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الرضا )ع( امشهد  .باشدیم ایاز سراسر دن یاریردشگران بسگهرساله مقصد  رانیا یمعنو تختیشهر مقدس مشهد به عنوان پا

کربالی ، بیت المقدس )اورشلیم(,مدینه منوره ,باالتر از شهرهایی همچون مکه مکرمه گردشگر ساالنه جمعیت کثیر با

ت.به نظر میرسد وجود مقدس ن نام گرفته اسکالنشهر مذهبی جها بزرگترین ... و واتیکان لهاسا سامرا،نجف اشرف ، معلی

ارزیابی  هدف از این مقاله.حرم امام رضا )ع(  وتاثیر آن بر کالبد معنوی شهر و حتی گردشگران قابل تامل و بررسی باشد

در این مقاله با  بررسی مجموعه حرم رضوی میباشد.هر مشهد یت معنوی شحس مکان در حرم امام رضا )ع( و تاثیر آن بر هو

و تاثیر المانهای معماری آن بر احساس زوار و با دید وسیعتر بازتاب این مجموعه بر بافت معنوی شهر مشهد مورد بررسی 

نوی شهر مشهد میتواند موثر به نظر میرسد حس مکان در حرم امام رضا )ع( و بعد معنوی آن بر هویت بخشی معقرار میگیرد.

 باشد.

 

 هویت شهری ، حس مکان ، هویت معنوی شهر مشهد  های كلیدی:واژه
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  مقدمه -1

هر موضوع و هر مفهومی دارای هویت یا نیازمند به احراز هویتی است که این هویت دارای دو بعد ء هر شی

هویت مستقل از هم نبوده و ویژگی های هرکدام بر تقویت یا تضعیف مختصات   باطنی و ظاهری یا مادی 

دیگری تاثیر دارند. به تبعیت از این موضوع آثار و تجلیات کالبدی ارزشهای فرهنگی و باورهای یک جامعه 

عامل و نیز مبین و نیازمند بهره گیری از ابزار هویتی خواهد بود تا توسط آن ها خود را معرفی کرده و به ت

 تقابل با دیگران برخیزد.

از ابتدای ظهور اسالم یکی از بارزترین وجوه هویتی جامعه و شهر اسالمی مسجد و زیارتگاه ها بوده اند که 

برای اکثر  هم از جنبه هویت ظاهری و هم از بعد هویت معنوی ایفای نقش بنیادی را  عهده دار بوده است.

آن مکان مقدس که در شهر مشهد واقع است کانون احترام و مرکز نیایش ایرانیان آستانه حضرت رضا )ع( یا 

و ستایش است. این بارگاه برای شیعیان در سرتاسر آسیای غربی و اقعی ترین منظره ای از بهشت برین را 

وسعت و عظمت شکوه و جالل، دست و دلبازی در صرف هزینه های سنگین همه از  .عرضه می دارد

برگرفته از کتاب  )ین مکان شریف را مورد عالقه و اشتیاق بسیار زائرین قرار داده اند.عواملی هستند که ا

در حرم مطهر رضوی، معماری اصیل ایرانی و اسالمی به زیبائی تمام به نمایش ((92-53نامه آستان قدس )

گفت این  د.میتوانگذاشته شده است و هر بیننده ای که وارد این فضا می شود، مبهوت عظمت آن می شو

معماری بی نظیر نوعی سیر و سلوک درونی را برای ببیننده ایجاد میکند که ناشی از قرارگرفتن در این مکان 

مقدس میباشد.برای دستیابی به مولفه هایی که این احساس را در زوار ایجاد میکنند به نظر میرسد نیاز است 

ی که بر خود مجموعه و زوار دارند و چه از که المانها و قسمتهای مختلف حرم رضوی چه از وجه تاثیر

وجه اثر گذاری بر هویت معنوی شهر مشهد مورد بررسی قرار گیرند.لذا در این مقاله سعی میشود با 

شناخت قسمتهای مختلف مجموعه ی رضوی هم از بعد کالبدی و هم از بعد معنوی به ارزیابی حس مکان 

 عنوی شهر مشهد پرداخته شود.در حرم امام رضا)ع( و تاثیر آن بر هویت م

: یشهر تیهو - 2   

امر هر کس فکر کند که هم  یادراک سهل و ممتنع است. در باد ندیاست که در فرآ یشهر مفهوم تیهو

 یو شهر تیهو یعنیواژه  نیفهم ا یو تخصص یحرفه ا گاهیفهمد و هم شهر حال آنکه در جا یرا م تیهو

