
چکیده

روضه یا مدفن امام رضا)ع(، هستۀ اولیۀ حرم مطهر رضوی، همواره مورد توجه و 

توّسل خاص شیفتگان و به تبع متولیان و معامران و هرنمندان بوده است. قداست 

و کارکرد آن مکان معنوی ایجاب کرده که ضمن مراقبت از آن، سعی شود بهرتین 

و واالترین جایگاه و رشایط را به لحاظ موقعیت، ایستایی و تزیینات داشته باشد. 

بنابراین در طول زمان بناهای جانبی مرتبط با آن گسرتش یافته، استحکام آن تأمین 

شده و در زینت بخشی آن متناسب با رشایط زمان اقدام کافی و وافی صورت گرفته 

است، اما به نظر می رسد که مالحظۀ جایگاه آن در مجموعه از اولویت خاص 

برخوردار بوده و با ارتفاع گنبد فراز مرقد امام)ع( آن مقصود حاصل و روضۀ مطهر 

در میان بناهای پیرامونی برجسته شده است.

امتیاز و ارشاف گنبد زمانی رضورت یافته که ساخت بناهای دیگر در مجاورت حرم 

مطهر آغاز شده و ارتفاع برخی از آن ها مثل گنبد و ایوان های مسجد گوهرشاد و 

گنبد دارالسیاده بر بلندای حرم پیشی گرفته و از شأن و منزلت حرم مطهر کاسته 

است. از زمانی که گنبد مرتفع دوپوشه ای بر فراز روضۀ مطهر ساخته شده، گنبد 

مناد مجموعه معامری آستان قدس رضوی و نقطه عطف و توجه شیفتگان و مؤمنان 

گردیده و روز به روز بر شکوه و جالل آن افزوده شده است. چگونگی تغییر شکل 

قطعی گنبد حرم مطهر با اینکه بسیار اهمیت داشته، به دالیل نامشخص در تاریخ 

آستان قدس رضوی ناگفته و نانوشته مانده است. در این مقاله کوشش خواهد شد 

ضمن مروری بر سیر تحول گنبد و حرم مطهر، زمان و چرایی شکل گیری گنبد مطهر 

به فرم کنونی آن بیان شود.

واژگان کلیدی: حرم امام رضا)ع(، گنبد طال، آستان قدس رضوی.
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مقدمه: سیر تکاملی گنبد
از  و هـوا  و آب  اقتضـای طبیعـت  بـه  بنـا  ایـران  در 

نـوع  دو  از  معـامری  فضاهـای  بـرای  دور،  گذشـته های 

پوشـش چوبی و طاق اسـتفاده شـده و سیسـتم اسـتفاده 

از طـاق بیشـرت در معـامری دوران اسـالمی ایـران تـداوم 

یافتـه کـه رایج تریـن سـازۀ ایـن نـوع پوشـش گنبد اسـت 

)آنـدره گـدار، 1369: 5(. 

پوشـش گنبـدی برخـی فضاهـای معـامری بـا قاعـدۀ 

مربـع از دورۀ ساسـانی رایـج شـد و پـس از آن نیـز در 

بناهـای دوران اسـالمی تداوم و تکامـل یافت و در نهایت 

جنبـۀ منادیـن بـه خـود گرفت. پوشـش گنبـدی از آغـاز با 

تغییـر و تحوالتـی همـراه بـود. گنبـد معمـوالً از قاعـدۀ 

دایـره برخـوردار اسـت و اسـتقرار آن بـر فـراز بناهـای 

مکعب شـکل مسـتلزم اقداماتـی اسـت کـه مهم تریـن آن، 

تبدیـل قاعـدۀ بنـا از مربـع بـه هشـت ضلعـی، شـانزده 

احتـامالً  اقـدام  ایـن  اسـت.  دایـره  نهایـت  در  و  ضلعـی 

»بـازۀ  بنـای  در  میـالدی  سـوم  قـرن  در  بـار  نخسـتین 

هـور« بـا گذاشـن الوارهـای چوبـی در گوشـه ها و پـس 

از آن در دوران اردشـیر اول در آتشـکدۀ نیـارس کاشـان 

بـا اسـتفاده از سـه کنج یـا فیلگـوش صـورت گرفتـه اسـت 

)آنـدره گـدار و دیگـران 1365، ج1: 59 و60؛ آنـدره گدار، 

1369: 8تـا11(. بناهایـی کـه بـه ایـن شـیوه ها در دوران 

ساسـانی گنبـددار می شـده، دارای پـالن مربـع بوده انـد 

امـا در دوران اسـالمی عـالوه بـر تـاالر مربـع، گنبـد را بـر 

فـراز بناهایی بـا قاعدۀ مـدور، پنج ضلعی، هشـت ضلعی، 

ده ضلعـی، دوازده ضلعـی و حتی مسـتطیل بنـا می کردند. 

