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چکیده
یکی از عنارص بکار رفته در مساجد و زیارتگاهها ایوان است .مساجد
ایران اغلب ایوانهای با ش��کوهی دارند ک��ه ازجمله آنها میتوان
از ایوانهای حرم مطهر امامرضا(علیهالس�لام) یاد کرد .برخی از این
ایوانها را در طی تاریخ با خش��تهای طال پوشاندهاند .از آن جمله
ایوان طالی صحن عتیق اس��ت که به ایوان نادری مش��هور است و
از س��اختههای امیر علیش��یر نوایی وزیر شاه سلطان حسین بایقرا
در دوره تیموری اس��ت که به دستور نادر ش��اه طالکاری شد .ایوان
طالی صحن نو متعلق به دوره قاجار است که به دستور نارصالدین
ش��اه ساخته ش��د و ایوان طالی صحن جمهوری نیز متعلق به دوره
معارص که پس از پیروزی انقالب بنا شده است .تزیینات این ایوانها
عب��ارت اس��ت از کتیبه نگاری ،مقرن��س کاری ،مین��اکاری و نقوش
بهکار رفته در آنها نقوش هندس��ی ،گیاهی و اس��لیمی است .منت
کتیبهها عبارت اس��ت از آیات و احادیث و اشعاری متناسب با حرم
امامرضا(علیهالسالم).
واژگان کلیدی :ایوان ،ایوان طالی صحن عتیق ،ایوان طالی صحن نو،
ایوان طالی صحن جمهوری اسالمی ،ایوان علی شیر نوایی
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آزادی اس��ت که آن را در دورۀ قاجار به دس��تورنارصالدین شاه
مقدمه
گروهی از آثار معامری ایران در دورۀ اسالمی زیارتگاههاست طالکاری کردهاند .ایوان طالی صحن جمهوری آخرین اثر از این
که گرد مزار امئه و صوفیان و اش��خاص منس��وب به خانواده زمره است که پس از پیروزی انقالب اسالمی ساخته شدهاست.
پیامرب ساخته شده است .ساختار معامری زیارتگاهها ویژگی
منحرص به فرد خویش را دارد که موضوع این بحث نیس��ت .ای��وان طالی صحن عتیق (ایوان امیرعلی ش��یر یا
اما برخی از آرامگاهها بسته به اهمیت شخص مدفون در آن ایوان طالی نادری)
عنارص مختلفی چون گنبد ،مناره ،شبس��تان ،ایوان و ...دارد .ایوان طالی صحن عتیق تقریباً در شامل غربی حرم و در ضلع
یکی از باشکوهترین آرامگاههای ایران از حیث معامری حرم جنوبی صحن عتیق (انقالب) واقع ش��ده و منونه زیبای هرن
امامرضا(علیهالسالم) است که مجموعه ابنیه جامعی از روضه فلزکاری اس��ت که در س��الهای  ۸۸۵-۸۷۵ق از ساختههای
منوره ،چند مدرسه و مسجد و صحن است .ساختار اکرث این امیر علی ش��یرنوایی وزیر شاه سلطان حس��ین بایقرا است.
بناها چهارایوانی اس��ت .هندسه طاق یا ایوان بهصورت یک بههمین س��بب به ایوان امیرعلی شیر نیز مشهور است .در
مس��تطیل کش��یده که در باالی آن قوسهایی به شکلهای منابع ابعاد این ایوان را به اختالف بیان کردهاند .برخی طول
متن��وع ق��رار دارد .ای��ن ایوانه��ا هامنند دیگر مس��اجد و این ایوان را ده مرت و عرض آن هش��ت مرت و ارتفاعش ۲۶/۲۵
بناهای اسالمی ایران تزییناتی همچون مقرنس کاری ،کاشی مرت دانس��تهاند( .مش��هدی زاده )۱۰۷ :۱۳۸۳ ،و برخی طول
کاری ،آجرکاری ،و گاه گچربی دارد .در این میان س��ه ایوان از آن را۱۴/۷۰م�تر وع��رض آن را ۷/۸۰م�تر و ارتفاعش را ۲۱/۴
ایوانهای حرم مطهر امامرضا(علیهالسالم) با خشتهای طال نوشتهاند( .مومتن)۴۷ :۱۳۴۰ ،
پوشیده شده اس��ت .در این مقاله میکوشیم ضمن بررسی گفته شده طالکاری این ایوان در ابتدا به دستور شاه طهامسب
س��اختار و اجزای این ایوانها تزیینات و نقوش و هرنمندان صفوی صورت گرفته است .اما این خشتها در حمالت مکرر
ازبکان آسیب دید و به یغام رفت و سپس در دوره شاه عباس
پدید آورنده آنها را معرفی کنیم.
