفهان )تصویر 2: ورودی مدرسجۀ شیخ لطف اهلل اصفهان، مدرسۀ سپهساالر تهران و مدرسۀ چهارباغ )مادرشاه
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در میان سایر اماكن مقدس، دارای عناصر معماری ویژۀ خود برای ایجاد سلسله مراتب تشرف هستند: »در سلسله مراتب 
تشرف به اماكن مذهبی برای اینكه زائرین در مسیر حركتی خود آمادگی روحی برای تشرف پیدا كنند، در معماری این 
اماكن ابتدا بست و سپس صحن، كفشداری، رواق ها و سپس گنبدخانه می ساختند. مكان بست به علت مكان مكث كه 

یك طرف به فضایی روحانی و یك طرف به شهر اتصال دارد، حالت محیط برزخ را دارد« )دهشیدی 1389، 115(.
با تأكید بر تحریك  برخی منابع به مبحث سلسله مراتب به عنوان یك اصل مهم در ورودی مزارهای اسالمی 
احساسی می پردازند: »وجود سلسله مراتب در مزارهای جمالی، یعنی وجود فضاهایی كه در مزارها در امتداد و ادامه هم 
قرار گرفته اند و هرفضا از نظر كالبدی و احساسی، فرد را به هدف مورد نظر كه زیارت انسان كامل است، نزدیك تر 
می سازد. سلسله مراتب در این فضاها، یعنی كشف تناوب مرحله به مرحله و فرایند تجربه فضایی تا رسیدن به هدف و 
در محدودۀ مشخص مقبره قرار گرفتن. این فضاهای پویا، یكنواختی و فقدان محرك های حسی را مردود می شمارد و 
بر تحریك احساسات زائر در طول حركت تأكید می كند. همچنین وجود سلسله مراتب و عبور از فضاهای متنوع، محل 
قرارگیری مقبره را بسیار مهم جلوه  می دهد. پویایی شكیل فضای مقبره در مزارهای جمالی، مرهون جایگزینی آن در 
سلسله مراتبی از فضاهای مختلف و فضاهای سرپوشیده، خطی و گردهم آورنده، با مقیاس های كوچك و بزرگ و با 

عملكردهای متنوع است« )حمزه نژاد و خراسانی مقدی 1391، 123(.
برخی از نظریه پردازان لزوم رعایت سلسله مراتب را منتج از وجود اصل مركزیت برای هر پدیده می دانند: »هر 
پدیده ای كه خلق می شود، همراه خود نظامی الیه الیه از مراكز به  وجود می آورد. مراكز موجودیت های مستقل از هم 
نیستند، بلكه هریك مرتبه ای از سیری طولی محسوب می شوند. به همین علت است كه می توان از مفهوم اطوار 
مراكز سخن گفت؛ مثال جهت پاسخ گویی به عملكرد ورود، تناسب میان اندازه های ورودی با اندام انسان به طوری 
كه جسم وی از آن به سهولت عبور كند، مرتبه ای از مركز عملكردی مدخل است؛ اما در مرتبه ای باالتر، این اندازه ها 
چنان بسط می یابند كه روان انسان در عبور از آن، احساس خوشایندی داشته باشد و فضا بسته و تنگ حس نشود. 
عالوه بر این، در مرتبۀ اعلی، مدخل به شأن عابرانش مرتبط می شود و سعی در تذكر حقایقی در پرتوی خود دارد و 
به حقیقت ورود و به محضر درآمدن اشاره می كند. در این مرتبه است كه   معمار به تزیین آستانه می پردازد تا حقیقت 
مستور آستانه را نمایان سازد. پس در یك جزء معماری مانند ورودی نیز حضور همزمان مركز عملكردی، جوهری 
و حقیقی مشاهده می شود« )ندیمی، مندگاری، و محمدی 1393، 126(. این نظریه پردازان به این نكته تأكید دارند 
كه زائر در هنگام عبور از مراتب متوالی فضاهای ورودی در واقع از مراتب مختلف وجود عبور كرده و به سمت مركز 

حقیقی تعالی، راه پیدا می كند.

تصویر 3: سلسله مراتب مراكز )ندیمی، مندگاری، و محمدی 1393، 126(

مانند  غربی  عموماً  پژوهشگران  می دهد  نشان  ورودی  فضاهای  سلسله مراتب  دربارۀ  مختلف  نظریات  بررسی 
اسمیتسون، الكساندر، وایت، بیكن، پوپ و راپاپورت، بیشتر بر جنبه های كالبدی و ادراكی این فضاها اشاره دارند و بر 
این نكته تأكید می كنند كه فضاهای ورودی دارای سلسله ای از فضاهای متوالی و متباین هستند كه سبب شناسایی 
كلیت فضای داخلی، آماده شدن برای حضور در آن، و ایجاد حس هویت از طریق تأثیرات ادراكی حین حركت مخاطب 
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در این فضاها می شود. اما پژوهشگران ایرانی كه نیم نگاهی به نظریات فلسفی و عرفانی دارند، معتقدند فضاهای 
ورودی اماكن مقدس عالوه بر ویژگی های فوق، می بایست به وجوه متمایز فضای بیرون و درون مقبره تأكید كنند. 
هدف این فضاها ایجاد حضور قلب برای زائر مقبره بوده به طوری كه وی را از فضای مادی زندگی روزمره پیرامون 
مقبره دور و به فضای معنوی و قدسی درون حرم نزدیك كند. نقطۀ تمایز دو گونه نظریات فوق در این است كه 
نظریه پردازان عموماً ایرانی معتقدند فضاهای ورودی اماكن مقدس با تحریك احساسات زائر سعی در تذكر حقایق 

قدسی دارند. 
در این نوشتار به رعایت كیفیت های فضایی كه منجر به رعایت جنبه های كالبدی و ادراكی در حین حركت به 
سمت مقبره شود، سلسله مراتب تشرف گفته می شود. در طراحی معماری مقابر در ایران معمواًل با ایجاد فضاهای 
مفصلی مانند بست ها، صحن ها، سردرها و راهروها و طراحی خاص آن ها مانند طوالنی كردن مسیر رسیدن به مقبره، 
سعی در رعایت سلسله مراتب تشرف می نمایند. این پژوهش در تالش است كیفیت های فضایی را كه هنگام تشرف به 

حرم حضرت معصومه)س( در نظر گرفته شده، به همراه تأثیرات ادراكی آن بر زائران شناسایی و بررسی كند.
1. 2. پیشینه و روش پژوهش

دربارۀ حرم حضرت معصومه)س( تاكنون تحقیقات فراوانی انجام شده است. این پژوهش ها شامل تاریخچۀ حرم از دفن 
حضرت معصومه)س( تا زمان معاصر )برقعی 1317؛ مدرسی طباطبایی 1335(، معرفی فضاهای مختلف حرم شامل 
مقابر، گنبد خانه ها، صحن ها، رواق ها، ایوان ها، مساجد، گنجینه ها و... )دانش پژوه 1355؛ Saadat 1977؛ حاجی قاسمی 
1389(، بررسی شیوه های معماری و تزیینات، همچنین توسعۀ حرم در ادوار مختلف تاریخی )برقعی 1317؛ كیانی 
1378؛ وزین افضل 1390؛ ممتحن، حجت، و ناری قمی 1396؛ قاضی زاده 1396( اشاره كرد. بررسی های انجام شده 
دربارۀ حرم بیشتر به سیر تغییرات تاریخی حرم پرداخته شده، اما سلسله مراتب تشرف به آن تاكنون بررسی نشده 
است. این مقاله برای نخستین بار به بررسی فضاها و صحن های حرم حضرت معصومه)س( بر اساس منابع مكتوب و 
تصویری از دورۀ  صفوی تا قاجار می پردازد و سعی می نماید تصویر مناسبی از تشرف به حرم در این دوران ارائه كند. 
با توجه به تغییرات زیادی كه اكنون در بنای حرم حضرت معصومه)س( ایجاد شده است در كالبد فعلی آن تصویر 
مناسبی از ویژگی های سلسله فضاها به هنگام تشرف به حرم در زمان صفوی و قاجار وجود ندارد و بازنمود آن مشكل 
است. ازاین رو می بایست از روش توصیفی با استفاده از منابع كتابخانه ای و آرشیوی استفاده كرد. برای رسیدن به پاسخ 
پرسش اول پژوهش منابع مكتوب تاریخ شهر قم كه به ویژگی های كالبدی، معماری و سیر تحول حرم اشاره داشته اند، 
بررسی شد )جدول 1(. همچنین اشاراتی كه به آداب زیارت و توصیفاتی كه از فضاهای ورودی و سلسله مراتب تشرف 
ارائۀ تصویری مناسب از حرم  به حرم وجود داشت بررسی و بر اساس آن روند تغییرات حرم مدون شد. به منظور 
حضرت معصومه)س( در دورۀ  صفوی و قاجار، سفرنامه ها و منابع تصویری )نقشه، گراور، نقاشی و عكس( شهر قم 

نیز گردآوری و بررسی شده اند.
جدول 1: كتب تاریخی كه دربارۀ قم نوشته  شده است.