اسـتقرار گنبـد بـر بسـرتهای متفـاوت الزامـات معـامری 

خاصـی را طلـب می کـرد.

در اینجا تأکید ما بر مرحله ای اسـت که گنبد ساسـانی 

بـه گنبـد بـر فـراز بناهـای دوران اسـالمی ادامـه یافتـه 

اسـت. در دورۀ اسـالمی نیـز گنبـد بـه کمـک فیلپوش هـا، 

کـه  سـاقه ای  امـا  می پوشـاند  را  مکعب شـکل  فضاهـای 

بـر روی آن مسـتقر گشـته،  قاعـدۀ دایره ای شـکل گنبـد 

از  بازمانـده  گنبدهـای  نخسـتین  اسـت.  شـده  کامل تـر 

دوران اسـالمی ماننـد گنبـد مقـرۀ شاه اسـامعیل سـامانی 

در بخـارا و گنبـد ساخته شـده بـر روی بنـای چهارطاقـی 

سـاقه ای  روی  بـر  جـاذب(  ارسـالن  )مقـرۀ  سنگ بسـت 

هشـت ضلعی سـاخته شـده، سـاقه ای که در منـای درونی 

دربرگیرنـدۀ گوشـوارها و درگاه ها و برخـوردار از تزئینات 

اسـت. آجری 

در بناهـای دوران اسـالمی از طاق هـای آجـری بـرای 

ایجـاد سـه کنج و درگاهی اسـتفاده می کردنـد و در هامن 

فضـای داخلی سـه کنج، بهرتین تزئینـات تاالرهای گنبددار 

را تجلـی می دادند)آندره گدار، 1369: 90و91(. در دوران 

سـلجوقی فضاها وسـیع تر و سـقف ها بلندتر و در نتیجه 

در  چندضلعـی  طرح هـای  و  شـدند  ضخیم تـر  جرزهـا 

مقیـاس بزرگ نیـز رواج یافتند؛ مانند اطاق هشـت ضلعی 

دوران  ایـن  در   .)412  :1376 )هـوف،  نطنـز  مسـجد 

دیواره هـای داخلـی تـاالر گنبـددار بـا ایجـاد فیلگوش هـا، 

زینـت  قاب هـا  و  طاق مناهـا  طاقچه هـا،  درگاهی هـا، 

می یافتنـد و بـا شـکوه جلوه گـر می شـدند و سـاقۀ گنبـد 

را در بیـرون بـا منـای هشـت ضلعی بـر فـراز قاعـدۀ مربع 

یـا چندضلعـی گنبد نسـبتاً کوتاهی اسـتقرار می دادند. در 

ایـن مرحلـه گنبـد بـر فـراز شـبکه ای از قوس هـای سـبک 

تشـکیل  را  فیلگوش هـا  و  درگاهی هـا  و  طاق مناهـا  کـه 

 :1369 گـدار،  )آنـدره  می یافـت  اسـتقرار  می دادنـد، 

بودنـد و عمـده   بیشـرت درون گـرا  بناهـا  آن  103و104(. 

تزئینـات، رویـۀ دیواره هـای داخلـی را زینـت می دادند تا 

جایـی کـه برخی از آنهـا در منای خارجـی هامنند توده ای 

از گل مشـاهده می شـوند، ماننـد مسـجد گنبـد سـنگان 

خـواف و آرامـگاه محمدبن زیـد در مـرو. یـورش مغول ها 

در اوایـل قـرن هفتـم هجری قمـری موجـب افـول و تنزل 

هـرن از جملـه معـامری شـد، بـا ایـن وجـود از اوایـل قرن 

هشـتم هجری قمـری سـاخت گنبـد منفرد با هامن سـبک 

و سـیاق پیشـین ادامـه یافت و عالوه بـر آن دو نوع گنبد 

»دو جـداره« و »گنبـد داخلـی« کـه زیر سـقف مخروطی 

پنهـان بـود نیـز سـاخته می شـد )ویلـر، 1365: 67(.

مکعب شـکل  اطاق هـای  فـراز  بـر  منفـرد  گنبدهـای 

یـا هشـت ضلعی کـه هشـت ضلعی پایـۀ آنهـا بتوانـد در 

بـاال بـه شـانزده ضلعی و در نهایـت دایـره تبدیـل شـود و 

گنبـد را بـه دوش بکشـد، شـکل گرفـت. ایـن امر مسـتلزم 

پیـش روی تدریجـی پایـۀ گنبـد و کم کردن ضخامـت گنبد 

از پاییـن بـه بـاال بـود. تـا اوایـل قرن هشـتم هجـری منای 

بیرونـی گنبدهـا آجـری و سـاده بودنـد و بـرای اولیـن بار 

رویـۀ گنبـد سـلطانیه در سـال 713ق. بـا قطعاتـی از آجر 

بـا لعـاب نیلی رنـگ تزییـن شـد )ویلـر، هـامن: 67و68(.

