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5مبانی نظری هنرهای تجسمی شماره 1، بهار و تابستان 1395

صحــن  ایــوان  چهــار  زیبایی شناســی 
ــوی* ــر رض ــرم مطه ــق ح عتی

صداقــت جبــاری دانشــیار گــروه 
عکاســی،  و  تصویــری  ارتبــاط 
پردیــس هنرهــای زیبــا، دانشــگاه 

ــران ته

Email:sjabbari@ut.ac.ir

ملوسک رحیم زاده تبریزی 
کارشــــناس   ارشــــد ارتبـــاط 
هنرهــای  پردیــس  تصویــری 
زیبــا دانشــگاه تهــران )عضــو 
ــوزش  ــه آم ــی موسس هیئت علم
ــنده  ــرج( )نویس ــام ک ــی رس عال

مســئول(

Email: mrt.1390@hotmail.com

*این مقاله از پایان نامه ی کارشناسی ارشد نگارنده دوم با عنوان »هم آوایی و ارتباط عناصر بصری در کتیبه های حرم رضوی« در پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران به راهنمایی 
نگارنده اول استخراج گردیده است.

چکیده:
ــه  ــای مجموع ــن بناه ــوی از قدیمی تری ــر رض ــرم مطه ــق ح ــن عتی صح
آســتان قــدس اســت کــه در دو دوران تاریخــی تیمــوری و صفــوی احــداث 
ــر  ــز ب ــن نی ــاری صح ــوع، معم ــن موض ــه ای ــه ب ــا توج ــعه یافته  و ب و توس
اســاس دو ســبک آذری و اصفهانــی اســت. ایــن مقالــه در پــی آن اســت کــه 
ــری  ــوان، شــاخصه هــای هن ــار ای ــه ســاختار و آرایه هــای چه ــت ب ــا عنای ب
دو دوره ی تاریخــی موردنظــر را موردمطالعــه قــرار داده و بــا مقایســه 
ــوان و شــناخت شــباهت هــا و تفــاوت هــا، ویژگــی هــای هنــری  چهــار ای
ــد نشــان ــه دســت می آی ــا ب ــد. آنچــه از بررســی ه ــن دوران را بازشناس ای

 مــی دهــد علــی رغــم دســتور شــاه عباس مبنــی بــر احــداث ایــوان شــمالی 
بــه ماننــد ایــوان جنوبــی کــه متعلــق بــه دوران تیمــوری بــوده، هنرمنــدان 
دوران صفویــه تنهــا در ســاختار کلــی ایــوان همانندســازی را انجــام داده و 
در اســتفاده از آرایه هــا بــا پایبنــدی بــه اصــول دوران گذشــته، روش خــود 
ــی را نیــز ماننــد  ــوان شــرقی و غرب ــرده و دو ای را باشــکوه و زیبایــی به کارب
یکدیگــر درنهایــت زیبایــی و بــا اســتفاده از مقرنــس و کاشــی کاری بــه انجام 
رســانیده اند. ایــن مطلــب نشــان می دهــد، هنــر دوران صفــوی تنهــا گرتــه 
ــی  ــواره در پ ــدان هم ــوده و هنرمن ــای پیشــین نب ــرداری صــرف از هنره ب

خاقیــت و نــوآوری در مــکان مقدســی چــون حــرم رضــوی، اوج هنرمنــدی خــود را بــه منصــه ظهــور نشــانده انــد. ایــن 
مقالــه بــه روش توصیفــی- تحلیلــی و بــا مطالعــات کتابخانــه ای و تحقیقــات میدانــی انجام شــده اســت.

واژگان کلیدی: حرم رضوی، صحن عتیق، ایوان، ساختار، آرایه.

)صفحات مقاله20-5(

تاریخ دریافت:95/04/07
تاریخ پذیرش:95/07/14
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پیشینه پژوهش:
اگرچــه منابــع تاریخــی دربــاره حضــرت رضــا )ع( و حرم 
رضــوی، زیــاد اســت؛ امــا پیرامــون هنرهــای موجــود در 
آســتان قــدس رضــوی تنهــا ســه کتــاب موجــود اســت 
کــه موسســه آفرینش هــای هنــری آســتان قــدس 

اقــدام بــه چــاپ آن هــا کــرده اســت. اولیــن کتــاب بــا 
عنــوان »هنــر در حــرم مــروري بــر هنرهــاي به کاررفتــه 
در حــرم رضــوي« نوشــته بهــزاد نعمتــی )1391( اســت 
ــوی را  ــرم رض ــده در ح ــرده ش ــکار ب ــای ب ــه هنره ک
به طورکلــی معرفــی می کنــد. کتــاب دوم و ســوم از 
ــری  ــاهکارهای هن ــه ش ــای »مجموع ــاب ه ــری کت س
در آســتان قــدس رضــوی« نوشــته مهــدی صحراگــرد 
ــی  ــل تاریخ ــد و تحلی ــون نق ــه پیرام ــت ک )1392( اس
و هنــری کتیبه هــای مســجد گوهرشــاد بــوده و در 
ارتبــاط بــا کتیبــه هــای صحــن انقــاب توضیحاتــی را 
ــای  ــش ه ــایر پژوه ــوص س ــد. در خص ــی دهن ــه م ارائ
مرتبــط، به جــز پایان نامــه نگارنــده کــه در ســال 
عناصــر  ارتبــاط  و  »هم آوایــی  عنــوان  بــا   )1392(
بصــری در کتیبه هــای حــرم رضــوی )صحــن عتیــق(« 
ــه، چهــار پایان نامــه کارشناســی ارشــد  صــورت پذیرفت
دیگــر نیــز پیرامــون کاشــی ها و نقــوش حــرم رضــوی 
موجــود اســت؛ اولیــن مــورد درســال )1389( بــا عنــوان 
»بررســي گرافیکــي نقــوش کاشــي مســجد گوهرشــاد 
مشــهد و مقایســه ي آن بــا مدرســه غیاثیــه خرگــرد« از 
ســید محمدحســین شــاه محمدی اســت. عنــوان دیگــر 
»نقــش و رنــگ در کاشــی های دوره صفــوی حــرم 
ــم دوره  ــا کاشــی های ه ــا )ع( و مقایســه آن ب ــام رض ام
ــدم اســت.  ــاره مق ــال )1391( از به ــان« درس در اصفه
ــب  ــی های منتخ ــوش در کاش ــي نق ــه »بررس پایان نام
آســتان قــدس رضــوي« درســال )1392( از ریحانــه آل 
ــه ی »شــناخت و ویژگی هــای طــرح و  شــیخ و پایان نام
نقــش کاشــی کاری حــرم امــام رضــا )ع( بعــد از انقــاب 
ــز  اسامی«درســال )1394(  نوشــته الهــه خاکشــور نی
در ایــن زمینــه انجــام پذیرفتــه اســت. در ایــن نوشــتار 
ــری و مباحــث  ــاط هن ــان ارتب ــل و بی ــر تحلی ــز ب تمرک
حــرم  انقــاب  صحــن  ایوان هــای  زیبایی شناســی 
ــر  ــش حاض ــای پژوه ــوآوری ه ــه از ن ــت ک ــوی اس رض

بشــمار مــی رود.

مرور تاریخی
بنــای تاریخــی حــرم1 مطهــر  رضــوی بیــش از ســیزده 
ــاغ ســناباد،  قــرن قدمــت دارد. ایــن بنــای عظیــم در ب
ــداری  ــر فرمان ــا مق ــه مدت ه ــوده ک ــی ب ــی حکومت ارگ

مقدمه:
در بــارگاه ملکوتــی حــرم ثامن الحجــج علــی ابــن 
ــتگان و  ــل فرش ــه محف ــی ک ــی الرضا )ع( جایگاه موس
خزانــه رحمــت و برکــت ایران زمیــن اســت، در مکانــی 
ــا  ــدادگان ب کــه قدســیان نظاره گــر ارتبــاط معنــوی دل
هنــر  از  نشــان  همه جــا  عالم انــد؛  شمس الشــموس 
اســت، همه جــا رنــگ و بــوی معنویــت، نســیم و نــوای 
ــای  ــن فض ــه ای از ای ــر نقط ــت. ه ــاری اس ــادت ج عب
روحانــی و پرشــکوه، مملــو از زیبایــی بــوده و آمیختگــی 
روح دیــن در قالــب هنــر متجلــی اســت. در صحن هــا، 
رواق هــا، ســردرها، حجره هــا و ... آفرینش هــای هنــری 
بــه چشــم می خــورد کــه محصــول خدمــت عاشــقانه ی 
هنرمنــدان از دیربــاز تاکنــون اســت. صحــن عتیــق بانام 
جدیــد صحــن انقــاب، به عنــوان قدیمی تریــن مــکان در 
شــمال روضه منــوره مانند مــوزه ای، شــاهکارهای هنری 
متعــددی را در خــود جــای داده و همــواره موردتوجــه و 
عنایــت بــوده اســت. در ایــن صحــن، ایوان هــای مرتفــع 
ــت  ــکوهی اس ــای باش ــگاه هنره ــته، جای ــد برافراش و ق
ــذا  کــه در طــی دوران مختلــف تاریخــی تجلی یافتــه؛ ل
بررســی ســاختار، هنرهــا و آرایه هــای آن می توانــد 
شــاخصه های هنــری ادوار گذشــته را مشــخص نمایــد. 
در ایــن پژوهــش، بــرای دســتیابی بــه ایــن شــاخصه ها 
بعــد از مــرور تاریخــی، ویژگــی و مشــخصات هــر ایــوان 
بررســی می شــود، ســپس مقایســه چهــار ایــوان ازنظــر 
ــی  ــدف اصل ــرد. ه ــورت می گی ــا ص ــاختار و آرایه ه س
ــرده شــده  ــای به کارب ــن پژوهــش آشــنایی باهنره از ای
در صحــن عتیــق و شــناخت ســبک معمــاری آن و 
ــی و  ــف تاریخ ــری ادوار مختل ــای هن ــی ویژگی ه بررس