تاریخ عنوان كتابردیف
مصحح/مترجموفاتتولدنویسندهتالیف

محمد ابراهیم آیتیاحمد بن ابی یعقوب یعقوبی274البلدان1

ایرج افشار340ابوالقاسم ابراهیم اسطخری315مسالك و ممالك2

جعفر شعارابن حوقل357صورة االرض3

منوچهر ستوده365حدود العالم من المشرق و المغرب4

جالل الدین تهرانیحسن  بن محمد  بن حسن قمی369تاریخ قم5

عبدالمحمد آیتی559608ابوعبداهلل یاقوت حموی596ُمعَجم الُبلدان6

ابوالفداء عمادالدین ایوبی703تقویم البلدان7



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 16 ـ پاییز و زمستان 98

87

گای لسترنج662732حمداهلل مستوفی720نزهة القلوب8

امین احمد رازی980هفت اقلیم9

عباس اقبال آشتیانی11861232جهانگیر میرزا1229تاریخ نو10

حسین مدرسی 12351301محمدتقی بیگ ارباب1256تاریخ داراالیمان قم11
طباطبایی

حسین مدرسی 12411308افضل الملك كرمانی1265تاریخ و جغرافیای قم12
طباطبایی

13
تحفة الفاطمین 

فی ذكر احوال قم و قمیین
12661326حسین  بن محمدحسن قمی )مفلس(1312

علی رفیعی مرودشتی

محمدحسین درایتی

12781366سید علی اكبر برقعی1317راهنمای قم14

12881350عباس فیض1322انجم فروزان15

132015حسین مدرسی طباطبایی1335تربت پاكان16

پرسش دوم پژوهش، به چگونگی تأثیرات ادراكی هنگام ورود به حرم در گذشته می پردازد و متون سفرنامه ها كه بیان 
حاالت احساسی خاص نگارندگان آن هاست بسیار كارگشا هستند؛ زیرا در سفرنامه هایی كه دورۀ تاریخی پژوهش 
هم زمانی دارند، سفرنامه نویس از اولین مواجهۀ خود با حرم می گوید كه معمواًل اثر فضاهای ورودی در این مواجهه بیشتر 
است. در این پژوهش با توّرق و خوانش متون 64 سفرنامه سعی شد كه كلیدواژگانی كه بیانگر حاالت احساسی زائران و 
سفرنامه نویسان، هنگام ورود و گذر از فضاهای متوالی حرم حضرت معصومه)س( است، بررسی شود. برای انجام تحقیق، 
22 سفرنامۀ ایرانی دورۀ قاجار بررسی شده اند كه 6 سفرنامه، خاطرات روزانۀ ناصرالدین شاه قاجار از سفرهایش به قم 
است. »سفرهای ناصرالدین شاه به قم در سال های 1266، 1267، 1275، 1284، 1287، 1300، 1305 و 1309ق انجام 

شده است« )حسینی 1390، 161(. به غیر از سفر اول و دوم باقی خاطرات وی باقی است )جدول 2(.

جدول 2: سیاهۀ سفرنامه نویسان ایرانی كه به قم سفر كرده اند.
عنوان سفرنامهتولد-وفاتسفرنامه نویسسال ورود به قمردیف

خاطرات روزانه1210ـ1275ناصرالدین شاه قاجار1229ـ11271ـ6

روزنامۀ سفر مكههمسر عمادالملك 7

8
1256

1260

حاج عبدالغفار نجم الملك

)عبدالغفار بن علی محمد نجم الدوله(
سفرنامۀ خوزستان1217ـ1286

روزنامۀ سفر خراسان و قم1242ـ1307جعفرقلی خان معین السلطان91261

تحفة الفقراء )گزارش كویر(1246ـ1318میرزا علی خان نائینی )صفاءالسطنه(101262

كتابچه در تعریفمیرزا حسن زرین قلم111264

سفرنامۀ ذهابیه یا علی آبادنامهنامعلوم )به سفارش امین السلطان(121265

سفرنامۀ قم1241ـ1308غالمحسین ادیب كرمانی )افضل الملك(131265

روزنامۀ خاطرات1222ـ1275محمدحسن خان صنیع االدوله )اعتمادالسلطنه(141267

دوسفرنامه از جنوب ایرانمحمدحسن میراز مهندس و علی خان مهندس151268

روزنامۀ خاطرات1250ـ1324قهرمان میرزا سالُور )عین السلطنه(161269

روزنامۀ سفر حجعالیه خانم شیرازی171271
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سفرنامۀ تهران به شیراز نظام الملكمیرزا عبدالوهاب خان نظام الملك181277

روزنامۀ سفر كربال1246ـ1318میرزا علی خان نائینی )صفاء السطنه(191279

سفرنامه1234ـ1307كامران میرزا نایب السلطنه201281
سفرنامۀ عتباتمیرزا حسین خان مهاجرانی211282
جنگل موال یا سفرنامۀ قم1232ـ1312سید احمد شبیری زنجانی221296

برای این پژوهش، متن 42 سفرنامه از سال 979 تا 1295ش، كه توسط جهانگردان خارجی در بازدید از قم مستند 
شده، واكاوی شده  است. در جدول 3، سیاهۀ این سفرنامه ها به ترتیب سال ورود به قم مرتب شده است. هدف از 
بررسی سفرنامه ها بازشناسی چگونگی تشرف به حرم حضرت معصومه)س( و تأثیرات سلسله فضاهای ورودی بر ادراك 
سّیاحان بوده است. سفرنامه نویسان خارجی كه عموماً برای نخستین بار به یك شهر مذهبی در ایران وارد می شدند، 
به توصیف دقیقی از ورود به بارگاه حضرت معصومه)س( پرداخته اند. بررسی و مقایسۀ سفرنامه های داخلی و خارجی 
نشان می دهد سفرنامه های خارجی نسبت به سفرنامه های داخلی دارای توصیفات بیشتر و دقیق تری از روند تشرف و 
كیفیت های معماری حرم هستند. اما از آنجا كه سفرنامه نویسان ایرانی عمومًا به قصد زیارت به حرم آمده اند، دیدگاه 

ایشان از نظر زائر آشنا به آداب زیارت و علقه های مذهبی دارای اهمیت است.

جدول 3: سیاهۀ سفرنامه نویسان خارجی كه از در دورۀ  صفوی و قاجار از قم دیدن كرده اند.

ردیف
ورود 
به قم  
شمسی

عنوان سفرنامهملیتوفاتتولدعنوان التینسفرنامه نویس

سفرنامۀ جان كارت رایتانگلیسیJohn Cartwrightجان كارت رایت1979

سفرنامۀ دالوالهایتالیاییPietro Della Valle18561652پیتر دالواله2995

دون گارسیا داسیلوا 3997
فیگوئروا

García de Silva 
Figueroa15501624اسپانیایی

Totius legationis suae et 
Indicarum rerum Persidisque 

commentarii

فدت آفاناس یویچ كاتف41003
Fedot Afanas Yevic 

Katofسفرنامۀ كاتفروسی

سفرنامهانگلیسیThomas Herbert16061682توماس هربرت51007

ژان باپتیست تاورنیه61011
Jean Baptiste 

Tavernier16051689سفرنامۀ تاورنیهبولنیایی

سفرنامۀ آدام اولئاریوسآلمانیAdam Olearius16031671آدام اولئاریوس71015

سفرنامۀ یوهان اشتروسهلندیJohn Struys1628یوهان اشترویس81050

سفرهای ِسر ژان شاردنفرانسویJean Chardin17131643ژان شاردن91052

جووانی   فرانچسكو جملی 101072
كارری

Giovanni Francesco 
Gemelli Careri16511725سفرنامۀ جملی كارریایتالیایی

هلندیCorneille Le Brun16521726كرنلیوس دبروین111083
Voyages de Corneille Le Brun P 

la Moscovie en Perse

فرانسویMarie Claude Petit16731732ماری كلود ُپتی121085
La belle brelandiere, 

ambassadeur en perse

سفرنامۀ بلروسیJohn Bell16911780جان بل آنترمونی131094

گیوم آنتوان الیویه141175
Guillaume Antoine 

Olivier17561814سفرنامۀ الیویهفرانسوی

روزنامۀ سفر هیئتانگلیسیJohn Malcolm17691833سر جان مالكوم151179
سر جان ملكم به ایران
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سفرنامۀ خراسان سفرنامۀ زمستانیاسكاتلندیJames billy Freezer17831856جیمز فریزر161200

