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چکیده

که از یک شــناخت عرفانی سرچشــمه می گیرد، تأثیر بســیار در شــکل گیری   نوع اندیشــه های متفاوت 

کن زیارتگاهی، متأثر از اندیشه های  فضاهای انسان ساخت دارد. قدمگاه نیشابور به عنوان یکی از اما

که شیخ  عرفانی می باشــد و این مفاهیم در شــکل گیری این مجموعه تأثیرگذار بوده اســت. در ســفری 

بهایی با شــاه عباس صفوی در ســال ۱۰۲۰ه.ق از اصفهان به مشــهد آمده، شــاه عباس دستور ساخت 

قدمگاه را در این محل داد و قدمگاه با طراحی وی ســاخته شــد. در این مقاله تالش می شــود ارتباط 

معماری این مجموعه با مفاهیم عرفانی بازشناسی شود. در سیر مراتب عرفان، از منازل هشت گانه ای 

که سالک با طی منازل هفت گانه تا مرتبه فنافی اهلل می رسد و در مرحله هشتم، از حق به  یاد می شود 

گی های هر یک از این مراحل، ارتباط آن  ســوی خلق بر می گردد. این مقاله ســعی دارد، با شناخت ویژ

را با تحت تأثیر قرارگرفتن شکل گیری باغ قدمگاه با تفکر طریقت بررسی نماید. ابتدا تفکر طریقت مورد 

گام بعدی ارتباط  مطالعه قرار می گیرد در ادامه به شناخت و معرفی باغ قدمگاه پرداخته می شود و در 

میــان ایــن دو حوزه بر پایه مســتندات موجود مورد بررســی واقع خواهند شــد. ایــن پژوهش مبتنی بر 

روش تاریخی، تحلیلی، تفسیری و نیز پژوهش موردی است. 
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مقدمه

 معمــاری هنری اســت برای نظم بخشــیدن به فضــا. معماری 
قدســی نیــز فحوایی۱ معنــوی دارد و به مــدد تکنیک های مختلف 
کشــاندن انســان بــه محضر خدا  معمــاری، هدف اصلی خود را در 
می دانــد و آن را از طریــق تقــدس بخشــیدن بــه حرکــت فضایــی 
بــه  حاصــل  فضــای  می بخشــد،   تحقــق  می دهــد؛  ســازمان  کــه 
میــزان موفقیتــش در حرمــت آفرینــی توســط دینــداران تقدیــس 
مفهــوم  و  زیبایــی  صورتــی  در  تنهــا   .)۱8 می  شــود)بدیعی،۱۳8۱، 
کــه مفهــوم، وحدت،  هنــری یــک اثــر، به تمامــی جلوه گر می شــود 
گنجانــده شــود )رضــازاده  کیفیــت در آن  فــرم هندســی، هــدف و 
که به نام  اردبیلــی ،۱۳۹۰، 4۱(. جــان راســکین معتقد اســت آنچــه 
گوشــه ای از تصــورات و تخّیالت  یــک اثــر هنری خوانــده می شــود، 
کــه جامــه عمــل بخــود پوشــیده، همچنیــن  یــک هنرمنــد اســت 
ویولــه لودک معتقد اســت فــرم اثر هنــری زاییده نوعی تفکر اســت 
گفته ســید حســین نصر، هنر از  )رضــازاده اردبیلــی،۱۳8۳، ۱8(. به 
مهم ترین و صریح ترین تجلی گاه اصول سّنت است و اساسی ترین 
اصل ســّنت اســالمی یعنی توحیــد و معماری ایرانی دوره اســالمی 
کرده با یکپارچه سازی تمام خصوصیات خود به این توحید  تالش 
کنــد )آوینــی،۱۳7۰، ۵۹(. دیدگاه توحیدی ســنتی نه  دســت پیــدا 
کــه درکنار هم فرم  تنهــا تمامیت معماری، بلکــه تمام مؤلفه هایی 
معمــاری را پدیــد می آورند از قبیل فضا، شــکل، نور، رنگ و ماده را 
کمی  دربرمی گیــرد. فرم هــای هندســی و اعداد تنها آنچــه به لحاظ 
کیفــی و نمادین دارند.  به نظر می رســند، نیســتند. آنها جنبــه ای 
هــر عــدد و هر شــکلی، وقتی به صورت نمادین مــد نظر قرار بگیرد، 

کیفیات را زیر  کــه تمام تمایزها و  طنینی اســت از وحدت )توحید( 
بال می گیرد. بعد ظاهری ســّنت به قوانین الهی )شــریعت( و رفتار 
انســان می پــردازد و جنبــه روحانی و عرفانی اســالم طریقت اســت 
)اردالن و بختیــار،۱۳8۰، ۱۵(. در بــاب مقامــات عرفانــی، صوفیــان 
کــدام بر حســب دریافــت از طریــق عرفانــی مقامات را  طریقــت هــر 
کــه بعضًا در شــمارش و نام گذاری  کرده اند،  شــمارش و نام گــذاری 
بــا یکدیگــر اختالفاتی دارنــد. باغ و بقعــه قدمگاه نیشــابورکه محل 
تجمــع دوســت داران امــام هشــتم )ع( اســت، همچــون مجموعــه 
شــیخ صفی الدین اردبیلی و مجموعه شاه نعمت اله ولی در ماهان 
کرمان، ارتباط تنگاتنگ با اهل طریقت و تفکرات ســلوک آنها دارد 
)رضــازاده اردبیلــی و انصــاری، ۱۳۹۰، 8۲(. بــا توجــه بــه اینکه این 
مجموعه توســط شــیخ بهایی طراحی شــده، این مقاله سعی دارد 
کیفیــت و چگونگــی ایــن ارتباط را جســتجو نمایــد. در این باغ،  تــا 
مزار یا آرامگاهی وجود ندارد و بنای اصلی در حقیقت یک یادمان 
کــه بــا معنــی و مفهوم اســت و برای حضــور امام هشــتم )ع(  اســت 
که  در این مکان ســاخته شده اســت. در این پژوهش با مطالعاتی 
انجــام شــد، بــه مــدارک و اســنادی در رابطه با جلوخــان مجموعه 
که در  قدمگاه دست یافتیم. همچنین به این نکته اشاره می شود 
که قبل از زیارت امام رضا )ع( در قدمگاه برای  گذشــته  ده ها ســال 
زیــارت می رســیدیم، ته رنگ سلســله مراتب را احســاس می کردیم 
که این مجموعه )باغ و بقعه( با سلســله مراتب ســاخته شــده و در 
که ایــن موضوع را با برداشــت خودمان  ایــن مقاله ســعی می کنیم 

کنیم و حال اینکه تا چقدر موفق باشیم. معرفی 

روش تحقیق

 پژوهــش حاضــر مبتنــی بر روش تاریخــی، تحلیلی، تفســیری و 
نیز پژوهش موردی اســت. در انجام این تحقیق، پس از مطالعات 
کتابخانــه ای و جمع آوری و ســازماندهی اســناد و مدارک مختلف، 
بــرای شــناخت رابطــه میــان معنــای مســتتر در یــک فضا و شــکل 
گزیــر به حضور در مــکان هســتیم. در واقع می توان  کالبــدی آن، نا
کالبــد آن  گفــت، فضــای معمــاری فقــط بــا حضــور در آن و لمــس 
ج از آن درك شــدنی نیســت، از  احســاس می شــود و در جایــی خــار
که فضا ذات و ماهیت معماری اســت، فهــم معماری موکول  آنجــا 
کــه درك مکان  بــه فهــم فضاســت. بنابراین فضا واســطه ای  اســت 
گــردآوری مســتندات و اطالعات  را بــرای مــا مقــدور می کند. ضمن 
موجود در ســازمان های مرتبط با موضوع، تصاویر و ســفرنامه ها و 
بــا بهره گیــری از شــواهد تعیین کننده و شــواهد زمینه ای و شــواهد 
اســتنباطی ســعی در تدوین این ارتباط می نماییم. این تحقیق با 
کیفیت و نحوه  مطالعه بر روی این شــواهد ســعی خواهد داشت تا 
ارتباط میان تفکر طریقت و شکل گیری باغ و بقعه قدمگاه نیشابور 
را آشــکار ســازد. برای دســتیابی به ســؤال مقاله حاضــر، ابتدا تفکر 

هجری   سال400  در  نیشابور  ارتباطی  جاده های  و  شهر  مهم  موقعیت  نقشه  تصویر1- 
)موقعیت شهر نیشابور در عکس نشان داده شده است(.

مأخذ: )ابن حوقل النصبی، 1938، 115-114(.

شریعت و طریقت مورد مطالعه قرار می گیرد و در ادامه به شناخت 
گام بعدی، ارتباط میان  عملکرد باغ قدمگاه پرداخته می شود. در 
این سه حوزه بر پایه شواهد مذکور مورد بررسی واقع خواهند شد. 
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ح مثال  در هــر مبحــث ابتــدا به مبانی نظــری موضوع و بعد به شــر
عملی در مجموعه قدمگاه پرداخته می شود.

تفکر شریعت و طریقت

جهــت شــناخت تأثیــر تفکــر شــریعت و طریقــت بــر شــکل گیری 
که نگاهی بــه این دو تفکر داشــته  مجموعــه، ابتدا شایســته اســت 
الهــی  قوانیــن  طبــق  اســالمی  جامعــه  در  ســنّتی  انســان  باشــیم. 
)شــریعت( زندگــی می کنــد؛ عــالوه بر این، انســان صاحب پیشــه ی 
که به مثابه ســاحت  خــاص، حقیقــت را از خــالل طریقت می جوید 
درونــی شــریعت اســت )اردالن و بختیــار، ۱۳8۰، ۵(. »طریقــت«، 
عبــارت اســت از بــه فعلیــت درآوردن و محّقــق ســاختن قوانیــن و 
دســتورات شــریعت در ســیر بــه ســوى خــدا )طباطبایــی، ۱۳74، 
کلیدى اهل نظر و آخرین منزل  کلمات مهم و  ۳8۵(. »حقیقت« از 
گفته  ســالک از منازل ســه گانه )شریعت، طریقت و حقیقت( است. 
کــه شــریعت، امر به التــزام عبودّیت اســت و طریقت »ســیری  شــده 
اســت مخصوص ســالکان راه اهلل« حقیقت، مشــاهده ربوبّیت و هر 
د به حقیقت نباشــد، مقبول نیست و هر حقیقتی  که مؤّیَ شــریعتی 
کــه مقّید به شــریعت نباشــد، غیرمحصــول اســت. در دیباچه دفتر 
پنجــم مثنــوی، این ســه واژه بــه ترتیب با علم و عمل و رســیدن به 
مقصد همانند گشته اند )یوسفیان، ۱۳88، 44(. شریعت همچون 
که راه می نماید و بی آنکه شمعی به دست آوری، راه  شمعی است 
گام  که در این راه  کــوب ،۱۳44، 7۹(. آن صوفی  رفتــه نشــود )زرین 
می نهد ســالك نام دارد و تا رسیدن به حقیقت باید مقاماتی را طی 
کنــد. برخــی ایــن مراتب را ســه و برخی چهار و برخــی هفت و برخی 
از بــزرگان حتی هشــت دانســته اند. این اختالف نه بــه دلیل هدف 
که هدف رســیدن  متفــاوت اســت، بلکــه بــه مانند مقصدی اســت 
بــه آن و مــراد شــمارش مسافت هاســت. هــر چنــد مبــدأ و مقصــد 
آن مشــخص اســت ولــی تــوان مســافر و راه انتخابــی او و همچنیــن 
کمالی  منزلگاه هــای بیــن راه متفــاوت اســت. بعــد دیگر معمــاری، 
که در روح و باطن اثر معماری خود را نشــان می دهد. شــاید  اســت 