پاســخگویی بــه ســؤاالت زیــر اســت:
چگونــه  ایــوان  چهــار  شــباهت  و  تفاوت هــا   -1
ــا در  ــا بن ــط ب ــای مرتب ــازی و آرایه ه ــت؟2- بناس اس

دوران تیمــوری و صفــوی چگونــه بــوده اســت؟

زیبایی شناسی چهار ایوان صحن عتیق حرم مطهر رضوی
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مرزبانــان تــوس و پــس ازآن محــل دفــن هــارون و 
ــام رضــا )ع( شــده اســت  ــی ام ــارگاه ملکوت ســرانجام ب
)عالــم زاده)2(،1390: 111(. از آن زمــان کــه ســرزمین 
خراســان جلــوه گاه نــور شمس الشــموس ایــن آب وخاک 
شــد و مفتخــر بــه دربرداشــتن پیکــر مطهــر هشــتمین 
ــیار  ــه بس ــال و توج ــون اقب ــد. کان ــدا گردی ــت خ حج
ــال های  ــت. در س ــرار گرف ــت ق ــض و برک ــورد فی و م
اولیــه بــه خاک ســپاری حضــرت در بقعــه هارونــی 
کــه مشــهد الرضــا نامیــده می شــد، حــرم مطهــر 
ــژه آن دوران  ــح وی ــا مصال ــاده و ب ــی س ــورت بنای به ص
بــود. »چنانکــه بقعــه مطهــر تنهــا یــک در ورودی ســاده 
پیــش روی مبــارک و تزئیناتــی مختصــر بــه ســبک آن 
زمــان داشــت، صفه هــا2 یــا اضــاع حــرم به ســوی خــارج از 
بنــا بســته بــود و بــر فــراز بقعــه تنهــا قبــه ای3 وجود داشــت« 
)عالــم زاده)2(، 11: 1390(. اطــراف حــرم خالــی از ســکنه 
ــه مرقــد  ــود و منــع حــکام جــور از توجــه شــیعیان ب ب
امــام )ع(، موجــب شــده بــود بنایــی درخــور و شایســته 
ــا  ــم ب ــا کم ک ــردد؛ ام ــداث نگ ــش اح ــریف حضرت ش
و  حضــرت  معجــزات  و  کرامــات  تــداوم  و  کثــرت 
ــردم  ــه م ــدان، توج ــدان و نیازمن ــایی از دردمن گره گش
ــه  ــت؛ چنانک ــی یاف ــر فزون ــد مطه ــه مرق ــان ب و حاکم
ــان  ــر غزنوی ــت؛» در عص ــده اس ــی آم ــب تاریخ در کت
باوجــود ســاطین متعصــب ایــن سلســله، حضــور خیــل 
مشــتاقان بقعــه مبــارک، بســیار چشــمگیر بــود و مــردم 
ــام )ع(  ــد ام ــارت مرق ــه زی ــته ب ــروه و دسته دس گروه گ
می شــتافتند.« )همــان: 14(. بیهقــی نیــز در تاریخــش 
ــد  ــه مرق ــاطین ب ــردم و س ــه م ــاراتی در موردتوج اش
ــالیان  ــول س ــتیاق در ط ــه و اش ــن توج ــر دارد. ای مطه
ــم  ــرن شش ــاز ق ــود در آغ ــای موج ــی بن ــبب برپای س
ــط  ــلجوقی و توس ــنجر س ــلطان س ــر س ــه ام ــری ب هج
وزیــرش شــرف الدین قمــی و مســاعدت گروهــی دیگــر 
ــد از ســلجوقیان  می شــود )عطــاردی، 1371: 141(. بع
ــات  ــه روای ــد. ب ــه می یاب ــرم ادام ــعه ح ــد توس ــز رون نی
تاریــخ در عصــر ســامانیان، دیالمه، غزنویان، ســلجوقیان، 
خوارزمشــاهیان، تیموریــان، صفویــه، افشــاریه، قاجاریــه 
و پهلــوی حاکمــان و امــرای هــر دوره، برخــی بــه 
ــی  ــد و بعض ــر پرداخته ان ــرم مطه ــن ح ــر و تزیی تعمی
ــود  ــاری از خ ــرم، آث ــوزه ی ح ــی در ح ــداث بنای ــا اح ب

بــر جــای گذاشــتند و ارادت خــود را بــه حضــرت نشــان 
دادنــد؛ امــا پــس از انقــاب اســامی، ضمــن تعمیــرات 
در روضــه رضــوی به طــور قابل توجهــی حــوزه ی حــرم 
ــم  ــعه حری ــاهد توس ــوز ش ــترش یافته و هن ــر گس مطه
ــوب و مشــرق(  حــرم هســتیم. حــرم از دو طــرف )جن
ــا4 راه دارد و از دو  ــه رواق ه ــا ب ــای ط ــیله دره به وس
ــه  ــق دو صف ــرب( از طری ــمال و مغ ــر )ش ــرف دیگ ط
ــط  ــر مرتب ــجد باالس ــا و مس ــر رواق ه ــه دیگ ــزرگ، ب ب
ــا،  ــا، کتابخانه ه ــرم موزه ه ــم ح ــوزه حری ــت. در ح اس
مــدارس علمیــه، دانشــگاه علــوم اســامی، مراکــز علمی 
ــرای  ــی، مهمانس ــی و فرهنگ ــز خدمات ــی، مراک پژوهش
ــای  ــی بخش ه ــا به طورکل ــود دارد؛ ام ــرت و ... وج حض
مختلــف حریــم حــرم کــه مشــتاقان و زائریــن حــرم را 
ــا،  ــا، رواق ه ــامل: صفه ه ــد ش ــای می ده ــوش ج در آغ
صحن هــا5 و بســت ها6 می شــود) ظریفیــان، 1387: 16(.

مطهــر  حــرم  حــوزه ی  مکان هــای  قدیمی تریــن  از 
صحــن انقــاب اســت . ایــن صحــن بــه دلیــل موقعیــت 
مکانــی کــه در شــمال روضــه منــوره قــرار دارد، همــواره 
ــزرگان دوران   ــمندان و ب ــان، اندیش ــه حکمران موردتوج
ــا  ــام صحــن عتیــق ی ــه ن ــوده و درگذشــته ب مختلــف ب
کهنــه نامیــده می شــده اســت و هنرهــای ارزشــمندی 
در آن به کاررفتــه کــه از شــاهکارهای هنرهــای اســامی 
ــرن  ــه ق ــق ب ــه صحــن متعل ــی و اولی ــای اصل اســت. بن
نهــم هـــ . ق، اواخــر دوران تیمــوری بــوده و گســترش 
آن نیــز در عصــر صفویــه در زمــان شــاه عباس صفــوی 
»ایــن  آرا، 1382: 316(.  )افشــار  اســت  انجام شــده 
صحــن پشــت ســر حضــرت واقع شــده و نصــف آن کــه 
در ســمت گنبــد طــای نــادری اســت از بناهــای 
بایقــرا  امیرعلیشــیر، وزیــر شــاه ســلطان حســین 
ــت.«  ــاه عباس اس ــای ش ــر از بناه ــف دیگ ــت و نص اس
ســال  در  هنگامی کــه   .)129  :1362 )صنیع الدولــه، 
ــه  ــارت ب ــرای زی ــوی ب ــاه عباس صف 1021 هـــ . ق ش
حــرم مطهــر مشــرف می شــود بــا کوچــک یافتــن 
فضــای صحــن اقــدام بــه وســعت آن کــرده و بــه قرینه ی 
نیمــه ی جنوبــی )بنــای امیرعلیشــیر( نیمــه ی شــمالی و 
ــد  ــد. بع ــداث می نمای ــی را اح ــرقی و غرب ــوان ش دو ای
ــدام، شــاه عباس دوم در ســال 1056 هـــ . ق  ــن اق از ای
ــرار  ــورد مرمــت و بازســازی ق ــای صحــن را م تمــام بن
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می دهــد )اســکندر بیــک، 1317: 584(. )شــکل 2( 
ــت  ــازی و مرم ــا موردبازس ــن، باره ــز صح ــس ازآن نی پ
ــدت  ــن وح ــن صح ــای ای ــرد. از زیبایی ه ــرار می گی ق
اســت کــه  آن  به کاررفتــه در  انســجام هنرهــای  و 
ــف در دوران  ــازی های مختل ــرات و بازس ــم تغیی علی رغ
ــده  ــای آن حفظ ش ــه و زیب ــاختار یکپارچ ــف س مختل
ــن  ــود؛ ای ــر می ش ــگفتی و تحی ــث ش ــان باع و همچن
صحــن بــا مســاحت حــدود 6740 مترمربــع دارای 
ــر  ــه یکدیگ ــه قرین ــی ب ــزرگ و تاریخ ــوان ب ــار ای چه
ــی از ورودی هــای  ــی باق ــوان جنوب ــه به جــز ای اســت ک
ایــوان دو  اصلــی حــرم هســتند. در طرفیــن هــر 
ــردد اســت  ــه محــل ت ــذرگاه کوچــک وجــود دارد ک گ
)فیــض، 1322: 381(.از مشــخصات دیگــر ایــن صحــن 
وجــود عناصــری چــون گنبــد، دو منــاره، بــرج ســاعت، 
نقاره خانــه، پنجــره فــوالد و ســقاخانه اســت. بــه دلیــل 
ســاخت و توســعه ی ایــن صحــن در دو دوره ی تیمــوری 
و صفــوی ســاختار معمــاری آن نیــز بــر پایــه دو ســبک 
ویژگی هــای  بنابرایــن  اســت؛  اصفهانــی8  و   7 آذری 
ــوده  ــهود ب ــًا مش ــاختار آن کام ــوق در س ــبک ف دو س
کــه از مهم تریــن آن هــا در ســبک آذری می تــوان 
بهره گیــری بیشــتر از هندســه و گوناگونــی طرح هــا 
ــرد،  ــام ب ــی ن ــا میــان ســرای چهــار ایوان در معمــاری ب
همچنیــن اســتفاده از بیرون زدگــی و تورفتگــی در بنــا، 
ــاخت  ــزرگ و س ــیار ب ــای بس ــا اندازه ه ــاختمان ها ب س
ــاقه(  ــه )س ــا پای ــاری 9 ب ــته ن ــته گسس ــد  دوپوس گنب
ــد  ــو گنب ــد گری ــه 11 مانن ــا اربان ــو 10 و ی ــه گری ــه گون ب
ــام رضــا )ع(. از ویژگی هــای  ــارگاه مطهــر حضــرت ام ب