كنت دو سرسی171218
Félix Édouard، comte 

de Sercey18021881فرانسوی
Une Ambassade extraordinaire 

La Perse

فرانسویPascal Coste18091889پاسكال كوست181219
Monuments modernes de la 

Perse mesurés

اوژن فالندن191219
Jean Baptiste Eugene 

Flandin18091889فرانسوی
Voyage en Perse, Perse modern, 

Planches

بارون دوبد201219
baron Clement 

Augustus Gregory 
Peter Louis De Bode

سفرنامۀ لرستان و خوزستانروسی17771846

سیاحت نامۀ مسیو چریكفروسیكلنل چریكف211230

سفرنامۀ پوالكاتریشیJakob Eduard Polak18181891یاكوب ادوارد پوالك221230

آدم ها و آئین ها در ایرانایتالیاییCarla Serena18241884كارال سورنا231233

كنت دو گوبینوی241237
Joseph Arthur de 

Gobineau18161882سه سال در آسیافرانسوی

25
1238

1265
هاینریش بروگش

Heinrich Friedrich 
Karl Brugsch182718941. در سرزمین آفتابآلمانی

2. سفری به دربار سلطان صاحبقران

زندگی و سفرهای وامبریمجارستانیÁrmin Vámbéry18321913آرمینوس وامبری261241

ژولین دو روش شوار271250
Julien de 

Rochechouart18301879خاطرات سفر ایرانفرانسوی

سفرنامهژاپنیYoshida Masaharu18521921یوشیدا ماساهارو281259

ایران، كلده و شوشفرانسویJane Dieulafoy18511916جین دیوالفوآ291260

ادوارد گرانویل براون301267
 Edward Granville 

Browne18621926یك سال در میان ایرانیانانگلیسی

جرج ناتانیل كرزن311267
Lord George 

Nathaniel Curzon18591925ایران و قضیه ایرانانگلیسی

ژان باتیست فوریه321271
JEAN-BAPTISTE 

FEUVRIER18421926سه سال در دربار ایرانفرانسوی

ده هزار مایل در ایرانانگلیسیPercy M .Sykes18671945پرسی سایكس331273

سفرنامۀ دوراندانگلیسیElla R. Durandاال دوراند341278

هانری رنه دآلمانی351278
Henry René 
d’Allemagne18631950از خراسان تا بختیاریفرانسوی

ایران در گذشته و حالامریكاییW.Jachson18621937ویلیام جكسون361282

به سوی اصفهانفرانسویPierre Loti18501923پیر لوتی371284

كلود آنه381284
Jean Schopfer

)Claude Anet(
گل های سرخ اصفهانفرانسوی18681931

مارتا بی بیسكو391284
Princess Marthe 

Bibesco18861973فرانسویLes Huit Paradis

ایران امروزفرانسویEugene Aubin18631931اوژن اوبن401286

هوگو گروته411286
Albert Louis Hugo 

Grothe18691954سفرنامۀ گروتهآلمانی

مسافر تهرانانگلیسیVita Sackville-West18921962ویتا سكویل وست421295
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تألیف شده اند، حاوی گراورهایی هستند كه در آن ها  اختراع دوربین عكاسی  از  قبل  از سفرنامه ها كه  بسیاری 
ویژگی های معماری حرم حضرت معصومه)س( قابل شناسایی است. 43 گراور و نقاشی از دوران صفوی و قاجار، 
عموماً از سفرنامه ها جمع آوری شده است. به علت قرارگیری قم بر سر راه های مهم تجاری، همچنین عالقۀ  شاهان 
قاجار به زیارت حضرت معصومه)س( و حرفۀ  عكاسی، عكس های بسیاری از شهر قم و حرم وجود دارد. برای انجام 
این تحقیق آرشیوی از عكس های تاریخی تهیه شد كه شامل 273 عكس از دورۀ قاجار كه 156 عكس متعلق به 
عكاسان ایرانی و 117 عكس از عكاسان خارجی بررسی شده اند كه تصویر معتبرتری نسبت به متون سفرنامه ها را 
ارائه می دهند )جدول 4(. به علت نزدیكی دورۀ پهلوی اول به محدودۀ زمانی مقاله از عكس هایی این دوره نیز استفاده 
شده است. منبع این تصاویر، عكاس خانۀ كاخ موزۀ گلستان، مركز اسناد كتابخانه ملی ایران، مركز اسناد آستانۀ مقدس 

حضرت معصومه)س( و آرشیو دیجیتال كتابخانه ها و موزه ها در سراسر دنیاست.

جدول 4: سیاهۀ عكاسان و عكس هایی كه از قم تهیه شده است در دورۀ قاجار
تعدادسالتولد-وفاتعكاسان ایرانیتعدادسالتولد-وفاتعكاسان خارجیردیف

122212495ـ1236رضاخان اقبال السلطنه119712346ـ1270لوئیجی پِِشه1
120912644ـ1312آنتوان ِسوروگین122312651ـ1299مارسل دیوالفوا2
1228126549ـ1286عبداهلل قاجار123412674ـ1290ارنست هولستر3
126728حسین علی عكاس باشی121612694ـ1300جان تامپسون4
1209126910ـ1312آنتوان سوروگین121012691ـ1283ایزابال لوسی برد5
127121خان بابای حسینی124412705ـ1324فردریش ساره6
1228127420ـ1286عبداهلل قاجار124612791ـ1324پرسی ساكس7
12796جلیل الدوله قاجار186812846ـ1931كلود آنه8
12802محمدجعفر قاجار1884128616ـ1964ژان ونشون9
12845محمدتقی نوری1242129025ـ1329هانری رنه ِد آلمانی10
12956خان بابای حسینی1259129519ـ1336هنری ویوله11
19عكس های مجموعه ها1258130210ـ1327ارنست هرتسفلد12

عالوه بر گراورها، نقاشی ها و عكس ها، منابع تصویری دیگر شامل نقشه ها و عكس های هوایی نیز در این پژوهش 
بررسی شدند كه عموماً متعلق به دورۀ پهلوی هستند. همچنین از عكس های دورۀ پهلوی اول به علت نزدیكی زمانی 
با بازۀ زمانی پژوهش استفاده شده است. تمامی منابع تصویری بر اساس تاریخ ثبت یا خلق آن ها مرتب شدند. در 
نمودار 2 و 3 عموم منابع استفاده شده در این پژوهش برحسب سال و دورۀ  تاریخی آن در یك خط زمان چهارصدساله 
قرار داده شده اند. خط  زمان، دورۀ  صفوی و قاجار را به همراه نام شاهان این دوران نشان می دهد. خط زمان، تكنیك 
بسیار مهمی برای درك روند تغییرات حرم حضرت معصومه)س( است. به علت اهمیت تقدم و تأخر منابع در شناسایی 
روند تحوالت معماری حرم در این مقاله تاریخ ثبت آثار و تصاویر یا تاریخ انتشار آن ها به شمسی به همراه دوره های 
تاریخی و شاهان آن ها در نمودار آمده و در متن مقاله، داخل عالمت ]*[ آمده است. حاصل بررسی  و تحلیل منابع 
تصویری و متون سفرنامه ها، تصویر آشكار و مشخصی از سلسله مراتب تشرف به حرم را برای نخستین بار نشان 
می دهد. در این نوشتار، سلسله مراتب تشرف به حرم حضرت معصومه)س( با ذكر جزئیات فضاهای متوالی و تأثیراتی 

كه بر ادراك مخاطبین داشته است، معرفی می شود.
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تصویر 4: خط زمان سفرنامه ها و منابع تصویری شهر قم در دورۀ  صفوی