کمال مطلوب در روح اثر معماری سنتی،  یکی از دالیل حضور این 
کرمانی،  احوال روحی و مرتبه معنوی معمار آن بوده باشد )زکریانی 
۱۳8۵، ۱۲(. ســالك، ابتــدا طالــب اســت و طلــب، نتیجــه احســاس 
که پــس از یافتن پیــر راهنما و  کمال اســت  نقــص و تنّبــه و میــل به 
کمالــی میســر می شــود.  مریــد شــدن، در پرتــو راهنمایــی او مســیر 
که علــم او به درجه  کســی اســت  ابن العربی می نویســد: ســالك  ، آن 
که نه آب و  عین الیقین رسیده است. وادی؛ موضع و موقعی است 
خورشــید در آن حضور مســتمر دارند و نه انســان ها. هر وادی برای 
گذاشــته  که باید پشــت ســر  ســالك معرف یکی از مقام هایی اســت 
گردد، هر وادی با ترس و امید همزاد است  شود تا تعالی وی عملی 
)رجایــی بخارایــی،۱۳8۳، 477(. از نظــر حکمــت تصــوف، عالوه بر 
»هفــت اقلیم« جغرافیایی، »اقلیم هشــتمی« )به قول ســهروردی( 
گســتره ی آن در خیــال جــای  کــه عالــم مثــال اســت و  وجــود دارد 
که بین عالم  دارد. عالــم مثــال یا خیال منفصل عالم ســومی اســت 
ماده و عالم انوار اســپهبدّیه یعنی عالم نفوس قرار دارد )احمدی و 
حســینی خامنه، ۱۳88، 6۹(. »مجمع البحرین« نیز رمزی است از 
کوه قاف، جایگاه و مقام خضر است، در قرآن  عالم مثال و همچون 
کهف اشاره شده است به محل تالقی دوعالم:  کریم در آیه6۰ سوره 
عالم روح و عالم جســم. ســهروردی در رســاله االبراج شرط رسیدن 
به وصال را شــوق، عشــق، فنا و سرانجام بقای پس از فنا می داند و 
گونه ســفر الی اهلل به پایان می رســد و حضــوری نورانی بر جای  ایــن 
می ماند. در سفر الی اهلل، نفس در جهاتی مثالی به سوی نور عروج 
می کند )امینی الری و شیرازی ،۱۳8۹، ۱۰(. بنای قدمگاه با طراحی 
که شیخ بهایی با شاه   شــیخ بهایی ساخته شده است »در ســفری 
عباس صفوی از اصفهان به مشهد آمده، شاه عباس صفوی دستور 
ساخت قدمگاه را در این محل داد و قدمگاه با طراحی وی ساخته 
گفتــه رضاقلی خــان  شــد« )تصویــر ۲( )دمیرچــی، ۱۳8۲، ۱۰۱(. بــه 
که بــه نیشــابور آمده،  هدایــت »شــاه عباس صفــوی دومیــن بــاری 
قدمــگاه ســاخته شــده بود و ایــن ابنیه از اوســت« )گرایلــی،۱۳74، 
که شــیخ پــس از مدتی از  ۳4۹(. در تاریــخ عالم آرای عباســی آمده: 
ســمت شــیخ االســالمی اصفهان به دلیل مالمت خاطر و دلزدگی از 

تصویر 2- پالن و مقطع مجموعه باغ قدمگاه؛ سلسله مراتب هشتگانه عرفان در مجموعه قدمگاه را بیان می کند.
مأخذ: )نگارندگان بر اساس اسناد سازمان میراث فرهنگی شهرستان نیشابور( 



۹6
نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی  دوره ۲۱  شماره ۲  تابستان ۱۳۹۵

که تاریخ این رخداد  کرد  مناســبت دنیایی، اراده ســفر بالد اسالمی 
که شاه  می تواند بین سال های ۹۹6 تا ۱۰۰8ه. ق باشد. یعنی سالی 
عبــاس پیاده بــه زیارت امام رضا )ع( رفت و شــیخ بهایــی نیز همراه 
او بــود. تاریــخ تولد و مرگ شــیخ بهایی بر روی ســنگ قبر او: غروب 
پنجشــنبه محــرم الحــرام ۹۵۳ ه.ق و تاریخ مرگ: شــوال ۱۰۳۱ ه.ق 
کــه، شــیخ بهایــی در تاریخ ذکر شــده  و ایــن مؤّیــد ایــن مدعاســت 
درحال حیات بوده است. با توجه به دستور شاه عباس در ساخت 
»یادمان« و با توجه به همراهی شیخ بهایی با شاه عباس و ارتباط 
تنگاتنــگ آنهــا، احتمــااًل در این دســتور شــاه عباس، شــیخ بهایی 
کــه جامع تمــام علــوم روزگار خویش بــود، از  بــدون تأثیــر نباشــد. او 
عرفان و مراتب آن نیز بهره افزون برگرفت. شــیخ بهایی تعلق آشکار 
به تصوف داشت؛ وی آثاری در تصوف دارد، مانند کشکول، که خود 
عنــوان آن درحوزه تصوف و درویشــی اســت )پازوکــی، ۱۳8۵، ۹4(. 

تصوف از دیدگاه شیخ بهایی

می نویســد:  کشــکول  کتــاب  در  بهایــی  شــیخ  »ابوالفضائــل« 
کــه در آن از ذات احدّیه و أســماء و صفاتش  تصــوف، علمــی اســت 
که رســاننده مظاهر منســوباتش بــه ذات اویند، بحث  از آن حیــث 
می کند. شــیخ بهایی در معماری و مهندســی بســیار مشــهور بوده 
و بســیاری از بناهــای دوره صفویــه نتیجه تدبیر و طراحی اوســت. 
ســاخت ســنگ شــاخص تعیین کننده ظهر شــرعی در مسجد امام 
کاریز نجف  ح ریــزی  اصفهــان، ســاخت حصار شــهر نجف آبــاد، طر
آباد، حمام شــیخ بهایی و بنای چهل ســتون اصفهان، تقسیم آب 
کتیبه دو ضلع شرقی و غربی مسجد  زاینده رود مادی ها، همچنین 
شــیخ لطــف اهلل را به وی نســبت می دهند )دامــادی، ۱۳8۱، ۵۹(. 
که عشــق را علــم اول  گویــای ایــن تفکــر معقول اســت  شــعر شــیخ، 

کار تصوف وعرفان خویش می پندارد. می شمارد و آن را به 
علم نبود غیر علم عاشقی           مابقی تلبیس ابلیس شقی
کس را نبود عشق یار     بهر او پاالن و افساری بیار یعنی آن 

کهنه صندوقی بود گرخالی زمعشوقی بود    سینه نبود  سینه 
شــیخ بهایــی طریقت و شــریعت را جدا از هم نمی داند. شــیخ، 
تصــوف راســتین و شــریعت مهیــن را همــه راهــی بــه ســوی معبود 
می دانــد و قبــا و عبــا و دلــق و خرقــه و زّنار و دســتار را مانعــی در راه 
که  وصــال نمی شناســد. شــیخ بهائــی ۵۳ ســاله، دیر زمانی اســت 
کــرده و مراحــل ســیر و ســلوک عرفانــی را نیــز  کمــال را طــی  ج  مــدار
پیمــوده اســت )قصــری، ۱۳74، ۲7۰(. شــیخ، عقــل را واســطه ای 
کمــک آن می تــوان قــدم در راه شــریعت و طریقت  کــه بــه  می دانــد 
گذاشــت و بــه حقیقــت رســید )غفــاری، ۱۳8۹، ۱8(. از مهم تریــن 
شــواهد بــر تمایــل شــیخ بهایــی بــه تصــوف، تعظیــم او از مولوی و 
ارادت به اوســت درکشــکول )عادل ،۱۳77، 666(. شیخ بهایی در 
که انسان در این  اشــعار و نوشــته های خود این مضمون عرفانی را 
کجا  کــه همان نا جهــان بیگانه اســت و باید بــه موطن اصلی خود 
ح می کند )اهری، ۱۳78، 6۹(.  آباد یا عالم مثال است بازگردد را طر
جهت ارتباط میان این مراتب با مراحل طی شده در مجموعه باغ 

قدمگاه نیشابور، به تعریف هر مرحله خواهیم پرداخت.

باغ قدمگاه نیشابور

کرده اند، امروز  که از آن به علی باب نیز یاد  »قدمگاه )اسپریس(: 
کیلومتری شــرق  قدمگاه نامید می شــود، مرکز بخش زبرخان در ۲4 
نیشــابور، در مسیر جاده نیشابور- مشهد قرار دارد. قدمگاه 4 رشته 
کـه نام یکی از آنها اسپریس بوده و شاید این نـام، اسم  قنات داشته 
اصلی این آبادی بوده و سپس اینکـه در اوایل قـرن ۱۱ هجری بنای 
قدمگاه ساخته شد، این محل نام قدمگاه را به خود گرفت )مولوی، 
۱۳4۹، ۳۲۰(. بنای مذهبی با بقعه ای که درون گنبد کاشی کاری شده، 
 برطــرف قبلــه، ســنگ ســیاهی یــك پارچــه مربــع شــکل قــرار دارد«
 )گرایلــی، ۱۳74، 8(. منشــاء ایــن مــکان بــه دوران پیــش از اســالم 
کدامــن، ۱۳8۹، 6۲(. در ســال  برمی گــردد )از نظــر تقــّدس مکان( )پا
کبیر دســتور ســاخت بقعه ای برای احترام  ۱۰۲۰قمری، شــاه عباس 
ایــن ســنگ صــادر می کند و ســپس ســنگ مورد نظــر در بنای شــاه 
ســال  »در  )مولــوی، ۱۳4۹، ۳۲۰(.  اســت  گردیــده  نصــب  عباســی 
۱۹۳ هجــری، پــس ازهــارون، پســرش مأمــون عباســی بــرای جلــب 
توجــه و حمایــت علویــان و طرفــداران آنهــا در خراســان، از حضــرت 
علی ابن موسی الرضا دعوت نمود تا به خراسان آمده و والیت عهدی 
حکومــت او را بپذیــرد« )طاهــری، ۱۳8۰، ۵8(. »مبداً این خط ســیر 

مدینه و مقصد آن مرو بود« )تصویر۳( )عرفان منش،۱۳76، ۱۲۳(.
کــه »امــام در نیشــابور در محلــه  گــزارش داده   شــیخ صــدوق 
گرمابه  کــه امروز بــه  کرد  کــرد و در آنجــا حمامــی بنــا  قزوینــی منــزل 
کم شــده بود.  کــه آبش  رضــا مشــهور اســت و آنجــا چشــمه ای بود 
که آب آن را بیرون آورد تا فراوان شــد. امام  کســی را واداشــت  امام 
که چنــد پله پایین  در بیــرون دروازه در زیــر زمیــن حوضی ســاخت 
می رفت و آب چشــمه بدان می ریخت. حضرت داخل حوض شــد 
گزارد و سپس مردم می آمدند  و بیرون آمد و سپس به روی آن نماز 
و از آن چشــمه برای تبّرک نوشــیده و در آن حوض غسل می کردند 
گــزارده و دعا می کردند و آن چشــمه را امروز عین  و بــر روی آن نمــاز 
کــه در  کنــون )قدمــگاه( نامیــده می شــود  کهــالن می نامنــد و هــم ا

نزدیکی نیشابور به سمت مشهد قرار دارد« )همان(.  

