
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
  
  هـاي علمـی در زمینـه معمـاري اقلـیم گـرم و خشـک و        انتشـار نتـایج پـژوهش    "معماري اقلیم گرم و خشک"هدف نشریه

 .هاي معماري سنتی، مرمت، هنرهاي وابسته به معماري، شهرسازي، طراحی شهري و انرژي استموضوعات مرتبط با آن در حوزه

 اي در داخل یا خارج  ار گرفتن موضوع مقاله در زمینه تخصصی نشریه، مقاالت یا بخشی از آن نباید در هیچ مجلهعالوه بر قر

ها، ها، سمپوزیوممقاالت ارائه شده به صورت خالصه مقاله درکنگره. زمان در جریال داوري و یا چاپ باشد از کشور به طور هم 

  .تواند در قالب مقاله کامل ارائه شوند شده باشد، میسمینارهاي داخلی و خارجی که چاپ و منتشر 

 هاي دریافتی آزاد استنشریه در رد یا قبول، ویرایش، تلخیص یا اصالح مقاله.  

 شود و مسؤلیت صحت محتواي مقاالت به عهده نویسندگان استاصالح و خالصه کردن مطالب با نظر نویسندگان انجام می . 

 گران، منبع مورد نظر در صورت استفاده از مطالب دی	شود داده ارجاع مذکور منبع کامل اطالعات و شماره با.  

 مقاالت مندرج لزوماً نقطه نظرات مسئولین نشریه نبوده و مسئولیت مقاالت به عهده نویسندگان است.  

 ر نوشـتارها  نشریه از پذیرش سـای . رسند پژوهشی پس از داوري و تصویب در هیات تحریریه به چاپ می -نوشتارهاي علمی

  .معذور است...) نظیر ترجمه، گردآوري، مروري و

  نوشتارهاي ارسالی نباید قبال در نشریه دیگري به چاپ رسیده و یا بطور همزمان به سایر نشریات و یا سمینارها براي بررسی

  .و چاپ ارائه شده باشد

 تارهاي انگلیسی زبـان را نیـز در صـورت تاییـد بـه      با وجود این نشریه قادر است نوش. نوشتارها ترجیحا به زبان فارسی باشد

 .چاپ برساند

 هاي زیر به ترتیب ضروري در تنظیم فایل اصل مقاله، رعایت بخش	است: 

 باید به تنهایی بیان کننده (، چکیده فارسی و فقط شامل عنوان مقاله) نویسندگان(بدون نام و مشخصات نویسنده : صفحه اول

 و) باشد کلمه  300 حداکثر و گیري نتیجه و ها یافته ترین مهم پژوهش، روش پژوهش، اهداف یا ألهمس بیان شامل	تمام مقاله و

 .کلمه نوشته شود 6تا  3وان مقاله بالفاصله بعد از چکیده و بین عن و متن به مربوط کلیدي هاي واژه. باشد کلیدي هاي واژه

 مورد 3حداکثر (هاي پژوهش پرسش( 

 در معرفی روش تحقیق صرفاً به نام روش بسنده نشود و عالوه (، بیان اهداف یا فرضیه، روش تحقیق شامل بیان مسئله: مقدمه

، و ساختار مقاله )عات، مراحل انجام و فرآیند پژوهش ذکر گردداطال گردآوري روش انجام، مراحل همچون مواردي عنوان،	بر 

  .باشدمی

 پیشینه تحقیق  

  هاو بیان یافتهچارچوب نظري، بحث (بدنه اصلی پژوهش(  

 گیرينتیجه  

 در صورت نیاز(اند  سپاسگزاري از همکاري و راهنمایی کسانی که در تدوین مقاله نقش داشته: تشکر و قدردانی(  

 هاي التین و توضیحات ضروري درباره اصطالحات و مطالب مقاله، که به ترتیب با شماره در متن و  شامل معادل: ها نوشت پی

  .ر انتهاي مقاله و قبل از فهرست مقاله درج گرددنوشت د به صورت پی

 منابع فارسی و التین شامل	الفبا بر حسب نام خانوادگی نویسنده ترتیب به اند، قرارگرفته استناد مورد متن در که منابعی صرفا  

  کلمه 500و حداکثر  350حداقل (چکیده انگلیسی(  

 اقلیم گرم و خشک معماري  شریه راهنماي تهیه و شرایط ارسال نوشتارهاي علمی در ن
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 رانیا یمذهب -یخیتار یمراتب تشرف به اماکن مقدس در شهرهاسلسله

 و قاجار صفوی: شهر قم در دوران ینمونه مورد

 
 3ندوشن د رضاییمحمّ، 2دفرامصطفی بهز ،*1سید عبدالهادی دانشپور

 دانشگاه علم و صنعت ایران معماری و شهرسازی یدانشیار دانشکده -1
 ی معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایراناستاد دانشکده -2

 دانشجوی دکتری شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران -3
 

 (25/07/1396، تاریخ پذیرش نهائی: 11/03/1396)تاریخ دریافت مقاله: 
 
 

 چکیده
مذهبی  -تاریخی  اماکنورودی  مورد در ی از فضاهای متوالیاسلسله کیفیتو ود ت وجضرورهای متعددی پیرامون پژوهش

مراتب سلسله های کمی صورت گرفته است.پژوهش مراتب در ادراک مخاطباین سلسله تأثیرنسبت به  اما ،به انجام رسیده ایران
برطرف شدن  منظور و بهزیارت ر( به شوق مخاطب )زائ هستند و اماکن مقدس که دارای مذهبی-تاریخیی شهرها ورود به
مراتب تشرف به حرم شناخت سلسه در تالش است تااین مقاله  .نیازمند بررسی بیشتری است ،شودمیآنجا وارد  خود حاجات

این پاسخ همچنین به دنبال . را مورد بررسی قرار دهدشهری معماری و در مقیاس  و قاجار صفویدر دوره  حضرت معصومه )س(
برای  گذارد؟یحضرت معصومه )س( م نیو رفتار زائر ادراکبر  یتأثیرچه  یورود یاز فضاها یاوجود سلسلهست که رسش اپ

با  تفسیری وو با روش تحقیق توصیفی  ستیبایمو قاجار  صفویی قم در دورهمقدس شهر تشرف به ایجاد تصویری مناسب از 
و حرم حضرت  شهر قم یگذشته ریتصو تواندیکه م یبعامن نیتر. مهمدست یافتن مهم به ای یااسناد کتابخانهمنابع و  از استفاده

 ییهاسفرنامهخصوص به)نقشه، گراور و عکس( و  یریقم، منابع تصو هرش خیمنابع مکتوب تار کرد. بازسازیرا  معصومه )س(
شهر قم در گذشته  یورود یمباد ادارکیو  ینروا اتتأثیر یپژوهش درجستجو نیکه ا ییاز آنجا اند.کرده عبورقم  ازاست که 

حاصل  هستند. ترین منبع پژوهشمهم ،استدر نخستین دیدار نویسان سفنامهاحساس خاص  و ادراک انیها که بسفرنامه، متن بوده
. هددن مینشارا مراتب تشرف به شهر قم از سلسله مشخصیتصویر  ،در روند این پژوهش ها و منابع تصویریمتون سفرنامه بررسی
کیلومتری شهر قم با رؤیت گنبد حرم حضرت معصومه )س( شروع و تا داخل فضای  ۲۵مراتب تشرف از فاصله حدود سلسله
و با ذکر جزئیات فضاهای متوالی  تشرف به حرم حضرت معصومه )س( مراتبخانه ادامه داشته است. در این نوشتار سلسلهگنبد
 شود.معرفی می ربرای نخستین با زائرانمخاطبان و  ادراکات آن بر تأثیر

 
 ، ادراکمراتب تشرفسلسله)س(، قم، اماکن مقدس، حرم حضرت معصومه: هاکلید واژه
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 های پژوهشپرسش 
 حضرت حرم مراتب تشرف بهسلسله .1

 و شهر، فراشهر مقیاس در( س) معصومه
 ؟چگونه بوده است بنا

چه فضاهای ورودی  ای ازوجود سلسله .۲
حضرت  زائرین ادراک بر یتأثیر

 ؟شته استاگذمی معصومه )س(

 
 مقدمه -1

به علت ایران به شهرهای گذشته  یورودمبادی 
مراتبی از سلسله دارای هاوجود بارو و دروازه
 معمولا  مراتبسلسلهاین  .فضاهای متوالی است

بل از دروازه، نگاه ق، میدامنتهی به شهرجاده  :شامل
ی دروازه، راسته هخندق، پل، دروازه، میدانگا

مرکز شهر )میدان اصلی شهر یا  اصلی بازار و نهایتاا
در مراتب . این سلسلهشده استمسجد جامع( می

علت وجود به ،قم همچون ،شهرهای مذهبی ایران
یاد  "تشرف مراتبسلسله"عنوان به آداب زیارت

که در این شهرها زائر به شوق زیارت چرا .شودمی
فر را بر خود هموار و طلب حاجات رنج س

و از این رو رسیدن و رؤیت مکان مقدس ، سازدمی
در . یابدای میی تشرف به آن اهمیت ویژهنحوه

 گسیختهعلت توسعه شهری لجامبهان کنونی، رود
، ها در معماریو تغییر دیدگاه یمذهب یدر شهرها

مراتب تشرف به ابنیه مقدس از دست رفته سلسله
 است. 