تصویر 5: خط زمان سفرنامه ها و منابع تصویری شهر قم در دورۀ قاجار و پهلوی
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1. 3. محدودۀ مورد مطالعه: حرم حضرت معصومه)س(
حضرت معصومه)س( در سال 201 هجری وفات می یابد و اولین بنای مقبره به صورت تك گنبد، روی آرامگاه وی 
به وسیلۀ دختر امام جواد)ع( ساخته می شود. در سال 529 هجری شاه بیگم، از زنان ثروتمند و با نفوذ روزگار خود، 
گنبدی باشكوه را به جای گنبد قبلی بنا می كند و تا قبل از سلسلۀ صفوی وضعیت گنبد به همین منوال بوده است 
)برقعی 1317، 33(. »آنچه مسلم است تا پیش از طلوع خاندان صفوی و ظهور سلطنت این سلسلۀ جلیله، آستان 
مقدس با همان وضعی كه اشعار رفت باقی بوده است؛ یعنی نه ضریحی داشته و نه ایوان های باشكوهی دارا بوده و نه 
صحن های متعددی كه اكنون مشاهده می گردد« )فیض 1322، 74(. اولین اقدام توسعۀ حرم در دورۀ  صفوی با ایجاد 
صحن عتیق و ایوان رفیع به عنوان ورودی این صحن است: »اول كسی كه تغییر در وضع آستانه بداد شاه اسماعیل 
صفوی بود كه در سال 925 هجری ایوان شمالی را بساخت و با كاشی های معرق و فیروزه  فامی بیاراست و صحن 

عتیق را شالوده بریخت و از آن روز این ایوان یگانه مدخل آستانه گردید« )برقعی 1317، 35(. 
تصویر 6 بیانگر سیر توسعه حرم از پیش از دورۀ  صفوی تا انتهای قاجار است كه با ساخت صحن ها و ایوان های 
متعدد قبل از بنای مقبره و در راستای قبله شكل گرفته است. تشرف به حرم حضرت معصومه)س( در این دروه  
از سردر شمالی ترین صحن شروع شده و زائر پس از طی مسافت 250 متر با عبور از چهار حیاط متوالی به ضریح 
می رسیده است. این مقاله به بررسی سلسله مراتب تشرف در مجموعۀ بنای حرم حضرت معصومه در دورۀ  صفوی و 
قاجار می پردازد كه زائر پس عبور از حیاط های حرم )بست، دارالشفاء، فیضیه و عتیق( وارد بنای مقبره )ایوان، گنبدخانه، 

ضریح و فضاهای جنبی( می شود. 

تصویر 6: سیر تحول حرم حضرت معصومه)س( در دوران صفوی و قاجار

2. سلسله مراتب تشرف در حرم حضرت معصومه)س(
در دورۀ  صفوی، نخستین سازه های حرم با بنا نهادن صحن عتیق و احداث سردر رفیع برای ورود به این صحن 
بوده است: »شاه طهماسب بنای تاریخی دیگری به یادگار گذاشت و آن بنای ایوان جنوبی مدرسۀ فیضیه است كه 
می خواست زائران آستانه از دو ایوان باشكوه عبور نموده وارد حرم گردند؛ نه اینكه ایوانی برای مدرسۀ فیضیه ساخته 
باشند، چنان كه بعضی گمان برند و در جای خود گوییم كه این مدرسه كوچك بوده و بعدها آن را بزرگ كرده اند و در 
آن ایام گنجایش چنان ایوان رفیع و باشكوهی را نداشته است« )برقعی 1317، 35(. سردر بزرگ و پرتزیین مدرسۀ 
فیضیه با وجود پله های مرمرین یكی از نقاط عطف سلسله مراتب تشرف بوده و زائر ملزم به رعایت آداب زیارت در 
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حین دخول در این نقطه بوده است )تصویر 7(: »سیدهای فراوانی كه متولی گری زیارتگاه را به عهده دارند در صحن 
بیرونی درختكاری شده، مجتمع می شوند. بر فراز مركز صحن درونی، گنبدی طالكاری دیده می شود. برای رسیدن 
به در صحن، باید از دوازده پلۀ مرمری گذشت. زوار در نخستین پله كفش ها را بیرون می آورند، سالح و چوب دستی 
آن ها را می گیرند و تا مرمر پاشنۀ در را نبوسند اجازۀ دخول ندارند. بیننده از شكوه و جالل درون صحن حیرت زده می 
شود ]1242[« )وامبری 1372، 95(. »بعد از باالرفتن از پله های مرمری زوار كفش از پای درمی آورند و اگر عصا یا 
سالحی همراه دارند، همان جا می سپارند و هنگام ورود به صحن زانو بر زمین می زنند. ابتدا استغاثه می كنند و سپس 
ضریح نقره را می بوسند و با شوق دعا می خوانند و بعد از تعظیم و سالم مجدد و پرداخت انعام برمی گردند ]1271[« 

)كرزن 1373، 11(.
 توصیف های ژان تاورنیه، ژان شاردن و جملی كارری در سفرنامه های خود در میانۀ عصر صفوی از آستانه مقدسه 
نشان می دهد، زائر پیش از ورود به گنبدخانۀ حرم از چهار حیاط متصل به یكدیگر عبور می كرده كه در جدول 5 
با  زمانی 60 ساله همراه  بازۀ  توصیفات در یك  آمده است. مشابهت و دقت در مجموعه  توصیفات  این  مجموعۀ 
گراورهای شاردن )تصویر 8 و 9(، تصویر مناسبی از این چهار حیاط دورۀ  صفوی ارائه می دهد. مطابق گراورهای 
شاردن، دسترسی این چهار حیاط از طریق یكدیگر و با سردرهای مرتفعی و پرتزیین حاصل می شده است. در تصویر 
7 سردر صحن فیضیه و در تصویر 12 سردر صحن عتیق )ایوان طال( دیده می شود كه از دوران صفوی همچنان باقی 
مانده اند. همچنین در اضالع كناری حیاط ها دری به خارج حیاط وجود ندارد و تنها راه دسترسی به گنبدخانه عبور از 
این سلسله حیاط ها و سردرهاست. حیاط اول )بست( به علت تبعیت از راستای رودخانۀ قم ]اناربار[ نسبت به راستای 
سایر حیاط ها زاویه دارد. راستای همۀ این حیاط ها تقریباً در جهت قبله است. مجموعۀ حرم به وسیلۀ رودخانه و میدان 

بزرگ )قبرستان بابالن( از مجموعۀ شهر جدا بوده است.

)Hinz 1938, 115( چپ: ورودی صحن عتیق از فیضیه ،)Pesce 1855( تصویر 7: راست: ایوان ورودی صحن عتیق از صحن فیضیه
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جدول 5: توصیف چهار حیاط حرم حضرت معصومه)س( در سفرنامه های ژان تاورنیه، ژان شاردن و جملی كارری 
)تاورنیه 1336؛ شاردن 1374؛ كارری 1348(

جملی كارری ]1073[ژان شاردن ]1052[ژان تاورنیه ]1011[حیاط ها

حیاط اول

)بست(

طوالنی  و  مربع شكل  حیاط  یك  داخل  اول 
نامید.  باغ  را  آن  می توان  كه  می شوند 
به سبب اینكه در دو طرف خیابان وسط آنكه 
گلكاری  مربع  باغچه های  است،  سنگ فرش 
ریاحین  و  اقسام گل  و  انواع  درست كرده اند، 
در آنجا به عمل آورده، توسط نرده ای از چوب 
كشیده  باغچه  طرف  از  خیابان  طول  در  كه 
به  را  آنجا  كه  دارند  مواظبت  خیلی  شده 
در طرف چپ  نمایند.  نگهداری  خوشی  حال 
اتاق هایی كوچك دیده می شود كه اشخاصی 
كه باید هر روز از موقوفات محض خیرات غذا 
بضاعت،  عدم  برای  كه  اشخاصی  بخورند و 

از دست طلبكارها در آن ها بست می نشینند.

است. حیاط  دارای چهار حیاط  این مسجد ]حرم[ 
اول به شكل مربع و همانند باغی ُپر گل و درخت 
از  نرده  با  شده  آنكه سنگ فرش  خیابان  می باشد. 
از گل و درخت و سبزه  پوشیده شده  باغچه هایی 
دو طرف جدا شده است. در دو طرف خیابان و در 
طول حیاط دو صفۀ وسیع و آجرفرش به بلندی سه 
پا وجود دارد كه روی هركدام بیست اتاق ساخته 
شده. هركدام طاقی به وسعت نه پای مربع دارد و 
هریك دارای بخاری و یك ایوان می باشد. در دو 
طرف چپ در ورودی پایاب گودی ]آب انبار[ وجود 
دارد. جوی آب صاف و روشنی كه از حوضی واقع 
در مدخل محوطه جریان می یابد به حوض دیگری 

كه در آخر حیاط است وارد می شود.