تصویر 3- نقشه مسیر حرکت امام رضا )ع( از مدینه تا مرو.
ماخذ: )عرفان منش، 1376، 110(
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رابطه تفکر طریقت با مجموعه قدمگاه

مجموعه قدمگاه در دوره های مختلف ساخته شده است. مرحله 
کاروانســرا  اول مجموعــه بــاغ و بقعــه در ســال ۱۰۲۰ هـ. ق، مرحله دوم 
و آب انبــار در ســال۱۰۹۰ هـــ .ق، حمـــام در ســال۱۱7۰ هـ.ق، ۲۰۰ ســال 
پیش از قاجاریه در زمان شاه عباس کاروانسرای دیگری نیز در قدمگاه 
کنونی وجود داشــته  که آثــاری از آن در محــل بهداری  ســاخته شــده 
است )شیندلر، ۱۳۵6، ۵۵(. بقعه قدمگاه، در تاریخ ۱۳۱4/۰۹/۱۵ به 
شــماره ۲۳6 در فهرســت آثار ملی ایران به ثبت رســیده است )سایت 
سازمان میراث فرهنگی خراسان رضوی( )تصویر4(. در مطالعات این 
گفتار، به دنبال سردری بودیم که در ارتباط با مجموعه قدمگاه، در آن 
که مسیرهای نیشابور- ده سرخ - توس  طرف جاده آســفالته قدیم، 
گرفته و با اســتناد به مدارک و اســناد به  بوده، اما با مطالعات صورت 
دست آمده ثابت شد که جاده از ابتدا به همین صورت بوده است. در 

این اسناد زمین عمارت جلوخان پیدا شده است. 
گفته شد، از مراتب مختلفی در طریقت نام  که پیش تر  همانطور 
که الزمه شــناخت رابطــه میان این مراتــب با مراحل  برده می شــود 
طراحی شــده در مجموعه قدمگاه، شــناختن هر یک از این مراحل 
و مراتــب اســت. عطار، در اشــعار خویــش از هفت وادی نــام می برد: 
وادی طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت، فقر و فنا. این 
مکان در هفت مرحله در آثار با ارزش اهل طریقت مثل مقبره شیخ 
صفی الدیــن به اثبات رســیده اســت. اما این مکان، مکانــی باالتر از 
مــکان اهــل طریقــت و مثال مورد مطالعه شــده اســت، ایــن مکانی 
متعلق به اولیاءاهلل است. حکما، منبع الهام نبی و فیلسوف سالک 
و عارف را عالم مثال می دانند یا مسأله وحی انبیاء، معاد انسان ها، 
کیفیت معراج پیامبر )ص( و... توسط  جایگاه پس از مرگ آدمیان، 
وجود همین عالم توجیه و تفســیر می شــود )ارشد ریاحی و واسعی، 
۱۳88، 8۱(. میرداماد، در مورد این عالم به مسئله طی االرض اشاره 
می کند، که امری خاص اولیاءاهلل و صاحبان کرامات و عارفان بالحق 
اســت )اهــری،۱۳78، 7۱(. ما در این مکان، سلســله مراتب هشــت 
که مقام امام رضا)ع( و ردپای ایشــان به صورت رمز و راز  مرحله ای را 
گذاشته شده شرح می دهیم و ما سلسله مراتب را با عالیم جلوخان، 
باال رفتن و ارتقای از پله ها به عنوان مفصل، جداره مثل غرفه های 
محدودکننده در حیاط اول و ســوم، ســردر ورودی به مکان های با 
معنی مثل هشــتی، رنگ، هندسه، ســکوت، تظاهر طبیعت و آب، 
گنبد خانه، سنگ ردپای امام رضا )ع( در مقام هشتم به عنوان  نور، 
رمز و راز می بینیم. اما با توجه به تفکر طراح بنا شیخ بهایی، مراتب 

هشت گانه عرفان را بررسی می کنیم.

وادی اول طلب 

درد شــوق و طلــب ســالک، زمینــه بهره منــدی از توفیــق حق و 
گوید: قدم نهادن در طریق رهایی را مهیا می کند. مولوی 

کس  که بیند؟ آن  با درد باش تا درد آن سوت ره نماید، آن سو 
کز درد مضطر آمد )امینی الری، ۱۳8۹، 8(.

گذر از تعدد به وحدت و سپس  در اولین مرحله از راه، سخن از 
که مبتدیــان، هر  کثــرت اســت. در ایــن مکان اســت  از وحــدت بــه 
زمانی صد تعب و صد بال در هر نفس در پیش دارند. ســال ها باید 
گذشتن از ملك، با قدم نهادن در فضایی بیرون از  از این مکان، با 
هر آنچه هســت و با از دســت دادن هر آنچه داشــتنی است، دست 
گرفتن نور پاك به دل، همان  و دل به »یك« توان بســت. با تاختن 
گردد. طلب آنچه متعالی  کلید اســرار زاینده هزار »طلــب«  یك چیز 
که اولین قدم ها را در طریقت  اســت، خواســته هر ســالکی اســت، 
برمی دارد. نقش اصلی در انتخاب ارزش ها و در تعیین راســتاهای 
کسی جز انسان ســپرده نشده است )نیشابوری،  حرکت به دســت 
۱۳88، ۱4۲(. اّمــا پیــش از اینکــه پیمودن درونــی فضای معماری 
آغاز شــود، مفصلی وجود داشــته پیش درآمد بر آنچه درون، دیده 
ح  خواهد شــد. درسند عدلیه شماره ۵۹۲ تاریخ ۱۳۱4/۲/۲۹ )شر
ســند تصویر۵( )موقعیت جلوخان در تصویر ۲۵ ارائه شده است(، 
درحــد فاصل میــان ورودی به فضــای مجموعه وکوچــه وگذر، نام 
کاروانســرا و قبل  که بعد از  عمارتــی بــه نام جلوخان به میان آمده، 
از ورود به مجموعه اســت. درکتاب مطلع الشمس آمده »دور بقعه 
باغ اســت و درب بزرگ محکمی برای این باغ ســاخته اند و این در 

جلوخوانی دارد« )صنیع الدوله، ۱۳۲6، ۳۲(. 

تصویر5-ســند عدلیــه مجموعه قدمگاه نیشــابور )که در قســمت مشــخصات ملک آمده: 
زمیــن خیابــان و جلوخــان انتهــا ســاختمان ســرحد جنوبی به شــمال جاده شوســه فعلی 

مشهد برحسب اظهار ریاست اوقاف مرز متعلقات چهارباغ و رباط مورد تثبیت است(. 
مأخذ: )اداره ثبت احوال قدمگاه نیشابور، 92/8/1(. تصویر4– قدمگاه نیشابور.

رد پای امام رضا )ع( در باغ قدمگاه نیشابور
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نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی  دوره ۲۱  شماره ۲  تابستان ۱۳۹۵

فضای جلوخان در معماری ایرانی، نه صرفًا به خاطر جنبه های 
کارکردی، بلکه به عنوان وسیله ای برای تضمین بهره وری معنوی و 
آماده سازی ذهنی مخاطب است. جلوخان، به عنوان اولین بخش 
گسترده شدن در  از سلســله مراتب ورودی به فضاهای معماری، با 
ســطح و در اختیارگرفتن عرصه ای نســبتًا وســیع باعث تعریف بهتر 
کارکردهای  ورودی می گــردد )فالمکــی، ۱۳7۱، ۳۰7(. یکــی دیگــر از 
جلوخــان، فراهــم نمــودن زمینــه ای برای توجــه به بنــا و درک بهتر 
کششــی متقابل تحقق می یابد، تا ذهن  گویی آمیزش و  آن اســت. 
برای وارد شدن از عرصه ای عمومی، به فضای مقدس از این نقطه 
کید بر وجود  آماده شــود. فضای جلوخان، نشــان دهنده تأیید و تأ
مســیر، بــه عنــوان مقولــه ای نظــم یافتــه و بر اســاس اندیشــه هایی 
و  جعفــری  پــور،  )مهــدوی  اســت  مجموعــه  معمــاری  در  خــاص 
ســعادتی، ۱۳۹۲، 6(. استفاده از تمامی عناصر طبیعی و محیطی و 
گرفتن اجزاء و عناصر معماری می تواند در خلق مفهوم  بــه خدمت 
کارآمد باشــد. بــر طبق اصل سلســله مراتب، فضاها  سلســله مراتب 
کارکــردی و بســیاری از  و عناصــر مختلــف بــر اســاس اهمیــت ارزش 
کنار هم قرار می گیرند. برای دسترســی به سلســله  عوامــل دیگــر در 
کنیم. در معماری  مراتب، باید از یک رده بندی خاص فضایی عبور 
ایرانی به ویژه در باغ ســازی، شــکل گیری فضا، بر اســاس تنوع های 
که، به همراه خود سلســله مراتبی  هندســی غنی و محکمی اســت 

که نتیجه  کــه الزمه محرمیت ایرانی و آرامشــی اســت  را می آفرینــد، 
آن قــرب الی اهلل اســت. )علی مردانلو، انصاری و الماســی فر، ۱۳8۹، 
کرمــان، به مانند  48( مقبــره )تربت( شــاه نعمــت اهلل ولی در ماهان 
آرامگاه شیخ صفی در اردبیل، تظاهر مراتب وصل نه به یکباره آنی، 
گذر از چند مرحله، با انجام مراســم آیینی و مریدی هر  بلکه با طی 
مرحله، میســر شــده است. نوربرگ شــولتز می گوید: »مسیر مقدس 
که در اشکال مختلف با مسأله ریتم  لت بر طی طریق می نماید  دال
کامل دارد«.  کــه خصوصیت متغیر حرکت می باشــد، ارتبــاط  گام  و 
پلــه، به عنوان رابط دو ســطح یا دو صّفــه، خود به منزله یک حلقه 
واصــل، بــه عنــوان فضــای مفصلی عمــل می کنــد )بدیعــی، ۱۳8۱، 
۱8۱(. مفاصــل دسترســی، جــزو شــناخته ترین مفاصــل بــه شــمار 
می روند. فاصله گذاری و نشــانه گذاری عرصه های مختلف زیستی، 
انســانی، جهــت برقــراری یــا قطــع رابطــه بیــن فضاهــای متفــاوت، 
آمادگی احراز شرایط جسمی و روحی الزم برای ورود به فضای بعد، 
تغییر در نظام حرکتی، خدمات رســانی به فضای مجاور خود و...از 
که این مفاصل قادر به انجام آن هســتند  کارکردهایی اســت  جمله 
)نــوروزی،۱۳۹۱، 8(. مســیر پله هــا یــک نــوع محمل حرکت اســت و 
کنجکاوی ما را به  کید بر سلسله مراتب است. لذا  وسیله ای برای تأ
فضا و اتفاق های منظری پیش روی ترغیب می کند، چه چیز مورد 
انتظار ماســت؟ )گروتر، ۱۳7۵ ،۲۵4(. سلســله مراتب جداره آفرین، 
کمک اعجاز »همزه وصل«،  از طریــق روابط عناصر پهلوی هــم، به 
نظمــی هدفمنــد در میــان تــداوم عرصــه با محتــوای متعالــی برای 
اتصــال آنهــا بــه یکدیگــر فراهــم می کنــد. در یــک فرهنگ قدســی و 
روحانی، جداره، واســطه ای بــرای بیان معنویت نیروی جادویی یا 
کار جداره را می توان افزایش هدفمند واسطه ها  عرفانی مرکز است. 
تــا مرکــز دانســت، بــه همین خاطــر حضور در مرکز قدســی بــا جداره 
و حبــاب تــوأم اســت. مرکــز قدســی در جهان بینی توحیــدی واحد 
کنایه از حضور در  اســت و اطالق مرکز قدسی اســت به هر موضوعی 
قلــب هســتی دارد )بدیعی،۱۳8۱، ۳4(. وادی اول، در مراحل ســیر 