و  معـامری عظمـت  در  ایلخانـی  دورۀ  گنبدهـای  در 

شـکوه مـورد توجـه واقـع شـد و در ایـن جهـت سیسـتم 

گنبـد دوپوشـش آغاز شـد کـه در دورۀ تیمـوری نیز ادامه 

یافـت. گنبد دوپوشـش عـالوه بر حفاظت پوشـش زیرین 

و تزئینـات معـامری زیر سـقف، جنبۀ منادین و سـمبلیک 

گنبدهـای  مدیرتانـه  حـوزۀ  در  داشـت.  نیـز  زیبایـی  و 



بلنـد را بـر بـاالی سـاختامن های عظیـم می سـاختند کـه 

بـا جنبـۀ تقـدس بنـا ارتبـاط می یافـت و چنیـن کارکـردی 

بـرای گنبـد از قـرون اولیـۀ اسـالم در ایـران هم رایـج بود. 

مالحظـات زیبایـی موجـب اهمیت دادن بـه ارتفاع گنبد و 

هویداشـدن آن گردیـد. در دوران ایلخانی بلندی را ارتفاع 

پوشـش گنبـد تأمیـن می کـرد کـه ایـن امـر عـدم تناسـب 

ارتفـاع سـقف بـا ابعاد فضـای داخلی بنا را در پی داشـت 

)ویلـر، هـامن: 70(.

تـا اواخـر قـرن هشـتم هجـری قمـری سـاختار بنـا از 

درون و بیـرون قابـل رؤیـت یا به تعبیـری برهنه و عریان 

بـود امـا از اوایـل دوران تیمـوری معـامران ایرانـی بر فراز 

پایه های مربع یا هشـت ضلعی گنبد، سـاقه ای اسـتوانه ای 

معـروف بـه »گـردو« تـدارک دیدنـد و بـر فـراز آن گنبـد 

دیگـری برافراشـتند. بـا ایـن کار چند مقصود حاصل شـد: 

اوالً گنبدهـا بلنـد و در بافـت معـامری پیرامـون پدیدار و 

منادیـن شـد؛ ثانیـاً گریو و گنبـد فوقانی معایب سـاختامن 

را پوشـاند؛ ثالثـاً بدنـۀ گریـو و گنبد فوقانی بسـرت تزئینات 

112و113؛   :1369 گـدار،  شـد)آندره  دلخـواه  و  مفصـل 

ویلـر، هـامن: 71 ؛ هـوف، هـامن: 413(. 

آرامـگاه  مثـل  سـمرقند  نزدیـک  زنـده«  »شـاه  مقابـر 

»بی بـی زینـب« و »شـیرین سـیکا« کـه در سـال 787ق. 

گنبـد  کـه  بودنـد  بناهایـی  اولیـن  جـزو  شـدند  سـاخته 

بیـن  آن  از  بعـد  و  داشـتند  بلنـد  گریـو  و  دوپوشـش 

سـال های 801 تـا 806ق. نیـز مسـجد »بی  بـی شـینم« در 

سـمرقند به هامن شـیوه سـاخته شـد )آندره گدار، 1369: 

127و128(.  

امیرتیمـور پـس از مـرگ در سـال 808ق. در بنایـی بـا 

گنبـد بلنـد دفن شـد که امـروزه به »گور تیمـور« معروف 

اسـت. ایـن بنـا پیـش از سـال 804ق. به عنـوان مدرسـه 

سـاخته شـده و وقتی »محمدسـلطان« نوۀ تیمور در سال 

806 درگذشـت او را در آنجـا دفـن کردنـد و »الغ بیـک« 

بعـد از فـوت تیمـور آن را به صـورت آرامـگاه سـلطنتی 

درآورد. گـور تیمـور کـه مدفـن پـرش شـاهرخ نیـز شـد، 

توانایـی  و  منـاد خالقیـت  و  در سـمرقند  مطلـوب  کاری 

معـامران عـر تیموریـان بـود کـه عمدتـاً ایرانـی بودنـد. 