سپس به حیاط وسیعی وارد می شویم كه چون 
باغی بزرگ با درختان كاج پوشیده شده و از دو 
طرف با دیوارهای كوتاهی محصور گردیده و 
در قسمت جلوی آن گل سرخ و دیگر گل ها به 
حد زیاد كاشته و بر دست راست اتاق كوچكی 
و  غربا  است.  شده  بنا  مساكین  اطعام  جهت 
مساكینی كه بدانجا می آیند با تكه ای گوشت 
و مقداری نان و پلوی رایگان اطعام می گردند.

حیاط دوم

)دارالشفا(

از حیاط اول داخل حیاط بزرگ تری می شوند 
كه صحن آن سنگ فرش است.

حیاط  هم سنگ  زیبایی  و  صفا  نظر  از  دوم  حیاط 
اول نیست.

این حیاط درختان گوناگون و حجره هایی برای 
خدام و نگهبانان مساجد دارد.

حیاط سوم

)مدرسه(

بلند  حیاط  داخل  پله  چند  توسط  آنجا  از  و 
آن  اطراف  در  كه  می شوند  مربعی  مهتابی دار 
است. حوض  واقع  مسجد  طلبه های  حجرۀ 
زیبایی در وسط آن واقع است كه از آب جاری 
كوچك  نهرهایی  توسط  آن  آب  است.  لبریز 
می رود كه جاهای دیگر را مشروب می نماید.

اطراف حیاط را بناهای دوطبقه ای احاطه كرده كه 
همانند  آبی  جوی  هستند.  مهتابی  و  ایوان  دارای 
جوی حیاط اول از میان آن جاری است. در وسط 
و چهار درخت  دیده می شود  بزرگی  حیاط حوض 
این  است.  آن  گوشۀ  چهار  در  سایه افكن  بزرگ 
حیاط  به  مرمر  سنگ  پلۀ  دوازده  به وسیلۀ  حیاط 

چهارم مربوط می شود.

دیگر  زیبای  مربع  حیاط  به  دری  نیز  اینجا  از 
در  فواره ای  و  پرآب  حوض  كه  می شود  باز 
حال فوران دارد. در تمام اطراف آن حجره ها 
دینی  علوم  برای مالها و طالب  اتاق هایی  و 

بنا شده است.

حیاط چهارم

)صحن(

در اطراف این حیاط هم حجراتی ساخته شده 
و نمای مسجد یك ضلع آن را اشغال كرده كه 

سبب جلوه و قشنگی آن شده است.

مهتابی  و  ایوان  كه  شده  بنا  بسیاری  حجره های 
در  معصومه)س(  حضرت  ضریح  عمارت   دارند. 
مقابل و شامل سه بنای باشكوه و مجلل است كه 
در كنار هم، و در یك ردیف قرار گرفته اند. مدخل 
نهایِت  در  دارد  عمق  پا  هجده  كه  میانی  بارگاه 
شكوه و جالل است و سردر آن از سنگ های مرمر 

سپید و شفاف ساخته شده.

مسجد  همچنین  و  طالب  برای  حجره هایی 
سه  دارد.  قشنگی  نمای  كه  شده  بنا  كوچكی 
در، زیر سردر بزرگ آن به چشم می خورد. در 
وسطی بزرگ است و به مسجد باز می شود و 

در دست راستی به مقابر باز می شود.

 )Chardin 1686, 324( ]1052[ در گراور سفرنامۀ شاردن از سواد شهر قم )تصویر 8: حیاط های حرم حضرت معصومه)س

معماری حرم حضرت معصومه)س( در دورۀ  صفوی معرف نمونۀ واال و كم نظیر از سلسله مراتب تشرف به اماكن 
مقدس و مذهبی در معماری ایران است. وجود چهار حیاط پی درپی با فرم و عملكردهای متنوع ، تشرف به مقبرۀ 
حضرت معصومه)س( را طوالنی تر می كرده است و زائر با عبور از آن ها آماده حضور در فضای معنوی گنبدخانه می شده 
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است. سلسله مراتب تشرف دورۀ  صفوی پس از یورش افغان ها با دخل و تصرفات دورۀ قاجار به تدریج از بین می رود. 
در زمان فتحعلی شاه قاجار برای بازسازی مجموعۀ حرم، حیاط دوم و سوم ادغام می شود: »خاقان مغفور ]فتحعلی شاه[ 
رضوان اهلل  علیه آن بنای قدیم را كه قلیل الفضا بود برهم زده، مدرسۀ وسیع بنیان فرموده اند كه طواًل یكصد قدم 
و عرضًا شصت قدم است. همچنین در زوایای اربعۀ صحن ]عتیق[ خاقان مغفور چهار نیم هشتی احداث و یورت ها 
]حجره ها[ را زیاد نموده اند ]1262[« )نایینی 1366، 91(. »به جای صحن دوم و سوم، مدرسۀ فیضیه ساخته شده كه 
تأیید این نوشتۀ عبدالرزاق دنبلی است: دو صحن كهن به یكدیگر پیوسته، مدرسه ای روح افزا مشتمل بر حجرات و 
حیاض پرداخته اند« )فقیهی 1390، 177(. »فتحعلی شاه قاجار كه از سال 1213 تا 1218ق، این سه بنا را در هم 
ریخته و به جای آن ها مدرسه ای بزرگ )مدرسۀ فیضیۀ كنونی( و دارالشفایی برای آستانۀ مقدسه بنیاد نهاده است« 

)مدرسی طباطبایی 1350، 1250(.
گراورهایی كه معمار فرانسوی، پاسكال كوست از مجموعۀ حرم حضرت معصومه)س( در سال 1219ش و پس از 
مرگ فتحعلی شاه تهیه كرده )تصویر 10( به خوبی تغییراتی را كه نسبت به تصویر شاردن )تصویر 9( ایجاد شده نشان 
می دهد. در این تصویر، چهار حیاط دورۀ  صفوی به سه حیاط مبدل شده و مدرسۀ فیضیه بزرگ تر شده و به صورت چهار 
ایوانی درآمده است. دو ورودی از جناحین به فیضیه اضافه شده است كه نیاز به عبور از صحن دارالشفا را كه اكنون 
جایگزین بست شده است، كمرنگ می كند. ورودی شرقی مدرسۀ فیضیه به عنوان سردر اصلی مجموعه حرم معرفی 
شده است. یك حیاط پشت قبله، نیز در نقشه مشاهده می شود كه صحن زنانه نامیده می شود: »صحن و ایوان شمالی 
محل عبور و زیارت مردان است و ایوان طرف قبله صحن زنانه است كه زن ها از آن طرف به زیارت می روند ]1256[« 
)ارباب 1353، 36(. پالن صحن عتیق از چهار به نیم هشت مبدل شده است. با باز بودن ایوان ورودی صحن عتیق 
از صحن فیضیه )تصویر 7( مدرسۀ فیضیه ضمن وجود كاركرد آموزشی به عنوان صحن حرم حضرت معصومه)س( تا 

پایان دورۀ قاجار باقی می ماند. 
پاسكال كوست كه به واسطۀ معمار بودنش ترسیم های معتبری از حرم ارائه داده است، توصیف هایش نیز دقت 
مناسبی دارند: »حرم ]حضرت[ فاطمه)س(، یك بنای بسیار وسیع است كه مركب از چهار صحن پشت سرهم است. 