رسیدن به بقعه قدمگاه، حیاط اول است )تصاویر6 و7(. 
کــف بــاغ، ۲ متــر از خیابــان عهــد صفــوی جلــوی آن  نخســتین 
بلندتــر اســت. پایین تریــن ســطح بــاغ اســت و در ســمت راســت 
که ته هــر یک از آن  کــف باغ، حجره )غرفــه( های آجری  نخســتین 
که  محلی برای دیگ یا اجاق با دودکش ساخته شده، وجود دارد 
گرفته شده  گذران وقت زّوار امام رضا )ع( در این محل در نظر  برای 
است. این حیاط تناسبات مربع دارد و در دو طرف آن، غرفه هایی 
گرفته است. این فضا با جداره تعریف می شود.  محدودکننده قرار 
گی هــای وادی  جهــت دار نبــودن حیــاط بــه نوعــی حکایــت از ویژ
که به این حیاط وارد می شود، اطالعات خاصی  کسی  طلب دارد. 

از بقعه قدمگاه ندارد و تصویری از آن را نمی بیند.

 دوم وادی عشق

تنهــا  را  مقــام  ایــن  و  اســت  طریقــت  رکــن  تریــن  مهــم  عشــق 
ک  کــه مراتب ترقــی و تکامــل را پیموده اســت، ادرا کامــل،  انســان 
کــس پــای در ایــن  می نمایــد )صادقــی و یاریــان، ۱۳86، ۱۰4( هــر 

تصویر6- حیاط اول در مجموعه قدمگاه نیشابور و پله های ورود به مرحله اول و موقعیت 
زمین جلوخان.

تصویر 7- حیاط اول در مجموعه قدمگاه. 
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عشــق  و  نمی شــود  آتــش  جــز  می شــود،  آتــش  غــرق  نهــد،  وادی 
گــر در اینجــا  بی آتــش نیــز برایــش پدیــده ای بی عیــش می شــود. ا
معرفتــی بــه وجــود نیایــد، ایــن اراده بــه ســوی تباهــی و انتقــام و 
نفــرت و جنون می رود )نیشــابوری، ۱۳88، ۱4۲(. شــیخ بهایی در 
جلــد اول کشــکول تعریفــی از عشــق ذکر نمــوده و می گوید: »عشــق 
عبــارت اســت از جــذب شــدن قلــب، بــا مغناطیــس زیبایــی و از 
کامل نباید داشــت  گاهــی  کشــش، انتظــار آ حقیقــت ایــن جذب، 
که همیــن تعبیرهــا، بر خفا  وتنهــا بــا عباراتــی از آن تعبیــر می شــود 
کــه بــه آســانی  و غمــوض موضــوع می افزاینــد عینــًا ماننــد زیبایــی 
 .)8۰ )عاملــی،۱۳۹۰،  تعبیــر درنمی آیــد«  بــه  امــا  مــی شــود،  درک 
کشف و شهود  هنرهای تزیینی در بناهای مذهبی، نشانه ای از 
را در پی دارد و رنگ ها و شــکل های موزون و قوس های صعودی و 
کــدام به بیننده آرامش  کــه از راز آفرینش پرده برمی دارد، هر  نزولــی 
روحــی و معنــوی می دهــد )شــاطریان،۱۳۹۰، 6۱(. رنگ هــا در هنــر 
گاهی بر معنای تمثیلی هریک و شــناخت  ایرانــی، بــا هوشــیاری و آ
کارگرفته  کــه ترکیــب و هماهنگــی آنهــا برروح مــی نهد، بــه  تأثیراتــی 
می شوند ) بورکهات، ۱۳7۰، 68(. بنابراین سالک، ابتدا به مشاهده 
کــه ریشــه در جهان حســی دارند،  صورت هــا و خیاالتــی می پــردازد 
که به وســیله رنگ ها  امــا در مقــام دوم، به رؤیت ذواتی می نشــیند 
بــر او آشــکار می شــوند. بدیــن ترتیــب مشــاهده حســی، بــه رؤیتــی 
فراحســی در پرتو نورهــای رنگی یا رنگ های نوری تبدیل می شــود 
که، در اصل بازگردان ماده  گری حقیقتی اســت  کیمیا و این همان 
بــه فطــرت ازلی اش، بــه مثابه »طالیی مخفی« اســت. مشــاهدات 
روحانی عارف، در ســیر و ســلوک خویش متناسب با سطح معرفت 
کــی روحــش متفاوت می شــود و این تفاوت بــا رنگ ها نمایانده  و پا
گــر ســالک در مرتبــه نفــس لّوامــه باشــد، نوری بــه رنگ  می شــود. ا
کبــود می بینــد، زیرا نفــس در این مرحله هنوز با ظلمت پیوســتگی 
گردد، نوری  کمتر شــود و نور روح زیادت  دارد و چون ظلمت نفس 
گیرد، نور زردی پدید آید  ســرخ مشاهده شــود و چون نور روح غلبه 
)ایمان( و چون ظلمت نفس نماند، نوری ســپید پدید آید )اســالم( 
گیرد، نوری سبز پدید آید )نفس  وچون نور روح با صفای دل امتزاج 
مطمئنه( و چون دل تمام صافی شــود، نوری چون نور خورشید با 
کمال صفــات بود، نــوری چون نور  شــعاع پدیــد آیــد و چــون دل در 
کــه در آیینه صافــی ظاهر شــود، پدید آید  خورشــید درکمــال اشــعه 
که  کــه البته نظر )چشــم( از قوت شــعاع او بر او ظفر یابــد. پس آنگاه 
کامل برسد، دیگر رنگ از میان برمی خیزد  ســالک به مرحله شهود 

کم می شود )بلخاری قهی،۱۳۹۰ ،487 (. و بی رنگی حا
 حیــاط دوم: برای رســیدن به این حیاط، بایــد از هفت پله ای 
گذر  کــه در انتهــای حیاط اول از دو طرف حاشــیه باغ وجــود دارد، 
کرد تا به سطح این حیاط رسید. این محوطه به ابعاد4۰×۳۵ متر، 
دارای اســتخری بــزرگ اســت )تصویــر8( تقریبًا در وســط محوطه، 
کناراستخر این  آبشــار ســنگی در قســمت فوقانی استخر اســت. در 
گل  طبقه درخت های قدیمی دیده می شــود. این حیاط امروزه با 
خ پوشیده است و احتمااًل یادی از ســوابق تاریخی خود دارد.  ســر
عطــر و رنگ خاص آن، تداعی گر عشــق به شــمار می آید )تصویر۹(. 
که، ذهــن و توجه  کــه خاصیت عشــق این اســت  بــا توجــه بــه این 

آدمی به معشــوق متمرکز شود و ســایر عالیق نمی تواند نظر او را به 
کند، در این وادی، طاقی بــرای اطراق زّوار پیش بینی  خــود جلب 
نشده و فاقد عناصر عملکردی خدماتی می باشد. در حقیقت این 
که نســبت به دیگر فضاهای زیرین دارد، نســبت به  فضا با ارتفاعی 
فضاهــای پایین دســت، نقش خصوصی تری ایفــا می کند. با توجه 
که از فضای باالدست با  به فضای ســبز و حوض نســبتًا بزرگ و آبی 
کفتری ها ایجاد می شــود،  که ازگذر آن از ســینه  صدای آرام بخشــی 
بــه داخــل حــوض پاییــن می ریــزد، تأثیــر فضاهــای عمومی تــر را بر 
کاســته و آمادگی برای ورود به فضای مقــدس باغ را افزایش  ذهــن 
می دهــد. در وادی عشــق، اســتقامت و اراده الزم اســت. در ایــن 

وادی هیچ چیز انسان را از راه باز نمی دارد. 

سوم وادی معرفت

کــران پــرواز اســت؛ پــروازی   وادی معرفــت، خــود فضــای بــی 
بــه  رســیدن  توفیقــش در  و  و ســرعت، جهت یابــی  اوج گیــری  کــه 
گفته عطــار، خداوند از آن  که، بــه  مطلــوب، تابــش نــور از روزنه ای 
گو اینکه خود مؤید  بــر پیکــر موجودات عنایت و لطف روا می دارد، 
تقدیــر و سرنوشــتی از پیــش رقم زده، به حســاب می آید. ســالک، 
کنــد و حد آن، بین  گســترده می توانــد راهش را انتخاب  در طیفــی 

تصویر 8– حیاط دوم در مجموعه قدمگاه و پله های ورود به فضای دوم.

تصویر9- گل رز در حیاط دوم باغ قدمگاه.

رد پای امام رضا )ع( در باغ قدمگاه نیشابور
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کنــد  تــن و جانســت. در ترقــی و زوال معرفــت انســانی حرکــت مــی 
)نیشابوری، ۱۳88، ۲۲(. 