در ایـران رشقـی هـم سـاخت گنبدهـای بلنـد تقریبـاً در 

هـامن زمان آغاز شـد. در سـال 821ق. مسـجد گوهرشـاد 

احـداث گردیـد، در ایـن مسـجد گریـو گنبـد بـر روی یک 

843ق.  سـال  در  و  یافـت  اسـتقرار  مکعب شـکل  پایـۀ 

پریـزاد، در نزدیکـی  گنبدهـای مدرسـۀ دودر و مدرسـۀ 

مسـجد گوهرشـاد، با سـاقۀ بلند سـاخته شـدند. در سـال 

855ق. بـرای امیرشـاه ملک مقـره ای سـاختند کـه بعدهـا 

بـه مسـجد تبدیـل و »مسـجد شـاه« نامیـده شـد و در 

هـامن دوران گنبـدی سـاقۀ بلنـد مدرسـۀ فیروزشـاهی در 

مجـاورت آرامـگاه شـیخ احمد جـام را پوشـش داد )آندره 

گـدار، هـامن: 127تـا129؛ شـیالبلر، 1381: 96و97(.

در عـر صفـوی گریوهـای بلند و گنبدهای دوپوشـش 

در ایـران عمومیـت یافـت و گنبدهـا پیازی شـکل شـدند 

یـا  گریـودار  گنبدهـای   )131 هـامن:  گـدار،  )آنـدره 

سـاقه بلند در دورۀ قاجـار نیـز تداوم یافـت البته در ابعاد 

کوچک تـر.

مراحل تکوینی گنبد مطهر

بنـای اولیـۀ مدفـن امـام رضـا)ع( بـه ده سـال پیـش 

از شـهادت ایشـان برمی گـردد و آن قبـه ای بـود کـه بـه 

دسـتور مأمون عباسـی جهت دفن پدرش هارون در سـال 

193ق. سـاخته شـد )مولوی و دیگران، 1388: 33؛ سیدی، 

1378: 13؛ امـام 1348: 117؛ لبـاف خانیکـی 1378: 34؛ 

عطـاردی، 1371: 58تـا60( اگرچـه برخـی هم احـداث آن 

بنـا را بـه یکهزاروصدسـال پیش از شـهادت امام رضا)ع( و 

بـه اسـتناد حدیثـی از »جابربن عبدالله انصاری« و »شـیخ 

صـدوق« بـه اسـکندر مقدونـی نسـبت داده اند )موسـوی 

مغانـی، 1341: 43؛ مؤمتـن 1355: 38؛ کاویانیـان 1354: 

بـه نقـل از منتخـب التواریـخ( کـه البتـه مقـرون بـه واقع 



نیسـت، آن بنای اولیه که به دسـتور مأمون سـاخته شـده 

و بـه »هارونیـه« شـهرت داشـته اسـت، فضایـی بـا پهنـۀ 

تقریبـاً مربـع بـوده و گـور خلیفه در مرکز آن قرار داشـته 

اسـت، دیـوار بنـا چینـه و پهنـای دیـوار بیـش از دو مـرت 

ضخامـت داشـته و سـقف آن متناسـب بـا شـیوۀ معامری 

آن روزگار رضبـی عرق چینـی و فاقـد گنبـد بلنـد بـوده 

اعتامدالسـلطنه،  33؛   :1388 دیگـران،  و  )مولـوی  اسـت 

1361، ج2: 328( در سـال 203ق. در پـی شـهادت امـام 

علی بن موسـی الرّضا)ع( مأمـون دسـتور داد تـا آن حرضت 

را در مجاورت قر هارون به خاک سـپارند )طری، 1352، 

ج13: 5675(. برخـی نیـز معتقدند کـه حرضت را در تاالر 

بزرگ کاخ »حمیدبن قحطبه« در سـناباد به خاک سـپردند 

)امـام، هـامن: 404( و حـرضت رضـا)ع( نیـز در قبه ای که 

هـارون در آن مدفـون بـود، در کنـار قـر هـارون به خاک 

سـپرده شـد )شـیخ صـدوق، 1371: 34و35(. هارونیـه که 

در بخـش مرکـزی کاخ حمیدبن قحطبـه قـرار داشـت تاالر 

بـزرگ و مرتفعـی بـود که گنبـدی بر فراز آن قرار داشـت. 

ایـن تـاالر و گنبـد تاکنـون پابرجاسـت )عـامل زاده، 1390: 

111(، ایـن فرضیـه مقـرون به صحت نیسـت زیرا منطقی 

درون  حتـی  یـا  تـاالر  درون  در  کـه  منی رسـد  نظـر  بـه 

مجموعـۀ کاخ حمیدبن قحطبـه، هـارون دفن شـده باشـد 

بلکـه عقـل سـلیم حکـم می کنـد کـه دفـن جسـد هـارون 

در مجـاورت کاخ و احتـامالً در درون حصـار پیرامون کاخ 

صـورت گرفتـه و مقـره ای معـروف بـه هارونیـه در آنجـا 

سـاخته شـده باشد.