 )Chardin 1686, 325( در سفرنامۀ شاردن )تصویر 9: بنا و حیاط های حرم حضرت معصومه)س 
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اولین صحن به وسیلۀ دیوارهای محكم احاطه شده است. همچنین دارای رواقی است كه ورودی صحن های دیگر 
است. دومین صحن، محوطۀ همان مسجد ]مقبره[ است. بین دو صحن ]اول و دوم[ سالنی ساخته شده كه دربردارندۀ 
مقبرۀ حضرت معصومه)س( است. سومین صحن دربردارندۀ مدرسه است؛ جایی  كه روحانیون و علما، قرآن تدریس 
با  می كنند. صحن چهارم جایی برای استراحت زائرین است. تمامی این چهار صحن دارای رواق هایی هستند كه 

.)Coste 1867, 39( »كاشی های متنوع تزیین شده اند

تصویر 10: اسكیس و پالنی كه پاسكال كوست ]1219[ معمار فرانسوی از مقبرۀ حضرت معصومه)س( ترسیم كرده 
به همراه توضیحات وی: 1. سردر، 2. صحن اصلی، 3. مرقد فاطمه ]معصومه)س([، 4. مسجد، 5. صحن مسجد، 6. 
قبر فتحعلی شاه، 7. صحن مدرسه، 8. حجره های استادان، 9. ورودی مدرسه، 10. صحن دارالشفا، 11. حجره های 

 )Coste 1867, 40( طالب، 12. ورودی صحن طالب، 13. حوض و فواره، 14. باغچه، 15. توالت

اولین تغییری كه در دورۀ  ناصرالدین شاه قاجار برای سلسله مراتب تشرف رخ  می دهد، ایجاد سردر برای صحن 
عتیق است. تصویر 11 نمایی مشابه از حرم در عكسی از لوئیجی پِشه )1234( و گراور موجود در سفرنامۀ جین دیوالفوا 
)1262( را نشان می دهد. در زمان میان ثبت دو تصویر، یك سردر  به صحن عتیق اضافه شده كه در نقشۀ پاسكال 
كوست )تصویر 10( وجود ندارد. با ایجاد این ورودی، سلسله مراتب تشرف به بنای دورۀ  فتحعلی شاه دچار تغییر شده، 
ورود به حرم از صحن عتیق صورت گرفته و نقش حیاط فیضیه در سلسله مراتب تشرف كمرنگ  می شود. در این دوره 

برای نخستین بار، دو گلدسته به مجموعۀ  حرم بر روی ایوان صحن عتیق اضافه می شود.
بانی های آن »میرزا  نام  ایجاد می شود كه به  در دورۀ ناصرالدین شاه ]1264[ صحن بزرگی در شرق گنبدخانه 
ابراهیم خان امین السلطان و پسرش میرزا علی اصغرخان امین السلطان ملقب به اتابك اعظم« صحن اتابكی نام می گیرد 
)تصویر 13(. ناصرالدین شاه در توصیف این صحن جدید می گوید: »دیگر بنای این صحن از تعریف گذشته است، همین  
قدر می نویسم، همچه بنایی در ایران كه سهل است، در تمام فرنگستان و چین و هند نشده است. كاشی كاری های 



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 16 ـ پاییز و زمستان 98

97 بسیار خوب، مثل مینا كرده اند، منارهای كاشی بسیار بلند دارد، یك حوض هم وسط صحن ساخته اند كه آب خواهد 
آمد، اینجا معدن مرمر درآمده است كه مرمرهای یك پارچه پنج ذرع طول دارد و ستون های سنگ بلند یك پارچه دارد 
كه از معدن همین جا درآورده اند. مرمرهای خیلی قشنگ دارد، رگه های قرمز و آبی دارد. ایوان آیینه كاری می سازند كه 

هنوز ناتمام است، مثل بهشت، خیلی باصفا« )ناصرالدین شاه قاجار 1381، 114(.
از نمونه های برجسته و نفیس  اتابكی كه توسط استاد حسن معمار قمی، طراحی و ساخته می شود كه  صحن 
معماری و تزیینات دورۀ قاجار است كه نهایت تالش در زیبایی آن شده است. »نقشۀ بنای صحن از استاد حسن معمار 
قمی است كه در فن معماری در عصر خود بی نظیر بوده طاق مسجد سپهساالر جدید را در طهران و تیمچۀ بزرگ را 
در بازار قم بنا نموده است« )فیض 1322، 80( این صحن تأثیرات ادراكی و احساسی ملموس بر مخاطب خود داشته 
كه در متون سفرنامه ها قابل مشاهد است: »این صحن از باال تا پایین مینایی و زیبا و باشكوه است و همان گونه كه 
دیوارهای باغ های ایران، خانه ها را احاطه كرده است، این صحن هم، مناره ها و ستون های دوك مانند سبز و طالیی 
را دربر گرفته است كه مانند نی ها و خیزران های صاف و مستقیمی در اطراف حرم و گنبدهای درخشان از زمین باال 

تصویر 11: راست: عكس حرم حضرت معصومه)س( از سمت قبرستان بابالن )پِشه 1234( چپ: گراوری 
.)Dieulafoy 1887, 35( ]1262[ كه ایجاد سردر اصلی حرم برای ورود به صحن اتابكی را نشان می دهد

تصویر 12: راست: ایوان طال در صحن عتیق )پِشه 1234( چپ: ایوان صحن عتیق 
و ضریح )جلیل الدوله قاجار 1279، 84( 
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آمده اند. پایه های ساختمان از مرمر سفید است و چندین ردیف ظرف هایی ]گلدان[ را نمایش می دهد و به نظر می رسد 
كه همۀ گل هایی كه در زیر میناكاری دیوارها نقاشی شده از آن ها بیرون آمده است. شاخه های درخت گل سرخ و 
زنبق از دیوار باال رفته است. گمان نمی كنم در سراسر گیتی بنایی وجود داشته باشد كه مانند این آستانه با چنین زینت 

و تجملی آراسته شده و در آن چنین رنگ های درخشانی به كار رفته باشد« )لوتی 1372، 258(. 
صحن اتابكی با ایوانی بزرگ، معروف به ایوان آیینه، به گنبدخانه حرم حضرت معصومه)س( متصل شده و از 
سردری كه بدان اشاره شده )تصویر 11( با صحن عتیق مرتبط می شود. قرینۀ این درگاه در سمت دیگر ایوان آیینه، 
صحن اتابكی را به صحن زنانه مرتبط می نماید )تصویر 14(. استفاده از سردر قدیمی به عنوان نمای بخشی از صحن 
جدید از ابتكارات قابل تحسین استاد حسن است. با ایجاد این صحن مجموعه حرم حضرت معصومه)س( به شكل 
امروزین آن شبیه تر می شود. در این دوره، همچنان حیاط مدرسۀ فیضیه به صورت صحنی برای حرم عمل می كرده 
است. در دورۀ پهلوی با بسته شدن در موجود میان صحن فیضیه و عتیق )تصویر 7( صحن اتابكی به مهم ترین صحن 
و ورودی حرم تبدیل می شود )تصویر 13(. از این دوره تاكنون صحن اتابكی با ایجاد مفصل میان مجموعه شهر و 

حرم نقش مهمی در ایجاد سلسله مراتب تشرف ایجاد كرده است.

تصویر 13: راست: صحن اتابكی در حال ساخت كه از سردر صحن عتیق به عنوان بخشی از جدارۀ صحن اتابكی 
 )Hinz 1938, 115( چپ: سردر صحن زنانه در سمت پشت به قبله  .)استفاده شده است )عبداهلل قاجار 1265، 4

 )Saadat 1977( تصویر 14: مقطع صحن اتابكی: ایجاد سردر قرینه برای دسترسی به صحن زنانه
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تصویر 15: پالن مجموعه حرم حضرت معصومه)س( را در اواخر قاجار ـ اوایل پهلوی )برقعی 1317، 65(

سلسله مراتب تشرف در فضاهای داخلی حرم نیز با تأكید بر فضاهای ورودی و واسط، همچنین ایجاد تزیینات فاخر 
مشاهده می شود. برخی اروپاییان مانند تاورنیه، شاردن و كارری كه در دورۀ  صفوی توانسته اند خود را به بارگاه برسانند 
توصیفات دقیقی فضاهای داخلی حرم آورده اند. اروپاییان در دورۀ قاجار كمتر اجازه ورود به بنای مقبره را داشته  و 
توصیفات كمتری از این فضاها در این دوره وجود دارد. در سفرنامۀ شاردن ]1052[ دو گراور مربوط به فضاهای جنبی 
مقبرۀ حضرت معصومه)س( )مقبرۀ شاه صفی و شاه عباس دوم( آورده شده است. شاردن سعی كرده عالوه بر توصیفات 

دقیق خود، زیبایی و تزیینات این فضاها را در این تصاویر نشان دهد )تصویر 16(.
   