دیگــر ایــن ســبک، ایــن اســت کــه عــاوه بــر اســتفاده 
ــردن  ــر ک ــرای پ ــدی 12 ب ــاق، از کاربن ــن ط از چندی
ــر،  ــون آج ــی چ ــن آرایه های ــا و همچنی ــان تویزه ه می
گره ســازی 13 آجــری و گل انــداز 14 و رگچیــن15 بســیار 
اســتفاده می شــد کــه فضــای آن را یــا بــا گــچ، انــدود 
و نقاشــی و یــا از گره ســازی آجــری بــا کاشــی و 
می کردنــد؛  تزییــن  )معقلــی16(  درهــم  گره ســازی 
امــا کم کــم جــای آجــر را کاشــی )ســفال لعــاب دار( و 
ســفال نگاریــن یــا نــگاره برجســته )مهــری 17( گرفــت. 
گونــه ی دیگــر آمــود 18 در ایــن دوره کاشــی تــراش یــا 
ــای صحــن  ــه بســیار در فضــای ایوان ه ــود ک ــرق ب مع
ــا، 1387: 214 ـ 222(.  ــرده شــده اســت )پیرنی به کارب
به طورکلــی اســاس هندســی طــرح تیمــوری کــه 
ــی  ــکال هندس ــاد اش ــی، ایج ــرح فضائ ــبات ط در تناس
ســطح  در  و  مقرنس هــا(  و  )طاق هــا  ســه بعدی 
ــای  ــای ج ــت، درج ــکار اس ــا آش ــن بن ــدی، تزیی دوبع
ــوالً  ــورد. اص ــم می خ ــه چش ــق ب ــن عتی ــای صح فض
ــا  ــیاری ب ــاط بس ــوری ارتب ــاری دوره تیم ــرح معم ط
تزیینــات هندســی داشــته و طرح هــا ازلحــاظ خــواص 
آن )زمینــه وســیع آزادی انتخــاب( پیچیــده  بــوده 

ــری، 1390: 62(.  ــی کیاس ــت )امین اس
ــای  ــه در فض ــز ک ــی نی ــبک اصفهان ــخصات س از مش
ــاوه  ــت، ع ــهود اس ــق مش ــن عتی ــعه یافته ی صح توس
بــر ســاده شــدن طرح هــا اســتفاده از آرایه هایــی 
چــون کاشــی خشــتی هفت رنــگ به جــای کاشــی 
تــراش )معــرق( بــوده کــه شــروع آن از دوره دوم 

ـ 282(. اســت)پیرنیا، 1387: 272  آذری  ســبک 

ــوی )خطــوط  ــان صف ــام رضــا )ع( در زم ــارگاه ام ــی گســترش ب شــکل 1 ـ بازنمای
ــا، 1387: 246( ــذ: )پیرنی ــز(. مأخ قرم

  شکل 2- ایوان طا )عکس از نگارنده(

زیبایی شناسی چهار ایوان صحن عتیق حرم مطهر رضوی
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ــا  ــوان ب ــاالی طــاق ای ــه چشــم می خــورد. ب درون آن ب
ــف  ــه و »ک ــت یافت ــس زین ــی و مقرن ــت های طائ خش
ــا  ــاق ب ــر ط ــارج از زی ــطح خ ــداری از س ــا مق ــوان ب ای
ــنگ  ــا س ــوی آن را ب ــده و جل ــرش ش ــج ف ــنگ خل س
ــاع 2  ــه ارتف ــز ب ــوان نی ــد، ازاره ای ــی کرده ان نرده کش
ــت.«  ــده اس ــیده ش ــوان پوش ــر ال ــنگ مرم ــا س ــر ب مت

ــکل 1( ــاردی، 1371: 203(.)ش )عط
ــث  ــی از احادی ــه ی بعض ــن ازاره ترجم ــاالی ای ــر ب  ب
ــا خــط  ــن ب ــوب اســت؛ همچنی ــر مکت ــر ســنگ مرم ب
طــای برجســته، قصیــده ای در محــراب مطــای وســط 
ــر  ــه بیانگ ــت ک ــده اس ــت و کنده کاری ش ــوان، منب ای
تاریــخ طــاکاری ایــوان در عهــد نادرشــاه افشــار اســت 
ــز   ــوان نی ــت ای ــاره پش ــم زاده)1(،1390: 254(. من )عال
بــه دســتور شاه طهماســب صفــوی ســاخته و طــاکاری 
گردیــد؛ امــا چــون در زمــان اســتیای او ازبــکان آن را 
ــد، درزمــان  ــه غــارت بردن خــراب نمــوده و طاهــا را ب
ــد)کاویانیان، 1355:  ــاکاری ش ــدداً ط ــاه عباس مج ش
ــروف  ــاعت مع ــوان س ــه ای ــه ب ــی ک ــوان غرب 226(. ای
ــل بســت  ــاب مقاب ــی صحــن انق ــع غرب اســت، در ضل
ــای ارزشــمند  ــن بن شــیخ طوســی واقع شــده اســت. ای
ــعه  ــگام توس ــوی در هن ــاه عباس صف ــان ش ــه در زم ک
صحــن ساخته شــده، دارای عــرض 6/90 متــر و ارتفــاع 
ــی های  ــا کاش ــوان ب ــن ای ــام ای ــت. تم 24/10 متراس
معــرق پوشــیده شــده و زیــر طــاق مقرنــس کاری 
گردیــده اســت و در کتیبه هــای زیبــای آن خــط 
ــده  ــی دی ــا عباس ــون علی رض ــهوری چ ــدان مش هنرمن

می شود )عطاردی، 1371: 208( )شکل 3(.

ویژگی ها و مشخصات چهار ایوان
قــرار  اشــکانیان مورداســتفاده  زمــان  ایــوان کــه   
ــاق  ــک ط ــه بعدی از ی ــرم س ــک ف ــوان ی ــت به عن گرف
ــرف بســته و  ــه ط ــه از س ــود ک ــگ تشــکیل می ش آهن
ــای ورودی و  ــورت فضاه ــوده و به ص ــاز ب ــرف ب یک ط
ــات  ــرای تزیین ــی ب خروجــی ســاخته می شــوند و کانون
مختلــف بنــا، چــون مقرنس هــا و کاشــی کاری هســتند. 
ــر آن کــه »بــرای جریــان یافتــن هــوا  ایوان هــا عــاوه ب
ــد و  ــری می کنن ــاب جلوگی ــش آفت ــتند، از تاب ــاز هس ب
اهمیــت  اجــزای تشــکیل دهنده  از  به عنــوان یکــی 
ــکوه  ــتگی و ش ــا، برجس ــه بن ــته و ب ــاده ای داش فوق الع
ــن  ــر، 1375: 18 ـ 19(. اولی می بخشــند« )هیــل ؛ گراب
ــر  ــه امی ــان تیمــوری بناشــده و از ابنی ــوان کــه در زم ای
علیشــیرنوایی اســت بــه ایــوان طــا معــروف اســت؛ ایوان 
طــا در ســال های 875 تــا 885 هـــ . ق ساخته شــده و 
دارای ابعــادی بــا عــرض 7/80 متــر، طــول 14/70 متــر و 

ــن، 1355: 121(. ــر اســت )مؤتم ــاع 21/40 مت ارتف
ایــن ایــوان کــه از آن بــه حــرم مطهــر مشــرف 
ــار در زمــان شاه طهماســب صفــوی  می شــوند، اولیــن ب
بــه طــا آراســته شــد، ســپس بــه دلیــل فرســودگی در 
ســال 1148 هـــ . ق بــه دســتور نادرشــاه افشــار تجدیــد 
ــوان طــای  ــه ای ــت ب ــن عل ــه همی طــاکاری شــد و ب
ــادری نیــز شــهرت پیــدا کــرد )حــاج ســید جــوادی،  ن
1361: 61(. در ایــن ایــوان پنــج غرفــه مقرنــس 19 
فوقانــی و چهــار ورودی تحتانــی بــه حــرم وجــود دارد 
ــد،  ــرآن مجی ــوره های ق ــمندی از س ــای ارزش وکتیبه ه
احادیــث و اشــعار بــر روی ســر در ایــوان دور خارجــی و 