گنبد اولیه

از کـم و کیـف دقیـق بنـای اولیـه یـا هارونیـه اطالعی 

قرارگیـری  نحـوۀ  بـه  توجـه  بـا  امـا  نیسـت،  دسـت  در 

محـدودۀ  کـه  کـرد  فـرض  می تـوان  امـام  مطهـر  مدفـن 

اخیـر،  ترف هـای  و  دخـل  از  نظـر  رصف  اولیـه  بنـای 

هـامن محـدودۀ کنونـی روضـۀ منـوره بـوده اسـت. بنـا 

بـه نوشـتۀ اکـر مورخـان و پژوهشـگران )ظاهـراً بـه نقل 

از ابن اثیـر(  »نارصالدولـه سـبکتکین« کـه بیـن سـال های 

366 تـا 387ق. حکومـت داشـته حـرم مطهـر امـام را کـه 

بـه »مشـهد« مشـهور بـوده، تخریب کـرده و تنهـا اندکی 

اسـت  مانـده  باقـی  آن  دیوارهـای  از  مـرت  دو  از  بیـش 

)مولـوی و دیگـران، هـامن: 33؛ اعتامدالسـلطنه، هـامن: 

338؛ موسـوی مغانـی، هـامن: 43(. بـا اینکـه برخـی بـه 

دالیلـی دربـارۀ ایـن خـر تردیـد دارنـد )سـیدی، 1387: 

18( امـا ایـن واقعیـت انکارناپذیـر اسـت کـه بـه گـزارش 

بیهقـی یک بـار در پایـان عهـد سـامانیان و بـار دیگـر در 

زمـان سـلطنت مسـعود غزنـوی )432-421ق.( حـرم امام 

»سـوربن معتز«  و  شـهمرد«  »بوبکـر  توسـط  رضـا)ع( 

تجدید بنا یا آباد شـده )سـیدی 1378: 18؛ سـیدی، 1394: 

128و129؛ بیهقـی 1356: 531و532؛ بیهقـی 1388، ج1: 

406؛ قصابیـان، هـامن: 119تـا121( و راونـدی به وضـوح 

سـاخت قبـۀ »رضـا رضـی اللـه عنـه« را به سـوری بن معتز 

نسـبت داده اسـت )راونـدی، 1333: 94(. 

آن بنـا چه در زمان سـامانیان و چـه در دوران غزنویان 

تکمیـل یـا سـاخته شـده باشـد، در سـاخت آن از شـیوۀ 

)سـاخت  سـامانی  اسـامعیل  امیـر  آرامـگاه  معـامری 

)سـاخت  جـاذب  ارسـالن  آرامـگاه  و  بخـارا  در  332ق.( 

و  مولـوی  )ر.ک:  اسـت  شـده  اسـتفاده  400ق.(  حـدود 

تدفینـی  بناهـای  آغازگـر  بناهـا  گونـه  آن  دیگـران: 34(. 

در ایـران دوران اسـالمی محسـوب می شـوند، نظیـر بنـای 

سنگ بسـت کـه منـای سه بخشـی از داخـل و خـارج دارند 

و منـای داخلـی سـهم بیشـرتی از تزئینـات را دارد. مثـل 

آجرکاری هـای زیبـا و خفتـۀ راسـتۀ زیـر گنبدهـا در حالی 

کـه منـای بیرونـی بدنـه و پایـۀ گنبد سنگ بسـت سـاده و 

بی آالیـش اسـت )هیلـن برنـد، 1380: 290؛ پیرنیـا، 1387: 

ادامـۀ سـاخت چهارطاقی هـای دوران  در  بنـا  آن   .)173

چهارطاقی هـای  بـا  آن  تفـاوت  و  شـد  سـاخته  ساسـانی 

ساسـانی در کاربرد مصالح و اسـتفاده از کتیبه و تزئینات 

آجـری اسـت. گنبـد بنـا نسـبتاً کوتاه و دوپوسـته بـوده و 



در کمرپـوش یـا پایۀ گنبـد بر باالی هـر ورودی یک روزن 

بـه بلنـدای 2/83 مـرت سـاخته شـده اسـت.