صفوی تجدید ش��د .اما بهعلت آس��یبهای مجدد به دستور
نادرشاه به سال  ۱۱۴۶ق طالکاری شد که تاکنون برقرار مانده
ایوان
ایرانیان در بناهای مذهبی ،فضای��ی با طاق قوسدار ایجاد است .بههمین سبب آن را ایوان نادری نیز میخوانند( .مشهدی
کردند که به یک حیاط بزرگ مرکزی گشوده میشد .این فضا زاده( ،)۱۰۷ :۱۳۸۳ ،مومتن )۱۲۱ :۱۳۵۴ ،که البته بهنظر میرسد
که به ایوان معروف است درواقع ،صفه یا طاقی است محرابی این قول درست نباشد .زمانهای مشخص شده برای طالکاری
یا هاللی ش��کل( .گرابر )۳۱ :۱۳۸۸ ،ایوان ریش��ه در معامری ایوان در اصل به گنبد و مناره نزدیک به آن مربوط است اما
ایران عهد اشکانی دارد و بسیاری از کارشناسان عقیده دارند به اشتباه آن را به ایوان نادری نیز نسبت دادهاند.
ب��االی ازاره تا زیرس��قف این ایوان را با آجرهای مس��ی که
که رشق ایران بهویژه خراسان مبدأ اصلی ایوان است.
پوشش��ی از طال دارند پوش��اندهاند .نقوشی که بر ایوان طال
نقش بس��ته ،عبارت از نقوش هندس��ی مانند شمسه ،لوزی
ایوان در مساجد و زیارتگاههای ایران
ایوانهای ایرانی اغلب بلند س��اخته ش��دهاند و سقف آنها و ...اس��ت .باالی ایوان یا هامن قسمت نیم گنبدی که سقف
که غالباً نیم کره یا نیم گنبد اس��ت ب��ا عنارص تزیینی مانند ایوان است طرح نیمه شمسهای با نقوش و گرههای هندسی
مقرنس ،آج��رکاری ،گچ بری ،آیینه کاری ،نقاش��ی ،و بهویژه ش��امل ستاره پنج پر و لوزی و ...بهصورت مقرنس کاری اجرا
کاش��ی کاری ،مزین ش��ده اس��ت .ایوانهای ورودی مسجد ش��ده است .یک غرفه در وس��ط ایوان و در طرفین دوغرفه،
جامع یزد ،مس��جد شیخ لطف الله و مسجد و مدرسه چهار جمعا پنج غرفه مقرنس کاری شده دارد.
باغ اصفهان از ش��اهکارهای هرنی معامری ایران محس��وب پایین غرفهها کتیبهای را بهصورت برجسته طالکاری کردهاند.