گام ســوم در مراحــل تقّرب بــه مقام  در مجموعــه بــاغ قدمــگاه، 
هشــتم، سطح سوم باغ است )تصویر۱۰(. فضای این سکوی بزرگ، 
کــه جلوی ســاختمان ســردر قرار دارد، به وســیله دو ردیــف پله از دو 
طــرف، بــا ســطح دوم در ارتباط اســت )تصویر۱۱(. ایــن مرتبه دارای 
درخت نیست و رو به آسمان باز است، حالت پرتگاه مانند این حیاط 
نیــز می توانــد اســتعاره ای از ســکوی پرواز باشــد. در بخــش انتهایی 
این حیاط، ســردر ورود به فضای چهارم دیده می شــود و همچنین 
ایوان هایی به صورت قرینه، در اطراف ســردر قرار دارد. این فضا نیز 
با جداره تعریف می شود. جداره دارای امکانات بالقّوه معرفی حریم 
کیفیت تمایز عرصه خصوصی از عرصه اجتماعی و عمومی است. و 

چهارم وادی استغنا 

خ می کنند. هیچ  در این مقام از زندگی سالکان، با شك و تردید ر
کرده، نه راضی و نه مغبون تواند بود و به پشــتوانه  کس، از هر آنچه 
آنچــه در مراحل پیش انجام شــده و یا با آن مقابله و مواجه شــده، 
کتمــان. درباره هر  نــه ارضــاد و اطمینان حاصل می آیــد و نه تنبه و 
گذاشــته  چیــز باز پرســیده می شــود. قــدر و مقام هــر چیز، به بحث 
و دســت آخــر، بــه هیــچ ســئوال پاســخ داده نمی شــود. هر مســأله، 
جــواب خــود را دیرتــر در مکانــی دیگــر، در زمانی دورتــر می یابد. بی 
نیازی از هیچ و نیاز به هیچ، یا انســان را به نیســتی می کشــاند یا به 
حقیقــت و رمــز، درچگونگــی نگرش به زمین و زمــان و نه چیزی جز 
که انسان تناسب های مشترکی  این« )فالمکی،۱۳7۱، ۲۰6(. از آنجا 
کاوش بیشــتر در  بــا طبیعــت دارد، معمار ســنتی، از هندســه بــرای 
گر را از جهان  پدیده های طبیعت استفاده می کند تا ذهن مکاشفه 
کید معمــار ایرانی، بر  کنــد. تأ محســوس بــه جهان معقــول هدایت 
زیبایی اســت و علم هندســه، ابــزار قدرتمندی در دســت مهندس 
کــه با اســتفاده از آن می تواند تناســب های آســمان را  ایرانی اســت 

کند و تعــادل، هماهنگی، زیبایی و نظــم را روی زمین  اندازه گیــری 
که زیبایی الهی را منعکس  بیافریند. معماری ایرانی، آینه ای است 
می کنــد )حجازی، ۱۳88 ،۱8(. هنرمند عارف، به واســطه حکمت، 
روحانیت و معنویت درونیش می تواند قوانین هندســی و ریاضی را 
بــه خدمت خویــش درآورد و زیباترین و ظریف تریــن نقوش را پدید 
کرده باشــد و هم  آورد تــا هــم نیاز بنــا را از لحاظ اســتحکام تضمین 
زیبایــی معنــی داری را به وجــود آورد. مقرنــس کاری، نتیجه چنین 
پدیــده ای اســت )معمــارزاده،۱۳86، ۱۱4(. مقرنــس، همچون یک 
که به  کاذب، ســازه ی فردگرایی هر یک از اعضا را در مسیری  ســقف 
ســوی دایــره ی وحدت پیش می بــرد، به تدریج محــو می کند. ولی 
گنبد ســخن از  که چون  مقرنــس از ایــن هــم فراتر می رود، تــا جایی 
که از یک نقطه آغاز شــده اند و  صعــود می گویــد و از مراتــب وجودی 
گردش چشــمی بــه آن باز می گردند )نادری فــر و احمدی باروق،  با 
۱۳8۹، ۳۱(. هــدف او، وصــول بــه حــق و اتصــال و اتحاد با اوســت. 
از ایــن رو پــس از وصول، قفل خموشــی بر لب می نهد و غالبًا اســرار 
را همچنــان نامکشــوف می گــذارد و لفــظ و عبارتــی هــم بــرای بیان 
گر بیابد نیز ســخنش نامفهــوم و غامض جلوه  آن اســرار نمی یابد و ا
می کنــد )رضازاده،۱۳۹۰، 8۹(. ســکوت، عبارتســت از حفــظ زبان از 
زواید گفتار. سکوت آنست که، حاصل بصیرت فرد باشد، نه اینکه او 
به اجبار به سکوت وادار شود. سالک اهل حال است نه اهل قال.

لفظ و حرف و صوت را بر هم زنم    
که بی این هر سه با تو دم زنم تا 

گر دل انسان، چشم نور شود و به عطرجانان معطر شود و آنگاه  ا
گر سالک، به  این نور و این عطر بر زبان جاری شود، با شکوه است وا
کلمه اهلل  درجه اعالی ســلوک رسید، دیگر سکوت او حتمی است و 
که بر زبان او بدون اختیار صادر می شــود )بهشــتی، ۱۳76،  هســت 
۱6۱(. برای ورود به ســطح چهارم باغ قدمگاه، باید از ســر در ورودی 
کرد )تصویر۱۲(. ســاختمان  که در این قســمت از باغ قرار دارد، عبور 
اســت. دو ســکو در دو طــرف  زیبایــی  ســردر دارای مقرنــس کاری 
ســاختمان ســردر، قــرار دارد و در ورودی به فضــای اصلی باغ، اینجا 

تصویر 12- سردر و حیاط چهارم در باغ قدمگاه.تصویر11- پله های دسترسی به فضای سوم و جداره.

تصویر10- حیاط سوم و پله های ورود به فضای سوم.



۱۰۱

قــرار دارد )تصویــر۱۳(. ایــن نشــان از اهمیت درنگ و حضــور در این 
مقــام دارد. ســردر عظیم و تقدس طاق نصرتــی آن به منزله فرصتی 
اســت تا انســان به تناســب درجه پیام عرفانی و معنوی آن، از حس 
و حال روحانی برای تغییر فضا بهره مند شود. این معنا با رمز و نماد 
کوچک  در شــکل حجمی »ســردر« تجســم می یابــد. از پس یــک در 
کــه دیگر می توان از آن به عنوان ســاحت  مقــداری از حیــاط داخلی 
حضور نام برد دیده می شود و انسان را به سوی خود فرا می خواند. 
عبور از این مرحله، برعکس مرحله قبل، با شــتاب و ســرعت همراه 
نیســت، بلکــه با درنگ و تأمل همراه اســت. ســالک، از ســردر رفیع 
رحمت الهی به شــوق وصال، وارد فضای هشــتی می شود. هشتی، 
فضایی است حد واسط که در هشت دیوار محصور است. این فضا با 
ویژگی های خاص هندسی عارف را به سوی مکث و تفکر وا می دارد. 
آب چشــمه، توسط مجراهای آجری درحیاط چهارم نیز جریان 
پیدا می کند و ســطح کف را به ۲ قســمت تقسیم می کند و به استخر 
که قبل از ورود به محوطه اصلی باغ، در سطح دوم باغ وجود  بزرگی 
دارد، می ریــزد. مســیر حرکــت زائریــن از ایــن لحظه پــس از حرکت از 

حاشیه و داالنی تاریک به فضای میانی و محوری برمی گردد.

پنجم وادی توحید

که بــرای دو واژه  توحیــد، منــزل تفرید و تجرید اســت؛ مفاهیمی 
تفرید و تجرید از منابع تعاریف عرفا تعیین شده اند، مبین طریقی اند 
که برای رسیدن به حقیقت باید پیمود. فضای توحید، بیابانی است 
گربســی،  کس،  که درآن تّکثر و تعّدد امری فقط صوری اســت. همه 
گــذرا  گراندکــی، در یکــی حقیقــت می یابــد و ایــن در اســتمرارش نیــز 
است. شخص، در وادی توحید خود را در میان فضای زمانی مکانی 
گم شــده، ســوی دیگرش  که یك ســویش ازل  غیر مشــخص می یابد 
ابد بی پایان قرار دارند )فالمکی،۱۳7۱ ،۲۰7(. مولوی، معتقد است 

توحید به مثابه نیرویی در وجود آدمی عمل می کند و تمام ظلمات 
و تاریکی های اقلیم وجود آدمی را اندک اندک به نور روشنایی مبّدل 
می نمایــد و جمال الهی، رفته رفته در وجود او متجّلی می شــود. در 
کثرت، پای به عرصه وحدت می گذارد  که انســان از عالم  اینجاســت 
و صفات متجلی شده در وجود خویش را نه از خود، بلکه پرتویی از 

نور الیزال الهی می بیند )خسرویان، ۱۳86، 8(.
سطح پنجم در مجموعه باغ قدمگاه، فضای دوم پس از سردر 
کــه آب در محــور میانی این ســطح جریــان دارد )تصویر۱4(.  اســت 
که با 4 پله مرکزی با طبقه چهارم  طول این سطح 4۰ متر می باشد 
بــاغ در ارتباط اســت، بزرگ ترین ابعاد ایــن مجموعه در این حیاط 

است )تصویر۱۵(.
که برای  کهن در این قسمت از باغ دیده می شود  درختان بسیار 
مردم بسیار با اهمیت هستند. آب و درخت در باور اسالمی همواره 
وجود داشته، زیرا با حیات، سرسبزی و برکت همراه بوده است و این 
کهنســال، برای مردم و اهالی قدمگاه بسیار محترم بوده و  درختان 
کهنســال دخیل بســته و توسل می جستند.  به یکی از این درختان 
گورســتان ها و در جوار نیایشــگاه ها وجود  کــه در  کهنســال  درختان 
کهن،  ک و تجربــه مذهبی  داشــته اند، برگزیــده مــردم بــوده و در ادرا

نماد باورهای فراطبیعی اند )جوادی،۱۳۹۲، 4۵(.
برگ درختان سبز در نظر هوشیار

کردگار هر ورقش دفتریست معرفت 

ششم وادی حیرت

در این وادی، کسانی گام نهند که از مقام توحید گذشته و توحید 
که در لحظه ای از زندگی خویش  بر جانشــان رقم زده باشــد. کسانی 

تصویر 14- حیاط پنجم و پله های ورود به فضای پنجم.

تصویر13-  سردر حیاط چهارم در باغ قدمگاه.

تصویر 15-پله های ورود به حیاط  پنجم.

رد پای امام رضا )ع( در باغ قدمگاه نیشابور
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بــر تعلیــق خــود در فضایــی بی کــران پی برده باشــند و در ایــن وادی 
گنگی در برابر  گیجــی و  در تجربــه آمده باشــند در وادی حیرت )و نه 
که عدم توانایی انسان در درك  وحدت عالم( وجود مطلق خداوند، 
هر آنچه ســاخته و پرداخته اســت و نیز عدم توانایی وی در اســتقرار 
این ها در موضعی معین از زندگی تجربی اش مســأله اســت. چگونه 
که توانسته عشق بورزد و به استغنا رسد و نور در وی  تواند، انسانی 
که در آن نه انگیزه ای  گیرد  تابیده شــده باشــد، پیمودن راهی را پی 
در تحرك و نه اجباری در اســتقرار توانــد دید )فالمکی، ۱۳7۱، ۲۰8(.
 آب، بــه عنوان اصلی ترین و حیاتی ترین عنصر شــکل گیری باغ 
ح می باشــد. باغ هــای ایرانــی، از ترکیــب آب جاری و پوشــش  مطــر
که با توجه  درخت واحه ای در دل طبیعت خشــک ایجاد می کند، 
کویــری و باغ، تمثیلی از مناظر با طراوت بهشــت  بــه تضــاد محیط 
است. جاری شدن آب و حرکت آن در چهار جوی؛ تمثیلی از چهار 
کارگرفته شده است )زمانی  که در باغ ایرانی به  نهر بهشــتی اســت، 
و دیگــران، ۱۳88، ۲7(. بــاغ بــا طببیعــت خــود و تّســلط عناصــر 
کــه در روایات به این  تلطیف کننــده ماننــد آب و درخت و آســمان، 
خصیصه آنان اشــاره شــده اســت، در آن انســان را از تحّجر دنیوی 
گویی  رهــا بخشــیده و او را بــه نهاد و فطــرت خود نزدیــک می کند. 
که با هر قدم انسان از  رفتن در باغ، مانند ســلوک عارفانه ای اســت 
صافــی معنویتــی می گذرد و در انتها با رســیدن به مقام انتها جامه 
دنیــا از تن می کند )پورجعفر و وثیــق،۱۳87، ۲6(. این حالت خود 
کــردن در فضای حیــرت، از درون به بیرون آمــدن و از برون به  گــم 
که آمادگی جذب در خداوند است.  درون آمدن است یعنی حالتی 
که با  در موقعیت مرکزی ســطح ششــم باغ قدمگاه، بقعه قرار دارد 
گذارده، جــوی آب بنای  عبــور از 6 پلــه مرکــزی قــدم به این ســطح 
بقعــه را بــا عبــور از حوض هایــی دور زده، در روبروی 4 ایــوان بقعه 
4حــوض دیده می شــود )تصاویــر۱6و ۱7(. نمود آینه با اســتفاده از 
آب ایجــاد می شــود و در واقــع وقتــی نمــود آینــه حاصل می شــود، 
یعنــی آنچــه بالقــوه مثبت بــود، بالفعــل آن به صــورت معکوس در 
ســطح آینه مشــهود می شــود. در این حال از قوه بــه فعل درآمدن 

