
چکیده

حرم مطهر رضوی مجموعه ای زیارتی، عبادی، آموزشی و اداری است که در آن 

موزه ها،  مدارس،  امام رضا)ع(،  رشیف  مضجع  مساجد،  شامل  متعددی  بناهای 

حرم  حریم  دارد.  وجود  اداری  ساختامن های  و  مهامن خانه ها  بزرگ،  صحن های 

مطهر چندین بار دچار تغییر گردید و بخشی از بازار و محله های مسکونی و 

برخی مدارس و کاروانرساهای اطراف آن تخریب شد تا ابنیۀ منسجم کنونی حرم 

شکل گرفت. در گذشته زندگی و کسب مردم مشهد در میان ابنیۀ حرم همچون 

زیارت و عبادت شان در جریان بود. شناخت این مسئله نیازمند مراجعه به منابعی 

است که بتواند آن بخش از تاریخ حرم را که از یادها رفته است، نشان دهد. در این 

پژوهش یکی از نقشه های کهن حرم مطهر رضوی که به سفارش عبدالرزاق بغایری 

طراحی شده، بررسی و در آن شاکلۀ مجموعه بناهای حرم در اواخر دورۀ قاجار 

توصیف گردیده تا از این طریق پژوهشگران بتوانند بافت حرم مطهر رضوی را از 

لحاظ تاریخی، جغرافیایی، اقتصادی، مردم نگاری و سنت های فرهنگی و اجتامعی 

مورد پژوهش قرار دهند. 

کلیدواژه: نقشه، سند 62258، آستان قدس رضوی، عبدالرزاق بغایری، بازار، 

معامری، مشهد

تحلیلی بر یکی از کهن  ترین 
نقشه های ابنیۀ حرم مطهر رضوی

 وحید توسلی* 

* کارشناس ارشد ایرانشناسی، مدیر اسناد و کتابخانۀ پژوهشکدۀ نوین شهر معنوی ثامن، 

Tavassoli@s3c.ir



مقدمه
ایـران  کهـن  شـهرهای  از  یکـی  مشـهد  مقـدس  شـهر 

اسـت کـه پیرامـون مضجـع نورانـی حـرت ثامن االمئـه، 

رشـد  و  رونـق  و  گرفتـه  شـکل  علی بن موسـی الرّضا)ع( 

آن در طـول تاریـخ به واسـطۀ حضـور پرفیـض ایـن حـرم 

نورانـی بـوده اسـت. شـناخت هویـت ایـن شـهر به عنـوان 

و چنـد  پیچیـده  کـه طرازهـای  یـک محیـط جغرافیایـی 

الیـۀ اقتصـادی، اجتامعـی، فرهنگـی، زیارتـی، سیاسـی و 

هـری دارد، به واسـطۀ شـناخت حـرم مطهر رضـوی حاصل 

می شـود کـه منشـاء مشـرکات و روح جمعـی حاکـم بـر 

مردم این شـهر بوده و در بسـرهای تاریخی مختلف قابل 

واکاوی و بررسـی اسـت. عالوه بر این، یکی از عوامل مهم 

در گسـرش شـهر مشـهد، حضور مهاجران و زائرانی اسـت 

کـه بـه این شـهر وارد شـده اند. ایـن حضور در ابتـدای قرن 

جاری سـبب شـد بخشـی از ابنیۀ کهن پیرامون حرم مطهر 

جهـت سـاخت معابر) فلکـه حرتی( و صحن هـای جدید 

تخریـب شـود. همچنیـن موجـب ایجـاد تغییراتی گسـرده 

در بافت قدیم شـهر و مجاور حرم شـد که بر اسـاس سـنن 

گذشـته و اعتقـادات مذهبـی دور حـرم گـرد آمـده بودنـد.

هویـت  ایـن  شـناخت  جهـت  حـارض،  پژوهـش  در 

فراموش)تخریب( شـده،  به بررسـی یکی از اسناد کتابخانۀ 

مرکـزی آسـتان قـدس رضـوی پرداختـه شـده اسـت. در این 

سـند می تـوان بافـت بناهـای حرم مطهـر را  قبـل از اجرای 

مشـاهده  حرتـی  فلکـۀ  سـاخت  و  توسـعه  طرح هـای 

کـرد. ایـن سـند بـه شـامرۀ 62258 در مرکز اسـناد کتابخانۀ 

مرکـزی ثبت شـده و شـامل نقشـه ای از حـرم مطهر رضوی 

اسـت.1 ایـن نقشـه توسـط میـرزا علی اصغرخـان مهنـدس 

بغایـری2 ترسـیم شـده اسـت.  بـه سـفارش عبدالـرزاق  و 

طراحـی ایـن نقشـه بـه سـال 1302ش در مشـهد مقـدس 

آغاز و ترسـیم آن در سـال 1304ش در شـهر تهران به پایان 

رسـیده اسـت. شناسـنامۀ این نقشـه رشحی اسـت در باب 

تاریـخ و نحوۀ ترسـیم نقشـه که محاسـباتی در بـاب درجۀ 

خـط قبلـه از قبـۀ حرم مطهـر رضوی نیـز دارد و بغایری آن 

را در بـاب بیشـر شـهرهای ایـران انجـام داده اسـت. مـن 

شناسـنامۀ نقشـه عبارت اسـت از:

بسمه تعالی

اعزامیـۀ  هیئـت  کـه  1342هجـری  سـنۀ  محـرم  در 

رسحـد شـامل رشقـی، بیـن دولـت علّیـه ایـران و دولـت 

شـوروی)روس( وارد مشـهد مقـدس شـدند... هیئـت فنـی 

در تحـت ریاسـت اینجانـب عبدالرزاق مهنـدس بغایری به 

رشح ذیـل رشوع بـه عملیـات فنـی منـود: اوالً از چهاردهـم 

شـهر محـرم در اطـراف مشـهد مقـدس، خـود اینجانـب به 

عملیـات مثلّثاتـی کـه اسـاس نقشـه برداری بر آن می باشـد 

پرداختـه، بتدریـج 25 فرسـنگ در شـامل و 15 فرسـنگ در 

جنـوب و 15 فرسـنگ در رشق و 16 فرسـنگ در مغـرب 

تهیـه  می شـود،  مربـع  فرسـنگ  معـادل 700  تقریبـاً  کـه 

نقـاط مثلثاتـی منـود؛ ثانیاً پـس از تهیه نقـاط مثلثاتی آقای 

محسـن خان انصـاری کـه یکـی از معاونیـن اینجانـب بـود، 

محیـط شـهر مشـهد مقدس و اعـادۀ فرسـنگ از اطراف آن 

نقشـه برداری منـود. ثالثاً نقشـه برداری داخل حـرم مطهر و 

اطـراف را از ابتـدای بسـت بـاال خیابان تا آخر بسـت پایین 

خیابـان بانضـامم دو صحـن کهنه و نو و مسـجد گوهرشـاد 

بـه آقـای میـرزا علی اصغرخـان مهنـدس کـه او نیـز سـمت 

معاونـت داشـت واگـذار منـودم. پـس از امتـام ایـن نقشـه 

چـون موجبـات ترسـیم آن در مشـهد مقدس موجـود نبود 

لهـذا امتـام آن بـه عهـدۀ تعویـق افتـاد تـا آنکـه بـه تهـران 

مراجعـت کردیـم و در ذیقعـده 1343 در تهـران ترسـیم 

آن امتـام پذیرفـت و اکنـون یـک نسـخۀ آن تقدیـم آسـتانۀ 

مطهـره می شـود.

امـا مشـهد مقـدس که کرسـی خراسـان و مدفن حرت 

علیه االف التحیه والثنـاء  علی بن موسـی الرّضا  ثامن االمئـه، 

و زیارتـگاه عمـوم شـیعیان اسـت، ارتفاعـش از سـطح بحر 

محیـط نهصد مر اسـت و عـرض گنبد مطهر از خط اسـتوا 

مطابـق رصـدی کـه اینجانـب در لیلـۀ سه شـنبه 16جـدی 

 )36( منـوده ام   1343 سـنۀ  جامدی الثانیـه   15 مطابـق 

درجـه )17( دقیقـه )48( ثانیـه اسـت و طولـش بـه رصـد 

اینجانـب در صورتـی که قلّه کوه توچـال را مطابق معمول 

اینجانـب مبـدأ طـول اختیـار کنیـم و آن خطـی اسـت کـه 

از وسـط شـهر طهـران می گـذرد هشـت درجـه ده دقیقـه 

نـوزده ثانیـۀ رشقـی اسـت. امـا عـرض مشـهد را علـامء فن 

اروپایـی )36( درجـه )17( دقیقـه )13( ثانیـه و طـول آن 

را نسـبت بـه رصدخانـۀ گرنویـچ )59( درجـه )36( دقیقـه 

)15( ثانیه حسـاب کرده اند و چون اسـتخراج انحراف قبله 

اساسـش بـر عـرض و طـول اسـت، لهـذا اگـر )تـا( عـرض و 

طـول اروپایـی قبلـه را اسـتخراج مناییـم )53( درجـه )57( 

دقیقـه )35( ثانیـه می شـود و با رصدی کـه اینجانب منوده 

)53( درجـه )56( دقیقـه )25( ثانیه می باشـد و این تفاوت 

قابل مالحظـه نیسـت، بـه عـالوه رصـد اروپائیـان البـد در 

مکانـی غیـر گنبـد مطهـر بوده اسـت.