اسـتاد پیرنیا گور امیراسـامعیل سـامانی و مقرۀ ارسالن 

جاذب را از بناهای اواخر شـیوۀ خراسـانی دانسـته که به 

سـبک رازی نزدیـک و از مشـخصات آن برخـوردار شـده 

اسـت )پیرنیـا، هـامن: 162تـا173(. برخـی هسـتۀ اولیـۀ 

حـرم مطهـر را هامننـد آرامـگاه ارسـالن جـاذب دانسـته 

و آن شـباهت را شـادروان علی اکـر فیـاض این گونـه بیـان 

کـرده اسـت: »هـر دو بنـا تقریبـاً در یـک برهـه از زمـان 

در  باشـند،  یکدیگـر  مفـّر  می تواننـد  و  شـده  سـاخته 

نتیجـه قیافـۀ اصلی یا تقریباً هندسـۀ اولیۀ آسـتانۀ رضوی 

کـه بـه علـت تغییـرات و تعمیـرات از دیده هـا مخفـی 

شـده بـا توجـه به بقعـۀ ارسـالن جـاذب می توانـد معلوم 

شـود« )سـیدی، 1378؛ هـامن: 19، بـه نقـل از فیـاض(. 

نزدیکـی و مشـابهت ابعـاد و اندازه هـای روضـۀ منوره 

و فضـای درونـی آرامـگاه ارسـالن جـاذب ایـن فرضیـه را 

بـه حقیقـت نزدیـک می کنـد کـه بنای حـرم مطهـر که در 

دوران غزنویـان تجدیـد بنـا شـده هامننـد و بـه شـیوۀ آن 

بـوده اسـت. از جملـه ابعـاد حـرم مطهـر در داخـل بنـا 

10/40×10/90 مـرت و ابعـاد مقرۀ ارسـالن جـاذب 10/20 

× 10/33مـرت اسـت. ارتفـاع فضـای داخلـی حـرم مطهر از 

کـف تـا انتهـای سـقف 18/8مـرت و ارتفـاع فضـای داخلـی 

مقـرۀ ارسـالن جـاذب 16/90مـرت اسـت که اختـالف ارقام 

ممکـن اسـت بـه دلیـل کف سـازی مجـدد مقـرۀ ارسـالن 

جـاذب باشـد. ضخامـت دیوارهـای مقـرۀ ارسـالن جاذب 

حـدود 3/5 مـرت و ضخامـت اولیـۀ حـرم مطهـر نیـز در 

هـامن حـدود بوده اسـت. البتـه ضخامت کنونـی دیوارها 

در انتهـای ایوانچه هـای چهارگانـۀ کنونـی روضـۀ منـوره 

عملیـات وسعت بخشـی  امـر  ایـن  دلیـل  و  اسـت  کمـرت 

فضـای درونـی حـرم مطهـر در دو مرحلـه بـوده کـه بـا 

مرتمربـع   54 جمعـاً  چهارسـو  در  دیوارهـا  نازک کـردن 

بـر وسـعت فضـای داخلـی افـزوده شـده اسـت )روابـط 

عمومـی 1364: 39و40(. ایـن امـر بسـیار فنـی و مدبرانه 

صـورت گرفتـه و اسـتحکام بنا و اسـتقرار سـقف و گنبد با 

تعبیـۀ طاق هـای باربـر بر شـانۀ جرزهای گوشـه ها تأمین 

شـده اسـت. بـه هر روی شـباهت بنـای اولیۀ حـرم مطهر 

بـا مقـرۀ ارسـالن جاذب آنقـدر زیاد بوده کـه برخی حتی 

تصـور کرده انـد معـامر هـر دو بنـا یـک نفـر بـوده اسـت 

)دیشـیدی، 1366: 45(.

ظاهـراً حـرم مطهـر بـا هـامن هیئـت و سـاختار دوران 

غزنویـان بـه همـراه مسـجد بـاالرس یـا مقـرۀ ابوالحسـن 

عراقـی در دورۀ سـلجوقیان نیـز وجـود داشـته و دخـل 

و  مرمت هـا  بـه  منحـر  احتـامالً  انـدک  ترف هـای  و 

تزئینـات معـامری بـوده اسـت. اینکـه برخـی نوشـته اند 

کـه حـرم مطهـر در یـورش مغول هـا ویـران گردیـده و در 

سـال 700ق. »غازان خـان« یـا بعـد از او »سـلطان محمـد 

اولجاتیـو« گنبـد بلندی بر فـراز آن برآورده اند )دیشـیدی، 

هـامن: 46؛ اعتـامد السـلطنه، هـامن: 340و341؛ مؤمتـن، 

هـامن، 61( تـا دورۀ تیمـوری )حدود سـال 821ق.( تغییر 

بـه  تنهـا مغول هـا  نـه  عمـده و سـاختاری نکـرده، زیـرا 

مشـهد هجـوم نیـاورده بلکـه چنگیزخان لشـکریانش را از 

تهاجـم بـه مشـهد برحـذر داشـته و مشـهد را »داراالمان« 

قـرار داده )خنجـی، 1381: 349 ( و اصـوالً حـرم مطهـر 

اسـت.  نداشـته  بازسـازی  بـه  لزومـی  و  ندیـده  آسـیبی 

ابن بطوطـه هـم که در اواسـط قرن هشـتم هجـری قمری 

از رونـق حـرم مطهـر تعریـف کـرده )ابن بطوطـه، 1361: 

441( بـه هـامن دلیـل بـوده که احتـامالً حاکـامن مغول و 

مـردم نسـبت بـه تزئینات و آراسـتگی حرم مطهـر رویکرد 

مثبـت داشـته اند.