شکل 4 ـ ایوان ساعت از طرف بست شیخ طوسی )عکس از نگارنده(شکل 3- ایوان ساعت )عکس از حسینیان نسب(

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

10

درگذشــته بــاالی ایــوان و بین دو ســردر، ســاعت بزرگی 
نصب شــده بــود کــه از چهــار ســمت قابل رؤیــت بــوده؛ 
ــوده  ــور فرس ــاعت مزب ــه س ــان پای ــا چــون به مرورزم ام
ــد  ــود می آی ــه وج ــاری ب ــز انکس ــردر نی ــر س ــده و ب ش
لــذا ســاعت را ازآنجــا بــه بــاالی ســردر جنوبــی صحــن 
ــه  ــری ک ــاعت دیگ ــای آن س ــال داده و ج ــد انتق جدی
ــوده  ــده ب ــاون اهداش ــین مع ــوم عبدالحس ــط مرح توس
از  پوشــیده  اســتوانه ای،  پایــه ای  و  گردیــد  نصــب 
ــن،  ــت )مؤتم ــرار گرف ــر آن ق ــرق در زی کاشــی های مع
1355: 127(. ســردر خارجــی ایــوان کــه دربســت بــاال 
ــز، در  ــرار دارد نی ــی ق ــیخ طوس ــت ش ــا بس ــا( ی )علی
ــده و دارای  ــرق آراسته ش ــی مع ــه کاش ــه ب ــد صفوی عه
مکتوباتــی اســت. »ایــن ســردر دارای 24 متــر ارتفــاع و 
8 متــر عــرض اســت، در طرفیــن ایــوان دربســت شــیخ 
ــاالی آن  ــا غرفــه ی کوچــک در ب طوســی دو گــذرگاه ب

ــم زاده)1(، 1390: 254(. ــود دارد.« )عال وج
بســت شــیخ طوســی دارای 86 متــر طــول و 30 متــر 
ــع اســت. )شــکل 4( عــرض و مســاحت 3518 مترمرب

 ایــوان رفیــع و زیبایــی کــه در مقابــل ایــوان طــا قــرار 
ــی  ــیخ طبرس ــت ش ــه بس ــی آن ب ــردر خارج دارد و س
ــوده  ــروف ب ــوان عباســی مع ــام ای ــه ن مشــرف اســت، ب
ــن در دوران  ــمالی صح ــه ی ش ــداث نیم ــگام اح و هن
ــوان  ــد ای ــا طــرح و نقشــه ای مانن ــوی ب شــاه عباس صف
طــا بنــا گردیــد. ایــوان دارای ابعــادی بــا عــرض 8/20، 
طــول 14/80 و ارتفــاع 22/50 متــر اســت. درگذشــته 
ــج  ــنگ خل ــا س ــن ب ــی صح ــد تمام ــوان مانن ــف ای ک
ــیاه ــنگ س ــز از س ــود و ازاره ی آن نی ــده ب ــرش ش ف

ــال های  ــا در س ــن، 1355: 125(؛ ام ــود )مؤتم ــاده ب س

1348 و 1349 هـــ .ق کــه ایــوان بــه دلیــل فروریختــن 
بعضــی کاشــی ها مــورد مرمــت و بازســازی قــرار 
گرفــت، ازاره ایــوان عوض شــده و بــا ســنگ خلــج 
پوشــیده شــد )عطــاردی، 1371: 214(. )شــکل 5(

بــاالی ازاره تــا ســقف، از کاشــی نفیــس معــرق زینــت 
ــده؛ ــی انجام ش ــس کاری زیبای ــقف مقرن ــه و در س یافت

ــی وجــود دارد  ــه فوقان ــار غرف ــز چه ــر ســقف نی  در زی
ــی  ــا کاش ــه ب ــد ک ــراب مانن ــه ای مح ــن صف و همچنی

ــده اســت. ــته  ش آراس
 »درون ایــوان طرفیــن صفــه وســط ضلــع شــمالی، بــه 
ــردد  ــت ت ــذرگاه جه ــا دو گ ــوان ط ــه ی درون ای قرین
ــه بســت شــیخ طبرســی وجــود دارد و در دو  ــران ب زائ
ــز  ــک نی ــه ی کوچ ــی آن دو صف ــرقی و غرب ــع ش ضل
ــا  ــوان ط ــی ای ــرقی و غرب ــای ش ــه ی صفه ه ــه قرین ب
تعبیه شــده اســت.« )عالــم زاده)1(،1390: 254(. بــر 
ــم  ــمندی چش ــای ارزش ــز کتیبه ه ــوان نی ــن ای روی ای
ــوی  ــد صف ــدان عه ــت مایه هنرمن ــه دس ــوازد ک را می ن
ــه  ــل روز ب ــدت چه ــوان عباســی در م ــاره ای اســت. من
دســتور نادرشــاه افشــار ســاخته شــد. از تاریــخ منــدرج 
ــه  ــیر ک ــر علیش ــوان امی ــای ای ــاره و طاه ــر روی من ب
تاریــخ 1145 هـــ .  ق اســت معلــوم می شــود »نادرشــاه 
ــی  ــلطنت درزمان ــام س ــه مق ــیدن ب ــل از رس ــار قب افش
ــاره  ــوده من ــران ب ــاالر ای ــلطنه و سپهس ــه نایب الس ک
ــت های  ــه خش ــن ب ــوان مزی ــا ای ــاخته و آن را ب را س
طــا نمــوده اســت.« )کاویانیــان، 1355: 227(. ســردر 
ــیخ  ــت ش ــمت بس ــه در س ــوان ک ــن ای ــی ای خارج
آمدورفــت  اصلــی  مکان هــای  از  اســت  طبرســی 
ــت 86/5 در 24  ــن بس ــاد ای ــد ابع ــمار می آی ــه ش ب

 شکل 6 ـ ایوان عباسی از طرف بست شیخ طبرسی )عکس از نگارنده(شکل 5 ـ ایوان عباسی )عکس از حسینیان نسب(
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متــر بــه مســاحت 1887 مترمربــع اســت در دو 
ــوم اســامی رضــوی  ــن بســت دانشــگاه عل طــرف ای
دارد  قــرار  قــدس  آســتان  مرکــزی  کتابخانــه  و 
)ظریفیــان، 1387: 38(. )شــکل 6( از دیگــر بناهایــی 
کــه شــاه عباس صفــوی آن را بنــا نهــاد، ایــوان شــرقی 
صحــن انقــاب، معــروف بــه ایــوان نقــاره اســت. عــرض 
ــش 26  ــر و ارتفاع ــول آن 18/20 مت ــر، ط آن 7/80 مت
نیــز درگذشــته  یــوان  ا یــن  ا ره  زا ا متــر اســت. 
ــوده  ب ــاده  ــیاه س ــنگ س ــر، س 2 مت ــاع  رتف ا ــه  ب
ــا اکنــون ماننــد  ؛ ام )128  :1355 اســت )مؤتمــن، 
دیگــر ایوان هــای صحــن از ســنگ مرمــر پوشــیده 
شــده و از روی ازاره تــا ســقف مقرنــس بــا کاشــی 
ــه دلیــل خرابــی  آراسته شــده اســت. ایــن ایــوان نیــز ب
ــرد. در  ــرار می گی ــازی ق ــت و بازس ــورد مرم ــا م باره
کتــاب شمس الشــموس آمــده اســت »بــه ســال 1346 
ــام و  ــه انج ــوان نقاره خان ــرات ای هجــری شمســی تعمی
کاشــی های معــرق مقرنــس آن تجدیــد گردیــد.« 

)کاویانیــان، 1355: 224(. 
در همــان ســال کاشــی های بدنــه ایــوان نیــز کــه از نــوع 
ــورت  ــی و ص ــت خراب ــه عل ــود، ب ــگ ب ــی هفت رن کاش
نامطلــوب به طــور کامــل برچیــده شــده و جــای آن بــا 
کاشــی های معــرق زیبــا پوشــیده می شــود )عطــاردی، 
1371: 216(. )شــکل 7(»ایــن ایــوان نیــز ماننــد ایــوان 
غربــی وبــه قرینــه ی آن ساخته شــده کــه ســردر 
خارجیــآن مشــرف به بســت شــیخ حــر عاملــی اســت.« 

 .)1390  :255  : ،)1 ده) لــم زا )عا
ــن  ــه همی ــه و متصــل ب ــر نقاره خان ــوان زی در پشــت ای

ــته  ــه درگذش ــت ک ــری اس ــوان دیگ ــردر و ای ــوان س ای
ــوده  ــان ب ــن خیاب ــت پائی ــی بس ــع غرب ــه ضل به منزل
ــر و ــاالی مم ــی )ب ــه فوقان ــب آن دو غرف ــت و »جن اس

ــا  ــل غرفه ه ــوان و داخ ــل ای ــرار دارد. داخ ــه( ق بازارچ
کاشــی و معــرق ممتــاز و زیبــا نصــب گردیــده.« 