را ایران  مراتب اماکن مقدسهتوجه به سلسل
و در حرم حضرت رضا  صفویدر دوران توان می

)ع( در مشهد، حرم حضرت معصومه )س( در قم، 
مسجد و مقبره شیخ صفی در اردبیل و مقبره شاه 

شهر قم یکی  .مشاهده کرددر ماهان اهلل ولی نعمت
مراتب تشرف به اماکن های سلسلهاز بهترین نمونه

 بودهشته و معماری در گذ شهری مقدس در مقیاس

تاکنون دهد رجوع به منابع مختلف نشان میکه 
این  در مورد آن صورت نگرفته است. ایبررسی

مراتب تشرف به سلسه بازشناسی د بهرامقاله سعی د
و  صفویدوره در ت معصومه )س( حرم حضر

. است، بپردازددومین حرم مقدس ایران  کهقاجار 
مناسب از شهر قم در یری تصو منظور ارائهبه

و منابع  هاعموم سفرنامهو قاجار  صفویی دوره
شهر تصویری )گراور، نقاشی و عکس( این دوران 

 ،پژوهش پرسش دومبرای فهم  .اندقم بررسی شده
مورد کنکاش قرار  داخلی و خارجی،سفرنامه  47

کشف ها از بررسی سفرنامههدف  گرفته است.
ان بوده سیّاح ادراک ات فضاهای ورودی برتأثیر
برای  که عموماا ان خارجینویس. سفرنامهاست

وارد  در ایران مذهبیشهر  به یکنخستین بار 
دقیقی از تشرف به شهر قم و  شدند، به توصیفمی

حدود . اندپرداختهبارگاه حضرت معصومه )س( 
کاسان ایرانی و خارجی دوره قاجار عکس از ع۲00

قاشی برتری نسبت به نند که تصویر معتاهبررسی شد
 حاصل بررسی دهند.می ارائهها را و متون سفرنامه

تصویر  ،هاسفرنامهمنابع تصویری و متون  و تحلیل
مراتب تشرف به شهر از سلسله و مشخصیآشکار 

 مراتبسلسلهدهد. نشان می برای نخستین بار راقم 
با  کیلومتری شهر قم۲۵حدود تشرف از فاصله 

 حرم حضرت معصومه )س(ی طالیرؤیت گنبد 
. ادامه داشته استگنبدخانه فضای تا داخل شروع و 

مراتب با ذکر جزئیات سلسله تمامیدر این نوشتار 
اتی که بر مخاطبین داشته تأثیرو فضاهای متوالی 

 شود.معرفی می ،است
 
 مبانی نظری -2

مراتبی از فضاهای ورودی برای وجود سلسله
کید عموم أد تبه هر فضایی مور داخل شدن

پردازن عرصه طراحی محیط است. در این نظریه
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 مراتب وروددر مورد سلسله بخش ابتدا این نظریات
در ادامه نیز مباحثی پیرامون  شده وبررسی 

مطرح مراتب تشرف به بناهای مذهبی سلسله
 د.گردمی

نظرات زیادی در مورد فضاهای ورودی و 
 :ردداد آن بر ادراک مخاطب وجو تأثیر ینحوه

تواند فضاهای ورودی چه در بنا و چه در شهر می
ی مطبوع انسانی عنوان بستری برای یک تجربهبه

عمل کرده و ورود و خروج را آگاهانه نماید. 
دوگانگی موجود بین داخل و خارج از طریق این 

رهای نامند با استفاده از ابزافضا که آن را آستانه می
معنی و هدفمند شده و اای تبدیل به فضایی بواسطه

 , Smithson) انجامدمی ،به ایجاد حس هویت

1974). 

ورودی را محلی برای  ،پردازانبسیاری از نظریه
ت یک فضا و آماده شدن برای شناسایی کلیّ

ورودی هر فضا، اولین » ؛دانندحضور در آن می
لی خصوصیات کمکانی است که با حضور در آن 

داب ورود، حد خصوصی و عمومی بودن و فضا، آ
واقع با شود. بههای فضا کشف میسایر ویژگی

تمهید ورودی برای یک فضا )خواه یک شهر خواه 
آن فضا برای ساکنانش  محله یا یک بنا( یک

گذاری شده و شود، نشانهتقویت می ،یافتههویت 
 ,Alexander, Ishikawa)« گرددتر نمایان میزنده

& Silverstein, 1977: 277) .«شاملها دروازه 
از  که هستند جالب هاییو مکانها آستانه ،هادرب

 نقاطها دروازه .شوندمیتولید  درون به سیر بیرون
 را خودمان ما که هاییمکان هستند؛ یابیجهت
 «کنیممی آماده دیگر ای عرصه به شدن وارد برای

(White, 2007: 188). 
تکیه ی ر علوم رفتاریات که بی از نظربرخ

قلمروهای اجتماعی یا مفصل مرز  را ورودی ،دندار
 قلمرو که است اىمحدوده شهر ورودى» ؛دنندامی

. کندمی متمایز متمدن و مصنوع محیط از را طبیعت
 طبیعت و فراتر جامعه با شهر دهندهاتصال ورودى،
 این به رسیدن هر نیتی با به مخاطب. است نامحدود

 زبان با و کرده شهر به تعلق و حضور احساس اضف
 او براى شهر صورتبدین و شودمی آشنا شهر

 .(۵4: 1388)گروتر،  «شودمی خوانا تدریجبه
ات روانی و تأثیره پردازان نیز ببرخی از نظریه

ایجاد  گذشتهشهرهای های ی که دروازهادراک
 است ممکن دروازه یک» اند:پرداخته اند،ردهکمی

 مراسم یا و مذهبی قدیمی، هایسنت ی برایمکان
 یا جشن، خنده، ناراحتی، ترس احساس .باشد جشن

 دارد وجود مکان در هنوز گذشته پرارزش مفاهیم
 حس را آنها کنیم،می عبور دروازه از وقتی ما و

 کیفیت و عملکرد نقش، به علم اگر کنیم.می
 درک تأثیر تحت حاضر حال فضای شهری

 خواهد ترعمیقها رعایت وها احترام ،شدبا تاریخی
اگرچه حصار با امور  .(White, 2007: 191) «بود

، با این حال نباید است دفاعی در ارتباط بوده
مفهوم روانشناختی حصار را نادیده گرفت. حصار 
به مثابه کشتی، به ایجاد احساس وحدت میان 

 ,Gregori)کرده است کمک می ساکنان شهر

2016: 87). 
به  اند کهپردازان بر این عقیدهنظریه بسیاری از

 ی ایران،شهرهای گذشته علت وجود حصارها در
هستند که ها دروازه تنها مدخل ورود به شهرها

و به  نمایندحس قوی ورود را در مخاطب ایجاد می
نوعی ورود به شهر را منحصر به یک مکان و فقط 

رج از حصار با خندقی که خا» :کننددروازه می
کرد و اینها شهر را تعریف میشهر قرار داشت 

صورت هایی از شهر بودند. حصار، شهر را بهنشانه
آورد. شهر قرون وسطایی، یک جزیره در می

پر ابهام، های باز، مرزهای نامعلوم، دنیایی با افق
کننده نبود. این دریاهای ناشناخته و فواصل گیج
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حصارها و  شهر دنیایی با تعاریف اکید بود.
ود دیوارهای آیینی، طبقات اجتماعی را محد

)مامفورد، « شد.ساخت و مانع تخطی آنها میمی
های دور مفهوم ورودی تنها در گذشته .(89: 138۵

د شهر و یک مکان فیزیکی بوده است که با ایجا
شهرنشینی، این مفهوم نیز در طول زمان کامل و 

را آن  لبدیتر گردیده است که تبلور کاکامل
  .(9: 1384)پاکزاد،  شناسیمتحت دروازه می

ورودی شهرهای ایران در گذشته، همواره 
، از دو عامل بود که خود از فضاها ایسلسلسه

ورودی است. دروازه منتج بوده امنیت و مرکزیت 
شهر بوده که معمولا در امتداد باروی شهر ایجاد 

در شهرهای گذشته معمولا »شده است. می
مراتبی از فضاها از ورودی شهر تا مرکز شهر لهسلس

های شهر شروع وجود داشته که معمولا از دروازه
مسجد جامع یا  شده و به مرکز شهر که معمولامی

. این شده استارگ حکومتی بوده ختم می
مراتب ورود با عبور از میان از گذرها، بازار سلسله

اگون ها و محالت گونهای آن، میدانو راسته
شده است. این ویژگی در شکل تمامی حاصل می

 تا دوره قاجار شهرهای گذشته ایران از دوره مادها
 .(۵6: 1378)حبیبی، « مشهود است

هرچند وجود حصار در شهرها موجب 
بدی و ایجاد حس قوی از ورودی در کیدات کالأت

ی ها نقطهو دروازه شده استها میمکان دروازه
نتایج این پژوهش اما ا هستند؛ عطف ورود به شهره

هنگامی که برای از دهد، در گذشته نشان می
های اطراف از راهشهر  ینخستین بار، سواد و بارو

رسیدن عبور از دروازه و زمان شده تا دیده میآن 
مبادی ورودی به  ،در داخل حصار شهر به مقصد

یافته نمود میبرای عابر خطی  یپدیدهصورت یک 
یک فضا تنها ی شهر دروازه ،گذار ینو در ا است

عموم  که به شهر است فضاهای ورود سلسله از

نظری خالف  ،هشنظریات بررسی شده در این پژو
ک مکان و پدیده ورود را منحصر به ی دارندرا این 

 .دانند)دروازه( می
 بر ایجاد اماکن مقدس ودر معماری مساجد 

مثالا  ؛داشته استوجود کید أتتشرف  مراتبسلسله
در این اماکن در قسمت ورودی یک جلوخان و یا 
بست وجود داشته و حتی در قسمت جلوی آن 

سواره وارد  ،کنندگاناند که مراجعهزنجیر داشته
در » .نشوند و حرمت مکان رعایت شود

مراتب تشرف به اماکن مذهبی برای اینکه سلسله
زائرین در مسیر حرکتی خود آمادگی روحی برای 

یدا کنند، در معماری این اماکن ابتدا بست پتشرف 
ها و سپس حن، کفشداری، رواقو سپس ص

. مکان بست به علت مکان ساختندخانه میگنبد
مکث که یک طرف به فضایی روحانی و یک 

ال دارد، حالت محیط برزخ را طرف به شهر اتص
 .(11۵: 1389)دهشیدی، « دارد

و  داخلمراتب تشرف در فضاهای ایجاد سلسله
ارج شهر عموماا در تطابق با اهداف و آداب خ

 یاحرکت  زین ارتیز» وندد:یپزیارت به وقوع می
مبدأ آغاز  یک از تیاست در شهر که با ن یسفر

کند. یم دایدر شهر ادامه پ ریمس یشود و با ط یم
 توقفم راه است انهیم ،که مقصد ییهادر مکان

و  تاریکه اوج ز ارتگاه،یشود و تا مکان زیم
توان می... . ابدییادامه م ،مقصد حرکت است

دهد، انتظار داشت در شهری که زیارت روی می
هایی وجود میان زیارت و مسیرهای شهری نسبت

در بازار » .(9۵: 1390سازیان، )چیت« داشته باشد
هر چقدر از مرقد  هابیتخر اطراف مشهد قبل از

و  یررگز یهامغازه د،یشدیم دورتر (ع) امام رضا
حرم  کیهر چقدر نزد و دیدیدیرا م رهیغ
. به شدنددیده می هایفروش حیمهر و تسب د،یشدیم
 الا مراتب تشرف کامسلسله و هاحرمت ب،یترت نیا
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حکم  ارتیرا آداب ز مراتب نی. اشدیم تیرعا
  .(9: 139۵)بهشتی، « کردیم

پردازانی که در حوزه آداب یکی از نظریه
هایی را در تمامی ادیان هشژوپ ،و فضا زیارت

است، وی معتقد  "تامس بری"انجام داده است 
همواره  ،مذهبی اماکنفضاهای در پیشاست 

عناصری فضایی برای کمک به هدف زائر وجود 
کعبه  ،مسجدالحرام ارتیدر اسالم، مقصد ز» دارد:

به  ریکه زا یوقت یحت ،است فیو حجراألسود شر
مکان مقدس  د،یرسیم فیحرم شر یمحدوده

با عبور از  ریآسان در دسترس نبود و سفر زا
که گذشتن از آنها  یها و معابرهستانآها و دروازه

 یادامه م ،مقدس لزم بود گاهیبه جا دنیرس یبرا
و تحول  نیحب د» .(۵9: 1384)بری،  «افتی

است. تدارک  ینید یهاارتیهمه ز ادیبن یمعنو
 ،یبه مکان معنو دنیفعل سفر و رس ارت،یز یبرا

« ردبُیم رونیروزانه ب یرا از زندگ ریزا نهایا یهمه
و  ریمس یطمطابق نظریات وی  .(67: 1384)بری، 

 ارتیز نییآ یاصل یتغییر مکان در شهر از اجزا
هر  بیترک ی، درسیر و مکان عناصر اساس»است. 