آنکه از  ژهی. وستینباشند چندان دور از ذهن  دهیفهم یشهر را به راحت تیعامه مردم هئ نکهیدشوار است. ا

است که در ذهن ناظر و  یزیهمان چ ،شهر کی یژگیفهم و یشهر یطراح، طیمح یروانشناس دگاهید

، دست  زانی، برنامه ر نی، اما درک متخصص حیبفهمد صح تیگردد. پس هر آنچه از هو یم یشهروند تداع

 .بودن است ارمندیدقت نظر و مع ییاندرکاران اجرا



 

 

شناخته شده توسط  یها طیو مح ی، اجتماع یعیعوامل طب بیاز ترک یشهر بعنوان مجموعه ا کی

 ریکه شهرها را از سا یتیاست. هو یخاص تیهو یساکن متمرکز شده است دارا تیانسان ، که در آن جمع

 لفهخاص با مؤ تیو هو تیشخص نیبخشد . ا یساکن در آن معنا م تیسازد و به جمع یم زیشهرها متما

 یمؤلفه ها که به نوع نیتفاوت شکل ،محتوا و عملکرد . ا یبرمبنا ،شود یم فیو توص فیتعر یمتفاوت یها

شود  رفتهیپذ تیواقع نیمتفاوت است. اگر ا گریبه شهر د یدهد از شهر یم لیشهر را تشک یساختار ماهو

 را بر یگوناگون راتیتأث شان یتیگردد، شهرها با تنوع هو یساخت خود متأثر م یها دهیکه انسان از پد

    (95: 9532 یوارث ) .گذارند یم یشهروندان بر جاجمعی حیاط 

 یو دهیبه عق اوست . یشهر طیفرد و مح انیم قیعم وندیحاصل پ یشهر تیهو یمارکوالل دهیعق به

  و اعتماد به نفس شهروندان دارد و شهروندان ییمثبت بر توانا یریتأث یشهر تیهو

 (95: 9532 یوارث ) هر شهر را از غیر شهروندان آن متمایز می سازد .

:     _ یشهر تیمؤثر بر هو یمولفه ها 

انسان هستند که موضوع  تیهو یشهر، مشابه شاخص ها تیکننده و جهت دهنده هو نییتع عوامل

و  یکالبد ای ینیدو بعد ع یعوامل دارا نی. ا ردیگ یپژوهش و شناخت روان شناسان و جامعه شناسان قرار م

 نی. اگردند یم کیتفک گریاز همد یو انسان ی، مصنوع یعیطب طیسه مح قیاست که از طر یروح ای یذهن

شهر  تیگذار مثبت در هو ریو برجسته باشند به عنوان عامل تأث یصفات اختصاص یعوامل ، چنانچه دارا

 (35:9533،ینی.)حسدیبدل خواهد گرد یگذار منف ریصورت به عوامل تأث نیا رینقش خواهند کرد در غ یفایا

شوند  یم کیتفک گریانسان ساخت از همد،یانسان،یعیطب یبه مؤلفه ها یبه لحاظ وابستگ یتیهو عناصر

مانند کوه ها  یبستر شهر یعیطب اتیاجزا، خصوص یمیاقل طیتوان به شرا یم ،یعیطب یمؤلفه ها ی نهیدر زم

شهرها و ساختار  یریگ کلش یا ژهیو تیآن اشاره کرد. فرم و موقع یاهیو پوشش گ یعیو معادن طب ری، کو

 زین یانسان یشوند. مؤلفه ها یآن محسوب م یتیشهر است که از عناصر هو یعیمؤلفه طب کیشهر به عنوان 

از هر  شیساکنان هر شهر است و ب یو روش زندگ رهیاعمال آداب و رسوم ، اعتقادات و س یمتأثر از نحوه 

 .گردد یشهروندان برم یمدن یبه جنبه ها زیچ

به  است که ساخته دست بشر است ینمود شامل عناصر یتوان به عنوان انسان ساخت تلق یم آنچه

 ها و مساجد. برج مانند

شهر  کیروستا بوده تا امروز که بصورت  کیکه احتماالً آن شهر بصورت  یها از زمان تیگونه هو نیا

 است. یریگیکند قابل پ یبزرگ هم عمل م

 

 



 

 

 حس مکان : - 3

نگاه علمی به پدیده پیوند افراد با مکان ، مقوله ای تازه نیست. انواع دیدگاه ها در حوزه های علمی متفاوت 

مانند پدیدار شناسی، انسان شناسی، روانشناسی محیط، معماری، جامعه شناسی،جغرافیا و برنامه ریزی 

  ( Hida lgo and Hemanaez 2003:273)شهری برای این مفهوم تعاریف متفاوتی را ارائه داده اند. 