متـون نقشـه بـه خـط نسـخ تحریـری اسـت و در باالی 

نقشـه بـه خـط ثلث عنوان نقشـه چنین درج شـده اسـت: 

رضـا  حـرت  ثامن االمئـه  مطهـره  منـوره  بقعـه  »نقشـه 



علیه االف التحیه والثنـاء ارواحنـا و ارواح العاملیـن لـه الفـداء 

می باشـد کـه تقدیـم آسـتان مالیک پاسـبان اقـدس گردید.« 

در حاشـیۀ پاییـن  نقشـه، جهت هـای جغرافیایـی و سـمت 

قبله و مقیاس نقشـه با شـاخص مر و همچنین زرع، برابر 

نقشـه  کاغـذ  اسـت.  شـده  درج  دویسـت وپنجاه ویک  بـا 
مرمت و از اطراف دچار فرسـایش و تخریب شـده اسـت.3

حرم مطهر رضوی

حـرم مطهـر رضـوی شـامل مدفـن و محـدوۀ پیرامـون 

مرقـد امـام رضـا)ع( اسـت. ایـن مـکان در میـان شـیعیان 

دارای احـرام بـوده و از دورۀ صفـوی و زمـان سـاماندهی 

تشـکیالت آسـتان قـدس، کاربـرد واژۀ حـرم در بـاب مرقـد 

مطهـر حـرت رضـا)ع( و اماکـن متربکـۀ پیرامـون آن رایج 

شـد کـه مسـتندات آن در اسـناد شـامرۀ 27522 و 22527 

مرکـز اسـناد کتابخانـه مرکـزی آسـتان قدس قابل مشـاهده 

بـوده، در آن  احـرام شـیعیان  ایـن محیـط مـورد  اسـت. 

پناه جویـان از تعـرض در امـان بودند؛ چنان که آغـاز و رواج 

بست نشـینی- اصطـالح بسـت بـاال و پاییـن خیابـان اشـاره 

بـه ایـن موضـوع دارد- و همیـن مفاهیـم مشـابه در عـر 

صفـوی از جملـه قراینـی اسـت کـه کاربـرد اصطـالح حـرم 

]حرمـت مـکان[ را در آن دوره تأییـد می کنـد )پروشـانی، 

.)396/3  :1375

از زمـان شـهادت امـام)ع( و دفـن پیکـر پـاک ایشـان در 

بـاغ حمیدبن قحطبه، مجموعه بناهایی پیرامون آن سـاخته 

شـد و نشـان آن آثـار باارزشـی اسـت کـه بعدهـا امـرای 

سـامانی بـه آن مـکان مقدس اهـدا منوده انـد. امرایی چون: 

کشـوادبن امـالس در سـال 327ق، ابن سـیمجور بـه سـال 

363ق4 و ابن کثیـر بـه سـال 393ق5 قرآن هایی را وقف حرم 

منـوده و در وقف نامـۀ خـود از ابنیۀ حرم یـاد کرده اند. این 

موضوع نشـان از اهمیت و آبادانی آن داشـته اسـت. بنا به 

نوشـته بیهقی)ف470ق(، افرادی چون »ابوبکر شـهمرد« و 

»سـوری بن معتز« از امـرای خراسـان در دوره هـای سـامانی 

و غزنـوی، بـه آبادانـی و سـاخت منـارۀ حـرم پرداخته انـد، 

همچنیـن »ابوالحسـن عراقـی«، از دبیـران و سـاالر مناطق 

کُـرد و عـرب در دربـار مسـعود غزنـوی کـه از اقداماتـش 

روان سـاخن مجدد آب قنات سـناباد بود و وصیّت کرد در 

مجموعـه ابنیـۀ مشـهد علی بن موسـی الرّضا)ع( دفـن گردد 

)بیهقـی،1390: 580 و 535(.

در دورۀ سـلجوقی توجه به حرم بیشـر گردید و شـاهد 

آن، تزیینـات معـامری و محراب هایـی اسـت کـه در حـرم 

نصـب شـده اسـت. ابن بطوطـه، سـیاح مغربـی، در سـال 

733ق از مشـهد بازدیـد کـرد و در توصیـف مجموعـۀ حرم 

از قبـه، مدرسـه و مسـجد آن یاد کـرده اسـت )ابن بطوطه، 

1361: 441/1(. در دورۀ تیمـوری بناهـای متعددی در حرم 

مطهر سـاخته شـد که بر معـامری دوره های بعـد تأثیرگذار 

بـوده اسـت. سـاخت مسـجد گوهرشـاد و دکان هایـی کـه 

در اطـراف آن وقـف مسـجد شـده؛ رواق هـای دارالحفـاظ 

و دارالسـیاده؛ مـدارس پریـزاد و دودر و ایـوان طالی صحن 

دورۀ  در  اسـت.  دوره  ایـن  بـه  متعلـق  )انقـالب(  عتیـق 

صفـوی صحـن عتیـق گسـرش یافـت و مجموعـه بناهایـی 

چـون گنبـد الله وردی خـان و حاتم بیـگ اردوبـادی؛ رواق 

توحیدخانـه؛ مسـجد ریاض؛ مـدارس خیرات خـان، پایین پا، 

مستشـار و میرزاجعفر ساخته شـد. صحن نو، دارالضیافه و 

دارالسـعاده از بناهای مهم دورۀ قاجار اسـت که در بخش 

رشقـی حرم سـاخته شـده اند.