توان از منظر هدف و سیر  یند. شهر را مهست شهر
که  یزیظر همان دو چمن از یعنیقرائت کرد؛ 

که  میدانیم وییهم هست. از س ارتیاساس ز
ش که قانون و اها و مراسمنییبا آ ینیاعتقادات د

و  یبا کالبد معمار یر تنگاتنگظانشود تیم لبسم
که  یتوان انتظار داشت در شهریشهر دارد. م

و  ارتیز انیدهد میم یرودر آنها  ارتیز
 «داشته باشدود وج ییهاتسبشهر ن یرهایمس

(Barrie, 1996: 53). 
برای ورود به دهد بررسی نظریات نشان می

ای از فضاهای متوالی و متباین سلسله ،اماکن مقدس
معماری ابنیه مذهبی در ایران سعی ته و وجود داش

کرده فضای مناسبی برای انجام آداب زیارت 

فراهم کند. همچنین مجموعه فضاهای ورودی آنها 
شده است که امکان ف طراحی میبا این هد

ب را برای زائر فراهم نماید. به رعایت حضور قل
ها در حین حرکت به سمت مقصود، این کیفیت

شود. در شهرهای مراتب تشرف گفته میسلسله
مراتب در عناصر شهری و مشهد و قم این سلسله

به حرم مطهر نیز کامالا فضاهای شهری منتهی 
کند یهش سعی ماین پژو .رعایت شده بود

تشرف به  مسیرهای در فضاهای و نقاط عطفی که
در نظر گرفته شده بود  حرم حضرت معصومه )س(

ات ادارکی و رفتاری آن بر زائر تأثیررا به همراه 
 شناسایی و بررسی نماید.

 

 روش تحقیق -3
و اهداف این  لتاسؤبرای رسیدن به پاسخ 

شهر  بایست به تصویر مناسبی از شکلپژوهش می
های و ویژگی قم و دیدهای طراز چشم انسان

هنگام تشرف به حرم حضرت  فضاها بهسلسله 
و قاجار رسید. با  صفویمعصومه )س( در زمان 

توجه به تغییرات زیادی که اکنون در شهر قم ایجاد 
ن تصویر شده است در کالبد فعلی قم اثری از ای

و . از این ربسیار مشکل استنیست و بازنمود آن 
با رویکرد تفسیری  –روش توصیفی  از بایستمی

هرمنوتیک تئوری و » هرمنوتیک استفاده نمود.
عمل تفسیر است. در دیدگاه هرمنوتیک 

ی متن، معمولا برای توضیح اثر وجودآورندهبه
هایی روشرو محقق باید خود حضور ندارد، از این

ه را بیابد تا بتواند معانی مندرج در متن مورد مطالع
را کشف کند. مانند مطالعه یک پدیدارشناس 

اندازهای رودخانه لوئیزیانا. چشمی یکی از درباره
کان، تاریخ و او برای بررسی پدیدارشناسانه م

از اسناد علمی و تاریخی  جغرافیای آن منطقه،
 .(17۲: 1387)پرتوی،  «کنداستفاده می
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بهترین منبع برای هرمنوتیک رویکرد  با انتخاب
ی است هایی شهر قم سفرنامهناسی منظر ورودبازش

ورود به قم اشاره شده  چگونگی که در آنها به
هایی که دوره تاریخی است. چرا که در سفرنامه

نویس از اولین پژوهش همزمانی دارند، سفرنامه
گوید که معمولا اثر مواجهه خود با شهر قم می

فضاهای ورودی در این مواجهه بیشتر است. 
ات روانی و تأثیر چگونگی بهپژوهش وم پرسش د

، پردازدمی فضاهای ورودی ای ازسلسله ادارکی
حالت احساسی خاص مبین ها متن سفرنامه

خ این که برای رسیدن به پاساست  آنها نگارندگان
  .ستکارگشابسیار سؤال 

سفرنامه از سال  37 متن ،تحقیقاین برای انجام 
 ان خارجی. که توسط جهانگردم19۲۵تا  1618

 10است. همچنین  واکاوی شده ،تدوین شده
همچون  ییهاسفرنامه که توسط ایرانی

خان اصغریعل رزایم، الملکعبدالغفار نجمحاج
، السلطاننیخان معیقل جعفر، صفاءالسلطنه

 یریاحمد شبدیسو  السلطنهبینا رزایمکامران
چهار  .اندنوشته شده نیز بررسی شده یزنجان

، خاطرات روزانه ناصرالدین شاه قاجار یزن سفرنامه
ها سفرنامه متن. در به قم است هایشدر سفر

جزئیات دقیقی از تشرف به شهر قم و بارگاه 
است. بسیاری از  آمدهحضرت معصومه )س( 

لیف تأاز اختراع دوربین عکاسی که قبل  هاسفرنامه
 در آنهاحاوی گراورهایی هستند که  ،اندشده

خی قم قابل اختار شهر تاریعناصر اصلی و س
 هایها و نقشهمنبع مهم دیگر عکس شناسایی است.

تاریخی هستند که تصویر معتبرتری نسبت به متون 
گیری قم رعلت قرا. بهندکنمطرح میها را سفرنامه

 زیارت شاهان قاجار به عالقهو  های مهمبر سر راه
عکاسی،  حرفه )س( و حرم حضرت معصومه

رد. برای ری از شهر قم وجود داهای بسیاعکس
ها تاریخی کسانجام این تحقیق آرشیوی از ع

عکس از  ۲10آلبوم و حدود 33شامل دوره قاجار، 
منبع این . تهیه شدعکاسان ایرانی و خارجی 

موزه گلستان، مرکز اسناد خانه کاخها عکاسآلبوم
ها و ابخانهجیتال کتیآرشیو دکتابخانه ملی ایران و 

 است. سراسر دنیاهای موزه
بایست برای بررسی منابع در مرحله بعد می

ها بر اساس ها و عکسهها، گراورها، نقشسفرنامه
نمودار  . درشدندمیآنها مرتب  تاریخ ثبت و انتشار

عموم منابع استفاده شده در این  ۲نمودار  و 1
آن در یک  یه تاریخپژوهش بر حسب سال و دور

دوره  زمان اند. خطقرار داده شده خط زمان
در  را نام شاهان این دورانو قاجار به همراه  صفوی
بسیار مهمی برای تکنیک . خط زمان گیردبر می

ت اهمیت به علّدرک روند تغییرات شهر قم است. 
در این مقاله تاریخ نوشتن متن تقدم و تأخر منابع 

به شمسی ثبت آنها ویر تاریخ ها یا تصاسفرنامه
  آمده است.
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 (نگارندگانماخذ: ) صفوی یری شهر قم در دورهها و منابع تصویسفرنامه زمانخط -1نمودار 

 

 
 (دگاننگارنماخذ: قم در دوره قاجار ) ها و منابع تصویری شهرزمان سفرنامهخط -۲نمودار 

 

ها در ساخت دروازه ها وراه جایگاه -4

 تاریخی شهر قم
 ختار شهر قمسا شناسایی عوامل سازنده و

و مبادی ورودی به  ی منتهی به شهرهاهمچنین راه

برای و قاجار(  صفویزمانی این مقاله )یدر بازه آن
دارد که اهمیت فراوانی  مراتب تشرففهم سلسله

گیری شکل»شود. ه میاشارمختصراا در این بخش 
است.  قمرودشهر قم مرهون رودخانه اناربار یا 
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مردم ناحیه قم از دوران باستان نهرهای متعددی را 
ی آن را به از این رودخانه متفرع کرده و هر شاخه

سیستم آبیاری  و جاری ساختهقم قسمتی از دشت 
واسطه موقعیت ند. شهر قم بهامنظمی را پدید آورده

ستان اش در مرکز ایران از دوران بای ویژهجغرافیای
سراسری کشور مورد های تاکنون و عبور جاده

ها توجه بوده است. در قرون اولیه اسالمی این جاده
اهمیت بیشتری یافتند و شهر اسالمی در محل 

این  ی. عمدهه استها تشکیل گردیدتالقی این راه
 ها عبارت بودند از: جاده خراسان از طریقراه

دروازه ری، جاده ساوه و همدان از طریق دروازه 
ه اصفهان از طریق درواز شان وجه، جاده کاگب

کاشان، جاده عراق از طریق دروازه برید. 
ها و مزارع هایی نیز از شهر به دژها، دیهجاده

 .(1۵۵: 136۵ )سعیدنیا، «اطراف وجود داشته است
های بافت قدیمی مشاهده شبکه گذرها و کوچه

 ها را در متن شهر، ردپای بسیاری از این جادهشهر
ها پس از گذر از این جاده .سازدمشخص می

دروازهای قدیمی از معابر اصلی داخل شهر عبور 
شده رکز قدیمی شهر منتهی میکرده و به ممی

نخستین باروی شهر دارای سیزده دروازه » است.
های اصلی و هفت بوده که شش دروازه آن به جاده

ی دیگر آن به روستاها و مزارع و نواحی ازهدرو
ترین این اند. عمدهشدهمی پیرامون شهر گشوده

ها: دروازه ری، دروازه کاشان و اصفهان، دروازه
دروازه ساوه )بگجه( و دروازه جبال )کوهستان( 

های نخستین باروی شهر و آثار آخرین بود. نشانه
 «تتقریباا یکی اس قاجارباروی شهر در دوره 

پس از احداث باروی شهر  .(1۵1: 136۵)سعیدنیا، 
های مذکور نخستین ع بارو با جادهدر محل تقاط

  های شهر شکل گرفتند.دروازه
های بافت قدیمی شهر قم که در شالوده محله

اند صرف نظر از دوره قاجار نیز وجود داشته

تحولت درونی کمابیش همان محالت قرون 
تا اواخر قاجار شهر قدیم  باشند.نخستین هجری می

ه، عشقعلی، شد: آستانقم از ده محله تشکیل می
بند، موسویان، الوندیه، چهارمردان، سیدان، سنگ

پنبه و اسحاقیه. این محالت اکنون مسجدجامع، باغ
 ها در بافت قدیم شهر قم شناختهباهمین نام

 .(104: 139۵)پاکزاد، شوند می
از سمت ری  سه مسیر اصلی ورود به شهر قم

کاشان )اصفهان( بوده که اهمیت )تهران(، ساوه و 
این مسیرها در دوره صفوی و قاجار متفاوت بوده 

علت پایتخت بودن است. در دوره صفوی به
اصفهان مسیر ساوه که راه دسترسی اروپائیان به 

بیشتری داشته است. این مسیر پایتخت بوده اهمیت 
ه، راسته اصلی از سمت ساوه به پل و دروازه بگج