هنگام مطالعه پیوند افراد با مکان، مشکل اصلی که پژوهشگران با آن مواجه بودند تنوع نگرش ها در سطوح 

نظری و علمی ، همراه با تعاریف متفاوتی که در ارتباط با این مفهوم ارائه شده است ، دانسته شد . به منظور 

شماری از اصطالحات همچون هویت مکان، دلبستگی به توصیف پیوند افراد با مکان، محققان 

 ( Lowand Alt man 1992:28)مکان،وابستگی به مکان  و مفهوم مکان را بکار برده اند. 

با این تفاسیر مشخص کردن تعاریف موجود در حوزه های عملی متفاوت می تواند سودمند باشد در زیر 

فاوت در حوزه های علمی متفاوت آورده شده است که برخی از تعاریف ارائه شده توسط پژوهشگران مت

خود اختالفات و اشتراکات بین آنها را آشکار خواهد ساخت در تمام علوم مورد اشاره رابطه انسان و محیط 

بر اساس تعامل و یک حس تجربی انسان از محیط مورد مطالعه قرار گرفته شده است. در این حالت انسان 

 را بوجود آورده و هیچ یک به تنهایی قابل تعریف نیست. اما به دلیل آنکه و محیط مجموعه ای واحد 

 تعریف های آنها به کیفیات و مشخصات متفاوتی از مکان برمیگردد، سه نوع نگاه به حس مکان وجود دارد:

 احساسی که از تفاوت فضایی ، جهت یابی فضا و درک آن به وجود می آید. :حس مکان

 کیفیت های منحصر به فرد مکان و درک آن یا مشخصه آن مکان.پیوند با  :روح مکان

 ادراک ذهنی از یک مکان و ارتباط فردی بر اساس تجربه شخصی . وابستگی مکان:

عناصر شکل دهنده این سه گروه را می توان در درجه های متفاوتی از عناصر فیزیکی و فضایی تا عناصر 

د که ممکن است برای طراح ، قابل کنترل و یا غیر قابل کنترل شخصی و غیر مادی و ذهنی کنار هم قرار دا

باشد. برای مثال، ایجاد حس مکان و آفریدن فضای متفاوت ، بیشتر تحت تأثیر عناصر فیزیکی است. 

بنابراین برای طراح نسبت به دلبستگی به مکان با عناصر غیر فیزیکی مانند زمان، اجتماع قابل کنترل تر 

 بسیار شخصی و کیفیتی عینی تر نسبت روح مکان دارد و دارای مکان چیزی است که  است. دلبستگی به

 (Steele 1981:36.)جنبه های عمومی تر و کیفیتی ذهنی تر است

حس مکان یعنی تجربه و درک یک شخص از قرارگاهی ویژه و آنچه از ماهیت مکان برای یک انسان ادراک 

س مکان از ادراک فردی و محیط به فرد القا می شود. حمی شود با داشتن این حس متفاوت بودن 

 ( jiven and larkham , 9005)عادات و تجربه پدیدار می شود. اجتماعی،

. عوامل شکل دهنده ی حس مکان را می توان در دو گروه عوامل ادراکی شناختی و کالبدی دسته بندی کرد
 ( 9533:31)فالحت



 

 

پیدا می ضایی )کالبدی( جهت یابی در فضا و درک فضا )ادراکی و شناختی( نمود فکه به سه صورت تفاوت 

 (  jiven and larkham 9005)کند . 

 شناختی فرآیندی ذهنی: –عوامل ادراکی  _

شناختی فرآیندی ذهنی و فردی است که شکل گیری و حفظ آن همراه با فرآیندهای  –عوامل ادراکی 

 بیولوژیکی ، محیطی روانشناختی و اجتماعی و فرهنگی است و برای طراح قابل کنترل نخواهد بود.