بـا روی کار آمـدن شـاهرخ تیمـوری و انتقـال پایتخـت 

بـه هـرات دامنـۀ تغییـرات در نـوع خاصـی از معـامری 

نواحـی  و  بـه مشـهد  بـود  آغـاز شـده  کـه در سـمرقند 

رشقـی خراسـان نیـز رسـید. در ایـن مرحله معـامران عر 

تیمـوری بـر بدنـۀ بیرونـی بناها پوشـش تزیینی کشـیدند 

کـه بـا بدنـۀ اصلـی آجـری بناهـا تفـاوت داشـت و روی 

سـاقه ای  فـراز  بـر  بلنـد  گنبدهـای  و  می پوشـاند  را  آن 

اسـتوانه ای هـم عالوه بر پوشـش گنبدهای زیرین، شـکوه 

و زیبایـی خاصـی بـه بناها به خصـوص بناهـای آرامگاهی 

می دادنـد.



سازۀ کنونی گنبد مطهر

حاکمیـت  دوران  و  821ق.  تـا   817 سـال های  طـی 

بایسـنغرمیرزا بـر مشـهد، از سـوی شـاهرخ تیمـوری کـه 

مسـجد گوهرشـاد و رواق هـای دارالسـیاده و دارالحفـاظ 

 :1386 سـیدی  462-459؛   :1374 )کلمبـک  شـد  سـاخته 

51-42( و گنبـد مسـجد گوهرشـاد بـه ارتفـاع 39/68مـرت، 

قبلـۀ  ایـوان  39/50مـرت،  ارتفـاع  بـا  مسـجد  مناره هـای 

مسـجد بـا ارتفـاع 27مـرت و گنبـد دارالسـیاده بـا ارتفـاع 

23 مـرت در مجـاورت بقعـۀ امـام)ع( قـد کشـیدند، گنبـد 

آجـری بقعـۀ مطهـر بـا ارتفـاع کمـرت از 19مـرت در کنـار 

آنهـا از منـود افتـاده و احتـامالً اسـتاد قوام الدیـن شـیرازی 

جهـت منودارکـردن حـرم مطهر که نقطه عطـف مجموعۀ 

معـامری آسـتان قدس رضوی محسـوب می شـده، تدبیری 

اندیشـیده اسـت. 

او بـا بـرآوردن سـاقه ای بلند و متناسـب بـا حجم بنا بر 

شـانۀ قاعـدۀ مربـع بنای عـر غزنـوی، گنبدی بـه ارتفاع 

31/20مـرت بـر روی سـاقه اسـتقرار داد. ایـن امر بـا اجرای 

سـتون های پشـتیبان آجری پلکانی معروف به خشخاشی، 

در فضـای داخلـی گنبـد و بـر فـراز قاعـدۀ هشـت ضلعی 

پایـۀ گنبـد عـر غزنـوی و حـد فاصـل پوشـش قدیـم و 

جدیـد امکان پذیـر شـده اسـت. منودارشـدن گنبـدی که با 

کاشـی های مزیـن و مشـخص بـوده، راه را بـرای آینده باز 

کـرده تـا در کنـار ایوان هـای صحـن عتیـق او، گنبدهـای 

مدرسـۀ پریـزاد و مدرسـۀ دو در و آرامـگاه شـیخ بهایی و 

گنبـد الله وردی خـان و... نیـز بدرخشـد. 

اواخـر  تـا  مطهـر  حـرم  مجموعـۀ  در  ساختامن سـازی 

دورۀ تیموری ادامه داشـته و با سـاخت و سـازهای دوران 

صفویـه تـداوم یافتـه اسـت )مولـوی و دیگـران، هـامن: 

38( تـا دوران شاه طهامسـب صفـوی )حکومـت 930 تـا 

984ق.( رویـۀ گنبـد بـا کاشـی سـبزرنگی پوشـیده بـود 

امینـی( در سـال 940ق.  از  بـه نقـل  )نعمتـی 1391: 5 

بـا  داشـت،  کـه  نـذری  ادای  جهـت  در  شاه طهامسـب 

رصف 63 مـن )181 کیلوگـرم( طـال ، گنبـد را طـالکاری 

کـرد و 17مـن )51 کیلوگـرم( طـال هـم رصف سـاخن میل 

گنبـد کـرد. طـالکاری گنبـد بـا اسـتفاده از صفحـات مـس 

بـود  نـوآوری ای  طـال،  نـازک  ورقه هـای  بـا  روکش شـده 

کـه تـا آن زمـان در دنیـای اسـالم نظیـر نداشـت )نعمتی، 

هـامن: 5تـا7؛ کاویانیان، هامن: 57( در سـال 1010ق. نیز 

شـاه عباس اول صفـوی کـه پیـاده از اصفهـان بـه مشـهد 

آمـده بـود، دسـتور داد تا سـاقۀ گنبـد را طـالکاری منایند.