تصویر، یعنی دخول ماده در عالم مثال)اهری، ۱۳88، 77(
وجود چشــمه حضرت نیز در این ســطح، نشــان دهنده ارتباط 
هــر چه بیشــتر شــریعت و طریقــت می باشــد. زائرین از آب چشــمه 
برای شــفای بیمار می برند و متوسل به چشمه مقدس می شوند. 
درکتــاب مطلع الشــمس دربــاره ایــن چشــمه چنیــن آمــده .... و 

که در این محل اســت در شــرقی بقعه قدمگاه واقع شده،  چشــمه 
کرده اند. هنگام ورود به سرچشمه،  روی آن چهار صفه مسقف بنا 
که آبی  کوچکی اســت  دو ســه پلــه پاییــن می رونــد. درآنجا حــوض 
کنار آن باغ بوســیله قناتی بنام حاج  گوارایی از  در نهایــت صافــی و 
که در داخل باغ واقع شــده، آبیاری می شــود.  آخوند و چشــمه ای 
که شش  که در شمال عمارت است، از قنات حاج آخوند  استخری 
دانگ جزو اوقاف بقعه قدمگاه اســت مملو از آب می شــده و صرف 
کــه آب جوی ها، از  بــاغ می گردیــده )مولــوی، ۱۳4۹، ۳۲8(. زمانی 
که آبشــار به  ســطح باالتر به ســطح پایین تر می ریزد طبیعی اســت 
وجــود می آیــد و در ســطح جوی ها، تراش هایی در ســنگ ها ایجاد 
کم نیز با جریان  کبکی معروف است و آب بسیار  که به سینه  شده، 
یافتن در این سطوح بسیار پرحجم به نظر می آید. به عالوه صدای 
بســیار دلنشین و آرام بخشی نیز ایجاد می کند. در این وادی عارف 
که بر باالی فضای بقعه قرار دارد، می نگرد و رسیدن به  گنبدی  به 
که  گنبدی  حیرت، عارف را مجبور به فرو بستن نطق می کند. او به 
گرفته می نگرد و فقط به شمسه ای  گنبدخانه قرار  بر باالی فضای 
که نماد وحدانّیت الهی و نماد معشــوق اســت، خیره می شــود. او 
کرده و نمود آن را در شمسه آرمیده بر باالترین  مقام توحید را درک 

کرمانی، ۱۳8۵، 8(. گنبد دیده است )زکریانی  نقطه آسمان 

کنار بقعه. تصویر16-حیاط ششم باغ قدمگاه و موقعیت چشمه در 

تصویر17- چشمه حضرت در حیاط ششم قدمگاه.
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هفتم: وادی فقر و فنا

در مصباح الهدایه در تعریف فنا چنین آمده که: »فنا عبارتست از 
نهایت سیرالی اهلل. سیر الی اهلل وقتی منتهی می شود که بادیه وجود 
کند« و صاحب فنا را، حق حجاب  را بقــدم صــدق، یکپارچگی قطع 
خلــق بود، همچنان که نارســیدگان منزل فنــا را، خلق، حجاب حق 
)یثربــی، ۱۳87، 4۲4(. عطــار در بــاب وادی فقر چنیــن می گوید: در 
ایــن وادی، نمی توان هیچ ســخنی را به زبــان آورد، زیرا در این حال 
گنگــی و بیهوشــی بر سرتاســر وجــود ســالک احاطه پیدا  فراموشــی، 
گم می شود و وحدانّیت  می کند. در این وادی همه چیز در نور الهی 
که  کرمانی، ۱۳8۵، ۱۵(. هنرمندی  تجلی یکتا پیدا می کند )زکریایی 
بخواهد اندیشه وحدت وجود را نمودار سازد، سه وسیله در اختیار 
که وحدت را درنظم فضایی جلوه گر می ســازد و  دارد. یکی هندســه 
که وحدت را در نظم دنیوی و نیز غیر مســتقیم  دیگــری وزن )ریتــم( 
در فضا نمودار می ســازد و ســوم نورکه نســبت آن با شکل های قابل 
رؤیت مانند وجود مطلق است به موجودات محدود )نجیب اوغلو، 
۱۳8۹، ۱۵۹(. نــور، برجســته ترین ویژگــی معمــاری ایرانی اســت، نه 
فقــط به عنــوان عنصری مــاّدی، بل به مثابــۀ تمثیلــی از »وجود« و 
کــه در غلظــت و تیرگی  »خــرد« الهــی.  نــور، جوهری معنوی اســت، 
کرامت و شایســتگی می بخشــد تا نفس  مــاّده نفــوذ می کنــد و به آن 
که خود ریشــه در عالم نــور دارد،  کنــد؛ نفســی  بشــری در آن آشــیان 
کــه همــان نشــئۀ روح اســت )بورکهــات،۱۳7۰، 6۹(. نــور فضــا را در 
که هیچ صورت خاص  می نوردد و به اعماق فضا راه می یابد، تا آنجا 
مکانی در ماده و شیئی ظاهر نباشد، اما وجود دارد و به حض اتفاق 
که شــامل هر صورت مرکب از  صورت خاصی از مکان، به معنی عام 
نقطه، خط و سطح است، نور برای انسان ظاهر می گردد. نور، وجه 
فضایی خدای توســت. فأینما تکونوا فّثم وجــه اهلل )دیباج،۱۳84، 
کلی  گنبد بنای مقدس و مظهر روح  گر  4۹(. در معماری اســالمی، ا
که زیر  گنبد  یا عرش اعظم اســت، »ســاقه« یا »گریو« هشــت ضلعی 
که خود با هشت  گرفته، رمز هشــت فرشته حامالن عرشند،  آن قرار 
جهت مطابقت دارد. بخش مکعب شــکل بنا، مظهر جهان اســت، 
کنج بنا، به عنــوان اصول مبادی در عین  کــه چهار رکــن آن در چهار 
کل بنا،  حال روحانی و جســمانی عناصر عالم محســوب می شــوند. 
که »احدیت الّلهی« را در نظام جهان  بیانگر تعادل و وحدتی اســت 
گنبــد یک  انعــکاس می دهــد )ســلطان القرائــی ،۱۳86 ،۱۱4(. مرکــز 
مســجد، اساســًا نماد اصل وحدت اســت، نماد »محور جهان« هم 
کــه تمام مراتب وجود را در عالم هســتی با پــروردگار مربوط  هســت، 
گــذر به دایره  گنبد نقش خود را در  می ســازد. قاعــده هشــت وجهی 
گنبــد ایفــا می کند. با تکثیرمربع هــا در دایره، مربع هــا به حلقه دایره 
تبدیل می شــوند. یعنی از زمین به سوی آسمان متمایل می شود، 
در  عرفانــی  خــاص  مفاهیــم  برگیرنــده  در  تقطیــع،  و  تقســیم  ایــن 
مرتبت ســازی عناصــر معــرف »وصل« اســت. آجرچینــی حلقه های 
که باال می رود تنگ تر  دایــره ای به صــورت نوارهای تزیینی، بتدریج 
می شــود. همگرایی حلقه های افقــی آجری منقوش، در مرتبه های 
کنایه از وحدت  گنبد، به قصد قرب است و به  منتهی شونده به مرکز 
کل هم اســت )بدیعی،۱۳8۱ ،۱۵6(.  عالم وجود؛ عامل وحدت ســاز 

کــه پــالن آن هشــت ضلعــی اســت، بــه شــکل مقابــر  بقعــه قدمــگاه 
کوشــکی اســت. از عناصــری چون ایوان هــا، ورودی و طــاق نماها و 
که روی محور اصلی و در  گنبد خانه تشــکیل یافته اســت. در ایوانی 
ورودی بنا قرار دارد، مقرنس بســیار زیبایی ســاخته شــده است و بر 
کاشی کاری های متنوع، معقلی، معرق و ... به  روی سطوح خارجی 
کاشی  کار شده است. در بقعه قدمگاه، نواری از  گون  گونا رنگ های 
گریو حلقه زده است. شکل  با آیات قرآن )سوره اّنا فتحنا ( دور تا دور 
که  گــــوشواره هایی است  پالن داخلی مربع اســت و در قسمت بــــاال 
کرده اند. در باالی درهای ورودی،  گنبد را فراهم  مقدمات نشستن 
که در نورگیری داخل بنا مؤثر است. در زیر  دریچه هایی تعبیه شده 
گچ و نقاشــی دیده  گنبــد نقش شمســه دوازده پــر، بر زمینه  فضــای 
مــی شــود. عــدد ۱۲، اشــاره به دوازده پیشــوای شــیعه دارد. قوس و 
گنبــد هر دو ســخن از صعود می گویند و این صعــود مرهون تک تک 
که در هندســه اسالمی، در هیئت شکل آشنای  ک اســت،  ذرات خا
که اشعه های مثلثی شکل آن با قابلیت  شمسه تجّلی یافته است، 
که در خطوطش نهفته است، پرتو افشانی و فیض رسانی  امتدادی 

خورشید را جلوه گر است )نادری فر و احمدی باروق، ۱۳8۹، ۳۲(. 
فضاهای اصلی به جای مانده و فضای جلوخان، در مجموعه 
که  قدمگاه نیشــابور را می توان در دســته بندی هفت گانه برشــمرد 
کاربــری هر یک  جــدول ۱ بــه تاریــخ ســاخت، بنیان گــذار، مرمــت و 
اشــاره دارد. شمســه یــا خورشــید در نزد عرفــا و متصوفه اســالمی، 
نمــاد انــوار حاصــل از تجلیــات الهــی و حقیقــت نــور خــدا و ذات 
احدیت است. همچنین اشاره به وحدت هم هست. بدین لحاظ 
کثــرت در  هنرمنــدان مســلمان، در بســیاری از آثــار خــود مفهــوم 
کرده اند.  ح بیان  کثرت را با استفاده از این طر وحدت و وحدت در 
البته در بعضی از آثار هنر اســالمی، از شمســه به عنوان نماد پیامبر 

هم استفاده شده است )حسینی، ۱۳۹۰، ۱۱(.