تصویر 16: نخستین تصاویر از فضاهای داخلی حرم در سفرنامۀ شاردن. راست: مقبرۀ شاه صفی، چپ: مقبره شاه عباس دوم 
 )Chardin 1686, 332(



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 16 ـ پاییز و زمستان 98

100

»باالی سردر نیم گنبدی است كه سطح رویۀ بیرونی آن از كاشی های آبی بسیار زیبایی پوشیده شده و سطح 
داخلی اش با الجورد و آب طال آذین یافته است. اطراف در عمارت كه دوازده پا بلندی، و شش پا پهنا دارد از سنگ 
شفاف و روشنی ساخته شده، و سطح در با صفحه ی نقرۀ خام كه روی آن با طال و مینا و قلمكاری مزین گشته، 
پوشیده شده است. بارگاه حضرت معصومه)س( بنایی هشت ضلعی است كه باالی آن گنبدی بزرگ و زیبا و باشكوه 
برافراشته شده است. سطح داخلی بارگاه از پایین به باال به  قدر شش پا با صفحه های بزرگ از سنگ سماق براق و 
مّواجی كه روی آن ها با طال و رنگ های زیبا شكل گل كشیده شده پوشیده شده است. در میان این بارگاه قبر متبرك 
و مطهر حضرت فاطمه دختر حضرت امام موسی كاظم)ع( است. طول مزار حضرت معصومه)س( هشت، عرضش پنج، 
و بلندی اش شش پاست. رو و دورش با كاشی های بسیار عالی و زیبا پوشیده شده و روپوشی زربفت بر آن گسترده 
شده است. نیم گام دور از مزار نرده ای سیمین و توپر به بلندی شش پا در اطراف آن تعبیه شده، و در هریك از چهار 
گوشه اش گویی بزرگ از زر نصب گردیده است. نرده را دور مزار از آن نصب كرده اند كه زائران نتوانند به مزار مقدس 
دست بزنند یا ببوسند. شامگاهان در سراسر عمارت مرقد، داالن ها، ایوان ها و جاهای دیگر ساختمان شمع می افروزند 
كه تا بامداد روشن است. در بارگاه حضرت معصومه نیز شبانگاهان شمع بسیار روشن می كنند« )شاردن 1374، 524(. 
فضای مقبرۀ حضرت معصومه)س( و مقابر پادشاهان صفوی و قاجار و تزیینات آن تأثیر زیادی بر سایر سیاحان 
گذاشته و عموماً از كاشی كاری ، طالكاری ، نقره كاری، قندیل ها، فرش ها، پرده ها، پارچه ها و سایر عناصر تزیینی بارگاه 
ابراز شگفتی كرده اند: »این مقبره از جالل و شكوه چیزی كم ندارد. كاشی كاری های مناره ها و سردر آن بسیار زیباست. 
طالكاری ها و نقره كاری های زیبای ضریح مقدس واقعاً چشم را خیره می سازد. تعداد چهارصد چراغ مرّصع در اعیاد 
بزرگ اتاق های تاریك و مقبره را روشن می كند. خدمتكارانم پیوسته از شكوه و جالل گنبد و مقبرۀ فاطمه در قم و 
همین  طور از مقبره فتحعلی شاه و چند تن از فرزندانش كه در اینجا دفن شده اند سخن گفتند« )بروگش 1374، 195(.

3. یافته ها
تصویر 17 روند تغییرات حرم حضرت معصومه)س( از دروۀ صفوی تا پایان دورۀ قاجار را نشان می دهد. وجود چهار 
حیاط تودرتو روبه قبله در دورۀ  صفوی در پیروی از سبك رایج ساخت بناهای آرامگاهی در این دوران ساخته شده است. 
ترتیب قرارگیری حیاط ها و كاربری های آن ها همچنین اجبار به عبور از تك تك آن ها برای رسیدن به مقبره در مسیر 
قبله، با هدف رعایت كامل و دقیق سلسله مراتب تشرف بوده است )تصویر 17. 1(. این سلسله مراتب در دورۀ قاجار به 
تدریج از بین می رود. در دورۀ  فتحعلی شاه قاجار با تركیب حیاط های میانی و ایجاد صحن جدید فیضیه و اضافه كردن 
سردر و ورودی ها به این صحن، دو حیاط مجموعۀ صفوی )بست و دارالشفا( از سلسله مراتب تشرف حذف می شوند. در 
این دوره، مساحت صحن عتیق با ایجاد اتاق هایی در پیرامون آن كوچك تر می شود و صحن زنانه در سمت پشت به 
قبله به مجموعۀ حرم اضافه می شود )تصویر 17. 2(. در اواسط دورۀ ناصرالدین شاه با ایجاد ورودی به صحن عتیق، 

تنها این صحن در سلسله مراتب تشرف باقی می ماند )تصویر 17. 3(. 
در اواخر دروۀ ناصرالدین شاه با ایجاد صحن نو )اتابكی( یك صحن جدید به حرم الحاق می شود و دسترسی اصلی 
به مقبرۀ حضرت معصومه)س( از ایوان این صحن حاصل می شود. صحن عتیق و صحن زنانه با دسترسی  از صحن 
اتابكی، به عنوان مسیرهای فرعی رسیدن به مقبره مطرح هستند )تصویر 17. 4(. در این دوره، صحن فیضیه به عنوان 
صحن  فرعی حرم همچنان استفاده می شود كه در دورۀ  پهلوی با بسته شدن درب میان دو صحن، از مجموعۀ حرم 
كاماًل جدا می شود. می توان گفت كه لزوم ایجاد صحن اتابكی به عنوان بزرگ ترین صحن، برای ایجاد مرتبه ای جدید 
در سلسله مراتب تشرف به حرم بوده است؛ زیرا در آداب تشرف دسترسی یك مرتبه به مقبره پسندیده نبوده است. 
هرچند ساخت این صحن تالشی است در راستای ایجاد سلسله مراتب تشرف، مجموعۀ حرم، مطابق بررسی هایی كه 

روی ادراك جهانگردان شده، هیچ گاه به كیفیتی كه از نظر سلسله مراتب در دورۀ  صفوی داشته است بازنمی گردد.
مجموعه  توصیفاتی كه از مقبره حرم حضرت معصومه)س( شده است، نشان می دهد كه معماری بنا و تزیینات 
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آن كه با هدف بزرگداشت مقام ایشان و تأثیرگذاری بر ادراك مخاطب بنا شده است، در دستیابی به هدف خود كاماًل 
موفق بوده اند؛ به طوری كه در عین نشان دادن عظمت، جالل و شكوه، مقبره به القای حاالت معنوی در زائرین 
می پردازد و باعث غلیان احساسات آن ها می گردد. در جدول 6 كلیدواژگانی كه مبّین توصیفات جهانگردانی كه از حرم 
بازدید كرده اند و اشاراتی كه به تأثیراتی كه بر ادراك آن ها گذاشته است، دارد. این توصیفات به تفكیك فضاهای 
مختلف حرم آورده شده است. مجموع این توصیفات نشان می دهد توالی این فضاها با هدف تأثیرگذاری بر مخاطب 
طراحی شده كه البته در رسیدن به این هدف بسیار موفق بوده است. حركت در صحن هایی كه از نظر كیفیت های 
فضا و فعالیت متنوع هستند به همراه تأكیدات بصری و كالبدی در مفصل های این صحن ها كه نمود آن ها در سردرها، 
به خصوص سردر رفیع صحن فیضیه به همراه باال رفتن از 14 پلۀ مرمرین است به تدریج زائر را آمادۀ حضور در فضای 
مقدس مقبره می كرده است. استفاده از كلماتی نظیر خیره كننده، شگفت انگیز، بهت آور، حیرت انگیز و حیران كننده برای 
توصیف مجموعۀ حرم حضرت معصومه)س( نشان از حداكثر تأثیرات ادراكی است كه یك بنای معماری می تواند روی 
مخاطب خود داشته باشد. توصیفاتی نظیر حیرت آور، مجلل، باشكوه، حزن انگیز، دلفریب و تأللو غریب درمورد فضای 

گنبدخانه حضرت معصومه)س( نیز نشان از ادراك فضایی قدسی و معنوی توسط مخاطب است.