عوامل موثر در تعریف فضا با لبه و مرز محصوریت بصری ، تضاد و تنوع، دیدها، ورودی و خروجی، منظر 

 و نام گذاری است.سازی 

اتصال و  (,9005schwanke)می تواند به وضوح منجر به درک تفاوتهای فضایی مکان شود:لبه و مرز

یکپارچگی بدنه ها از متداولترین و قابل درک ترین شیوه ها در تعریف حدود فضاست. اتصال بدنه ها در 

تواند به غنای آن کمک کند. بدین قالب ضوابط شناخته شده شهری نقش مهمی در بهبود فضا دارد و می 

منظور باید عرصه های عمومی و خصوصی در مقیاس متفاوت تفکیک شده سکانس های حرکتی از 

پیوستگی برخوردار باشد. در این حالت مراتب ادراک فضا تسهیل و منجر به افزایش حس مکان و صمیمیت 

 فضا می شود.

آوردن حس هویت است. محصوریت بصری ، عنصری برای تعریف مکان و بوجود :محصوریت بصری

احساس قرار گیری انسان در داخل فضای تعریف شده است. محصوریت بستگی به سه عامل نسبت جداره 

 به کف ، طول فضا و فرم ساختمان دارد که احساس امنیت و راحتی را نیز القا می کند.

الزم است. بدون این کیفیت ها ، مکان در عناصر سازنده محیط برای بوجود آوردن حس مکان تضاد و تنوع:

ها شبیه به هم و فاقد هویت می شود. ایجاد فضاهای متمایز نیازمند جدایی واضح بین ساختمان ها است. 

یعنی ابتدا و انتها مشخص باشد. لبه برای ایجاد این حالت نقش موثری دارد. تنوع محیطی به تشخص 

 خوانایی محیط می شود.فضاهای مختلف کمک می کند و باعث راحتی و 

 چشم انداز و دید برای ایجاد و تقویت حس مکان موثر است. دیدن مناظر متفاوت می تواند باعث خلقدید:

حس ویژه ای از مکان برای هر منظر و نقش انگیزی هر مکان شود. محدود شدن دید می تواند احساس 

شود نشانه های بعدی در مرکز آن قرار گرفته تنگی و تاثیر منفی ایجاد کند. دید باید به گونه ای طراحی 

 باشند.

 ورودی و خروجی :برای بوجود آوردن حس، تعریف فضا نقش مهمی دارد و می تواند ورود و خروج به

فضا را برای استفاده کننده قابل درک کند.از صدر اعالم و تا قبل از ورود الگوهای غربی و تکرار تقلید از آن 

خص ترین عناصر شهرهای مسلمان بوده اند که نظر تازه وارد دین را به خود جلب ها مساجد نخستین و شا

 میکردند و به عنوان عامل اصلی هویتی این شهرها و جوامع ایفای نقش می کردند.



 

 

 : موثر بر حس مکان عوامل كالبدی -4

ص را همانطور که گفته شد حس مکان یعنی تجربه و درک خاص از یک قرارگاه ویژه که جهت گیری شخ

جهت یابی و درک فضایی مشخص میکند –نسبت به یک مکان با احساس از تفاوت   

حساس برای بررسی حس مکان در حرم امام رضا ع ما به بررسی بخشهای مختلف حرم و تاثیر هریک بر ا

.آدمی میپردازیم  

 حرم مطهر :

زئینات داخل حرم مطهر قدیمی ترین بخش اماکن متبرکه آستان قدس رضوی است. قسمتهای مختلف بنا و ت

های  حرم در طول قرون گذشته به دالیلی بازسازی و مرمت شده است. اما پایه های اصلی بنا، همان پایه

. اولیه است  

شوند احساس آرامش، امنیت و نظم در می (السالمزمانی که زائران وارد حرم مطهر امام رضا )علیه  

.هددیابد با فراغ بال و آسایش در فضای روحانی حرم مطهر آداب زیارت را انجام میوجودشان تجلی می  

 

 ضریح مطهر : 

فاوت حاکى تا قبل از دوران صفویه ، ضریحى بر مرقد منور امام نصب نبوده ، قطعى است و برخى از آراء مت

. اندکه بعضى تعبیر ضریح را براى صندوق به کار برده از آن است   

. از زمان صفویه تا کنون تعداد پنج ضریح بر مرقد منور امام جاى گرفته است   

. در نگاه زائران و شیفتگان ، ضریح رمزى از دلدادگى ، عشق و آشنایى است   

ها و سرزمین گاه دست ها ، تکیه ها، محرم رازها ، برق چشم ها ، رمز آشنایى ضریح افسونگر نگاه 

 هاى آگاه ، از پنجره هاى آن ، افق دور دستهاى مشتاق است که دلاشکهاست. ضریح چشم انداز نگاه 