هشتم وادی عالم مثال  

عالــم مثال، واسطه ایســت بین عالم ماده و عوالم مجرد، شــیخ 
کــه متصوفه از آن نــام برده اند،  اشــراق ایــن عالــم را با عالم ملکوتی 
یکــی دانســته اســت. عالــم مثــال، دارای مراتب طولی بوده اســت. 
که تصاویر عالم ماده در آن انعکاس  عالم مثال همچون آیینه است 
یافتــه اســت. شــیخ اشــراق، عالم مثــال را به دو بخــش عالم عناصر 
ک )هورقلیا( تقسیم می کند )احمدی و حسینی  )جابلقا( و عالم افال
خامنه، ۱۳88، 6۹(. عالم مثال، منبع و سرچشمه الهامات و انبیاء 
کشــف و شهود سالکان  کامالن از انســان ها و مأخذ رویاها و منبع  و 
و عرفا اســت )زینبی وند و فلســفی، ۱۳88، 6۳(. خیال فعال، عضو 
که رسوخ به درون عالم مثال و سفر به اقلیم هشتم به  یا قّوه ایست 
مــدد آن انجــام می پذیــرد )کربن ،۱۳7۲ ،7(. ایــن عالم برای تبیین 
مســائل مختلفی، از جمله عالم خیال، خواب و رؤیا، وحی و الهام، 
کار می رود. در سایه  آیینه، جن و شیاطین و محسوسات مثالی به 
وجــود ایــن عالــم، وعده هــای انبیــاء تحقــق می یابد. نــزول وحی و 
مشــاهده شــدن فرشــتگان بــه صــور مختلــف در ایــن عالــم صورت 
می گیــرد و شنیده شــدن اصــوات روحانــی توســط انبیــاء و اولیــاء و 

رد پای امام رضا )ع( در باغ قدمگاه نیشابور
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ســالکان مربــوط به این عالم اســت )ذهبی و محرمــی، ۱۳8۹، ۲۰(. 
که در  این عالم، مکان اتصال روان بشــری با فرشــته اســت. مکانی 
کنند )اهری، ۱۳78، 68(. اســتادان  آن ایــن دو یکدیگر را درک می 
که راز  تربیــت شــده در مکتــب فتــوت، آثــار هنری را خلــق می کننــد 
و رمــز موجــود در آنهــا روح اثــر هنری را متعالــی می کنــد. در واقع اثر 
هنــری آیینــه موثــر اســت، این آیینــه نمایانگــر خصوصیــات روحی 
و روانــی اوســت و باورهــا و اعتقــادات خالق خود را بــه بیننده فهیم 
می نمایانــد. در ایــن وضعیت اثر معماری خــود رمز و نماد می گردد؛ 
زیــرا در پشــت صورت، نقوش و اشــکال، نشــانه یا رمزی بــرای القاء 
معانــی مســتتر دارد. ایــن نقوش و اشــکال حامالن معانی هســتند 
کارکردهای رمز و تمثیل،  )ندیمــی،۱۳74 ،۳74(. یکی از مهم ترین 
که مفاهیم ناملموس و درنیافتنی را قابل درک می کند.  این اســت 
رمــز و تمثیــل، تنهــا راه بیــان تجربه هــای معنــوی و باطنی انــد و در 
ایــن موارد چاره ای جز اســتفاده از این زبان نیســت. تجربه عرفانی 
شــخصی است و عاطفی و باطنی. ما مجبوریم این تجربه شخصی 
کــه مولد تجربه های حســی و  کنیم  کلماتــی بیــان  و غیرحســی را بــا 
مناسب ادای معانی محدود و عمومی است و ناچار استفاده از آنها 
در بیان تجارب صوفیانه رمزآمیزکردن آنهاست )بیانلو، ۱۳87 ،4۰(. 
که شــخص بــه بیداری می رســد.  بــه واســطه نمادهــا و رمزهاســت 
که در  کامل و بی عیب در خداوند، یک ســیر در نمادهاســت،  ســیر 

گاه  آن شــخص دائمًا نســبت بــه حقایق برتــر موجــود در پدیده ها آ
می شود. نمادها، هم تعالی الهی و هم حضور همیشگی خداوند را 
منعکــس می کنند. نمادها، مکان مواجه شــدن عالم الگوهای ازلی 
که بــه عنوان عالم  یــا معقول با عالم پدیده ای محســوس هســتند، 
مثال )نشــانه ها( شناخته شده اند. این بینش رمز آمیز برای عارف 
که نماد، در حضور نــور تّجلی خدا به  تنهــا هنگامی تحقــق می یابد 
که بعد از  انسان، مشاهده شود. این نور، نور معرفت اشراق است، 
کردند و از طریق شناخت طریقت  آنکه اهل عرفان از شــریعت عبور 
عرفان، به علم الیقین نایل شدند، طلوع می کند و از طریق مفاهیم 
باطنی ممارست ها و آیین ها با عین الیقین مشاهده می شود و برای 
نیــل به حق الیقین به مرکز می رســد )معمــارزاده،۱۳86، ۹4(. زبان 
عرفــان، در موجه تریــن وجــه آن، زبان رمزهاســت. به عبــارت دیگر 
صور خیال عرفانی، بیشتر جنبه رمزی دارد و ثانیًا عرفای ما با طرح 
گام مهمی به ســوی رمز شناســی برداشــته اند  نظریــه عالــم مثــال، 
کی از حقایق معنوی اســت  )فوالدی، ۱۳87، 4۲7(. هنر دینی، حا
چه مســتقیم و چه غیرمســتقیم. هنر دینــی، دارای خصلت و فعل 
که فی  که آن را توســط زیبایی متجلی می ســازد، از آنجا  عقل اســت 
نفســه متعلــق بــه عالم صور اســت. هنر دینی، صــورت آن حقیقتی 
که  که خود ماوراء عالم صور اســت، تصویر از حقیقتی اســت  اســت 
گاه خلق نشــده اســت، هنر قدســی اشــاراتی به زیبایــی دارد  هیــچ 

گذارتاریخ ساختفضا کارگاه هابنیان  کاربری هامرمت ها در سال های انجام شده و مسئولین 

بقعه 
شاه عباس ۱۰۲۰ه.ققدمگاه

دوم صفوی

کاشی کاری - شاه سلیمان صفوی -۱۰۹۱ تعمیر و 
ناصرالدین شاه-  ۱۲86

باز پیرایی باغ و بنا، سازمان ملی حفاظت آثار باستانی - ۱۳۵۰
تعمیر مقرنس های بقعه -۱۳۵7

گنبد - ۱۳۵8 کاشی کاری 
کف سازی هشتی ورودی بقعه، مهدی زاده- ۱۳6۰

گنبد، یعقوب دانش دوست- مهدی زاده-۱۳6۲- ۱۳6۱ کاشی کاری ساقه 
کاشی های معرق بدنه خارجی بقعه-۱۳6۳ مرمت 

کاشی کاری بقعه - ذبیح اهلل خلوصی راد-۱۳7۰

محل قرارگیری سنگ 
ردپای امام رضا )ع( در 

داخل اثر یادمان قدمگاه
محلی برای عبادت آقایان 

و بانوان

باغ 
شاه عباس ۱۰۲۰ه.ققدمگاه

دوم صفوی

ایجاد پی سنگی برای ایجاد دیوار دور محوطه بقعه-۱۳۵7
محصورکردن محوطه -۱۳۵8-۱۳۵۹

محصورکردن محوطه- ۱۳6۰
گیاهان باغ مهدی زاده-۱۳6۱ اصالح 

باغ دارای عملکرد تفریحی 
است )به علت جاری 

بودن آب مقدس در باغ و 
کهنسال ( درختان 

سردر 
حیاط 

سوم
شاه عباس ۱۰۲۰ه.ق

دوم صفوی
مرمت و باز پیرایی - سازمان ملی حفاظت آثار باستانی-۱۳۵۰

سردر اصلی موجودپی بندی اطاق سمت راست ورودی به باغ با آجر مشبک- یعقوب دانش دوست- ۱۳6۱

کاروانسرا
۱۰۹۰ه.ق
سبک 

اصفهانی

حاج زکی 
اصفهانی

حاج صانع 
سبزواری

کانال جلوی رباط - مهدی زاده- ۱۳۵8 احداث 
کاری در رباط قدمگاه- مهدی زاده- ۱۳6۲  عایق 

تعمیرات رباط قدمگاه - یعقوب دانش دوست- ۱۳6۵
 تعمیرات رباط- ذبیح اهلل خلوصی راد – ۱۳7۰

مکان اقامتی برای زائر

محل ذخیره آب در سندی از تاریخ تعمیرات در میراث فرهنگی استان پیدا نشد.صفوی۱۰۹۰ه.قآب انبار
گذشته بوده است

کاربریبازسازی و تعمیرات حمام- حسین تقوایی- ۱۳64قاجاریه۱۱7۰ه.قحمام بدون 

جلوخان 
قدمگاه

 ۱۳۱4
)سند این عمارت از اداره ثبت اسناد نیشابور پیدا شد و تاریخ تخریب آن در اسناد نیامده پهلوی)طبق اسناد(

است(
محل ورود به مجموعه 

بوده است

جدول 1- سلسله مراتب ساختمانی موجود و مرمت های انجام شده.

مأخذ: )آرشیو میراث فرهنگی خراسان رضوی(



۱۰۵

تصاویرمجموعه قدمگاه نیشابور نقشه  فضاهای  مربوطه مجموعه قدمگاه نیشابور طریقت

 حیاط اول
رؤیت نشدن بقعه قدمگاه 

کید یر  تناسبات مربع و عدم تأ
حرکت و وجود غرفه های موجود 

در این قسمت

طلب یا جست و جو
گذر از تعّدد به وحدت و سپس از  سخن از 

کثرت وحدت به 
صد تعب و صد بال پیش می آید

گرفتن نور پاك به دل، همان »یك«  با تاختن 
گردد .مرتبه  کلید اسرار زاینده هزار »طلب«  چیز 

نفس لوامه

ول
ی ا

واد

حیاط دوم
فضایی خصوصی تر نسبت به 

فضای پایین تر
وجود فضای سبز و حوض نسبتًا 

بزرگ و فواره ها
آمادگی برای ورود به فضای 

مقدس باغ

عشق
آتش است و می سوزد و می سوزاند.

عشق با قدرت و فاعلیت درهای آسمان را به 
سوی سالک می گشاید.

که بر انسان سالك مستولی  -زاده حالی است 
گی های سنتی. می گردد نه منبعث از یژ

خ نماد قدرت خداوند است نور سر

وم
ی د

واد

 حیاط سوم
فراهم شدن امکان نگاه به 

ساحت
عبور از این مرحله با درنگ و 

تأمل همراه است.