جدول 6: توصیفات و تأثیرات ادراكی سیاحان از سلسله مراتب تشرف به حرم حضرت معصومه)س(

تأثیرات ادراكیتوصیفات و ویژگی هایی ذكر شده توسط سیاحانمراحل تشرف

مجموعۀ حرم
باشكوه، مجلل، عظیم، بسیار حیرت انگیز، احترام بسزا، بسیار زیبا، عالی، زوار دین دار و مخلص، احساس آزادی پس 
از انجام اعمال، مقبرۀ بزرگ، جلوۀ خاص، منظرۀ زیبا، محترم، جاه و جالل، وسیع، شگفت انگیز، خیره كننده، شكل 

بدیع، نو، درخشان، غیرمترقب، شرقی، بهت آور، حیران كننده، تجمل، گنجینه ای از كم نظیرترین و گران بهاترین 
صنایع دستی

بسیار خیره كننده و 
حیرت انگیز

بست

)حیاط اول(
زیبا، مربع شكل، باغ، سنگ فرش بودن خیابان وسط، باغچه، گل های متعدد قشنگ، ریاحین، پوشیده از درختان كاج، 

اتاق بسیار، آب انبار، جوی آب صاف، حوض، اطعام مساكین، بست نشینی، تحصن
امنیت،

شاداب و باصفا

دارالشفا
سادگیبزرگ تر از حیاط اول، وسیع، سنگ فرش، درختان گوناگون، صفا و زیبایی حیاط اول را ندارد، حجره هایی برای خدام)حیاط دوم(

تصویر 17: تغییرات در مسیر و سلسله مراتب تشرف به حرم حضرت معصومه)س( در دورۀ  صفوی و قاجار
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فیضیه
)حیاط سوم(

مربع، دوطبقه، حجره طلبه ها، ایوان و مهتابی، جوی، نهرهای كوچك، حوض بزرگ، پرآب، فواره، چهار درخت 
بزرگ پرسایه ، چهارده پله سنگ مرمر درخشان، حجره برای مالها و طالب، روح افزا سردر مرتفع، وجود آداب 

خاص زیارت هنگام ورود به صحن عتیق

سرسبز،
سردر باشكوه،
آداب زیارت

عتیق یا كهنه
)حیاط چهارم(

حوض زیبای لبریز از آب، حجرات با ایوان و مهتابی، جلوه و قشنگی، سردر مرتفع، بلندی و زیبایی بیشتر ضلع 
قبله، صدای فریاد و گریه و ناله و استغاثه

شكوه و جالل
معنویت

رونق، درخشان، حیاط وسیع، كاشی كاری با طرح های اسلیمی، مینایی، زیبا، باشكوه، مناره ها و ستون های دوك صحن اتابكی
وسعت و زیباییمانند، شگفت انگیز، ایوان ستون دار، سنگ های مرمر، حوض

كاشی های الوان، بسیار ظریف، منعكس كنندۀ نور خورشید، طالیی، بزرگ، زیبا، باشكوه، پوشش طالیی سر به فلك گنبد
عظمت و شكوهافراشته، تأللوئی خیره كننده، بلند، جاذبۀ خاص، كم نظیر، همانند خورشید، راهنمای خوبی برای مسافران

بلند، كاشی كاری ظریف، باالی مناره از جنس طال، چراغ های نورانی در شب، بسیار زیبا، مناره های متعدد پشت مناره
ابهت و بلندیباروی شهر، آبی رنگ، با ابهت و جلوه خاص، مجلل، راهنمای خوبی برای مسافران در شب

آرامش و سكینهمرتفع، تابناك، كاشی كاری های زیبا و نفیس، سنگ های مرمر سپید و شفاف، طاق طال، مسكن عّباد و موطن زّهادایوان ها

نفیسدر بزرگ، نقوش زرین و الجوردی، نقره كوب، ظریفدرگاه

گنبدخانه
هشت ضلعی، بزرگ، زیبا، روشن، كاشی های الوان بسیار اعال، روشنایی چراغ های بسیار از نقره و طال، نهایت شكوه 

و جالل، طاق طال، برافراشته، قندیل های بزرگ و درخشان، چراغ های مرصع، فرش های پشمین خوش بافت، 
پرده های نفیس، شكل متناسب، حیرت آور، مجلل، باشكوه، حزن انگیز، دلفریب، جلوه و تأللؤ غریب، نهایت تالش 

برای زیبایی

نهایت زیبایی و دلفریبی،
فضای قدسِی نفیس

نرده ای سیمین و توپر به ارتفاع شش پا، نردۀ بزرگ، طالكاری و نقره كاری زیبا، گوهای نقره ای، چشم را خیره ضریح
خشوع و محبتمی سازد، نقرۀ خالص یكپارچه، بوسیدن ضریح، نزدیكی به بهشت

نتیجه 
یافته های این مقاله نشان می دهد كه در مجموعهۀ حرم حضرت معصومه)س( سلسله ای از فضاهای ورودی متعدد، 
متوالی و متباین وجود داشته است كه با تأثیر بر ادراك عابران، حضور در حرم را به تجربه ای متمایز مبّدل می كرده 
است. حرم در دورۀ  صفوی، با چهار حیاط تودرتو كه در وحدت فرمی با هم هستند با فعالیت های متنوع و مرتبط، و 
سردرهای مرتفع یكی از شاهكارهای معماری بناهای آرامگاهی و مذهبی ایران از نظر رعایت سلسله مراتب تشرف 
بوده است. حیاط اول محل بست نشستن مغضوبین حكومت، مقروضان، گناهكاران و فقیران و حیاط دوم محل شفای 
بیماران است. حیاط سوم محل تحصیل علم و دین است و پس از طی تعداد زیادی پله و گذر از ایوانی رفیع و پرتزیین، 
حیاط چهارم قرار دارد كه محل تأمل و آمادگی برای زیارت است. در انتهای آن نقطه اوج بنای حرم، ایوان، گنبدخانه 
و ضریح وجود دارد. فرم و فعالیت های این چهار حیاط به گونه ای در توالی هم قرار گرفته اند كه گویی می خواهند انسان 
خاكی را به افالك رهنمون سازند. این چهار حیاط با القای شدید حس محرمیت با توجه به زن بودن مدفون آن، حالتی 
رازگونه و مقدس یافته اند. هرچند با دخل و تصرفات دورۀ قاجار كیفیت های موجود در این سلسله  حیاط ها به تدریج 
از بین می رود ولی در اواخر این دوره با ساخت صحن اتابكی، مفصلی میان مجموعۀ شهر و حرم ایجاد می شود. 
بررسی های این پژوهش نشان می دهد سلسله مراتب تشرف به حرم جریانی از حس حضور در مسیر و نه صرفاً یك 
نقطه است كه با ورود به اولین صحن آغاز و تا تماس با ضریح ادامه داشته است. كالبد اماكن مقدس ایران برای 
تقویت جریان این حضور و اثرگذاری بر ادراك و رفتار عابران دارای نقاط عطف فراوانی بوده اند كه كیفیت و میزان آن 

در حرم حضرت معصومه)س( قابل توجه است.
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Entrance to sacred places where pilgrims enter enthusiastically for pilgrimage and 
request for divine bestowal expose one of the characteristics of pilgrimage called the 
hierarchy of entry. There have been numerous studies on the necessity and quality of 
sequential spaces for entry to sacred sites in Iran, but little research has been done on 
the cognitive impact of this hierarchy on the visitor (pilgrim or tourist). The findings 
of this study show that the shrine of Hazrat-e Ma‘soumeh (pbuh) always had a spatial 
hierarchy during the Safavid and Qajar periods, although it was constantly modified, 
and still different from how it is currently. This paper seeks to study the cognitive 
impact of the hierarchy of entry on the visitors of Hazrat-e Ma‘sumeh holy shrine. 
In order to reconstruct a proper picture of entry into the shrine in the Safavid and Qajar 
periods, a descriptive research method was used to analyze library sources, most im-
portantly, pictorial sources (maps, engravings, and photographs) and written sources 
containing the history of the city of Qom—especially the travelogues written by pil-
grims, merchants, and travelers who traveled to or passed through Qom. Since this study 
seeks to understand the cognitive impacts of the hierarchy of entry to sacred places, 
travelogues are the most important sources of research as they express the perception 
of writers upon their entrance to the shrine. Examination of visual sources and texts of 
travelogues reveals a clear picture of the hierarchy of entry to the shrine, as well as its 
development from the Safavid period to the end of the Qajar period. This paper, for the 
first time, introduces the hierarchy of entry to the holy shrine of Hazrat-e Ma‘soumeh 
(pbuh) with details of sequential spaces and their cognitive impact on visitors. 

Keywords: hierarchy of entry, perception, holy places, Hazrat-e Ma‘soumeh Shrine, 
Qom
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