 هاى امیدوارى است که دیدگان ، از وراى آن فروغضریح منظر جان  . نگرندآشنایى و صمیمیت را مى 

نجره هاى بندند و در پهاى نیاز ، به سوى ضریح قامت مى  دست. بینندسپیده دمان روشنى و رهایى را مى

ها . و دل دیدگان خسته ، به درخشش پر فروغ آن جال مى یابند.  زنندآن خود را به توسل و طلب قفل مى 

ى همه به در برابر ضریح ، این مرز پیوند با ملکوت ، دیوارهاى جدای.آشوبندبه جذبه پر کشش آن بر مى 

 با راز و زرم از اىهاله در را خویش سخنان ترین گفتنى نا و گشایند مى عقده دلها و ریزند مى وفر  یکباره

  (9)شکل.گذارندمى میان در خویش مقتداى و امام

   



 

 

 
(ضریح مطهر امام رضا)ع-1شکل  

 

 گنبدطال :

ساختار آن دو پوشه و به قولی بر فراز بنای اصلی حرم مطهر و در مرکز مجموعه اماکن مقدسه قرار گرفته،   

تاریخ اولین طالکاری بر روی آن در عهد صفویه صورت گرفته و در اثر حوادث مختلف چندین بار 

میتوان گفت گنبد نشانی از هدف و نقطه ثقل میباشد که گنبد طالی حرم رضوی حبی .بازسازی شده است

وف و نزدیکی به حرم ئلکوتی زیارت امام ربرای کسانی که کیلومترها از آن دورند تداعی کننده ی حس م

 (9)شکل.مطهر میباشد

 
گنبد طالی آستان رضوی-2شکل  

: مناره ها  

  :قدیم 

قدیمی ترین مناره طالکاری شده موجود در اماکن متبرکه، مناره باالی ایوان طالی صحن انقالب )عتیق(   

است که در شمال غربی گنبد مطهر واقع شده و از بناهای عهد صفوی است و به قرینه آن مناره دیگری بر 



 

 

اره در اثر حوادث تاریخی فراز ایوان عباسی )ایوان شمالی( در عهد افشاریه احداث شده است. این دو من

 بارها آسیب دیده و چندین بار مرمت شده است. 

  :جدید 

دو مناره طالکاری شده صحن جمهوری جدید االحداث و مربوط به دوران بعد از پیروزی انقالب اسالمی   

 گنبد شمالی بخش طرف دو در شده کاری کاشی بزرگ گلدسته دو شده یاد های مناره بر عالوه  است.

یوان مقصوره در مسجد گوهرشاد، و دو گلدسته کوچک کاشی کاری شده بر فراز بناهای بخش جنوبی ا

 .صحن جمهوری احداث شده است

مناره ها از دیرباز هادیان قافله ها و کاروانها بوده اند و گمگشتگان را از طریق نوری که در درون آنها روشن 

نیز این وظیفه ی راهنمایی از تاریکی به سمت نور؛ که همان بوده راهنمایی میکردند.مناره های حرم رضوی 

 (5)شکل.حرم حضرت میباشد را به خوبی ایفا میکنند

 

 

 
مناره ی آستان رضوی-3شکل  

 نقاره خانه :

بنای آن در دو طبقه با نمای بیرونی کاشیکاری شده بر فراز ایوان شرقی صحن انقالب قرار گرفته که بنای 

 9و از حلب و چوب احداث شده بود. مطابق رسم معمول از زمان صفویه روزی  قبلی آن در یک طبقه



 

 

نوبت، قبل از طلوع و غروب خورشید. در همه ایام بجز ایام سوگواری، نقاره خوانی انجام میشد و نقاره 

نفری در همه ایام قبل  7نفری به کار خود ادامه میدادند و در حال حاضر یک گروه  99چیان در یک گروه 

از طلوع و غروب خورشید و در ماه مبارک رمضان قبل از اذان صبح و در اعیاد مذهبی و اعالم شفا، مراسم 

شاید آرزوی خیلی ها باشد که هنگام طلوع و غروب آفتاب که صدای کرناها و نقاره نقاره زنی انجام میشود. 

نقاره که به صدا در ها از نقاره خانه بلند میشود، آن باال باشند و از همان اتاق نقاره خانه، گنبد را تماشا کنند. 