آنچـه ذکـر شـد مشـخص می کنـد کـه مجموعـه بناهای 

مهـم حـرم در مقاطـع مختلـف تاریخی سـاخته شـده و در 

دوره هـای مختلـف در حـال نوزایـی و تجدید بنـا بوده اند. 

بـا بررسـی نقشـۀ شـامرۀ 62258 می تـوان مشـاهده منـود 

کـه اوالً سـه بنـای قبـۀ مطهـر و منـارۀ کنـار آن و مسـجد 

دورۀ  از  قبـل  باقی مانـدۀ  بناهـای  قدیمی تریـن  بـاالرس، 

تیمـوری اسـت. در دورۀ تیمـوری بـه سـمت جنوب غربـی 

قبـه، مجموعـه بناهایـی سـاخته شـد. بیشـر بناهـای دورۀ 

اسـت. در  بـه سـمت شـامل رشقی حـرم  صفـوی متعلـق 

شـکل زیـر رنـگ آبی بناهـای ساخته شـده در دورۀ تیموری 

و رنـگ سـبز مجموعه بناهای ساخته شـده در دورۀ صفوی 

را نشـان می دهـد.

نقشۀ حرم مطهر رضوی )سند 62258(

حـرم مطهر رضوی مجموعه ای زیارتی، عبادی، آموزشـی 

و اداری اسـت و در آن مسـاجد متعـدد بـه جهـت عبادت، 

نقشه حرم مطهر رضوی، بر گرفته از سند شامرۀ 62258، مرکز اسناد کتابخانه



مـدارس متعـدد به جهـت آمـوزش و سـاختامن های اداری، 

مـوزه ای، کتابخانه ای و پژوهشـی وجـود دارد.6 اطراف حرم 

مطهـر از سـال 1307ش تـا بـه امـروز چندیـن بـار دچـار 

تغییر شـده اسـت. بخشـی از بـازار و محله های مسـکونی 

و همچنیـن مدارسـی چـون فاضل خـان و باقریـه در طـرح 

توسـعۀ حـرم مطهـر تخریـب و ابنیـۀ منسـجم کنونـی بـه 

جهـت عبـادت و زیـارت بنا شـد و در کنـار آن، ابنیۀ موزه، 

کتابخانه و دانشـگاه رضوی قرار گرفت. در گذشـته زندگی 

و کسـب مـردم مشـهد در میـان ابنیۀ حرم همچـون زیارت 

و عبادت شـان در جریـان بـود و دکان هـای وقفـی مسـجد 

گوهرشـاد و همچنیـن راسـته ها و تیمچه هـا به خصـوص 

راسـته بـازار بزرگ مشـهد در میـان بافت ابنیـۀ حرم مطهر 

ورودی  از  بسـیاری  خاطـر  همیـن  بـه  و  داشـت  وجـود 

صحن هـای حـرم در این دوره به نام راسـته بازارهای متصل 

به آن نام گذاری شـده اسـت. در نقشـۀ شـامرۀ 62258 این 

راسـته بازارها قابل مشـاهده اسـت.

شـهر  در  خـود  حضـور  زمـان  در  بغایـری  عبدالـرزاق 

مشـهد بـه سـال 1302ش دسـتور طراحـی سـه نقشـه را 

بـه مهندسـان گـروه خـود داد: 1.نقشـۀ شـهر مشـهد بـه 

بـه  نقشـۀ مسـجد گوهرشـاد  مهنـدس؛ 2.  اسـامعیل خان 

مطهـر  حـرم  نقشـۀ   .3 مهنـدس؛7  علی اصغرخـان  میـرزا 

مهنـدس.  اصغرخـان  میرزاعلـی  بـه  رضـوی 

بـه جهـت اینکـه تداخلـی در کار طراحان ایجـاد نگردد، 

در نقشـۀ حـرم مطهر )سـند شـامرۀ 62258( فقـط به ابنیۀ 

موجـود در حـرم مطهر پرداخته شـده اسـت و نقشـۀ ابنیۀ 

اطراف حرم در نقشـه شـهر مشـهد ترسـیم شـده است. در 

نقشـۀ مـورد بررسـی فقـط می تـوان نـام ورودی بناهایـی 

را کـه در به سـوی حـرم داشـته اند مشـاهده کـرد. در ایـن 

پژوهـش بـا توجـه بـه بزرگـی نقشـۀ شـامرۀ 62258 و نوع 

اسـتقرار ابنیـۀ حـرم، جهـت ذکر ابنیـه و اماکن حـرم مطهر 

رضـوی، نقشـه در پنـج تصویـر تقسـیم و ارائـه می گردد:

تصویر نخست:

پایین خیابان، صحن جدید و آشپزخانۀ خدام

پایین خیابـان، صحـن  نهـر  بخـش  شـامل  تصویـر  ایـن 

جدید، آشـپزخانۀ خدام، مدرسـۀ خیرات خان و مقربۀ شـیخ 

بهایـی اسـت. در اطـراف صحـن جدیـد و پاییـن خیابـان، 

کـه  می شـود  مشـاهده  کوچه هایـی  و  بـازار  راسـته های 

امـروزه تخریـب شـده اند. آب حـوض و سـقاخانۀ میانـۀ 

نقشۀ حرم مطهر رضوی)1343ق(، طراح: علی اصغرخان مهندس، سند 62258،  مرکز اسناد کتابخانۀ مرکزی آستان قدس



صحـن جدیـد به کمـک کانالـی، از طریق نهـر پایین خیابان 

تأمیـن می شـده اسـت. ایـن سـقاخانه چنـد سـال بعـد از 

تهیـۀ ایـن نقشـه، در دورۀ نیابت تولیت محمدولی اسـدی 

برداشـته شـد. از نکات جالب توجه موجود در این نقشـه، 

نـاِم دیگـِر ایـوان شـاملی صحـن جدیـد در دورۀ پهلـوی به 

نـام ایـوان تلگراف خانـه اسـت کـه در ایـن نقشـه بـه ایـن 

نـام بـرده نشـده اسـت. همچنیـن در زمان طراحی نقشـه، 

حـرم دارای دو مهامن خانـۀ خـدام در جنـوب صحـن جدید 

و زائـران در بسـت باالخیابـان بـود کـه در سـال 1308ش، 

چهـار سـال بعـد از طراحـی نقشـه، در مـکان باالخیابـان 

ادغـام گردیـد و مهامن خانـۀ خـدام  بـه همـراه راسـته بازار 

حکاک هـا و تیمچـه و مدرسـۀ پایین پـا تخریـب و زمیـن آن 

بـه صحن مـوزه تغییـر کاربـری داد.



تصویر دوم:

صحن کهنه )صحن انقالب(

ایـن صحـن یکـی از کهن تریـن بناهـای حـرم رضـوی و 

در قدیـم راه ورود زائـران بـه قبـۀ مبارکـه و مسـجد باالرس 

بـوده کـه در دورۀ صفـوی به صـورت امـروزی پی ریـزی و 

سـاخته شـده اسـت. در نقشـۀ مّدنظـر، تفاوت هایـی بـا 

صحـن امـروزی انقالب وجود دارد کـه از آن جمله می توان 

سـقاخانه  دور  چهارگانـۀ  حوضچه هـای  و  آب  نهـر  بـه 

و بسته شـدن درب بازارهـا و مـدارس کـه بـه ایـن صحـن 

بـاز می شـده و همچنیـن تخریـب کشـیک خانۀ دربان هـا 

و اتـاق مجلـس آسـتانه اشـاره کـرد. در دورۀ قاجـار، هـر 

کـدام از داالن هـای ورودی صحـن کهنـه بـا توجـه بـه بازار 

و مدرسـۀ متصـل بـه آن، نام گذاری می شـده اسـت؛ مثالً با 

توجـه بـه وجود بـازار زرگرها در بین صحـن کهنه و جدید، 

داالن ورودی جنوب رشقـی صحـن کهنـه بـه نـام داالن بازار 

زرگرهـا معـروف بوده اسـت.

21. نهر آب11. درب صحن جدید1. بقعۀ شیخ بهایی

22. پایین خیابان12. چهارسوق2. درب صحن مقربۀ شیخ بهایی

23. بازارچه نقیب13. بازار کاله دوز ها3. مطبخ

24. خیرات14. صحن جدید )فتحعلی شاه(4. ایوانی که به آشپزخانۀ خدام می رود

25. درب تیمچه کوچک نقیب15. سقاخانه مستشارامللک5. رشبت خانه

26. کوچه حاجی قاسم طهرانی16. حوض6. آب  انبار

27. مدرسۀ خیرات خان17. درب بازار زرگرها7. انبار

28. کوچه تقی  بیگی18. بازار زرگرها8. درب تیمچۀ حکاکان

29. اول بست پایین خیابان19. ایوان داخلی9. درب تیمچۀ حکاکان ]فیروزه تراش ها[

20. ایوان خارج10. مبال8 مقبل حاجی السلطان



تصویر سوم:

باالخیابان و مهامن خانۀ زواری

در این تصویر، نقشـۀ اماکن متصل به بسـت باالخیابان 

تـا درب صحـن کهنـه )انقالب( ترسـیم شـده اسـت. اماکنی 

چـون مهامن خانـۀ زواری، انبـار آسـتان قـدس، درب بـازار 

آن  از  زنجیـر(  )بـازار  بـزرگ  بـازار  درب  و  کفش دوزهـا 

جملـه اسـت. بسـیاری از ارکان زندگـی شـهری چـون بـازار 

اصلـی شـهر؛ مـدارس پریـزاد، فاضل خـان، نـواب و دودر؛ 

مهامن خانـۀ زائـران بـارگاه رضـوی؛ حـامم مهدی قلی بیـک 

و مقـربۀ امیرشـاه ملـک در اطـراف این بسـت وجـود دارد. 