 بـر اسـاس کتیبـه ای کـه بـه خـط »علیرضـا عباسـی« 

بـر سـاقۀ گنبـد نصـب گردیـده، در سـال 1016ق. زرگـر 

هرنمنـد آسـتانه، »کامل الدیـن محمـود یـزدی« طـالکاری 

را بـه امتـام رسـانیده اسـت )نعمتـی، هـامن: 8؛ مولـوی 

و دیگـران، هـامن: 39؛ کاویانیـان، هـامن: 57( در سـال 

1084ق. بـر اثـر زلزلـه گنبـد مطهـر شکسـت برداشـت و 

دو سـال بعـد مرمـت شـد. این واقعـه هـم در کتیبه ای بر 

سـاقۀ گنبـد نصـب شـده اسـت )نعمتـی، هـامن: 9(.

ظاهـراً از دورۀ شاه سـلیامن صفـوی تـا سـال 1330ق. 

تغییـر عمـده ای در گنبـد مطهـر صورت نگرفته اسـت. در 

آن سـال قزاق هـای روسـِی حامـی محمدعلی شـاه قاجـار 

و مخالـف مرشوطه خواهـان وارد مشـهد شـدند و حـرم 

مطهـر، محـل تجمع مـردم، را مبباران کردنـد و پنجره های 

گنبـد طـال را شکسـتند و بسـیاری از خشـت های طـالی 

روی گنبـد را خـراب کردنـد و بـا گلولۀ تـوپ هجده نقطۀ 

گنبـد را هـدف گرفتنـد و بدنـۀ گنبـد را سـوراخ سـوراخ 

کردنـد.  بـر اثـر آن تهاجـم کـه بـه »آشـوب آخرالزمـان« 

و »عاشـورای ثانـی« مشـهور شـد، خسـارات فراوانـی بـه 

گنبـد مطهـر وارد آمـد. چنـد مـاه پـس از آن واقعه مرمت 

گنبـد آغـاز شـد و چند سـال طول کشـید. در کتیبـه ای که 

اشـاره بـه اقدامـات »نیّرالدولـه« دارد، بـه تذهیب مجدد 

گنبـد اشـاره شـده کـه بایـد به منظـور مرمـت و تجدید و 

ترمیـم صفحـات طالکاری شـده باشـد )کاویانیـان، هامن: 

82تـا88؛ نعمتـی، هـامن: 10و11(. 



در اوایـل دهـۀ 1350خ. تصمیـم گرفتـه شـد تـا منـای 

گنبـد نوسـازی شـود و کار نوسـازی را کارگـران پاکسـتانی 

انجـام دهنـد، پـس از فراهم شـدن مقدمـات در خردادماه 

1357خ. تعمیـر و بازسـازی گنبد آغاز شـد. چـون کارگران 

پاکسـتانی به خوبـی از عهـدۀ کار برنیامدنـد، پیامنـکاری 

نوسـازی گنبـد را بـه »جعفـر نوروزخـان«، آبـکار تهرانـی 

واگـذار کردنـد. او جهت انجام کار متامی خشـت های طال 

را شـامره گذاری و از گنبـد جـدا کـرد و پـس از زیرسـازی 

بـا بـن و میلگـرد بـه قطـر 20سـانتی مرت بـر روی پوشـش 

کالف شـده دریکدیگر  و  زرانـدود  خشـت های  آجـری، 

مسـی  قطعـات  نصـب  کـرد.  نصـب  گنبـد  بدنـۀ  بـر  را 

طالکاری شـده بـر روی گنبـد در خردادمـاه 1359خ. بـه 

و  برج هـا  چـه  اگـر   .)11 هـامن:  )نعمتـی،  رسـید  امتـام 

هتل هایـی کـه بـه فاصلـۀ کمـی از حـرم مطهـر و مـرشف 

بـر آن سـاخته شـده منظـرۀ زیبـای گنبـد طـال را مخدوش 

کـرده، هنـوز گنبـد درخشـان حـرم مطهـر چشـم نواز و 

آرام بخـش دل هـای شـیفته زایـران اسـت.
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