انگار این موسیقی به کالم گیرد . کند، مناجاتت عمق بیشتری میهای عالم از دلت رخت برمیآید، هم غممی

کنی. حسی که غریب، اما بخشد، حس پرواز را در خود تجربه میتوام با آه تو، معنویت بیشتری می

دهد. پیر، جوان، زن، مرد، آشناست. با هر بار میهمان خانه ثامن الحجج)ع( شدن تمام وجودت را نوازش می

خانه هستند، انگار این صدا جزئی نوای دلنشین نقاره کند. همه و همه عاشق شنیدنزائر و مجاور فرقی نمی

ها به این صدا عادت، یا بهتر است بگوئیم نیاز ها که نه، روحاز حرم مطهر رضوی شده است. انگار گوش

 (1)شکل.برددارند، آهنگ موزونی که تو را تا عرش کبریایی می

 
نقاره خانه مجموعه رضوی-4شکل  

 سقاخانه :

وسط صحن انقالب واقع شده و یکی از مهمترین آثار تاریخی اماکن متبرکه به شمار میآید. و این مکان در   

چون بنای اولیه آن توسط شخصی به نام اسماعیل طالیی احداث شده به این نام نیز مشهور است و در سال 

خی از بر .شمسی پس از چند بار مرمت، تخریب و به شکل کنونی بازسازی و طالکاری شده است 9513

آب سقاخانه حرم امام رضا )ع(شفااست. خیلی ها با این نیت از پیاله های طالیی رنگ کنار  زوار معتقدند 

 (3)شکل.این سقاخانه اب می خورند



 

 

 
سقاخانه ی مجموعه رضوی-5شکل  

 

 ساعتها :

آزادی  دو ساعت شماطه ای بر بدنه دو شبه مناره بر فراز ایوان غربی صحن انقالب و ایوان جنوبی صحن

اعت نصب شده است که قدمت اولین ساعت به عهد صفویه یا مظفرالدین شاه بر میگردد. که همان س

رهگذر  گذرد و ساعت با ضرباهنگ خود صدای اینزمان آرام و صبور میموجود در صحن آزادی است. 

نین روز چند بار صدای زنگ ساعت طرساند. در مشهد مقدس، از دیرباز، در هر شبانهها میپیر را به گوش

ت اندازد. گویا این رهگذر پیر، خود را به بارگاهی از نور رسانده و دیگر سر رفتن ندارد. اما در گذشمی

ر زمین ماه، چون کودکی خردسال، پای ب گونه است که این پیر سال وزمان خالفی نیست، باید برود. این

(3.)شکلاندازدکوبد و طنین میمی  

 
ساعت آستان رضوی-6شکل  

: صحن ها  



 

 

صحن در مجموعه حرم امام رضا)ع( قرار  2فضاهای باز اطراف مرقد منور امام صحن نام دارند. در مجموع 

 آنها در مرحله ساخت می باشد.عدد از آنها در حال حاضر ساخته شده است و یکی دیگر از  3دارد که 

 صحن انقالب اسالمی )صحن عتیق یا صحن کهنه( :

ه.ق. بر میگردد و در شمال روضه منوره  373قدیمی ترین و باشکوه ترین صحن حرم که ساخت آن به سال 

ع( و قرار دارد، صحن انقالب اسالمی می باشد. در ضلع جنوبی این صحن پنجره فوالد معروف امام رضا)

ف به ایوان طالی حضرت قرار دارند. مقبره شیخ حرعاملی و آرامگاه مرحوم شیخ حسنعلی اصفهانی )معرو

حن شامل نخودکی( در شمال و مقبره شیخ مجتبی قزوینی در جنوب غربی این صحن واقع شده اند. این ص

ی و اعت در ضلع غربچهار ایوان می باشد که ایوان طالی نادری در جنوب، ایوان عباسی در شمال، ایوان س

د که به ایوان نقاره خانه در ضلع شرقی این صحن قرار دارند. در میانه این صحن نیز سقاخانه نادری قرار دار

ار می سقاخانه اسماعیل طالیی )اسمال طال!( معروف است. آیین نقاره نوازی از باالی ایوان نقارخانه برگز

(7)شکل.شود  

 
صحن انقالب-7شکل  

)صحن نو( :صحن آزادی   

این صحن در شرق روضه منوره واقع شده است و از بناهای زمان فتحعلی شاه می باشد. این صحن نیز 

شامل چهار ایوان است که به نام های ایوان طال )ایوان غربی(، ایوان باب الحکمه )ایوان شمالی(، ایوان غربی 

 این صحن قرار دارد. 91مجتهدی در حجره  و ایوان باب السالم )ایوان شرقی( شناخته می شوند. شیخ جعفر