از خصوصیـات مهـم ایـن بخـش از نقشـه، مشـخص منودن 

محـل مدرسـۀ فاضل خـان در کنـار بسـت باالسـت کـه در 

طـرح سـاخت فلکـۀ حرتـی در سـال 1307ش تخریـب 

گردید.

19. ایوان زیر ساعت10. درب داالن نقره  سازها1. درب بازار بزازها

20. نهر آب11. کوچه نقاره  خانه2. درب بازار بزرگ

21. سقاخانه طالی نادری12. مدرسه حاج میرزاجعفر3. کفشداری بزرگ

22. حوض13. مزار حر عاملی4. صفۀ امیرعلی شیر )ایوان طالی نادری(

23. صحن کهنه14. ایوان عباسی5. پنجره فوالد

24. مجلس آستانه15. درب مدرسه مستشار6. کفشکن درب گنبد

25. کشیک خانۀ دربان ها16. درب بازار سنگ راش ها 7. درب داالن زرگرها

17. درب داالن گیوه  فروش ها8. ایوان زیر نقاره خانه

18. درب باال خیابان9. درب پایین خیابان



تصویر چهارم:

اماکن مرکزی متربکۀ حرم

ایـن تصویر شـامل اماکن رسپوشـیدۀ حـرم مطهر رضوی 

و شـامل مسـاجد، گنبدخانه هـا و رواق هایـی اسـت کـه 

بـر دور رضیـح مطهـر امام رضـا)ع( سـاخته شـده اسـت. 

بخشـی از بناهـا ماننـد مدرسـۀ علی نقی میـرزا و آبدارخانۀ 

متصـل بـه آن و بنـای راهـرو کشـیک خانه و تحویل خانـه 

و همچنیـن سـاختامن کتابخانـه در دوران بعـد تخریـب و 

رواق هـای دارالسـالم، دارالعـزه، دارالـرسور و دارالذکـر بـه 

جـای آنها سـاخته شـده اسـت.

11.  درب بازار کفش دوزها6. انبار آستانۀ حرتی1. مهامن خانۀ زواری

12. درب بازار7. مدرسۀ فاضل خان2. حیاط آشپزخانۀ زواری

13. نهر آب8. اول بست باالخیابان3. حوض

14. درب بازار9. درب بازار4. باغچه

15. راهرو آشپزخانه10. کوچه5. مطبخ

21. درب  نقرۀ ایوان مسجد گوهرشاد11. مسجد پشت رس1. حرم مبارک

22. قرب حاج میرزاحسین خان سپهساالر12. قرآن خانه2. درب طالی پایین پا

23. دارالسیاده13. منار نادری3. رضیح مطهر امام رضا)ع(

24. ایوان حسام السلطنه14. راهرو4. درب طالی پیش  رو

25. قرب مؤمتن السلطنه )مستشار امللک(15. سقاخانه5. صفۀ شاه طهامسبی

26. قرب شیخ محمدتقی16. حوض6. قرب میرزای ناظر

27. خزانه17. اطاق حاجب التولیه7. توحیدخانه

28. قرب جالل الدوله18. مسجد حاج قاسم8. قرب میرزا محمدخان سپهساالر

29. قرب دارالحفاظ19. پنجره نقره9. قرب حاجی قوام

30. قرب حسام السلطنه20. مسجد باالرس10. قرب محمدولی میرزا



تصویر پنجم:

مسجد گوهرشاد و تیمچۀ پایین پا

ابنیـۀ مدرسـۀ  نقشـه شـامل مجموعـه  از  ایـن بخـش 

پاییـن پـا )مدرسـه و دکان هـای بازار(، مسـجد گوهرشـاد و 

دکان هایـی اسـت کـه وقـف مسـجد و حـرم مطهـر رضوی 

شـده، جـزو مجموعـه ابنیـۀ آن دوران حـرم بـه حسـاب 

می آمدنـد. ایـن بخـش از نقشـه بـه سـفارش عبدالـرزاق 

بغایـری و توسـط میرزاعلی اصغرخـان مهنـدس به صـورت 

نقشـۀ مسـتقل ترسـیم و به متولی مسـجد گوهرشـاد اهدا 

شـده اسـت و بـه شـامرۀ 62259  در مرکـز اسـناد کتابخانۀ 

مرکـزی آسـتان قـدس نگهـداری می گـردد.