 .)128  :1355 )مؤتمــن، 
نقاره خانــه ی قدیمــی کــه بــه دســتور شــاه عباس 
آن  ســقف  و  چوبــی  آن  پایه هــای  و  بــود  بناشــده 
شــیروانی آهنــی بــود بــه علــت نیــاز بــه تعمیر در ســال 
1337 هـــ .ق تجدیــد بنــا شــد و نقاره خانه کاشــی کاری 
معــرق جدیــد بجــای نقاره خانــه ی فرســوده نصــب 

گردیــد )کاویانیــان،1355: 233 ـ 234(.
گفتنــی اســت باآنکــه مبــدأ نواختــن نقــاره در آســتان 
ــناد،  ــر اس ــا ب ــا بن ــت؛ ام ــوم نیس ــوی معل ــدس رض مق
ــوده  ــوم ب ــری مرس ــم هج ــرن ده ــاره از ق ــن نق نواخت
ــه این کــه نواختــن نقــاره هنــوز  ــا توجــه ب اســت 20 و ب
در ایــن بــارگاه مقــدس متــداول اســت بــر اهمیــت ایــن 
ــاره  ــود. آنچــه درب ــزوده می ش ــاب اف ــا و صحــن انق بن
ــه  ــت ک ــن اس ــت، ای ــر اس ــه ذک ــاره الزم ب ــای نق بن
ــای  ــن ج ــه زیری ــت. طبق ــه اس ــاختمان آن دوطبق »س
گذاشــتن طبــل و شــیپورها و دیگــر لــوازم اســت طبقــه 
ــیله ــه به وس ــت ک ــان اس ــتقرار نقاره زن ــل اس دوم مح

ــده  ــر و قاع ــاع آن 9 مت ــد، ارتف ــاال می رون ــی ب ــه کان پل
آن 30×6/18 متــر اســت و بــا کاشــی های الــوان و 
مقرنــس تزیین شــده اســت.« )عطــاردی، 1371: 307(. 
ســر در خارجــی کــه مشــرف به بســت شــیخ حــر 
ــوده و دارای  ــه ب ــه عهــد صفوی ــوط ب عاملــی اســت مرب

شکل 8 ـ ایوان نقاره از طرف بست حر عاملی )عکس از نگارنده( شکل 7 ـ ایوان نقاره )عکس از حسینیان نسب(
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ــیر ورود  ــور، مس ــت مذک ــت. بس ــز اس ــی نی کتیبه های
ــت.  ــوی اس ــواب صف ــان ن ــوره از خیاب ــه من ــه روض ب
ــا بســت پاییــن معــروف  ــه ســفلی ی ــن بســت کــه ب ای
اســت، دارای ابعــاد 115 متــر طــول و 21 مترعــرض و 
مســاحت 3448 مترمربــع بــوده و در ضلــع شــمالی آن، 
دانشــگاه علــوم اســامی رضــوی و مهمانســرای حضــرت 
ــه  ــی ب ــکان دسترس ــز ام ــت نی ــن بس ــرار دارد. در ای ق
ــی وجــود دارد  ــر عامل رواق دارالحجــه و رواق شــیخ ح

)عالــم زاده)1(،1390: 255(. )شــکل 8(

مقایسه ایوان ها ازنظر ساختار
ــار  ــاری چه ــاختار معم ــه در س ــخصه ای ک ــن مش اولی

ــت. ــاق اس ــود ط ــاهده می ش ــوان مش ای
طاق هــای قوســی کــه از ابداعــات اشــکانیان بــود، 
در زمــان ساســانیان رواج و توســعه بســیار یافــت و 
ــام هــای  ــه ن ــه قواعــد و اصــول طراحــی ب ــا توجــه ب ب
ــره،  ــوس نیم دای ــه: ق ــت؛ ازجمل ــهرت یاف ــی ش گوناگون
ــاق  ــبدی، ط ــته س ــا دس ــمتی ی ــی، چهارقس شاه عباس

شکســته و... )شایســته فــر، 1389: 29(. هریــک از 
نامبــرده شــده دارای اصــول ترســیمی  قوس هــای 
خاصــی اســت و تنهــا در ظاهــر تفاوت هــای جزئــی بــا 
یکدیگــر دارنــد؛ قــوس چهــار ایــوان صحــن عتیــق نیــز 
در ظاهــر ماننــد هــم اســت؛ امــا بــا دقــت در جزئیــات 
ــاوت  ــا تف ــزه ی قوس ه ــود در تی ــاهده می ش ــا مش آن ه
وجــود دارد و فاصلــه ی تیــزی ایــوان طــا تــا پیشــانی 
ایــوان کمتــر از ســه ایــوان دیگراســت؛ )شــکل 9( 
و تطبیــق شــکل  بررســی  ترســیم،  بــا  همچنیــن 
ــی  ــای ایران ــواع قوس ه ــر ان ــا تصاوی ــا ب ــوس  ایوان ه ق
ــن  ــف غیاث الدی ــاق وازج تألی ــاله ط ترسیم شــده در رس
کاشــانی، مشــخص می شــود کــه قــوس دو ایــوان طــا 
ــهرت  ــد( ش ــمتی کن ــام )دور سه قس ــه ن ــی ب و عباس
داشــته و قــوس دو ایــوان نقــاره و ســاعت ماننــد یکدیگر 
بــوده و باکمــی تیــزی بیشــتر بــه نــام )دور سه قســمتی 
ــب  ــی کت ــت در برخ ــر اس ــه ذک ــت؛ الزم ب ــد( اس تن
ایــن نــوع قــوس )مربــع روی سه قســمتی( نامیــده 
ــه در  ــواردی ک ــر م ــکل 10(از دیگ ــت 21. )ش ــده اس ش

شکل 9- مقایسه چهار ایوان از راست ایوان طا، ایوان عباسی، ایوان نقاره، ایوان ساعت )عکس از نگارنده(

شکل 10 ـ رسم قوس ایوان ها )دور سه قسمتی تند( و )دور سه قسمتی کند()ترسیم از نگارنده(
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ســاختار چهــار ایــوان مشــهود اســت محــل قرارگیــری 
ــل  ــای داخ ــد و دره ــراب مانن ــه ی مح ــا و صف غرفه ه
ایــوان و همچنیــن محــل قــرار گرفتــن کتیبه هــا 
اســت؛ چنان کــه در )شــکل 9( مشــخص اســت داخــل 
ــاره  ــوان نق ــوان طــا و عباســی و همچنیــن دو ای دو ای
ــوده  ــم ب ــه ه ــبیه ب ــکل ش ــرم و ش ــر ف ــاعت ازنظ و س
ــه و  ــج غرف ــی دارای پن ــا و عباس ــوان ط ــر دو ای و ه
صفــه ای محــراب ماننــد هســتند کــه محــل قرارگیــری 
آن هــا یکســان اســت؛ همچنیــن محــل قرارگیــری دو در 
انتهایــی نیــز، ماننــد هــم اســت. در ایــوان طــا، دو در 
محــل ورود بــه روضــه منــوره و در ایــوان عباســی محــل 

ــه بســت شــیخ بهایــی اســت.  عبــور ب
تفاوتــی کــه بیــن ایــن دو ایــوان ازنظــر ظاهــر و 
ــا  ــوان ط ــه در ای ــت ک ــن اس ــود دارد ای ــاختار وج س
ــز  ــر نی ــی دو در دیگ ــای جانب ــه دیواره ــر دو غرف در زی
وجــود داشــته؛ امــا در ایــوان عباســی در همــان محــل 

دو صفــه تعبیه شــده اســت. 
ــرم و ســاختار ــز ازنظــر ف ــاره و ســاعت نی ــوان نق دو ای

ماننــد هــم هســتند. درون دو ایــوان یــک غرفــه و یــک 
ــرور  ــور و م در ورودی تعبیه شــده اســت کــه محــل عب

بــه صحــن اســت. )شــکل 11(
ــار  ــی چه ــای بیرون ــا در فض ــری کتیبه ه ــل قرارگی مح
ــتون ها و  ــامل دور س ــه ش ــت ک ــم اس ــد ه ــوان مانن ای
ــوان  ــل ای ــا در داخ ــت؛ ام ــوان اس ــانی ای ــوس و پیش ق
باوجــود شــباهت بیــن دو ایــوان شــمالی و جنوبــی و دو 
ــی  ــوارد تفاوت های ــی م ــی در بعض ــرقی و غرب ــوان ش ای

موجــود اســت.