 صحن جامع رضوی :

متر مربع در جنوب روضه منوره قرار دارد. این صحن گنجایش  997331بزرگترین صحن حرم با مساحت 

می  نمازگزار را دارد. )در صحن مسجد جامع هندوستان که یکی از بزرگترین مساجد جهان شناخته 70000

می توانند همزمان نماز بخوانند.(نفر نمازگزار  93000شود،   

 صحن جمهوری اسالمی :



 

 

این صحن در غرب روضه منوره قرار دارد و جزو صحن هایی است که پس از پیروزی انقالب اسالمی 

ضلعی قرار دارد که جزو اولین مکان هایی در ایران است  3ساخته شده است. در میانه این صحن سقاخانه 

رای سیستم آب آن استفاده شد. در نزدیکی این سقاخانه نیز ساعت آفتابی ای که از چشم های الکترونیکی ب

قرار دارد که در تمام فصول سال ظهر شرعی را نمایش می دهد. این صحن شامل چهار ایوان به نام های 

شهاده ایوان طال یا باب الوالیه )ایوان شرقی(، باب العلم )ایوان شمالی(، باب الغدیر )ایوان غربی( و باب ال

 )ایوان جنوبی( می باشد.

 صحن قدس :

دازه آن در این صحن سقاخانه ای وجود دارد که نمای آن شبیه ساختمان قدس )قبله اول مسلمین( است و ان

 یک هشتم اندازه واقعی قدس می باشد.

 صحن غدیر :

باشد. آن می در ضلغ غربی این صحن مجتمع تجاری غدیر قرار دارد که سرویس های بهداشتی حرم نیز در  

 صحن رضوان :

 طراحی این صحن به پایان رسیده است و به زودی ساخت آن شروع می شود.

 صحن کوثر :

متر مربع است. 93330در جنوب شرقی روضه منوره واقع شده است و مساحت آن   

 هدایت : صحن

صحن های  هوایحال و  .متر مربع است 9110در شمال شرقی روضه منوره واقع شده است و مساحت آن 

گاهی پیش امده که زایری در یک صحن خاص احساس ؛مختلف برای هر زایر حسی خاص تداعی میکند

 تقرب و نزدیکی بیشتری نسبت به دیگر مکان ها ی حرم به بارگاه ملکوتی داشته باشد.

  ایوان ها ی حرم:

ایوان جنوبی صحن انقالب به  هاایوان وجود دارند که معروف ترین آن 95در مجموعه حرم مطهر، قریب به 

ایوان »و « ایوان مقصوره»های و نیز دو ایوان جنوبی و شمالی مسجد گوهرشاد به نام« ایوان طالی نادری»نام 

 .اند« دارالسیاده

وبی ایفا به فضای ملکوتی را به خ فضای انتقالی بین عوامل زمینی و زمانیایوانهای حرم رضوی نقش 

رفته و آن گفت شاید کمتر کسی باشد که در ایوان طال و یا مجاورت آن قرار گ میکنند بطوری که میتوان

.حس مطلوب روحانی و معنوی خروج از خود و رسیدن به احوال رحمانی را تجربه نکرده باشد  

 

 
 



 

 

:موثر بر حس مکان  عوامل ادراكی - 5  

حال آنکه در شهر مقدس مشهد وجود مساجد در اکثر شهرهای اسالمی نقش عنصر هویتی را ایفا می کرده 

 بارگاه امام هشتم شیعیان امام رضا )ع(این نقش را ایفا می کند.

از نظر کالبدی می توان به تأثیر شکل گیری بافت شهری شهر توجه کرد. وجود حرم مطهر در مرکزیت 

و برای  شیرازی( که بعنوان شاهرگهای بوده -امام رضا -طبرسی –چهار خیابان اصلی شهر )نواب صفوی 

 رسیدن به مکان های مهم شهر باید از این خیابانها گذر کرد.

مشرفیت کامل حرم به خیابان ها قابل ستایش و بسیار تأثیر گذار است به عنوان مثال در انتهای خیابان امام 

بد و رضا پایانه مسافربری شهر وجود دارد و وقتی زائرین از این طریق وارد شهر می شوند با چشم اندازه گن

گلدسته آستان مواجه شده که تأثیر معنوی خاصی را در فرد بوجود می آورد. این نمونه در سه خیابان الگو 

بازار از  که نام برده شد نیز صادق است و فرد را خواسته یا ناخواسته در پیشگاه حرم رضوی قرار می دهد.