و  1 ریتصوشده است )بازار و نهایتاا حرم منتهی می
(. مسیر دیگر از سمت اصفهان و دروازه ۲ ریتصو

روازه س از عبور د( بوده که پ3 ریتصوکاشان )
کاشان از گذر اصلی محله چهل اختران به میدان 

رسیده است و از طریق کهنه و مسجد جامع می
شده است راسته اصلی بازار به حرم منتهی می

یگر از سمت (. مسیر مهم د4 ریتصوو  3 ریتصو)
بوده است که پس از عبور از دروازه ری  ری

ری و مسجد اصلی محله دروازه( به گذر 3 ریتصو)
رسیده و از طریق راسته اصلی بازار قم به جامع می

در دوره  (.17 تصویرشده است )حرم متصل می
مسیر علت پایتخت شدن تهران، ابتدا قاجار به

یابد که در دوره دروازه ری اهمیت بیشتری می
ناصری با ایجاد جاده جدید از سمت دروازه ساوه، 
مجدداا مسیر دروازه بگجه که در زمان ناصری پل و 

گیرد، اهیمت خود را باز دروازه علیخانی نام می
دید بعد از یر ج. مس(4: 1373)کرزن، یابد می

ری شهر قم کیلومت ۲۵ارتفاعات منظریه، حدود 
)س( است،  مستقیم به سمت حرم حضرت معصومه
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 ساخته شده است.که خیابان امام خمینی فعلی در روی همین مسیر 

 

 
 (1۵6: 136۵)سعیدنیا،  های باستانیسیر راهها در مگذرهای اصلی شهر و دروازه، قرارگیری های ناحیه قمشبکه جادهَ -1 ریتصو

 

 
 (1۵8: 136۵)سعیدنیا، های بافت قدیم شهر قم در قرن چهارم بارو، دروازه و راه -۲ ریتصو

 

  
 (Brugsch, 1862: 271)[ ش1۲39]: دروازه ری چپ (Flandin, 1851: 36) [ش1۲19]راست: دروازه کاشان  -3 ریتصو
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 ((1۵4: 136۵)سعیدنیا،  )برمبنای (۵1: 1390)محدثی، ساختار شهر قم در دوره قاجار..  -4 ریتصو

 
شهر قم و حرم  به تشرفمراتب سلسله -5

 حضرت معصومه )س(
مراحل تشرف به حرم حضرت معصومه بر 

در مسیر تشرف های واقع اساس نوع فضاها و مکان
شامل  تقسیم نمود کهاصلی  توان به سه مرحلهمی

شود. مرحله می حرم بنایبیرون شهر، درون شهر و 
 الی ۲۵اول از ارتفاعات مشرف به شهر قم به فاصله 

های شهر تا دروازهشروع و کیلومتری شهر قم 30
های اصلی قم تا . مرحله دوم از دروازهیابدادامه می

را شامل ه )س( ت معصومحرم حضرورودی 
 هاحیاط ،بنای حرمشامل مرحله سوم و  شودمی

در شود. ه و ضریح میایوان، گنبدخان ،(ها)صحن
توانید مراحل تشرف به همراه نقاط می 1جدول 

عطف این مراحل را به همراه توصیفاتی که توسط 
ات ادراکی ان از این مراحل انجام داده و تاثیرسیّاح

ه به تفصیل نمایید که در ادامه مقال آنها را مشاهده
 شوند.بررسی می

 مراتب تشرف به حرم حضرت معصومه )س(ان از سلسلهسیّاحتوصیفات  -1جدول 

مراحل 
 تشرف

 تأثیرات ادراکی ان از مراحل تشرفسیّاحهایی توصیفات و ویژگی نقاط عطف

 بیرون
 شهر

مسیر 
 تهران

 منظریه
 نواقلی

 شاهی لپ
 تپه سالم

ای مسطح، بسیار قدیمی، بزرگ، واقع در جلگه ی شهر قم:منظره
مساجد و مقابر بسیار، کاروانسراهای بسیار، مستطیل شکل، استقرار در 
طول رودخانه، کنار رودخانه اناربار، محصور در باغات، وفور 

 رنگ زیباگنبدهای آبی
د طالیی، گنبد درخشان، گنبنقطه درخشان،  ی حرم:منظره

زیبا، تشخّص و برجستگی، همانند ستارگان، نده، اثر بسیار کنخیره
ترین ساختمان شهر، درخشش نظیر، بهترین و باشکوهای زرّین، بیکره

 رؤیت
گنبد مطال و 

 سواد شهر
بار از برای اولین

 فاصله دور
 پل دلّاک مسیر ری

مسیر 
 اصفهان

 سالمتپه
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، ، شرقیکننده و دلفریب، درخشنده، مانند تاجی برسر، باشکوهخیره
های حرم در شب، کننده، رؤیت نور منارهآورتر، تأللو خیرهبهت

 عظیم برای حرمت
خانه حضرت مهمان

 )س( معصومه
 (مهندسیه)

خانه، کاروانسرایی برای زوار، منظره دیدنی شهر از چاپارخانه، تلگراف
بسیار خوب، باغ و عمارت  بالی بام، باغ پرگل و درخت، مهمانخانه

 انداز خوبفرنگی سنگی وسط باغ، باصفا، چشمخوب، کاله

زیبای  منظره
 حرم و شهر 

ورودی 
 شهر

 رودخانه
خیز، عامل آبادانی آب، خروشان، سیلخشک، بزرگ، پرآب، کم

 شهر قم
 بزرگی و زیبایی
پل و دروازه 

 علیخانی

 معین و کمی متعدد در فواصل هاویران، برجدیوارهای گلی، نیمه بارو

 پل
های بسیار بزرگ، سنگی، دوازده دهنه، بسیار زیبا، پل منحنی با ستون

 کاشی

 عرضزیبا، ورودی بازار، کم دروازه

درون 
 شهر

 راسته اصلی بازار
 بازار سالمگاه

، پررفت و آمد، مرکز تجاری مهم، دیدنی، معموربازار خوب، آباد، 
تاریک، سرپوشیده، راسته دراز و عریض مسقف،  یک رشته بازار،

 ، رؤیت گنبد از سالمگاه،های بزرگ، متعدد، تمیز و آبرومنددکان
رؤیت گنبد 
حرم در قاب 

 میدان بزرگ سالمگاه بازار
کاروانسراها و دکاکین بسیار، وسیع، دراز، گورستان، عجیب، شگفت 

 افزاو وحشت

 رهای بسیامسافرخانهگاراژها و  خیابان بال

مجموعه 
 حرم

 حیاط اول: بست
فرش، باغچه، گل، ریاحین، اتاق مربع شکل، باغ، خیابان وسط سنگ

نشینی، انبار، جوی آب صاف، حوض، اطعام مساکین، بستبسیار، آب
های حیاط تحصن

درپی متنوع پی
از نظر فرم و 

 عملکرد

 را ندارد. زیبایی حیاط اولگوناگون، صفا و سنگ فرش، درختان  حیاط دوم: دارالشفا

 حیاط سوم: فیضیه
ها، ایوان و مهتابی، جوی، نهرهای کوچک، دوطبقه، حجره طلبه

 ، چهارده پله سنگ مرمرحوض، چهار درخت بزرگ پرسایه

 حجرات، جلوه و قشنگی، سردر مرتفع، زیبایی بیشتر ضلع قبله حیاط چهارم: عتیق

 شید، طالییریف، منعکس کنند نور خورهای الوان، بسیار ظکاشی گنبد

فضای قدسیِ 
بسیار نفیسِ با 

باز و معماری نیم
 بسته

 مناره
های کاری ظریف، بالی مناره ازطال، چراغبلند، با ابهت، کاشی

 نورانی در شب

 ایوان
سپید های مرمر های زیبا، سنگکاریمرتفع و بزرگ و تابناک، کاشی

 و شفاف

 کوبزرین و لجوردی، نقرهبا نقوش در بزرگ  درگاه

 گنبدخانه

های الوان بسیار اعال، نهایت ضلعی، بزرگ، زیبا، روشن، کاشیهشت
های مرصع، شکوه و جالل، برافراشته، قندیل بزرگ و درخشان، چراغ

شکوه، های نفیس، شکل متناسب، بافت و پردههای پشمین خوشفرش
 آورجالل، حیرت

 ایکاری زیبا، گوهای نقرهو نقره ، طالکارینرده بزرگ ضریح

 )ماخذ: نگارندگان(
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 اول مرحله -1-5
اول از ارتفاعات مشرف به قم به فاصله  مرحله

 شودرا شامل میکیلومتری شهر تا دروازه شهر ۲۵
برای  لیه اولدر . استکه خود شامل سه لیه 

اولین بار دشت قم، گنبد مطالی حضرت معصومه 
شهر و حومه  شامل. لیه دوم دشومیدیده )س( 
. لیه سوم استمه )س( حضرت معصو خانهمهمان
 . باشدمی پل و دروازه بگجه باروی شهر،شامل 

 
 دورنمای شهر قم -1-1-5

قم در ارتفاعات و علت محصور شدن شهر به
های اصلی ورود به قم از سمت قرارگیری راه

های این هو کاشان از میان در ، اصفهانتهران، ساوه
شهر قم از فواصل دور قابل مشاهده  ارتفاعات،

ها بدان اشاره شده بوده و در بسیاری از سفرنامه
و مسطحی واقع  ی هموارشهر قم در جلگه» است:

از  آن والوند در مشرق  شده است و از ارتفاعات
 «[ش1016] .شودفاصله بسیار دور دیده می

وقتی به قم » .(۵ ریتصو) (۵۲7: 1370)اولئاریوس، 
مسجدهای کوچک شدیم در هر طرف نزدیک می

مشاهده شد. قم شهر بزرگی است نهاده  هاو مقبره
بر دشتی گسترده دامن، در برابر کوه نسبتا بلندی 

شهر به  .اش بیش از نیم فرسنگ نیستفاصلهکه 
ختر در طول طیلی است که از خاور به باشکل مست

ن کشیده است. پیرامون قم را ای دامرودخانه
: 1374)شاردن، « [ش10۵۲]هایی فراگرفته است باغ

 .(6 ریتصو) (۵۲۲

 

 
 (Olearius, 1647: 368) [ش1016] رنمای شهر قم در سفرنامه آدام اولئاریوس از ورودی اصفهانود -۵ ریتصو

 

 
 (Chardin, 1686: 400) [ش10۵۲] از ورودی ساوه سواد شهر قم در سفرنامه شاردن -6 ریتصو
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 یدارا: مسجد D : پلC [خانیش]: شاهان B مقبره حضرت معصومه :A ،از ورودی ساوه دورنمای شهر قم در سفرنامه کُرنِیلوس دُبرِین -7 ریتصو

 (Bruyn, 1718: 180) ش[1081[ ]هیاثیسردر غ]ساختمان  ی: دو ستون اصلE]مسجد امام حسن عسگری )ع([  ساختمان بزرگ