معرفت
کران پرواز فضای بی 

تعدد راه  امکان انتخاب می دهد
که ناظر بر خود از   هادی انسان وجود اوست 

درون خود است. وم
 س

ی
واد

ساختمان سردر و حیاط 
چهارم

کامل بقعه، فراموشی  رؤیت 
گیری  دنیای بیرونی و قرار 

ورودی بقعه در مقابل

استغنا
در این مقام، نه دعوی و نه معنی بود

رضایت از حال پیش آمده.

رم
ها

 چ
ی

واد

حیاط پنجم
درختکاری و فضای سبز

توحید
توحید به مثابه نیرویی در وجود آدم

تبدیل  ظلمات و تاریکی های اقلیم وجود آدمی 
به نور روشنایی

کثرت به عرصه وحدت حرکت از عالم 
جم

 پن
ی

واد

حیاط ششم
چشمه حضرت و حرکت آب در 
که بنا  جوی های اطراف بقعه 

را دور زده

حیرت 
سردرگمی  در نتیجه شعشعه نورجمال معشوق

عدم اطمینان ارزش ها

شم
 ش

ی
واد

گنبد بقعه بقعه قدمگاه و 
 تداعی عالم باال
رنگ و نور نقش

فنا 
استیالی حضور هستی بر باطن

تم
هف

ی 
واد

عالمت رمزگونه
سنگ ردپای امام هشتم )ع(

عالم مثال
مشرقی رمز آمیز و فرا حسی

کالبد یکی شدن روح و 
سرزمین وحی ها والهام ها

کامل ، بیرنگی      مرحله شهود 

تم
هش

ی 
واد

جدول 2- ارتباط میان تفکر طریقت و مجموعه قدمگاه نیشابور.

رد پای امام رضا )ع( در باغ قدمگاه نیشابور



۱۰6
نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی  دوره ۲۱  شماره ۲  تابستان ۱۳۹۵

)نوروزی طلب، ۱۳78، ۱۲6(. ســنگ حجراالســود درکعبه نیز، یکی 
که منشــاء آن بهشــت  کعبه اســت. حجراالســود،  از عوامل زیبایی 
)یــا آســمان( ذکــر می شــود، مطابق روایات اســالمی دســت خدا در 
زمین اســت. حجراالســود، یکی از بارزترین نشــانه های الزم الرعایه 
که به عنوان نقطه شــروع اشــواط هفت گانه  کعبه اســت  موجود در 
طواف می باشــد )نقی زاده ، ۱۳8۳، ۱۱(. رنگ ســیاه، نشانه نیستی 
اســت. البتــه رنگ ســیاه، معنای تمثیلــی دیگری نیــز دارد؛ عدم یا 
که فراتر از ســاحت وجود است و از شدت نورانیت،  ذات خداوندی 
تیــره ظلمانــی می نماید و برخی از عرفا آن را »نور ســیاه« خوانده اند 
)بورکهــات،۱۳7۰ ،64(. بقعــه قدمــگاه چهــار در بــرای ورود دارد و 
کاشی زیر رنگی قرون اخیر  جلو هر در، شاه نشینی است و ازاره آن، 
کتیبه ای اســت با خط ثلث جلی  اســت )تصویر ۱8(. در باالی ازاره، 
گچ برجســته از طرف شاه نشــین  که ســوره مبارکه جمعه را با  عالی، 
کرده و همه جــا در اطراف بقعــه، در اضالع مختلف  شــرقی بنــا آغــاز 
آن دور زده و آخــر ســوره جمعــه در شــاه نشــین جنوبــی آنجــا در 
بــاالی محل نصب ســنگ قدمــگاه خاتمه پذیرفته اســت )مولوی، 
۱۳4۹، ۳۵۰(. دقیقــًا در ســمت قبلــه -۵۳ درجــه و ۲۱ دقیقــه و ۲۳ 
ثانیــه جنــوب غربی- )رئیس زاده، ۱۳74 ، ۲۱۱( ســنگ ســیاهی یك 
کــه هر ضلــع آن به تقریب ۵۳ ســانتی متــر و بر  پارچــه مربــع شــکل، 

روی آن اثــر دو جــای پای فرورفته، یا حجاری شــده دیده می شــود 
گردیده اســت  و بــه ارتفــاع یك متر و چند ســانتی متر بر دیوار نصب 
که برای حفاظت  )تصویر۱۹( )فاضل زاده، ۱۳8۳ ،۳6(. همان طور 
از سنگ حجراالسود، بر روی آن شیشه طراحی شده، در سال های 
اخیر برای ایمن نگه داشــتن از احتمال صدمه، بر روی این ســنگ 
که مردم از پشــت ضریح بــه زیارت جای پای  ضریحــی قــرار داده اند 

امام رضا )ع( می پردازند.
از مباحــث مهــم هنــر، مفهــوم صــورت و معنــی اســت. در نــزد 
ایــن عالــم تبییــن دارد و  کــه در  حکمــای مســلمان، هــر چیــزی 
که میبینیم  محسوس است دارای دو عالم است یکی عالم صورت 
و دیگری عالم معنی و حقیقت. در اینجا مقصود از ردپای امام رضا 
)ع(، حضور امام هشتم در این مکان است. صاحب تحفه الرضویه 
می نویســد: »درکنــار چشــمه ســنگی بــود حضــرت بــر روی ســنگ 
ایســتاد  بــه نماز مشغول شــد، نقش قــدم مبارکش بر ســنگ ظاهر 
کردند و بقعه ای برای  شد و الحال آن سنگ بریده و به دیوار نصب 
آن ســاخته اند« )تصویــر ۲۰(. در مطلــع الشــمس آمــده: »قدمــگاه 
ع  ع در نیم ذر سنگ یکپارچه سیاه و تخت است، مساحت نیم ذر
ع  کنده شــده و به ارتفاع ۱/۵ذر که اثر دو قدم )پا( بزرگ بر روی آن 

کرده اند«. روی دیوار نصب 

تصویر 19- سنگ منقوش به قدم پای امام رضا )ع(.

تصویر 20- سه بعدی مجموعه باغ و بقعه قدمگاه.

تصویر 18- بقعه قدمگاه امام هشتم )ع(.

 قدمگاه بقعه و باغ مجموعه بعدی سه -20 تصویر
   گاننگارند ترسیم:

 ق. هـ 1090 سال در انبار آب 

 ق.هـ  1170سال در موقعیت حمـام

 1307 سال در جلوخان موقعیت
 موقعیت 

 کاروانسرای
 قدمگاه قدیم

  بقعه و باغ مجموعه  
  هـ 1020 سال در

سردر ورود 
 حیاط به

 چهارم

 ق . هـ 1090 سال در كاروانسرا
 

 

 

 

 

 

 

 

 



۱۰7

پی نوشت ها

۱ فحوی: معنی سخن، مضمون. 
تحشــیه ها  و  رســاله ها  بــه  توجــه  بــا  را  شــیخ  تألیفــات  تعــداد  برخــی   ۲
)حاشیه نویســی ها( و تعلیقه هــا، بــه عــدد ۲۰۰جلد رســانده اند ولی جنــاب آقاى 
کنفرانس  که به   دکتر محمدباقر حجتی، از اســاتید محترم دانشــگاه تهران اســت 
دمشــق )در مــورد شــیخ بهایــی( ارائــه داده انــد و نشــریه  »الثقافه االســالمیه « در 
که  کاملی  شــماره پنجم آن را نشــر داده اســت. ایشــان بر حســب تتبع و تفحص 

داشته است، تعداد آنها را ۱۲۳ جلد اعالم می کند.
کتــاب اســرار التوحیــد فــی مقامــات شــیخ ابوســعید آمــده: امــام رضــا  ۳ در 
علیه الســالم بعــد از حرکــت از ربــاط ســعد مســتقیم از شــاهراه نیشــابور بــه مــرو 
کرده  کج  خ به طــرف طوس  نرفــت؛ بلکــه راهــش را از نزدیکی دیزباد از راه دهســر
گرفتــه و نماز  خ شــده ظهــر بــوده و در آنجا وضو  که وارد ده ســر اســت و هنگامــی 
خوانــده اســت برخــی منابع معتقدنــد قریه الحمــرا همان قدمگاه امروزی اســت 
گــر چــه تــا قرن هشــتم و نهم هجــری به نام  )گرایلــی،۱۳74، ۳47(. ایــن مــکان ا
اســپرس یــا اســقریش یــا ســفردس )حافــظ ابــرو ،۱۳7۰، ۳7( شــناخته می شــده 
اســت،  ولی از قرن نهم هجری، عنوان قدمگاه نیز به آن اطالق شــده اســت. در 
منابع جغرافیایی قرون نخســتین اســالمی، از قدمگاه )اســپریس( به عنوان یکی 
از منازل بین راه نیشــابور به مشــهد ســخن به میان نیامده، بلکه بیشــتر از دوره 
که در منابــع متقدم به  صفــوی مــورد توجه واقع شــده اســت. مطلب دیگر ایــن 
قدمگاه، قریه الحمراء اطالق نمی شده است. شاهراه عمومی نیشابور به مشهد 
کنونی نیشــابور به  در عهــد صفویــه در حدود نیم فرســنگ در جنوب راه شوســه 
کنار همین راه، رباطی بنام رباط سعدالدین یا سعد بوده  مشهد قرار داشته و در 
کنون رباطی در آنجا دیده نمی شــود و لیکن زمیــن متصل به رباط را زارعین  کــه ا
قدمگاه زمین رباط ســعد می نامند یعنی زمین رباط ســابق سعدالدین )مولوی، 
کــه امــام در ســرزمین قدیــم نیشــابور قــدم بــر  ۱۳4۹، ۳۲۱(. دیگــر از مکان هایــی 
آن نهــاده انــد، قریه الحمراء اســت. امام پــس از خروج از نیشــابور و در راه طوس 
کندند و چشــمه آبی جوشــید و ایشــان و  در آن مــکان بــا دســتان مبارك زمین را 
کــه تــا زمان  همراهانشــان از آن آب وضــو ســاخته، نمــاز خواندنــد. ایــن چشــمه 
حیات ابن شــهر آشــوب )م ۵88ق( به نام »چشــمه رضا« مشــهور بوده )بن شهر 
کنون نیز به همین نام در روســتای  آشــوب: منافب آل ابی طالب، ج 4، ۳۲7( و ا
که در حال حاضر از توابع بخش احمد آباد شهرستان مشهد است، قرار  خ  ده سر
گر چه بدون تردید امام رضا )ع( از سرزمین »قدمگاه«  دارد )گرایلی، ۱۳74، ۵۱(. ا
که داستان چشمه  عبور نموده اند ولی علیرغم اعتقاد برخی نویســندگان به این 
خ می  رضا )ع( منســوب به قدمگاه اســت، این روایت مربوط به روســتای ده ســر
خ  خ یا سر که در منابع عربی آمده نام عربی همان ده سر باشد، زیرا قریه الحمراء 
که در قرون نخســتین اســالمی یکی از منازل بین راه نیشابور به طوس  ده اســت 

)مشهد( به حساب می آمده است.  

4 آخرین مرمت و به ســازی مجموعه قدمگاه در ســال ۱۳۵۰ توســط ســازمان 
حفاظت آثار آغاز شده و تا به امروز ادامه دارد.
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کوتاه این مقاله نمی توان به آن دست یافت.  که در فرصت  می کند 

رد پای امام رضا )ع( در باغ قدمگاه نیشابور
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