چنـد سـال بعـد از طراحـی نقشـۀ متـام ابنیـۀ رشقـی 

مسـجد گوهرشـاد شـامل کوچه ها، دکان های وقفی مسجد 

از  بخشـی  خدامـی،  مهامن خانـۀ  پـا،9  پاییـن  گوهرشـاد، 

خانه هـای محلـۀ دربنـد علی خـان و ابنیـۀ بـازار و تیمچـۀ 

حـکاکان تخریـب گردیـد تـا صحـن موزه سـاخته شـود، لذا 

ایـن نقشـه یکـی از مدارکی اسـت که ابنیۀ قبل از سـاخت 

صحـن مـوزه )رواق امام خمینـی)ره( و سـاختامن مـوزه( را 

نشـان می دهـد. در حـرم مطهر دو مسـیر آب جـاری بوده: 

اّول نهـر وسـط صحـن کهنـه و بسـت بـاال و پایین خیابـان؛ 

دوم مسـیر آبـی کـه ابتـدا از آب باقی مانـدۀ قنـات سـناباد 

تأمیـن می شـد ولـی در دورۀ قاجـار و بـه سـال 1333ق 

)حـدود ده سـال قبـل از طراحـی نقشـه( بـه جهـت دور 

مانـدن آب مسـجد از آلودگـی، لولـه ای از باغ منبـع )خارج 

دروازۀ رساب( تا مسـجد سـاخته شـد. آب مسجد گوهرشاد 

از ایـوان معـروف بـه آب وارد، پـس از مسـجد بـه حـوض 

تیمچـه پاییـن پـا و پس از آن به مدرسـۀ پایین پا و بخشـی 

از آن بـه مهامن خانـۀ خدامـی وارد می شـد.

53. قرب حشمت الدوله42. ایوان طالی فتحعلی شاه31. قرب عباس میرزا نائب السلطنه

54. گنبدحاتم خانی43. کفشداری خدام32. قرب میرزامحسن  خان مشیرالدوله

55. مسجد زنانه44. راه پله33. قرب فرمان فرما

56. درب گنبد به حرم45. درب الضیافه34. خزانۀ قدیم

57. قرب الله  وردی خان46. سقاخانه کفشداری قاینی35. تحویل خانه

58. گنبد الله  وردی خان47. قرب امین السلطان36. کشیک خانۀ خدام

59. راه رو گنبد به توحیدخانه48. دارالسعاده37. کتابخانه

60. دارالضیافه49. قرب میرزا سعیدخان38. آبدارخانه

61. قهوه  خانه50. قرب شوکت  امللک میرعلم خان39. مدرسۀ علی نقی میرزا

51. قرب صاحب دیوان40. راهرو کشیک خانه

52. قرب معین امللک41. اطاق رسکشیک

نقشۀ مسجد گوهرشاد، طراح: میرزاعلی اصغرخان مهندس، سند شامرۀ 

62259، مرکز اسناد کتابخانه



21. دربند علی  خان11. حیاط آشپزخانه1. مسجد گوهرشاد

22. دکاکین موقوفۀ مسجد گوهرشاد12. مطبخ2. مسجد پیر زن

23. ایوان حاج حسن13. کوچه پشت مسجد3. مسیر آب )نهر آب(

24. پایین پای مبارک14. منرب مسجد4. حوض

25. دکاکین )تیمچۀ پایین پا(15. انبار مسجد5. ایوان جلو دارالسیاده

26. شبستان گرم16. ایوان مقصوره6. کفشکن

27. کشیک خانه17. راه پله7. شبستان

28. محراب18. مناره8. درب بازار )بزرگ(

19. مدرس9. ایوان آب

20. درب کاظم  خان10. رشبت خانه



نتیجه گیری

حـرم مطهـر رضـوی منبـع اصیـل و رضب آهنـگ جریـان 

 حیات بخـش شـهر مشـهد مقـدس اسـت. در ایـن مجموعه 

اماکنـی وجـود دارد کـه در درون آن می تـوان روح جمعـی 

و عبـادی زائـران و مجـاوران حـرت را مشـاهده کـرد. در 

طـول تاریـخ بخشـی از ایـن جریـان زندگـی دچـار تغییـر 

و فراموشـی شـده اسـت کـه می توانـد به عنـوان یکـی از 

مبانـی هویتـی مـورد بررسـی قـرار گیـرد. یکـی از ابزارهای 

شـناخت و بررسـی گذشـته و تاریـخ حـرم مطهـر رضـوی، 

نقشه هاسـت. 