 
 فتحعلی شاه قاجار تاجگذاریپس از 

)س( مطال گنبد حضرت معصومه [ش118۲]
درخشش این گنبد از بدین ترتیب  و شودمی

شاهد بوده است. گنبد م کیلومترها دورتر قابل
 جهانگردان ادراکای بر اثر ویژه حرم،درخشان 

گذاشته که در اینجا برخی  قبل از ورود به شهر قم
در ظاهر توانستیم از لی » شود:از آنها آورده می

هوای کدر نقطه درخشانی را ببینیم، این گنبد 
د دیده می طالیی قم بود که از دور به مسافتی بعی

که شهر را ای ت بعد به رودخانهشد. دو ساع
)فالندن، « [ش1۲19] سازد رسیدیممشروب می

دورنمای قم به معنای واقعی کلمه از » .(1۲۲: 13۵6
درخشد، زیرا گنبد زیارتگاه فاصله چند مایلی می

اند که نور پوشانده هایی از طالبا ورقهرا این شهر 
 کنندای منعکس میکنندهشکل خیرهآفتاب را به

خوشبختانه ». (۵40: 1367)بروگش، « [ش1۲39]
ر ساعت هفت، گنبد طالی قم پدیدار گردید، که د

ی آفتاب مانند ستارگان نیزه بازی پرتو اشعه
کرد. بالخره نزدیک ساعت هشت به قم می

از ». (۲1۵: 1378)دیولفوا، « [ش1۲6۲] رسیدیم
شویم. وقتی بعد از اینجا به بعد داخل جلگه قم می

اعت حرکت با کالسکه به منظریه رسیدیم، چهارس
خی گنبد طالی مزار حضرت دیدیم که از پنچ فرس

« [ش1۲70] درخشیددر آفتاب می ،عصومهم
 . (1۲9: 13۵1)فوریه، 

هنگامی که به نزدیکی دیدگاه گنبد طالیی »
های بلند چند رنگ قم، که دیدنش از روی زمین

ر حال ر بود رسیدیم، هژبرالملک دمیل دورتر میسّ
سمت دیگر جاده تاخت و از  چارنعل، چند یارد به

روبروی زیارتگاه اسب پیاده شد و به حال سجده 
 مقدس روی زمین نشسته و به نیایش پرداخت

هوا که » .(Durand, 1902: 50)« [ش1۲78]
هایی که بر چراغ تاریک شد، به قم رسیدیم. حلقه

 های مسجد بزرگ روشن بود، از دوربالی مناره
محل آرامگاه معروف حضرت معصومه را نشان 

نه و چه از جانب داد. چه از رودخامی
های مجاور، هنگامی که آن را تماشا، ستانگور
کنیم، مجموعا اثر بسیار زیبایی است، بقعه و می

ها و بارگاه مقدس، دیوارهای بزرگ شهر، مناره
های گنبد طالیی به طور مجزا از برف کوهستان

شخص و برجستگی خاصی دیده مجاور با ت
 .(۲73: 136۲)اوبن، « [ش1۲86شوند ]می

یفاتی که درمورد رؤیت یکی از بهترین توص
 نویس، رمانگنبد مطال آمده است توسط پیر لوتی

 فرانسوی است:
ای بس دور جسم هنگام ظهر، در نقطه»

کنیم، ای را در بالی افق مشاهده میدرخشنده
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نورش همچون شیئی که به واسطه انعکاس 
ای است که ستارگان نمایان است، گویا سیاره

ای زرین از آتش است، کرهکند، یا طلوع می
طور خالصه چیزی غیرعادی که هرگز نظیر آن به

گنبد طالیی  ایم. آن شیء نورانی حتماارا ندیده
مشهور است و مانند فانوسی روشن است که در 

 ،از ظهروسط روز افروخته باشند. ساعت چهار بعد 
درختان و کشتزارهای گندم و سرانجام شهر قم را 

 .(۲۵4: 137۲)لوتی، « [ش1۲84] کنیممشاهده می
. به این ر در گذشته بسیار دشوار بوده استسف

، مسافراندلیل دیدن شهر قم برای نخستین بار برای 
و نشان از رسیدن  ای داشته استالعادهاهمیت فوق

که  یهای. مکاناستبه مقصد یا مکانی امن بوده 
گرفته به تجربه در آنها صورت می رؤیتاین اولین 

شدید حسی و روانی به عابر دست داده دارای 
 انسیّاحهای اهمیت فراوان بودند که در نوشته

در این میان زائرانی که برای  است.شده منعکس 
رسیدن به حوائج مادی و معنوی که از طرق دیگر 

وده، زحمت سفر را بر برطرف کردن آنها ممکن نب
اند رؤیت شهر و و حرم حضرت دهخود هموار کر

تری داشته است به ه )س( اهمیت فراونمعصوم
قم  شهر که برای نخستین بار ییهامکان طوری که
دارای اسامی مرتبط با این  ،شده استدیده می
  .هستندموضوع 

های شمال قم که در مسیر تهران/ری به قم کوه

 ،آن شده که علتنامیده می "نظریهم"قرار گرفته 

حرم حضرت گنبد که به شهر قم و منظری است 

ی در دوره .داردوجود  مکانمعصومه )س( در این 

السلطان قم توسط امین-ناصری جاده جدید تهران

های منظریه به شود. این جاده از کوهاحداث می

گنبد  در راستایمستقیم  مسیری کامالا ،سمت قم

)س( دارد به صورتی که  ومهصحرم حضرت مع

 بد مطال در کریدور بصری این محور قرار گیردگن

راه منظریه تا قم مستقیم است، در » (.8 ریتصو)

های مزار حضرت نارهمنتهی الیه راه، گنبد طال و م

 ش[ 1۲70] «است )س( ساخته شدهفاطمه معصومه

نشان از  مستقیم، احداث مسیر (۲۵3: 13۵1)فوریه، 

از منظریه  دارد.برای عابران را یت حرم اهمیت رؤ

نواقلی )محل اخذ  نقطه عطف شامل:3تا قم نیز 

 وجود داشته استسالم پل شاهی و تپه ،عوارضی(

ارتفاعات یزدان جنوب غرب قم نیز به  .(9 ریتصو)

ز این نقطه گنبد حرم معروف است که ا "المستپه"

)س( از مسیر اصفهان به قم برای حضرت معصومه

شده مرتبه دیده مینخستین بار و به صورت یک

به حضرت معصومه است و مکانی بوده که زائران 

  (.10)تصویر  دادند)س( سالم می

   
ستقیم به سمت گنبد حرم حضرت معصومه )س( در زمان ناصری کشیده شده است  ه از ارتفاعات منظریه مقم ک -راست: جاده تهران -8 ریتصو

ران قم گرفته شده است. مسیر مستقیم ته -حرم حضرت معصومه )س( به سمت جاده قمچپ: عکسی که از پشت بام  .(30: 1۲6۵عبداهلل قاجار، 
 .(۵8: 1394)آقایی،  ش[1۲71] مشهود استجاده در بالی عکس 
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 (۲9: 1۲6۵)عبداهلل قاجار، پل شاهی در نزدیکی قم  (84۵: 133۵)دالمانی،  ش[1۲88]قم  -راه تهراننواقلی  -9 ریتصو

 

 
 ((Survey of India, 1915) بر مبنای نگارندگان)ماخذ:  قم های منتهی بهورودی ازمراتب تشرف هلسلس -10 تصویر

 
حضرت معصومه  خانهمهندسیه )مهمان -2-1-5
 )س(

 ،از رودخانه قبلدر مسیر راه ساوه و تهران، 
و  نسرا، چاپارخانهکاروا شامل ایمجموعه

مهندسیه مشهور بوده که به وجود داشته  خانهمهمان
این  ا توسعهقاجار بناصرالدین شاه  یاست. در دوره

طبقاتی به  ،های اروپاییبه سبک هتل مجموعه
کاروانسرا به همراه یک ایوان بدان اضافه شده 
است که منظره زیبایی از حرم حضرت معصومه 

دروازه  وی شهر قم و پل وبار ،اناربار ، رود)س(
گراور، ت بوده است. ؤیدر آن قابل ر علیخانی

این  طبقه دومهای زیادی از پستال و عکسکارت
های این تحقیق به دست آمد کاروانسرا در بررسی

ه از است ک حرم ایی اهمیت منظرهدهندهکه نشان
(.  1۲ ریتصو)شده است خانه دیده میاین مهمان

خانه و منظر آن ثبت فات زیادی از مهمانتوصی
ای نتهی به دروازهآخر این بازار م» :شده است
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شد که با گذشتن از آن به یک پل سنگی می
بزرگ روی رودخانه خشک و بدون آب قم 

رسیدیمُ و چاپارخانه نیز در همین جا واقع بود. می
از بالی بام چاپارخانه که در محل مناسبی قرار 

: 1367)بروگش، « ی شهر دیدنی بودداشت منظره
الیی حضرت در میان دو مناره، گنبد ط» .(۵40

ا هم که در پرتو خورشید درخششی معصومه ر
داشت مشاهده کردیم. در قم در  کنندهخیره

ای که باغ بزرگ پر از گل و درخت چاپارخانه
داشت فرود آمدیم. گنبد حرم حضرت معصومه، 
در پرتو آخرین اشعه خورشید درخششی دلفریب 

 .(۲00: 1370)آنه، « [ش1۲84]شت. دا
 

مهمانسرا و وصیفات از یکی از بهترین ت
ی آن، توسط ناصرالدین شاه قاجار ذکر شده منظره

مهمانخانه پهلوى دروازه و پل است، وارد »است: 
این مهمانخانه را میرزا نظام  مهمانخانه شدیم،

بسیار خوب ساخته  مهندس کاشى ساخته است،
باغ و عمارت خوبى دارد و کاله فرنگى  است،

اصفاى خیلى جاى ب سنگى وسط باغ ساخته است،
هاى رفتیم توى عمارت و بالخانه خوبى است،

ناهار را . دارد ]به حرم[ انداز خوبىچشم مهمانخانه،
 ش[1۲67] «توى کاله فرنگى وسط باغ خوردیم

 .(114: 1381)ناصرالدین شاه قاجار، 
 

   
و بالخانه و  حضرت معصومه )س(چپ: مهمانسرای  (1۲67علی قاجار، )حسین س(حضرت معصومه )راست: تصویر مهمانسرای  -11 ریتصو

 (Thomson, 1891: 50)[ ش1۲69] (1۲ ریتصو)دیدن منظره حضرت معصومه )س(  ایوان آن برای

 

 
 (Thomson, 1891: 49)[ ش1۲69] بوده است. رؤیتقابل  حضرت معصومه )س(خانه نای که از بالخانه مهمامنظره -1۲ ریتصو
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 هگجِپل ب  رودخانه و  -3-1-5

تهران وارد  و بعدهاهنگامی که از مسیر ساوه 
عبور )ساوه(  بگجهاز پل و دروازه  ،شدندقم می