میش��وند .ای��وان صح��ن امیر علی ش��یر نوای��ی در صحن منت کتیب��ه به خط ثلث بر زمینهای آبی با حاش��یه نقوش
عتیق ح��رم امامرضا(علیهالس�لام) و ایوانهای حرم حرضت اسلیمی سبز است .منت کتیبه چنین است« :بسم الله ال ّرحمنِ
الصل��وة َعلی خَیرخَلقه
رب العالَمین َو َّ
عبدالعظیم و حرضت معصومه(س) از ایوانهای باش��کوه و ال ّرحی��م َو ال َحم ُدلِله ّ
ُم َح َمد َوآل َه الطا ِهرین َو َس��لَّم ت َس��لیامً کثیرا ً کثیرا ًَ .ر َوی عن
مشهور آرامگاههای ایران است( .شاطریان)۲۵۱ :۱۳۹۰ ،
ح��رم مطهر رض��وی نی��ز دارای ایوانهای متعددی اس��ت .الصادقجعفربنمحمدعنآبائه(علیهالسالم)عنامیراملومنین
ایوانهایی زیبا و باشکوه همچون ایوانهای مسجد گوهرشاد ،علی(علیهالسالم) قال رسول الله صلی الله علیه و آله ستدفن
ن��ادری و عباس��ی در صحن عتیق ،ایوانه��ای صحن نو آثار بضعه منی بارض خراس��ان الیرزورها مؤم��ن اال اوجب الله
شایان توجهی از اینگونه است .در میان ایوانهای حرم مطهر عزوجل له الجنه و حرم النار علی جس��ده قال علیبنموسی
سه ایوان را با خشتهای طال تزیین کردهاند .طالکاری اولیه الرض��ا علیه التحیه و الثناء من زارنی علی بعدداری اتیته یوم
ایوان طالی صحن عتیق یا ایوان نادری در دوره افش��اریه به القیمه فی ثالث مواطن حتی اخلصه من اهوالها اذا تطایرت
دستور نادر شاه انجام شده است .اثر دیگر ،ایوان طالی صحن الکتب یمینا و شامال و عندالرصاط و عند املیزان و قال النبی
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صلی الله علیه وآله لعلی(علیهالسالم) یا اباالحسن
جعل الله قربک و قربامن ولدک بقاعا و بقاع الجنه
عرصه من عرصاتها یا علی من عمر قبورکم .کتبه
محمدعلیبنسلیامن الرضوی فی».۱۱۴۵
(اعتضادپور( ،)۲۲۸ :۱۳۴۴ ،مشهدی زاده:۱۳۸۳ ،
( ،)۱۰۸مومتن)۱۲۲ :۱۳۵۴ ،
در وس��ط ایوان و ب��االی ازارۀ روب��هرو در ضلع
جنوبی ایوان طاقی محراب مانند س��اختهاند .در
قس��مت طالکاری بر زمینه آبی و نقوش اسلیمی
ختایی متنی به زبان عربی که عبارت از دو حدیث
اس��ت چنین نوش��تهاند« :انمّ ا یُرید الله ِل ُیذهب
عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا ً»
در پایین این قسمت حاشیه ای از نقوش هندسی
ش��امل شمسه هش��ت پر کار کردهاند .دورن آن
بر زمینهای س��ورمهای نقوش ظریف اسلیمی را
طالکاری کردهاند.
در پایین این قسمت نیز اشعاری در مدح نادرشاه
که ترمیم و تذهیب ایوان از او اس��ت نوشتهاند.
این منت بیس��ت و سه بیت دارد و برجسته کنده
کاری ش��ده است .گویا نادرش��اه از مال شخصی
خود برای طالکاری این ایوان رصف کرده اس��ت.
مطلع و بیت آخر این قصیده چنین است:
حبذا زین منظر عالی که فردوس برین
بر در صحنش چو زائر از صداقت جبهه ساست
از زبان کعبه گفتم بهر تاریخش (ندیم)
دمبدم زان صفه و ایوان هویدا صد صفاست
و در آخر قصیده نوشتهاند:
«کتبه محمدعلیبنسلیامن الرضوی غفر ذنوبها
فی شهور سنه خمس و اربعین و مائه و الف» و
زیر آن به خط نس��تعلیق خفی نوشتهاند «کتیبه
ثلث و نستعلیق که در این ایوان زرنشان عالی به
خط این بنده عاصی محمد علی الرضوی اس��ت
قطاع��ی آن بید اهتامم محمد طاهر ولد اس��تاد
مسیح شیرازی بامتام رس��ید( .»۱۱۴۶اعتضادپور،
( .،)۲۲۶ :۱۳۴۴هامن( ،)۲۹ :۱۳۴۲ ،مومتن:۱۳۵۴ ،
)۱۲۲
ای��ن ایوان چه��ار د ِر ط�لاکاری دارد ب��ه طوری
ک��ه روبروی قبله قرار بگیریم از راس��ت به چپ
تاند از:
عبار 
در ورودی اس�تراحتگاه فراش��ان و خادم��ان؛ در
ورودی ب��ه رواق دارال�شرف؛ در ورودی به رواق
دارالش��کر؛ در ورودی ب��ه توحیدخان��ه .دره��ا
چنانکه بیان شد از جنس طال است و روی آنها
نقوش گیاهی نقش بسته است .همچنین اشعار
و احادیث و آیات��ی از قرآن را بهصورت کتیبه بر
آنها نوشتهاند.