مقایسه ایوان ها ازنظر آرایه ها
معمــاری ســبک های  بررســی  در  کــه  همان طــور 

آرایه هــای  گردیــد  مشــخص  ایوان هــا  و  صحــن 
به کاررفتــه در ایوان هــا شــامل کاربنــدی، مقرنــس، 
حجــاری  و  مشــبک کاری  طــاکاری،  کاشــی کاری، 
ــاری و  ــاکاری، حج ــخص ط ــور مش ــه به ط ــت ک اس
ــوده و در دوران  ــا ب ــوان ط ــص ای ــبک کاری مخت مش
بعــد از تیمــوری به کاربــرده شــده؛ امــا آرایه هــای 
ــروه  ــه گ ــوان در س ــوان را می ت ــار ای ــترک در چه مش
ــس 3- کاشــی کاری دســته بندی  ــدی 2- مقرن 1-کاربن

ــود. نم
ــی  ــه طاق های ــا لنگ ــه ی ــدی: متشــکل از باریک 1-کاربن

شکل 11 ـ ساختار دو ایوان طا و عباسی و دو ایوان نقاره و ساعت )ترسیم از نگارنده(

شکل 12- کاربندی داخل ایوان طا و عباسی )عکس از نگارنده(
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اســت کــه از نقــاط شــان اســتخوان بندی پوشــش 
بــرای ســقف بــه وجــود می آیــد. ایــن ســقف کــه اکثــراً 
ــود  ــرده می ش ــکار ب ــش دوم ب ــکلت پوش ــورت اس به ص
ــاختار  ــت. س ــر اس ــی کوتاهت ــقف اصل ــه س ــبت ب نس
کاربنــدی از ضروریــات معمــاری ســنتی مایــه گرفتــه و 
منحصــراً ایرانــی اســت. بعضــی از دالیــل اســتفاده از آن 

ــت: ــرح اس ــن ش ــی بدی به طورکل
 1 ـ مردم وار کردن فضاهای داخلی و ایجاد تناسباتی 

انسانی با آن
 2 ـ ایجاد روکش )آمود( مناسب برای پوشش اصلی

 3 ـ عایق کردن فضای داخلی ازنقطه نظر حرارتی
 4 ـ به نظم درآوردن فضا های داخلی

 5 - تنظیم نور و گاه صدا در داخل بنا
 6 ـ مرتبط ساختن خطوط عمودی به خطوط منحنی 

شکل جهت هماهنگی و چشم نوازی
7 ـ فراهم آوردن امکان اجرای طرح های استاندارد و 

هندسی
 8 ـ سرعت بخشیدن به ایجاد ساختمان ها و تولید آن 

)بزرگمهری، 1371: 1(.
ــدید  ــاز ش ــران و نی ــه ای ــا ب ــه ی مغول ه ــد حمل  از بع
ــای  ــت قابلیت ه ــه عل ــدی ب ــاز، از کاربن ــه ساخت وس ب
ــتفاده  ــیار اس ــر آن بس ــورت فراگی ــرد و ص منحصربه ف
شــد. تــا قبــل از ایــن زمــان، کاربنــدی فقــط به صــورت 
ســازه ای، مــورد بهره بــرداری قــرار می گرفــت؛ امــا 
ــی  ــر اصل ــقف بارب ــورت س ــم به ص ــن دوران ه بعدازای

ــد  ــه ش ــه کار گرفت ــودی ب ــقف آم ــورت س ــم به ص و ه

)همــان: 7(. در شــیوه ی آذری بــه علــت نیــاز بــه 
ســاختمان های گوناگــون و ســرعت در ساخت وســاز 
بنــا، بــه بهره گیــری از عناصــر یکســان ماننــد کاربنــدی 
ــا، 1387: 214(؛  ــد )پیرنی ــه روی آوردن در ســازه و آرای
ــوان  ــه ای ــق ک ــن عتی ــه صح ــوان اولی ــن در ای بنابرای
طــا و متعلــق بــه دوران تیمــوری بــوده و بــه شــیوه ی 
ــن  ــرده شــده، همچنی ــکار ب ــدی ب آذری بناشــده کاربن
ــوان طــا  ــد ای ــه مانن ــز ک ــوان عباســی نی در داخــل ای
ــکل 12( ــده است.)ش ــدی استفاده ش ــده، کاربن احداث ش

ــدی  ــون کاربن ــده پیرام ــوارد ذکرش ــه م ــه ب ــا توج ب
در  استفاده شــده  کاربنــدی  کــرد  اذعــان  می تــوان 
ــه »در  ــوده چراک ــا ب ــی بن ــل زیبای ــه دلی ــوان ب دو ای
ــار  ــاع به اجب ســاختمان های عمومــی و وســیع کــه ارتف
بــاال مــی رود فضــا از داخــل زیبــا نیســت چــون 
ــد از  ــس بای ــدارد پ ــردم واری ن ــانی و م ــی انس مقیاس
داخــل، ســقف متناســب دیگــری هماهنــگ بــا ارتفــاع 
ــوار اجــرا کــرد کــه کاربنــدی منطقی تریــن راه حــل  دی
ــا  ــات بن ــرد و خصوصی ــن به تناســب کارب اســت؛ بنابرای
ــه  ــد ک ــرا می کنن ــف اج ــح مختل ــا مصال ــدی را ب کاربن
ــا ســایر قســمت ها داشــته باشــد.«  هماهنگــی الزم را ب
)بزرگمهــری، 1371: 9(. کاربنــدی انــواع گوناگونی دارد 
ماننــد: 1 ـ کاربنــدی قالــب شــاقولی کــه خــود شــامل 
ــوع رســمی و اختــری اســت. 2 ـ کاربنــدی قالــب  دو ن
سرســفت 22؛ امــا اســاس کار همــه ی کاربندی هــا، 
محاســبات دقیــق هندســی و تقســیم بندی زمینــه 
ــای  ــر مبن ــی و ب ــون هندس ــکال گوناگ ــامل اش کار، ش

شکل 14 ـ بخشی از مقرنس ایوان ساعت )عکس و ترسیم از نگارنده(شکل 13- ترسیم خطی کاربندی دو ایوان طا و عباسی )ترسیم از نگارنده(
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فضــای دایــره محیطــی اســت کــه بــا توجــه بــه فضــای 
ــود.  ــکیل می ش ــی تش ــای مختلف ــه، چندضلعی ه زمین
ــوع  ــی تن ــا 24 ضلع ــی ت ــا از 6 ضلع ــن چندضلعی ه ای
ــا  ــه فضــای مورداســتفاده از ســاده ت ــا توجــه ب دارد و ب
ــر  ــه ذک ــامل می شــود. الزم ب ــده را ش ترســیمات پیچی
ــورت  ــدی به ص ــوان، کاربن ــون ای ــی چ ــت در فضای اس
ــا  ــه ب ــا ک ــوان ط ــد ای ــود؛ مانن ــتفاده می ش ــه اس نیم
توجــه بــه اضــاع، نیــم کار 10 ضلعــی و ایــوان عباســی 
نیــم کار 12 ضلعــی بــکار برده شــده اســت. )شــکل 13(

ــا و  ــی اســت در فضــای صحــن در ســقف غرفه ه گفتن
ــه  ــت ک ــده اس ــدی استفاده ش ــز از کاربن ــا نی حجره ه
احتمــاالً قدمــت اســتفاده آن نیــز بــه دوره تیموریــان و 

ــد. ــوان طــا می رس ــاخت ای ــان س زم
در  استفاده شــده  آرایه هــای  دیگــر  از  مقرنــس:   -2
چهــار ایــوان صحــن عتیــق اســت. ایــن آرایــه به عنــوان 
ــر  ــتون، س ــر روی سرس ــی، ب ــر تزیین ــن عنص زیباتری
ســقف ها، ایوان هــا و ... قابل اجــرا اســت. به طورکلــی 

بــه منــاره، ســردر ورودی و بــه آنچــه بــه شــکل 
نردبانــی و پله پلــه ساخته شــده و ماننــد آویزه هــای 
بنــدی گفتــه  باشــد، مقرنــس یــا قطــار  قندیــل 
تعریــف  در  امــا  11(؛   :1388 )مشــتاق،  می شــود 
از  تشکیل شــده  اســت  ســقفی  مقرنــس  هندســی، 
چندضلعی هایــی کــه ضلــع هرکــدام از آن هــا بــا ضلــع 
مجــاور در وســط متقاطــع شــده و ایــن تقاطــع معمــوالً 
ــک قائمــه و نصــف آن  ــا مجمــوع ی به صــورت قائمــه ی
اســت )غیاث الدیــن کاشــانی، 1366: 38(.)شــکل 14( از

 مقرنــس بــرای پوشــاندن گوشــه های خالــی بیــن گنبــد 
ــقف  ــورت س ــا، به ص ــی طاق ه ــش اصل ــع زیرپوش و مرب
ــاالی  ــا در قســمت ب ــن روی دیوار ه کاذب، جهــت تزیی
ــون  ــح گوناگ ــا مصال ــا روی سرســتون ها ب ــا و ی کتیبه ه
ــد  ــی دارن ــواع متنوع ــا ان ــود. مقرنس ه ــتفاده می ش اس
جلوآمــده  و  برجســته  مقرنس هــای  ـ   1 ازجملــه: 
2 ـ مقرنس هــای روی هــم 3 ـ مقرنس هــای معلــق

اســاس کار  امــا  23؛  ـ مقرنس هــای النه زنبــوری   4 

شکل 17- مقرنس های سقف و داخل غرفه ایوان های نقاره و ساعت )عکس از نگارنده(

شکل 16 ـ بخشی از مقرنس های ایوان طا و ایوان عباسی به همراه ترسیم برخی آالت شکل 15 ـ انواع وسایل عمومی واصلی مقرنس مأخذ: )غیاث الدین کاشانی، 1366: 80(.
)عکس و ترسیم از نگارنده(
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ــف  ــه »قســمت های مختل ــه اســت ک ــن گون ــا بدی آن ه
ــک و  ــای کوچ ــع گنبده ــس( رب ــد مقرن ــس )واح مقرن
ــوی  ــا متضــاد پهل مقعــری اســت کــه به طــور مرتــب ی
یکدیگــر و یــا روی یکدیگــر قــرار داده می شــوند و 
ــود  ــه وج ــودی را ب ــی و عم ــای افق ــا و قطار ه ردیف ه
ــترک  ــول مش ــا فص ــا ی ــای آن ه ــه دیوار ه ــد ک می آورن