معاش یا تامین مایحتاج زندگی خود به آن مکان هایی است که برای دادستد ساخته شده و افراد برای امرار 

سر می زنند و می توان گفت مکانیست که می تواند آلودگی رفتاری را در پی داشته باشد مانند دروغ گفتن 

گران فروشی و ... حال آنکه در خیابان های اطراف حرم هر چه به حرم نزدیکتر می شویم  -کم فروشی –

مغازه ها و اینکه مغازه  ر است.و نزدیکی و تشرف به حرم وسله مراتبتراکم فروشگاه ها و مغازه ها بیشت

سجاده( است و کم کم با فاصله گرفتن از -تسبیح -های نزدیکتر به حرم غالباً سوغاتی فروشی )خاکشیر 

 حرم به فروشگاه های دیگری چون پوشاک و غیره برمی خوریم.

تأثیر حرم قرار دارد و عامل امرار معاش مردم در پرتو منظور از بیان این مطلب این است که بازار هم تحت 

وجود این مکان مذهبی شکل گرفته است پس دور از ذهن نیست که حتی نوع رفتار و تقابل فروشنده و 

در فضای داخلی حرم مطهر در صحن ها دیوارهایی بلند و رفیع را  خریدار تحت تأثیر این عامل قرار بگیرد.

فضایی را به وجود آورده است اما وقتی از صحن ها خارج می شویم اول وارد  شاهد هستیم که محصوریت

تفاوت بست ها با صحن ها در این است که عالوه بر  ، می شویم حیاط هایی که )بست( نام گذاری شده 

این که از همان کف سازی استفاده شده و دیوارها تا همان اندازه بلند می باشند اما دیوارها دارای رواق 

هایی است ارتباط بعدی با محیط خارج را ممکن می سازد به بیان دیگر محصوریت صرف نیست اما 

ز خروج از بست به فضای خارجی حرم می رسیم که باز هم با همان محدوده فضایی مشخص شده و پس ا

از نظر کالبدی جدا نشدن به یکباره از فضای هویتی حرم و  کف سازی تا پیاده روهای شهری ادامه می یابد.

قدم به قدم ترک آن و ورود به فضای شهری تأثیر بسیاری در نگه داشتن هویت معنوی آستان در محیط 

   شهری می شود. 

 



 

 

 نتیجه گیری : -6

همانطور که بررسی شد حس مکان در حرم رضوی بستگی متقابلی به معماری فضایی و المانهای مختلف 

ر در صحن و ایوان حرم و مجاورت با ائاین مجموعه میتواند داشته باشد.به طور کلی احساسی که فرد ز

به این نکته باید اشاره کرد که هر  ضریح مطهر درک میکند،سیر درونی و احساسی ملکوتی میباشد.هرچند

فرد ممکن است در قسمت خاصی از مختصات فضایی مجموعه با معماری خاص و المانهایش به آن سیر و 

سلوک درونی و معنوی بتواند برسد.بازتاب این ادراک ذهنی وابسته به معماری مجموعه، به قدری میباشد 

ا میکند.آنگونه که از تحلیل ها استنباط میشود،مشرفیت کامل که تاثیر آن بر هویت معنوی شهر نیز نمود پید

حرم به خیابان ها در شکل گیری بعد معنوی شهر بسیار موثر است. این هویت شاید بتوان گفت امروزه تا 

شعاعی محدود از فاصله ی حرم را در بر میگیرد و هرچه از حرم دورتر شویم نقش این هویت معنوی 

های دارای رواق حرم که نقش ارتباطی با محیط درون حرم و بیرون آن را کمرنگ تر میشود.دیوار

دارند،همچنین کفسازی که تا پیاده روهای شهری ادامه پیدا میکند،از جمله عواملی هستند که مانع جدا شدن 

یکباره کالبدی از فضای معنوی حرم میشوند و تاثیر بسزایی در نگه داشتن هویت معنوی شهر حداقل تا 

له ی مشخصی از آستان دارند.لذا بهتر است که عواملی از این دست که جنبه ی قدرت معماری در فاص

درک احساس مکانی و شکل گیری هویت معنوی شهری در مراکز مذهبی از جمله شهر مشهد میباشند،بهتر 

ستفاده کرد که شناخته شده و به شیوه های گوناگون تقویت شوند تا بتوان از این پتانسیل ها به گونه ای ا

 هویت و حس معنوی مکان نه تنها در مجموعه و فاصله ی خاصی از آن،که در کل مشهدالرضا نمایان باشد.
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