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این مطالب بر زمینه آبی با حاش��یهای سبز رنگ که نقوش
ایوان طالی صحن آزادی
اس��لیمی طال دارد نوشته شده اس��ت .این اشعار  ۲۸بیت
(ایوان نارصی ،ایوان غربی)
ای��ن ایوان در غرب صحن ن��و (آزادی) قرار دارد و متصل است که مطلع و مقطع شعر بدین رشح است:
به روضه اس��ت .این ایوان در زمان فتحعلی ش��اه قاجار
این بارگاه کیست که از خاک پاک طوس
در س��ال ۱۲۶۲ق در زمان آصف الدوله س��اخته ش��ده و
انوار او فکنده بعرش برین عکوس
بهجهت آنکه در زمان حس��ام الس��لطنه والی خراسان و
رسخوش بدیهه از پی تاریخ سال گفت
عضدامللک تولیت آستان قدس به سال ۱۲۷۸ق به دستور
یابد ز شمس شعشعه ایوان شاه طوس
نارصالدین ش��اه قاجار طالکاری گردید بدان ایوان نارصی
نیز میگویند .این ایوان درگذش��ته به ایوان طالی خاقانی
نیز معروف بوده اس��ت .طول این ایوان ۱۵/۳۰و عرض آن در طرف راس��ت ایوان در زیر و ابتدای کتیبه یادش��ده با
 ۷/۲۵و ارتفاعش ۲۰/۱۰مرت میباشد .از باالی ازاره تا سقف خط ثلث طالیی نوشتهاند« :سالم علیکم طبتم فادخلوها
خالدی��ن»؛ و در ط��رف چپ نوش��تهاند« :س�لام علیکم
متاماً طالکاری شده است( .مشهدی زاده)۱۱۸ :۱۳۸۳ ،
در باالی ای��وان که به منزله دیوار صحن اس��ت کتیبه ای مباصربتم فنعم عقبی الدار» (عطاردی)۲۴۱ :۱۳۷۱ ،
به خط ثلث با رنگ زرد به خط محمد حس��ین «ش��هید» در ای��ن ایوان چهارغرفه مقرنس کاری ه��م قرار دارد که
مش��هدی که به سال  ۱۲۶۲ق س��اخته شده است .در آن بدنه آنها نیز خشتهای مطال است و کتیبههای زیبایی
زم��ان آصف الدوله والی خراس��ان بود م�تن کتیبه به این زیر آن بر صفحات طال نقش بس��ته اس��ت .زیر هر غرفه
رشح اس��ت« :العظمه و القدرة و الجالل و الکامل لخالق یک بیت شعر نوشتهاند .اشعارکتیبه بدین رشح است:
االعالم الش��امخه و الجبال الراس��یه و هذا الطاق الرفیع و بدور راد شهنشاه زاده اعظم
البنیان املنیع ش��اهد علی قدرة الصانع املبدع البدیع و قد جالل دولت سلطان حسین جم دربان
ترشف بع�ماره هذه الرواق و االیوان بان��ی مبانی العدل به فضل ایزد و عون امام و حکم ملک
و االحس��ان والی مملکت خراس��ان آص��ف الدوله العلیه چو بازگشت زری صدر پاسبان کیوان
الغالیه و زین ملطلق املوقوفات کتبه محمد حسین الشهید ابوالسخا عضدامللک یم نوال حسین
املش��هدی فی سنه : 1»۱۲۶۲همچنین س��وره نبا را نیز در قیام کرد در امتام این بلند ایوان
کتیبه ای با خط نس��تعلیق س��فید بر زمین��ۀ الجوردی در چو شد متام بتاریخ سال مینا گفت
حاشیه ایوان نوش��تهاند( .عطاردی( ،)۲۴۰ :۱۳۷۱ ،مومتن ،هال بشوکت ایوان فزود صدر جهان
و در پایان نوش��تهاند :ب��ه خط العبد الفقیر حس��ینعلی
( .،)۹۰ :۱۳۴۰عطاردی)۲۸ :۱۳۷۵ ،
ای��وان غربی صحن ی��ا ایوان طال تزیین��ات خاصی دارد .مازندران��ی و م��اده تاریخ آن ۱۲۸۳ق را نش��ان میدهد.