مراتب تشرف به سلسله عطفکه نقاط  اندکردهمی
و گراورها  ها،سفرنامه که در حرم هستند

 مشهود است. ت آن یماههای تاریخی عکس
قم را خندقی شهربند کرده است و بارویی نیمه »

هایی دیده ویران دارد که در فواصل معین آثار برج
شود. دو دیوار زیبا در لبه و تمام طول نهر و می

سراسر درازای شهر کشیده شده، و در آخرین حد 
)شاردن، « اندشرقی رودخانه پل عظیمی ساخته

در ابتدای ورود به شهر از رودخانه » .(۵۲۲: 1374
توسط یک پل سنگی باید گذشت، و از روی سد 
قشنگی طرف دست راست پیچید و به کاروانسرای 

از » .(8۲: 1336)تاورنیه، « خیلی عالی راحتی رفت

روی پلی دوازده دهنه گذشته، و در انتهای دیگر از 
 «د شهر شدیمدری که دروازه بازار است وار

 .(1۲۲: 13۵6)فالندن، 

همانطور که اشاره شد ورود جهانگردان به شهر 
قم عموماا از سه مسیر اصلی بوده که در بیشتر متون 

ها از مسیر پل و دروازه بگجه یاد شده سفرنامه
است. دلیل اهمیت این مسیر نسبت به سایر 
مسیرهای شهر قم عالوه بر مبدا آن، منظره قابل 

 مفصلعنوان بوده است. وجود رودخانه به توجه آن
طبیعی و پل روی آن، همچنین نمای زیبایی از حرم 
حضرت معصومه )س( و شهر قم با مقابر و مساجد 

ان افزوده سیّاح ادراکر بسیار بر اهمیت این مسیر د
ن نقاش فرانسوری تصویر این است. اوژن فالند

 .(13 ریتصو) به زیبایی نقاشی کرده استرا  همنظر

 

 
 .(Flandin, 1851: 35)[ 1۲18نمایی از شهر قم دوازه و پل بگجه ] -13 ریتصو

 
هایی که از قم توسط لوئیجی عکسدر اولین 

زه و پل بگجه به اپِشه تهیه شده، عکسی از درو
سال 33(. در عکسی که 14 ریتصوخورد )چشم می

( 1۵ ریتصوعلی قاجار تهیه شده )بعد توسط حسین
پل قبلی به های به زیبایی روی پایهپل و دروازه 

و  قمی بازسازی شده است دست استاد حسن معمار
. کندآن تغییر می نام پل و دروازه به نام بانی

ای بوده که تصویر دروازه خاکفرج؛ دروازه»

[ در بالی بازسازیعلیخان سنگری حاکم قم ]بانی 
. (۵1: 1390)محدثی، « آن نصب گردیده بود

زه نشان از اهمیت این عناصر از ابازسازی پل و درو
دروازه  متاسفانه ایننظر عملکردی و منظری دارد. 

مراتب ار مهم در سلسهکه یکی از نقاط عطف بسی
به )س( بود،  تشرف به حرم حضرت معصومه

 .(16 ریتصو) ددستور رضاشاه تخریب ش
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ساخته ( 1۵ ریتصوعلیخانی )پل و دروازه  و به جای آن که در سیل تخریب (1۲33، 168)پِشه، آلبوم شماره  بگجهپل و دروازه  -14 ریتصو

 .شودمی

 

 
 . (1۲67قاجار، علی )حسین که به زیبایی بازسازی شده است علیخانی یپل و دروازه -1۵ ریتصو

 

 
: 133۵)دالمانی،  به دست رضاشاه تخریب شده است در این عکس خانیدروازه علی زار قم.خانی و ورودی باپل علی نمایی از -16 ریتصو

84۵). 
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 نگارندگان(.ماخذ: های عبوری از شهر قم )امتداد جادهدر ها و دروازهعبور از حصار  باورود به قم  هنگاممراتب تشرف سلسله -17 تصویر

 ، خیابان بال، سردر دارالشفا)ساوه( ، پل و دروازه بگجه)س( خانه حضرت معصومهجاده ساوه، مهمانساوه و تهران:  مسیر .1
 بازار سالمگاه، میدان بزرگ، خیابان حوض قهوه، سردر دارالشفامسیر ری: دروازه ری، مسجد جامع، میدان کهنه، راسته اصلی بازار،  .2
  لی بازار، بازار سالمگاه، میدان بزرگ، خیابان حوض قهوه، سردر دارالشفامسیر کاشان: دروازه کاشان، میدان کهنه، راسته اص .3

 
 دوم مرحله -2-5

حضرت معصومه دوم تشرف به حرم  مرحله
و در داخل حصار شهر شهری دارد  یمقیاس )س(

 دارد به این بستگی مرحلهاین  .شده استقم واقع 
دو  که از کدام مسیر و دروازه وارد شهر قم شوند،

داشته است.  دبرای رسیدن به حرم وجو اصلی مسیر
از علیخانی شروع و  یاز سمت راست دروازهیکی 

دارالشفا  سردربه  ان بال که مستقیمطریق خیاب
راسته اصلی بازار قم از مسیر و دیگری  رسیدهمی
 بعد رسیده ومیچهارسوق به بازار سالمگاه  در

 شده، سپس از طریق خیابانمی وارد میدان بزرگ
رسیده حوض قهوه )حضرتی( به سردر دارالشفا می

 (.18 تصویراست )

 خیابان باال -1-2-5
ی دوره ترین خیابانخیابان بال بلندترین و مهم

این خیابان از جنب پل » قاجار در قم است. 
علیخانی تا دارالشفا ادامه داشته است )به صورتی 

اکنون است، ولی باریکتر و با چند گذر  که
دو طرف این خیابان . »(۵7: 1390)فقیهی، « کوتاه(

افرانی که ها و کاروانسراهایی بوده و مسمسافرخانه
کردند، وارد این محله از دروازه عبور می

. این خیابان در (۵0: 1390)محدثی، « اندشدهمی
 دوره پهلوی دوم تخریب شده است و اکنون اثری

 از آن نمانده است.
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  نگارندگان(.ماخذ: صومه )س( از دو مسیر داخل شهر قم )مراتب تشرف به حرم حضرت معسلسهمرحله دوم  -18 تصویر

 مسیر اول: پل و دروازه علیخانی، خیابان بال، صحن دارالشفا، صحن فیضیه و صحن عتیق. 
بان حوض قهوه )حضرتی(، دارالشفا، سالمگاه، میدان بزرگ، خیا بازار ،چهارسوق بازار،راسته اصلی ، ریوازهدر و کاشانمسیر دوم: دروازه

 فیضیه و صحن عتیق صحن 

 

  
 (۲08: 1394)آقایی، چپ: انتهای خیابان بال و سردر دارالشفا  (198: 1394)آقایی، راست: خیابان بال  -19 ریتصو

 
و  گاهسالمچه ربازا ،راسته اصلی بازار. 2-2-5

 میدان بزرگ
کسانی که از طریق دروازه ری و دروازه 
کاشان وارد شهر شده و قصد زیارت حرم را 

ی اصلی بازار قم بایست وارد راستهاند میداشته

شده و پس از عبور از بازار سالمگاه که عمود بر 
 تصویر)د ی اصلی بود خود را به حرم برساننراسته

بازارچه سالمگاه؛ قبال از چهارراه بازار به » .(18
ای وجود داشت که در طرف مسجد امام، بازارچه
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شده هنگام بیرون آمدن از آن حرم مطهر دیده می
این بازارچه در زمان رضاشاه تخریب  .است

م دو راه در قدی» .(۵1: 1390)محدثی،  «گردید
های عزادار به سوی حرم اصلی برای رفتن دسته

مطهر وجود داشت که بسیار حائز اهمیت بود، راه 
تر آن که از بازار شهر گذشته، به سالمگاه معروف

ی بیرون مسجد امام رسید، یعنی تقریبا محوطهمی
حسن عسگری )ع( واقع در سر قبرستان، خیابان 

« گردیدمی رم مطهر ختمآستانه شروع و به ح
 .(193: 1391)عباسی، 

علت نامگذاری آن به سالمگاه، از این جهت 
حرم گنبد مطالی  بوده که با بیرون آمدن از بازار 

 رو به حرم و زائر شده استدیده میاز نزدیک 
گذاری بازارچه سالمگاه نام. داده استمیسالم 

و ایجاد  حضرت معصومه )س(اهمیت رؤیت حرم 
میان فضای تاریک و مسقف  حس تباین شدید

بازار و میدان جلوی حرم حضرت معصومه )س( را 
به زیبایی آن را دهد که پیر لوتی فرانسوی نشان می

روشنایی عصر از طریق در »توصیف نموده است: 
گردد. گنبد دار میجی بازار در برابر ما پدیورخ

درخشنده از اینجا پیدا و بسیار نزدیک است و در 
آراسته که گویی ساحری برای خیره  محلی مزین و

. است کردن چشم ما ترتیب داده، مانند تاجی برسر
آور و زیبا بسیار تهای من چیزهای شگفچشم... 

تر یا دیده، ولی من هیچ یک از آنها را باشکوه
ی حضرت فاطمه، تر از مقبرهآورتر و بهتشرقی

که یکی از عصرهای ماه مه به هنگام بیرون آمدن 
گری در برابرم ظاهر شد، ازار تاریک قم با جلوهاز ب

 .(۲۵۵: 137۲)لوتی، « نیافتم
از میدان بزرگ  صفویهای دوره مهدر سفرنا

میان بازارچه سالمگاه و سردر دارالشفا  (۲0 ریتصو)
ذکر شده که در حمله محمود افغان به قم از بین 

درب » وره قاجار قبرستان بوده است.رفته و در د

بزرگ این مسجد در یک میدان طولنی باز 
شود که در آنجا یک کاروانسرا و دکاکین می

بسیاری ساخته شده، که در ظاهر شکوه و جلوه 
اضالع آن دیوار کوتاهی بسته شده دارد، یک از 

که از فراز آن رودخانه و سواحل آن پیداست، 
« شودفوق منتهی می همین میدان به رودخانه

بالی در بزرگ مدخل، » .(8۲: 1336)تاورنیه، 
هایی میدان درازی که در هر دوسوی آن دکان

کوچک بنا گردیده و کاروانسرایی که در سوی 
« کنده را تکمیل میرودخانه ساخت شده، منظر

 .(۵4: 1348)جیملی کارری، 
علت آنکه در زمان معاصر حرم حضرت به

 تصّورمرکز شهر قرار گرفته این معصومه )س( در 
مرکز  ،که در گذشته نیز حرم است به وجود آمده

شهر قم بوده است. این در حالی است که مرکز 
جامع بوده و حرم در کهنه و مسجدشهر قم میدان

ی باغ که به وسیله بودحاشیه شهر قم واقع شده 
ین لبالن یا بابالن از مجموعه شهر جدا شده است. ابُ

ه تدریج به میدان و قبرستان بزرگی تبدیل شده باغ ب
م از شهر قم که موجب انفصال مجموعه حر