در ایـن پژوهش با بررسـی یکی از کهن ترین نقشـه های 

ابنیـۀ حـرم مطهـر کـه در اواخـر دورۀ قاجار طراحی شـده، 

شـناختی نسـبی در بـاب اماکـن مقدس حرم مطهـر رضوی 

آمـده  به دسـت  آن  بـه  متصـل  کوچه هـای  و  بازارهـا  و 

اسـت. همچنین با بررسـی اماکن مطرح شـده در نقشـه از 

منظـر تاریخـی و میراثـی، مؤلفه هایی مشـخص شـد که در 

بازتولیـد معانـی هویتـی این مـکان مقـدس می تواند نقش 

ایفـا کنـد. وجـود مضجـع رشیـف امـام رضـا)ع(، مسـاجد، 

مـدارس، رواق هـا، شبسـتان ها، صحن هـا، بازارهـا، راه آب، 

مزارهـا، مهامن رساهـا، مناره هـا، کتابخانـه و مراکـز اداری و 

انبارهـا بخشـی از مؤلفه هایـی اسـت کـه در ایـن پژوهـش 

معرفـی گردیـد. پیشـنهاد می گردد در پژوهشـی علمی متام 

نقشـه های کهـن به جامانـده از حـرم مطهر رضوی بررسـی 

علمـی شـده، بـا مقایسـۀ این نقشـه ها، سـیر تاریـخ مصوِر 

سـاخت و سـازهای ابنیـۀ حـرم مطهر رضوی به عنـوان یکی 

از منابـع هویتـی حـرم مـورد پژوهش قـرار گیرد.



پی نوشت

بـا وجـود  کـه  پژوهشـگر مشـخص شـد  بررسـی  بـا   .  1

نقشـه هایی بـا قدمـت بیشـر از شـهر مشـهد، ایـن سـند 

و  مهندسـی  به صـورت  کـه  اسـت  نقشـه ای  کهن تریـن 

دقیـق، ابنیـۀ حـرم مطهـر در آن ترسـیم شـده اسـت.

2 . بغایـری از پیشـگامان معـارص در فـن نقشـه برداری 

و علـم جغرافیـا در ایـران اسـت کـه بـه سـال 1248ش در 

اصفهـان بـه دنیـا آمـد و پـس از تحصیـل در دارالفنـون، 

امـالک  و  اراضـی  نقشـه برداری  زمینـۀ  در  سـفارش هایی 

انجـام داد. همچنیـن بـا گـردآوری و مطالعـۀ انبوهـی از 

نقشـه های انگلیسـی، روسـی، آملانی، فرانسـوی و ترکی و 

همچنیـن تطبیـق اعالم آن بـا متون تاریخـی و جغرافیایی 

فارسـی و محلی به شـهرت رسـید و در اغلب فعالیت های 

راجـع بـه حـدود ایـران، در مقـام رسپرسـت فنـی هیئـت 

اعزامـی حـارض بود.]نقشـه ای که در این پژوهش بررسـی 

شـده از امـوری بـوده کـه طـی فعالیت هـای بغایـری در 

روسـیه  بـا  ایـران  شـامل رشق  مـرزی  تعییـن رسحـدات 

طراحـی شـده اسـت.[ بغایـری در 84 سـالگی بـه سـال 

)بیـات،1369: 1480/1(. 1332ش درگذشـت 

3 . بـا وجـود مراجعـه بـه فهرسـت مرکـز اسـناد کتابخانـه 

بـه علـت فهرسـت نگاری ناقـص )در ایـن مرکـز اعالم شـد 

نقشـه فهرسـت نشـده اسـت( انـدازه و همچنیـن نـوع 

کاغـذ و دیگـر مشـخصات نسخه شناسـی نقشـه مشـخص 

نگردید.

4 . کتابخانـۀ آسـتان قـدس رضـوی. شـامرۀ ثبـت جـزوۀ 

11223 قرآنـی: 

5  . کتابخانـۀ آسـتان قـدس رضـوی. شـامرۀ ثبـت جـزوۀ 

12501 قرآنـی: 

6  . پـوپ)1260-1348( در وصـف حـرم مطهـر رضـوی 

قریـب سـی  شـامل  رضـا)ع(  امـام  مدفـن  اسـت:  آورده 

ساختامن سـازی،  قـرن  پنـج  از  بیـش  معـرف  و  بناسـت 

کتابخانه هـا،  مدرسـه ها،  شبسـتان ها،  مسـجدها،  شـامل 

منازخانه هـا و کاروانرساهـا. همـۀ بناهـا را چهـار صحـن 

عظیـم بـه هم پیونـد می دهد )پوپ، آرتـور. 1382: 221(.

7 . این نقشـه به شـامرۀ 62259 در مرکز اسـناد کتابخانه 

مرکـزی آسـتان قدس نگهـداری می گردد.

مسـراح،  ریزنـد،  پیشـاب  آن  در  کـه  جایـی  مبـال:   .  8

)3764/3  :1375 )معیـن،  آب خانـه  ادب خانـه، 

9 . ایـن مـکان دربرگیرنـدۀ مدرسـه و موقوفـات مدرسـۀ 

پاییـن پا)سـعدیه( بوده کـه در زمان طراحی نقشـه، خود 

شـامل تیمچـه بـازار صحاف هـا و زرگرهـا و در جنـوب 

رشقـی آن بنـای باقی مانـده از مدرسـۀ پاییـن پا)سـعدیه( 

در دورۀ صفـوی بـوده اسـت.
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