داخ��ل ای��وان از ازاره به باال متاما با ورقههای مس��ی آب در این س��ال مرمت و تعمی��ر ایوان انجام گرفته اس��ت.
طال پوشیده شده اس��ت .دور تا دور ایوان حاشیۀ زیبایی (عطاردی( ،)۲۴۲ :۱۳۷۱ ،مومتن)۱۳۵ :۱۳۵۴ ،
از گرههای هندسی شامل نقوش شمسه هشت پر ،ترنج ،پنج در وس��ط ایوان محرابی اس��ت که باالی آن را آیینه کاری
ضلعی و ...است .درسقف هامن قسمت نیم گنبدی ایوان نیمه کردهان��د و در پایی��ن آن در بزرگ طال ق��رار دارد .باالی
شمسه و مقرنس کاری و نقوش اسلیمی برجسته کاری و متاماً د ِر ورودی روی ورقه ط�لا برترنجی آبی رنگ که گلهای
طالکاری شده است .نقوش منظم و زاویهدار هندسی در ظریف شاه عباسی بر آن نقش بسته نوشتهاند« :السلطان
کنار نقوش منحنی اسلیمی هامهنگی چشم نوازی دارد .نارصالدین ش��اه قاجار» و در کنار حاشیه ایوان نوشتهاند:
یک غرفه مقرنس کاری ش��ده در وس��ط قراردارد .در زیر «خیرالحاج سیدابوالحس��ن خان امین آستانه بسعی رسکار
ای��ن غرفه ب��ر کمربند داخل ایوان کتیبهای اس��ت حاوی خیرالحاج حاج رجبعلی کرباس��ی بامتام رسید» .بر حاشیه
اش��عاری به خط نس��تعلیق به زبان فارس��ی که از تاریخ دیوار کنار در بزرگ نیز ترنجی آبی نصب ش��ده که بر آن
مرمت و تذهیب و نام متصدیان و بانیان حکایت میکند .نوشتهاند« :عمل محمدصالح مسگر»
چه��ار د ِر کوچک دو طرف د ِر بزرگ قراردارد؛ بر در بزرگ
 .1خالصه ترجمه کتیبه به این رشح اس��ت :عظمت و بزرگی و جالل بهصورت طالکوب نوش��تهاند« :به رأی قاطع و آگاه امام
و شکوه و کامل مخصوص خداوندی است که کوه های بلند و آسامن خمین��ی انجام ش��د »۱۳۵۸بر درها نق��وش گل و بوته و
رفیع را آفرید ،آفریدن اینها دلیل بر قدرت و صنعت خداوندی اس��ت احادیثی در میان ترنج ها نقش بسته است.
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ک��ه همه چیز را از عدم بوجود آورده و این همه آثار بدیع را آفریده
اس��ت ،این عامرت در زمان آصف الدوله از مح��ل موقوفات مطلقه
آستان قدس ساخته ش��ده و محمدحسین مشهدی در سال 1262این
کتیبه را نوشته است.
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ایوان طالی صحن جمهوری (ایوان رشقی)

صحن جمهوری از بناهای ساخته شده پس از پیروزی انقالب
اس�لامی است که درسال ۱۳۶۹ش ساخته شده است .در این
صحن ایوانی طال نیز قرار دارد .این ایوان نیز پوششی از طال
دارد که درواقع ،الیۀ نازکی از طال بر ورقههای مس��ی است.
نق��وش و کتیبههایی بر زمینه طالکاری به ش��یوه میناکاری
نقش بسته اس��ت .دور تا دور ایوان اسامی خداوند در چند
ضلعیه��ای منظم شمس��ه ای بر زمینه ط�لاکاری و فضای
دایرهای ش��کل مین��اکاری کردهان��د .در حاش��یه بعدی در
س��تارههای هشت پر نام جالله «الله» را در وسط و نامهای
پن��ج تن آل عبا به خط کوفی بنایی هر کدام در س��تارههای
هشت پر نوشتهاند.