شده است. همانطور که از گراور شاردن می
ی در دوره ی حرمآید مجموعه( برمی۲1 ریتصو)

 کامالا از مجموعه شهر مجزا بوده است. صفوی
 

 سوم: حرم و بارگاهمرحله  -3-5
 مرحله سوم شامل بنای حرم حضرت معصومه
)س( شده و از سردر دارالشفا شروع و به ضریح 

های ( بنا بر توصیف18 تصویرشود. )مطهر ختم می
ش[ و 10۵۲ش[، ژان شاردن ]1011ژان تاورنیه ]

ای خود از هش[ در سفرنامه1073جملی کارری ]
اند و گراوری که در آستانه مقدسه آورده

نامه شاردن از بناهای آستانه آمده است سیّاحت
شود در قرن یازدهم زائر (، معلوم می۲1 ریتصو)
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ی حرم حضرت معصومه پیش از ورود به گنبدخانه
 )س( از چهار حیاط متصل به یکدیگر عبور

 نموده است.می

 

 
 (73: 1۲8۲)محمدتقی نوری،  قمسالمگاه بازار سقف از  میدان آستانهدید به  -۲0 ریتصو

 

 
 (Chardin, 1686: 402)ش[ 1043های حرم حضرت معصومه)س( در سفرنامه شاردن ] بنا و حیاط -۲1 ریتصو

 
ی این توصیفات آمده عهمجمو ۲در جدول 

است. مشابهت و دقت در مجموعه توصیفات 
ساله به 6۲تاورنیه، شاردن و کارری در بازه زمانی 

وّر مناسبی از این چهار همراه گراور شاردن، تص
دهد. مطابق گراور حیاط دوره صفوی ارائه می

شاردن دسترسی این چهار حیاط از طریق یکدیگر 

شده است. می و با سردرهای مرتفعی حاصل
ها دری به خارج همچنین در اضالع کناری حیاط

ها و ی قاجار ایوانحیاط وجود ندارد. در دوره
د و نقش این ها اضافه شدنها به حیاطدرب

 مراتب کمتر شد.سلسله
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 کارریژان شاردن و جملی توصیف چهار حیاط حرم حضرت معصومه )س( در سفرنامه های ژان تاورنیه، -۲جدول 

 [ش1073] یکارر یجمل [ش10۵۲]ژان شاردن  [ش1011] هیژان تاورن هاحیاط

 حیاط اول
 )بست(

اول داخل یک حیاط مربع شکل 
توان آن شوند که میو طولنی می

را باغ نامید. به جهت اینکه در دو 
طرف خیابان وسط آنکه 

های مربع باغچهفرش است، سنگ
توسط  اند ؛ردهگلکاری درست ک

ای از چوب که در طول نرده
خیابان از طرف باغچه کشیده 

در این حیاط اول طرف  شده.
هایی کوچک دیده چپ اتاق

صی که باید هر شود که اشخامی
خیرات  روز از موقوفات محض

غذا بخورند؛ اشخاصی هم که 
برای عدم بضاعت، از دست 

در همین نشینند، بست میطلبکار 
 .کنندل میها منزاتاق

ی چهار حیاط دارا [این مسجد ]حرم
حیاط اول به شکل مربع و همانند است. 

باشد. خیابان باغی پرگل و درخت می
فرش شده با نرده از آن که سنگ

هایی پوشیده شده از گل و باغچه
درخت و سبزه دوطرف جدا شده 

است. در دوطرف خیابان و در طول 
ی وسیع و آجرفرش حیاط دوصفه

هر کدام بیست  که رویدارد  وجود
اق ساخته شده. هر کدام طاقی به ات

وسعت نه پای مربع دارد، و هریک 
در  باشد.دارای بخاری و یک ایوان می

ودی طرف چپ در ورودی پایآب گ
ی که از وجود دارد. جوی آب صاف

حوضی واقع در مدخل محوطه جریان 
یابد به حوض دیگری که در آخر می

 شود.حیاط است وارد می

سپس به حیاط وسیعی وارد 
شویم که چون باغی بزرگ با می

درختان کاج پوشیده شده و از 
دوطرف با دیوارهای کوتاهی 
محصور گردیده و در قسمت 
ها جلوی آن گل سرخ و دیگر گل
به حد زیاد کاشته و بر دست 

راست اتاق کوچکی جهت اطعام 
مساکین بنا شده است. غربا و 

یند با آا میمساکینی که بدان ج
ای گوشت و مقداری نان و تکه

 گردند.پلوی رایگان اطعام می

حیاط 
 دوم

 )دارالشفا(

از حیاط اول داخل حیاط 
شوند که صحن آن بزرگتری می
 فرش است.سنگ

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

این حیاط درختان گوناگون و 
ن نگهباناهایی برای خدام و حجره

 .مساجد دارد

حیاط 
 سوم

 )مدرسه(

و از آنجا توسط چند پله داخل 
دار مربعی حیاط بلند مهتابی

 شوند که در اطراف آنمی
های مسجد واقع ی طلبهحجره

حوض زیبایی در وسط آن  است.
واقع است که از آب جاری لبریز 

است. آب آن توسط نهرهایی 
رود که جاهای دیگر کوچک می

 ید.نمامشروب میرا 

ای بناهای دو طبقه حیاط سوم رااطراف 
 طه کرده که دارای ایوان و مهتابیاحا

باشند و جوی آبی همانند جوی می
 حیاط اول از میان آن جاری است. در

وسط حیاط حوض بزرگى دیده 
 و چهار درخت بزرگ شودمى

این  آنست. ۀن در چهارگوشکافسایه
سنگ  ۀدوازده پل یهحیاط به وسیل

 شود.حیاط چهارم مربوط مى مرمر به

از اینجا نیز دری به حیاط مربع 
شود که حوض زیبای دیگر باز می

ای در حال فوران پرآب و فواره
ها دارد. در تمام اطراف آن حجره

اها و طالب هایی جهت ملّو اتاق
 علوم دینی بنا گردیده است.

حیاط 
 چهارم

 )صحن(

ط هم حجراتی یادر اطراف این ح
د یک و نمای مسج ساخته شده

ضلع آن را اشغال کرده که سبب 
 جلوه و قشنگی آن شده است.

سردر مرتفع حیاط اخیر بسیار عالى و 
ین آن با یو قسمت پا باشکوه است

که از روشنى و  پیدسنگ مرمر س
درخشد تابناکى چون سنگ سماق مى

آذین یافته و قسمت بالى سردر که به 
ن صورت نیمه گنبد است با نقوش زری

 .و لجوردى مزین شده است

هایی برای طالب و همچنین حجره
نا شده که نمای مسجد کوچکی ب

زیر سردر  قشنگی دارد. سه در،
در خورد. بزرگ آن به چشم می

ه مسجد باز است و ب وسطی بزرگ
 دست راست به مقابر شود و درمی

 .شودباز می



 1396 زمستانو  پاییز، ششمنشریه معماری اقلیم گرم و خشک. سال پنجم، شماره                                             74

نظیر از ی وال و کمف نمونهاین توصیفات معرّ
مراتب تشرف به اماکن مقدس و مذهبی در لهسلس

درپی با معماری ایران است. وجود چهار حیاط پی
، تشرف به مقبره حضرت فرم و عملکردهای متنوع

کرده است و زائر با عبور تر میمعصومه را طولنی
از آنها آماده حضور در فضای معنوی گنبدخانه 

این شاهکار معماری ایرانی در . شده استمی
ها و دخل وتصرفات دوره قاجار به ورش افغانی

شاه قاجار رود. در زمان فتحعلیتدریج از بین می
ام حیاط دوم و غبرای بازسازی این مجموعه با اد

به نظر »: شودمیل به سه حیاط مبدّ  مجموعهسوم، 
ی فیضیه مدرسهدوم و سوم،  به جای صحنرسد می

عبدالرزاق ی تأیید این نوشتهکه  رفته باشدقرار گ
گوید: دو صحن کهن به دنبلی است که می

افزا مشتمل بر ای روحیکدیگر پیوسته، مدرسه
: 1390)فقیهی، « اندحجرات و حیاض پرداخته

تا  1۲13فتحعلی شاه قاجار که از سال ». (177

در آستانه مقدسه خدماتی انجام داده  ق.1۲18
است، این سه بنا را در هم ریخته و به جای آنها 

ای بزرگ )مدرسه فیضیه کنونی( و مدرسه
 «دارالشفایی برای آستانه مقدسه بنیاد نهاده است

 .(1۲۵0: 13۵0)مدرسی طباطبایی، 
ای که معمار فرانسوی پاسکال گراور تاریخی

 ت معصومه )س(حرم حضر یکوست از مجموعه
شاه تهیه ش. و پس از مرگ فتحعلی1۲18در سال 

به خوبی تغییراتی که نسبت به  (۲۲ ریتصو)کرده 
ایجاد شده را نشان  (۲1 ریتصو)تصویر شاردن 

چهار حیاط به سه حیاط  دهد. در این تصویرمی
مدرسه فیضیه بزرگتر شده و به  مبدل شده و

دی از صورت چهار ایوان درآمده و دو ورو
نیاز به عبور از جناحین بدان اضافه شده است که 

حیاط  کند. همچنین یکرا کمرنگ میالشفا دار
 افزوده شده است. نیز به مجموعه ،پشت قبله

 

 
صحن  -۲سردر  -1ت. کشیده اس حضرت معصومه )س(ی معمار فرانسوی از مقبره [ش1۲19]پالنی که پاسکال کوست اسکیس و  -۲۲ ریتصو

-10ورودی مدرسه  -9ای استادان هحجره -8صحن مدرسه  -7شاه قبر فتحعلی -6صحن مسجد  -۵مسجد  -4 )س(مرقد فاطمه -3اصلی 
 (Coste, 1867, p. 40). توالت-1۵باغچه  -14حوض و فواره  -13ورودی صحن طالب -1۲های طالب حجره -11 ]دارالشفا[ صحت صحن
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 بودنش، پاسکال کوست به واسطه معمار
دارد:  از حرم دقیقی رهای بسیاها و توصیفترسیم

ی گنبد حرم ]حضرت[ فاطمه )س( که به وسیله»
اش از فاصله چند کیلومتری چشمان را به طالئی

است که  کند، یک بنای بسیار وسیعجذب می خود
. اولین استپشت سر هم  صحنمرکب از چهار 

ی دیوارهای محکم احاطه شده وسیلهبهصحن 
رواقی است که ورودی است. همچنین دارای 

های دیگر است. دومین صحن محوطه همان صحن
مسجد ]حرم[ است. بین دو صحن ]اول و دوم[ 

ه که دربردارنده مقبره ساخته شد]گنبدخانه[ سالنی 
 صحنباشد. سومین حضرت معصومه می

است؛ جایی که روحانیون و  دربردارنده مدرسه
ی یجا کنند. صحن چهارمقرآن تدریس می ،علما

باشد. تمامی این چهار برای استراحت زائرین می
های ا کاشیهستند که ب هاییصحن دارای رواق