آن هــا آویــزان دیــده می شــوند.«)همان: 79(. 
ــد  ــتادان کاربن ــلیقه اس ــر و س ــه فک ــس ب ــکل مقرن ش
ــکل  ــتادکاران، ش ــداد اس ــه تع ــی ب ــتگی دارد؛ یعن بس
ــه ی مهــم  ــا نکت ــوع باشــد؛ ام ــد متن ــا می توان مقرنس ه
ایــن اســت کــه در انــواع مقرنس هــا آلت هــای26 اصلــی 
مورداســتفاده یکنواخــت اســت و تنهــا طــرز قــرار 
ــه  ــا را ب ــوع مقرنس ه ــم تن ــار ه ــا در کن ــن آلت ه گرفت
وجــود مــی آورد کــه هنرمنــدی و مهــارت اســتادکار را 
مشــخص می کنــد )شــعرباف، 1385: 11(؛ )شــکل 15( 
ــا و  ــای محــدود در مقرنس ه ــت آلت ه ــه عل ــن ب بنابرای
خاقیــت اســتادکاران، ایــن آثــار هنــری بدیــع در عیــن 

شــباهت از هــم متمایــز هســتند.
تنــوع در مقرنس هــای چهــار ایــوان صحــن عتیــق نیــز 
مشــهود اســت.با دقــت بــه )شــکل 16( کــه مقرنس های 
ــن  ــد، در عی ــوان عباســی و طــا را نشــان می ده دو ای
ــکار  ــز ب ــان نی ــگاه یکس ــه در جای ــری ک ــباهت ظاه ش

ــود؛ ــخص می ش ــی مش ــت، تفاوت های ــده اس ــرده ش ب
ــوان  ــای دو ای ــن مقرنس ه ــه بی ــا مقایس ــن ب  همچنی
بســیار،  شــباهت  عیــن  در  نیــز  ســاعت  و  نقــاره 

)17 است.)شــکل  مشــهود  تفاوت هایــی 
3- کاشــی کاری: یکــی از قدیمی تریــن و گســترده ترین

ــول و  ــه اوج تح ــه ب ــوری و صفوی ــی، تیم دوران ایلخان

توســعه می رســد و در طــی ســالیان در اماکــن مذهبــی، 
ــیار از آن  ــتفاده بس ــاهد اس ــلطنتی و ... ش ــای س کاخ ه
ــی کاری  ــویا، 1381: 4(. کاش ــی؛ ماس ــتیم )کاربون هس
ــت  ــران اس ــاص ای ــن خ ــیله تزیی ــن وس ــه عمده تری ک
شــامل قطعــات ســفالینی اســت کــه بــه طــرزی خــاص 
ــی  ــاد برخ ــا ایج ــا ب ــوند ت ــوار می ش ــکل داده و س ش
ــند  ــب باش ــخص مناس ــای مش ــرای محل ه ــکال ب اش
ــی  ــش کاش ــاز پیدای ــر، 1375: 104(. از آغ )هیل؛گراب

ــبک ها ــیوه ها، س ــیاری در ش ــوالت بس ــون تح تاکن
ــت و در دوران  ــده اس ــود آم ــه وج ــای آن ب  و روش ه
ــد  ــی کاری مانن ــون کاش ــواع گوناگ ــاهد ان ــف ش مختل
لعــاب،  زیــر  نقاشــی  مینایــی،  زرین فــام،  معــرق، 
هفت رنــگ، معقلــی24 هســتیم. »در هــر دوره بــا توجــه 
ــات و تشــویق ها در فــن کاشی ســازی  ــه نیاز هــا، امکان ب
ــژه  ــون وی ــا و فن ــته نوآوری ه ــی رخ داده و پیوس تحوالت
ــوی،1390: 111(. در  ــت« )عل ــده اس ــه کار گرفته ش ب
ــه  ــکار رفت ــن ب ــترده ترین تزیی ــز گس ــق نی ــن عتی صح
انجام شــده، در  کاشــی کاری اســت. در بررســی های 
اســتفاده  بیشــترین  اصفهانــی  و  آذری  ســبک های 
ـ  هفت رنــگ  و  معــرق  ـ  کاشــی کاری  نــوع  دو  از 
ــا  ــوق و ب ــب ف ــه مطال ــه ب ــا توج ــد. ب ــخص گردی مش
تحقیــق پیمایشــی در صحــن، اســتفاده از ایــن دو نــوع 

ــت. ــهود اس ــور مش ــی کاری به وف کاش
کاشــی  یــا  معــرق  کاشــی  ســاخت  بــرای 
را  کاشــی  بریده شــده ی  قطعــات  گل وبوتــه 
ــد  بع ــده و  ــم چی ــار ه ــرح، کن ــه و ط ــق نقش طب
ــد  ــر می کردن پ را  ــا  ــا و منفذ ه ــاب درز ه ــا دوغ ب
کاشــی  قطعــه  یــک  به صــورت  به طوری کــه 

شکل 19- بخش هایی از کاشی کاری ایوان ساعت )کاشی هفت رنگ( )عکس از نگارنده( شکل 18- بخش هایی از کاشی کاری ایوان عباسی )کاشی معرق( )عکس از نگارنده(
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ــب  ــا نص بن ــر روی  ب ــپس  ــده، س ــه درآم یکپارچ
بــه  ز قــرن هفتــم  ا یــن شــیوه کــه  ا می شــد. 
ــیار  ــتحکام بس ــی و اس ی ز زیبا ا ــت  یاف ــد رواج  بع
)شــکل   .)12  :1388 )مشــتاق،  اســت  ر  برخــوردا
ــفید،  ــگ س ــدا از رن ــی کاری ابت ــوع کاش ــن ن 18( در ای
ــد  ــا بع ــتفاده می شــد؛ ام ــیر اس ــی س ــی روشــن و آب آب
ــزوده  ــه آن اف ــز ب ــی نی ــیاه و اخرای ــبز، س ــای س رنگ ه

ــری، 1390: 29(.  ــی کیاس ــد )امین ش
ــز  ــری نی ــای دیگ ــی رنگ ه ــی های ایران ــاب کاش در کت
نام بــرده شــده اســت و گســتره رنگــی در ابتــدا محــدود 
ــفید  ــوردی و س ــی الج ــروزه ای، آب ــای فی ــه رنگ ه ب
ــیاه،  ــای زرد، س ــب رنگ ه ــا ترکی ــه ب ــده ک معرفی ش
قهــوه ای، بادمجانــی و ... توســعه می یابــد. کاربــرد 
وســیع ایــن کاشــی در دوره میانــی قــرن 14 م/8هـــ . ق

 تــا قــرن 15 م/9 هـــ . ق اســت؛ امــا »بــا توجــه بــه وقت 
ــرن  ــرق در اواخــر ق ــودن نصــب کاشــی های مع ــر ب گی
ــن  ــوان جایگزی ــری به عن ــک ارزان ت 15 م / 9 ه.ق، تکنی
»کاشــی  اصطــاح  کــه  شــد  گرفتــه  کار  بــه  آن، 

هفت رنــگ« بــه آن اطــاق می گشــت.«
به طورکلــی در زمــان تیموریــان شــاهد رواج ایــن 
نــوع کاشــی کاری هســتیم؛ امــا در عصــر صفویــه 
ــد  ــرده ش ــترده به کارب ــوی گس ــه نح ــک ب ــن تکنی ای
)کاربونــی؛ ماســویا، 1381: 10 ـ 11(. )شــکل 19(

ــر  ــوی هن ــاه عباس صف ــل از ش ــا قب ــت ت ــی اس   گفتن
کاشــی کاری پیشــرفت و تکاملــی نداشــت؛ امــا از زمــان 
ــکل  ــر ش ــن هن ــی در ای ــرک و تحول ــور تح ــاه مذک ش
می گیــرد و یکــی از دالیــل آن نیــز توجــه خــاص

شــاه عباس بــه پوشــش مقابــر ائمــه اطهــار )ع( و 
مســاجد، بــا کاشــی های زیبــای هفت رنــگ بــوده 
ــث  ــه، باع ــن توج ــش، 1378: 129(. ای ــت )تاجبخ اس
پیشــرفت و تکامــل کاشــی کاری و اســتفاده بســیار 
مذهبــی  ســاختمان های  »به طوری کــه  شــد  آن  از 
ایــن دوره از گنبــد، ایــوان، طاق نمــا، ســردر ورودی 
ــد.خطاطی و  ــته ش ــی آراس ــا کاش ــا ب ــی مناره ه و حت
خوشنویســی روی کاشــی نیــز در آرایــش بناهــای 
مذهبــی عمومیــت یافــت.« )کیانــی، 1389: 105(. 
در بســیاری از منابــع، علــت نامیــدن ایــن نــوع کاشــی 
ــرا  ــته اند؛ زی ــی آن دانس ــوع رنگ ــگ، تن ــه هفت رن را ب

ــد  ــر از نقاشــی اســت مانن ــه متأث ــوع کاشــی ک ــن ن ای
نقاشــی های عهــد صفــوی دارای تنــوع بســیار در رنــگ 