درون ایوان در باال طرحی متش��کل از نقوش هندسی مانند
نق��ش گلدانی ،ش��ش طبل و ...اس��ت که ب��ر آن نیز نقوش
گیاهی شامل ختایی بر زمینهای آبی رنگ میناکاری کردهاند.
قس��متی از ایوان مقرنس کاری شده اس��ت و بر ستارههای
پنج پر اسامی پنج تن و بر ستارههای چهارپر کلمه «الله» را
نوشتهاند .در باال و وسط ایوان نقش ترنج که نقوش اسلیمی
در میان آن نقش بسته و زمینه نیز از ختاییها پر شده است
ق��رار دارد و دو نیمه ترنج در طرفین ایوان نیز نقش بس��ته
اس��ت .در میان ایوان طال آیه ۱۶۹و۱۷۰سوره آل عمران را با
ورقه طال بر زمینه ای آبی که با حرکتهای چرخشی اسلیمی
پر ش��ده به این رشح نوشتهاند« :بسم الله الرحمن الرحیم و
ال تحسنب الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم
یرزقون ،فرحین مبا ءاتیهم الله من فضله و یستبرشون بالذین
مل یلحقوا بهم من خلفه االخوف علیهم و ال هم یحزنون».
ب��ر رسدر ورودی ای��وان نی��ز حدی��ث سلس��لة الذهب را
نوشتهاند .منت حدیث چنین است« :کلمه ال اله اال الله حصنی
فمن دخل حصنی امن من عذابی» در میان نوشتهها نقوش
اس��لیمی و گلهای شاه عباسی دیده میشود .بر بدنه دیوار
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س��مت پایین کلمه الله به خط نسخ و کلمه محمد در میان
شمس��ههایی نوشته شده اس��ت .بر بدنه ایوان طالی صحن
جمهوری بر باالی ایوان بر زمینه کاشیکاریها و نقوش ختایی،
نقوش اس��لیمی از جنس طال کار ش��ده و بهصورت برجسته
بررس��ی می ش��ود .در اطراف این ایوان نیز اسامءالحسنی از
جنس طال بر بدنه ایوان نقش بسته است .فلزکاری و طالکاری
ایوان را هرنمند معارص محمدپاکدل و میناکاری آن را مرحوم
غفاریان اصفهانی انجام دادهاند.
کتابنامه
اعتضادپور ،علی (« .)۱۳۴۴ابنیه آستان قدس» ،در :نامه آستان
قدس ،ش۲و ،۳صص.۲۳۰-۲۲۲
« .)۱۳۴۲( .............ایوان طال» ،در :فرهنگ خراس��ان ،ش۱و،۲
صص.۳۲-۲۸
ش��اطریان ،رض��ا ( .)۱۳۹۰مع�ماری مس��اجد ای��ران ،تهران،
نورپردازان.
عط��اردی ،عزیزالل��ه ( .)۱۳۷۱تاری��خ آس��تان ق��دس رضوی
(جلداول) ،تهران ،عطارد.
« .)۱۳۷۵( .............کتیبههای ایوان طالی صحن نو» ،در :تاریخ
آستان قدس ،ش ،۳۷صص.۲۹-۲۸
فیض ،عباس ( .)۱۳۲۴بدرفروزان ،قم ،نرشبنگاه.
مشهدی زاده ،عباس ( .)۱۳۸۳مشهدالرضا ،تهران ،نارشمولف.
مومتن ،علی ( .)۱۳۴۸تاریخ آستان قدس ،مشهد ،آستان قدس
رضوی.
« .)۱۳۴۰( .........ابنیه آس��تان قدس» ،در :نامه آس��تان قدس،
ش ،۷ص.۴۸-۴۷
لغت نامه دهخدا.
گرابر ،اولگ ( .)۱۳۸۸معامری اس�لامی ،ترجمه اکرم قیطایی،
تهران ،سوره مهر.
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