 (Coste, 1867: 40) .«اندمتنوع تزیین شده
شاه صحنی بزرگ در ضلع در دوره ناصرالدین

توسط استاد حسن  شرقی گنبدخانه و حیاط چهارم
شود که صحن نو یا اتابکی نام معمار قمی ایجاد می

 (. این صحن با ایوانی بزرگ به۲3 ریتصوگیرد )می
متصل )س(  گنبدخانه حرم حضرت معصومه

با ایجاد این صحن مجموعه حرم حضرت  شود.می
 شودتر مییهمعصومه )س( به شکل امروزین آن شب

(. در این دوره همچنان حیاط مدرسه ۲4 ریتصو)
کرده به صورت صحنی برای حرم عمل می فیضیه

مابین  است. در اوخر دوره قاجار با بسته شدن درِ
صحن فیضیه و عتیق، صحن اتابکی به مهمترین 

این دوره شود. از تبدیل میصحن و ورودی حرم 
کنون صحن اتابکی با ایجاد مفصل میان مجموعه تا

مراتب شهر و حرم نقش مهمی در ایجاد سلسه
  نماید.تشرف ایجاد می

ناصرالدین شاه در توصیف این صحن جدید 
ن از تعریف گذشته دیگر بناى این صح»گوید: می

ى در ایران یهمچه بنا نویسم،قدر مىهمین است،
 فرنگستان و چین و هند، در تمام که سهل است،

هاى بسیار خوب کارىکاشى نشده است. ]ساخته[
 ،منارهاى کاشى بسیار بلند دارد اند،مثل مینا کرده

اند که آب حوض هم وسط صحن ساخته یک
رآمده است که اینجا معدن مرمر د خواهد آمد،

پنج ذرع طول دارد و  ،پارچهمرمرهاى یک
د که از معدن پارچه دارهاى سنگ بلند یکستون
 مرمرهاى خیلى قشنگ دارد، اند.جا درآوردههمین
کارى ایوان آئینه هاى قرمز و آبى دارد.رگه
خیلى  مثل بهشت، است، تمامسازند که هنوز نامى

 :1381 ،)ناصرالدین شاه قاجار ش[1۲67] «باصفا
114). 

 

    
 (7: 1۲74)عبداهلل قاجار، چپ: صحن اتابکی پس از تکمیل  (4: 1۲6۵)عبداهلل قاجار، ال ساخت راست: صحن اتابکی در ح -۲3 ریتصو
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 (1317)برقعی، پالن مجموعه حرم حضرت معصومه )س( را در اواخر دوره قاجار به همراه مکان دفن پادشاهان صفوی و قاجار.  -۲4 ریتصو

 
موعه ایوان و بارگاه حضرت معصومه و مج

گنبدخانه نقطه نهایی تشرف به حرم حضرت 
 که سیاحانبرخی از  ومعصومه)س( بوده است 

توصیفات  ،اند خود را به بارگاه برسانندتوانسته
 حضرت بارگاه» :انددقیقی از این فضا آورده

 آن بالى که است ضلعى هشت بنایى معصومه
 شده برافراشته باشکوه و زیبا و بزرگ گنبدى

 قدربه بال به پایین از بارگاه داخلى سطح. ستا
 و اقبرّ سماق سنگ از بزرگى هاىصفحه با پا شش

 شکل زیبا هاىرنگ و طال با آنها روى که موّاجى
 این میان است. در شده پوشیده شده کشیده گل

 دختر فاطمه حضرت مطهر و متبرک قبر بارگاه
 دور گام یمناست.  )ع( کاظم موسى امام حضرت

 در پا شش بلندى به توپر و سیمین اىنرده مزار از
 چهار از هریک در شده، و تعبیه آن اطراف
. است گردیده نصب زر از بزرگ گویى اشگوشه

 زائران که اندکرده نصب آن از مزار دور را نرده

 در .ببوسند یا بزنند دست مقدس مزار به نتوانند
 بسیار شمع شبانگاهان معصومه حضرت بارگاه

 .(۵۲4: 1374)شاردن، « کنندمى وشنر
ان مشابه شاردن است. سیّاحتوصیفات سایر 

بنای مقبره حضرت معصومه )س( و پادشاهان 
زیادی بر  تأثیرصفوی و قاجار و تزئینات آن 

، کاریگذاشته و عموماا از کاشیان سیّاح
ها، ها، پردهها، فرشکاری، قندیل، نقرهطالکاری

صر تزئینی بارگاه ابراز شگفتی ها و سایر عناپارچه
از جالل و شکوه چیزی کم  مقبرهاین » اند:کرده

ها و سردر آن بسیار های منارهکاریکاشیندارد. 
های زیبای کاریها و نقرهزیباست. طالکاری

سازد. تعداد ضریح مقدس واقعاا چشم را خیره می
های چهارصد چراغ مرصّع در اعیاد بزرگ اتاق

 ،کند. خدمتکارانمره را روشن میتاریک و مقب
ی فاطمه در ه و جالل گنبد و مقبرهپیوسته از شکو
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« شاه سخن گفتندطور از مقبره فتحعلیقم و همین
 .(19۵: 1374)بروگش، 

ی که بارگاه حرم حضرت ی توصیفاتمجموعه
دهد که معماری نشان می معصومه)س( شده است،

قام ئینات آن که باهدف بزرگداشت مبنا و تز
حضرت معصومه )س( و تأثیر گذاری بر ادراک 

خاطب بنا شده است، در دستیابی به هدف خود م
به طوری که در عین نشان  اند.کامالا موفق بوده

دادن عظمت، جالل و شکوه، مقبره به القا حالت 
پردازند و زائر را دچار غلیان معنوی در زائر می

 کنند.حسی و روانی می

 

  
ضریح مطهر حضرت  ،ایوان صحن عتیقچپ:  (6: 1۲34 ،679)پِشه، آلبوم شماره صحن عتیق  ایوان طال در از عکسراست: اولین  -۲۵ ریتصو

  (84: 1۲79الدوله قاجار، )جلیل خدام حرممعصومه )س( و 

 
 گیرینتیجه -6

ای از فضاهای متوالی و متباین در وجود سلسله
یران امری کامالا شناخته شده مذهبی ا هابنیمعماری 

حرم توان در ا میو نمونه اعالی آن ر است
و  اهلل ولینعمتی شاه)ع(، مقبره حضرت رضا

های این مشاهده کرد. یافته اهلللطفمسجد شیخ
فراشهری دهد در مقیاس شهری و تحقیق نشان می

وجود دارد  ی متوالی و متباینای از فضاهاسلسله
ی به وسیلهرا قم  مذهبی ورود به شهریت فعالکه 
مبدل  ای متمایزبه تجربه ان،عابر ادراکبر  تأثیر
  کند.می

وجود گنبد مرتفع و  شهر، بهدر اولین دید 
عنوان مطالی حرم حضرت معصومه )س( به

بلندترین ساختمان خط آسمان شهر، نوید یک شهر 
شهر  یرا از کیلومترها دورتر از دروازه مذهبی

)س(  خانه حضرت معصومهوجود مهمان دهد.یم
 ،شهر و در طرف دیگر رودخانه خارج ازدر 

کرده یفراهم م را به حرم و شهر،بهترین منظره 
است. با ایجاد فضای ایوان در طبقه فوقانی 

ت کلیّ ،مخاطب قبل از ورود به شهر ،خانهمهمان
ها را ها و ایوان، گلدستهبنای حرم را به همراه گنبد

های در بستری از باغات سبز و در پشت آن کوه
ها و در بیشتر سفرنامهکه  دیده استقم می جنوب
است. در این ه شداشاره  به این مطلب هاعکس

شهر قم و عناصر آن  تمام هتوانستمکان مخاطب می
ها، ، دروازه، گنبدها، گلدستههامانند: بارو، برج

همچنین  ؛دبنشینمشاهده  را بهگیرها و باغات باد
نظر بصری و  از بیاساید. اندکیقبل از زیارت 

هترین مکان خود خانه در بعملکردی این مهمان
  .واقع شده بود
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زائر پس از عبور از رودخانه، پل در مرحله بعد 
ده محیط طبیعی مفصل قوی جداکننکه و دروازه 

اصلی ی حضور در راسته بامحیط مصنوع است  از
 یمتر100 مسیرو پس از ود شوارد شهر می ،بازار

وارد در راستای بازار با گردش به سمت راست 
ست که از اینجاشود و بازارچه سالمگاه می

گنبد را از نمای نزدیکتر ببیند. این بازارچه  تواندمی
. پس گیردمیاسم خود را از منظرش به سمت گنبد 

موعه سردر مجتا  از سالمگاه میدان بزرگی
وجود این میدان سبب که های حرم بوده حیاط

داخل حصار شهر و در  شده تا مجموعه حرمیم
 باشد. قرار داشته منفصل از کالبد شهر 

ی حرم حضرت معصومه )س( با چهار مجموعه
با  یاط تودرتو در وحدت فرمی باهم وح

یکی از شاهکارهای  ،مرتبطو  وعنهای متفعالیت
 بوده معماری بناهای آرامگاهی و مذهبی ایران

محل بست نشستن گناهکاران و  ،است. حیاط اول
حیاط دوم محل شفای بیماران است.  وفقیران 

است و پس از حیاط سوم محل تحصیل علم و دین 
 که قرار دارد حیاط چهارم ،طی تعداد زیادی پله

در انتهای  است.ل و آمادگی برای زیارت مّأمحل ت
، گنبدخانه و ضریح نقطه اوج بنا یعنی ایوانآن 

ای های این چهار حیاط به گونهفعالیت جود دارد.و
د نخواهمی که گویی انددر توالی هم قرار گرفته

وجود  .سازندبه افالک رهنمون  ی راخاک انسان
این چهار حیاط با القای شدید حس محرمیت با 

 .داردآن، حالتی رازگونه توجه به زن بودن مدفون 
های یتهرچند با دخل و تصرفات دوره قاجار کیف

تدریج از بین ها بهاز حیاط موجود در این سلسله
رود ولی اواخر این دوره با ساخت صحن می

اتابکی دوباره مفصلی میان مجموعه شهر و حرم 
 شود.ایجاد می

ورود به دهد های این پژوهش نشان میبررسی
تنها در نقطه تالقی بارو و مسیر  شهر کهن قم

افتاده است. تفاق نمیورودی شهر یا همان دروازه ا
مسیر و نه صرفا جریانی از حس حضور در  ،ورود

ها با رؤیت شهر از فرسنگ یک نقطه است که
شهر  و تا وارد شدن به مهمترین بنا دورتر شروع

شهرهای گذشته ما ها و راهامه داشته است. کالبد اد
گذاری بر حضور و اثراین برای تقویت جریان 

 نقاط عطف فراوانیارای د و رفتار عابران ادراک
اند که کیفیت و میزان آن در شهرهایی مانند بوده

 بیشتر است. ،دارند تریقوی قم که جنبه مذهبی
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