اســت )مشــتاق، 1388: 11(.
ــه  ــگ بدین صــورت اســت ک ــیوه کار کاشــی هفت رن ش
ــع و  ــوالً مرب ــکل )معم ــات یک ش ــه قطع ــفال ها را ب س
در انــدازه 15 در 15 ســانتی متر( بریــده و بعــد روی 
آن را نقاشــی کــرده و در کــوره حــرارت مــی دهنــد تــا 
ــای  ــاه عباس، رنگ ه ــان ش ــود. در زم ــه ش ــاب پخت لع
متــداول در ایــن نــوع کاشــی عبارت انــد از: ســیاه، 
ــی  ــز، زرد و حنای ــروزه ای، قرم ــوردی، فی ــفید، الج س
)ماهرالنقــش، 1381: 51(. در ایــن زمــان، نمــای رنگــی 
ــگ  ــی ها رن ــی کاش ــوه عموم ــگ و جل ــی ها کمرن کاش
آبــی بــوده و از رنگ هــای ســبز و ســیاه و قرمــز خیلــی 
کــم اســتفاده می شــد؛ امــا بعــد از شــاه عباس اســتفاده 
از نــوع رنگ هــا تغییــر پیــدا می کنــد به طوری کــه 
ــی  ــز، زرد و نارنج ــای قرم ــلیمان رنگ  ه ــاه س ــان ش زم
ــن  ــی جایگزی ــوش هندس ــی رود و نق ــه کار م ــتر ب بیش
شــاخ و بــرگ می شــود )تاجبخــش، 1378: 129(. 
ــب گفته شــده شــاهد آن هســتیم کــه در  ــر مطال ــا ب بن
ایــوان عباســی رنــگ آبــی بســیار کارشــده و همان طــور 
ــه شــد باوجــود اســتفاده از رنگ هــای دیگــر،  کــه گفت
جلــوه ی عمومــی رنــگ ایــوان، آبــی اســت. )شــکل 20(

آبــی  رنگ هایــی چــون:  نیــز  قاجاریــه  زمــان  در   
ــی،  ــی روشــن، بادمجان الجــوردی، ســبز روشــن، ارغوان
ــتفاده  ــا اس ــرای دورگیری ه ــیاه ب ــروزه ای، زرد و س فی
ــوان  ــی؛ ماســویا، 1381: 11(. در دو ای می شــود )کاربون
نقــاره و ســاعت صحــن عتیــق کــه در زمــان قاجاریــه و 

شکل 20- ایوان عباسی )عکس از نگارنده(
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ادوار بعــد بازســازی و مرمت شــده اســت تنــوع رنگ هــا 
ــت. ــهود اس ــی ها مش در کاش

و  نقــوش  بــا  تزیینــی  پوششــی  به عنــوان  کاشــی 
رنگ هــای خــود تأثیــر بســزایی در زیباســازی بنــا 
قــدرت  بزرگ تریــن  کــرد،  بیــان  می تــوان  و  دارد 
ترکیبــی  شــکل  تغییــر  الــوان،  تزیینــی  کاشــی 
ــه  ــت ک ــری اس ــا و هن ــی زیب ــه ترکیب ــاختمانی ب س
و  تزیینــی  طرح هــای  معمــاری،  توده هــای  آن  در 
ــک  ــر ی ــه ه ــزد، درحالی ک ــر می آمی ــا یکدیگ ــگ ب رن
ــد ــظ می کن ــود را حف ــاص خ ــای خ ــول و ویژگی ه اص

)هیــل؛ گرابــر، 1375: 106(. ایــن هنــر نه تنهــا بــه 
ــه ذوق  ــد بلک ــک می کن ــا کم ــط و بن ــازی محی زیباس
و ســلیقه حامیــان خــود را نیــز منعکــس کــرده و 
ــن  ــر روی آن ای ــه ب ــاختمانی ک ــرد س ــن کارک همچنی
چنان کــه  می ســازد،  آشــکار  را،  انجام شــده  هنــر 
ســاختمان های  در  کاشــی ها  نقــوش  بامطالعــه 
گوناگــون، کارکــرد و اســتفاده بنــا را می تــوان دریافــت. 
بــرای مثــال می بینیــم کــه در ســاختمان های مذهبــی 
بیشــتر از نقــوش گیاهــی استفاده شــده تــا نقــوش 

ــانی. انس
ــاری  ــبک معم ــا س ــون ب ــته تاکن ــی کاری از گذش  کاش
بــه  اگــر  داشــته،  هماهنگــی  نیــز  ســاختمان ها 
دیواره هــای کاشــی کاری شــده کــه در مســیر های 
دقــت  می گرفتــه  قــرار  بناهــا  و خارجــی  داخلــی 
ــا ســبک  ــی آن ب ــه نحــو قابل توجهــی همخوان شــود، ب
ــاختن  ــرآورده س ــرا ب ــود، زی ــخص می ش ــاری مش معم
ــی  ــش اساس ــردی، نق ــی و کارک ــای زیبایی شناس نیازه
ــت ــده اس ــمار می آم ــه ش ــی کاری ها ب ــروری کاش و ض

 )کاربونــی؛ ماســویا،11:1381(؛ بنابرایــن آنچــه در 
ــا نقــش عمــده داشــته نقــوش کاشــی ها  زیباســازی بن
اســت کــه کارکــرد بنــا را نیــز به نوعــی معرفــی 
می نمایــد، لــذا اگــر بــه نقــوش کاشــی های چهــار 
ــوی و  ــای معن ــود فض ــت ش ــق دق ــن عتی ــوان صح ای
مذهبــی آن خصوصــاً بــه دلیــل اســتفاده از کتیبه هــای 

قرآنــی به طــور کامــل احســاس می شــود.

نتیجه:
ــن  ــه صح ــد ک ــان می ده ــوب نش ــع مکت ــی مناب بررس

عتیــق را متعلــق بــه دو دوره ی تیمــوری و صفــوی 
ــا توجــه بــه ســاختار کلــی  دانســته اند و ایــن مطلــب ب
صحــن و برپایــی چهــار ایــوان کــه از ویژگی های ســبک 
معمــاری آذری و متعلــق بــه دوران تیمــور بــوده اســت 
کامــًا درســت اســت؛ امــا پژوهــش بــر هنرهــای موجود 
ــت  ــی از آن اس ــن حاک ــوان صح ــار ای ــاً چه در خصوص
کــه بعــد از دوران صفــوی تاکنــون ایوان هــا و آرایه هــا 
ــار مــورد مرمــت و بازســازی قرارگرفته انــد و  چندیــن ب
بعضــاً تغییــرات اساســی در ســاختار آرایه هــا بــه وجــود 
آمــده اســت؛ چنان کــه ایــوان جنوبــی کــه متعلــق بــه 
دوران تیمــوری بــوده در عصــر صفــوی کامــًا طــاکاری 
ــه  ــق ب ــه متعل ــاره ک ــوان نق ــی های ای ــا کاش ــده و ی ش
ــگام  ــوده در هن ــگ ب ــی هفت رن ــه و کاش ــان صفوی زم
ــرق  ــی های مع ــا کاش ــوی ب ــوان در دوره پهل ــت ای مرم
ــان  ــوان اذع ــذا می ت ــت. ل ــه اس ــاره یافت ــش دوب پوش
نمــود کــه ســاختار معمــاری و آرایه هــای اولیــه صحــن 
ــوده  ــوی ب ــاً صف ــوری و خصوص ــه ادوار تیم ــق ب متعل
ــق  ــروزی آن متعل ــات ام ــا و تزیین ــا آرایه ه ــت؛ ام اس
ــوی و  ــار، پهل ــار، قاج ــوی، افش ــوری، صف ــه ادوار تیم ب
جمهــوری اســامی اســت و ایــن جــای بــس شــگفتی 
اســت کــه مجموعــه ای از هنرهــای ادوار مختلــف 
ــدت  ــی وح ــجام و زیبای ــه انس ــم ب ــار ه ــه در کن چگون
ــر آن متصــور  ــاوت تاریخــی ب ــوان تف ــه نمی ت ــه ک یافت
شــد. بی شــک ایــن انســجام و یکپارچگــی حاصــل 
ذوق و توانمنــدی هنرمندانــی اســت کــه بــا عشــق بــه 
ــد. ــی کرده ان ــدس هنرنمای ــارگاه مق ــن ب ــرت و ای حض

ــری  ــوان شــاهکار هن ــن صحــن را می ت ــت، ای در حقیق
عصــر صفــوی معرفــی کــرد زیــرا باوجــودی کــه شــروع 
ــوده و  ــوری ب ــان تیم ــوان آن در زم ــن ای ــداث اولی اح
ــد  ــاه عباس همانن ــتور ش ــه دس ــا ب ــل آن بن ــوان مقاب ای
ایــوان طــا بناشــده؛ امــا تفاوت هایــی کــه ازنظــر 
ــت  ــهود اس ــی مش ــوان عباس ــا در ای ــاختار و آرایه ه س
ــوی  ــر صف ــری عص ــت هن ــتقال و خاقی ــان از اس نش
دارد و مشــخص می کنــد کــه هنرمنــدان آن زمــان بــه 
ــای  ــه ه ــازه در زمین ــای ت ــوآوری و بدعت ه ــال ن دنب
ــاری  ــبک معم ــه س ــه از مطالع ــد؛ چنانک ــری بوده ان هن
ــام  ــن ســبک بن آن دوران نیــز درمــی بابیــم کــه آخری
اصفهانــی متعلــق بــه صفویــان بــوده و دوران انحطــاط 

زیبایی شناسی چهار ایوان صحن عتیق حرم مطهر رضوی
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پی نوشت ها:
1- واژه حــرم بــه فضــای مربــع شــکلی کــه بقعــه مبارکــه را در برگرفتــه و شــامل گنبــد، ســنگ مرقــد و ضریــح مقــدس می شــود، 

اطــاق می گــردد )ظریفیــان، 1387 :16(.
2- صفه: طاق نما، ایوان، غرفه، سکو، شاه نشین خانه و محل خروجی بنا را گویند )عالم زاده2 ، 1390: 31(.

3-قبه: سقف گنبدی شکل و یا نیم گنبدی باالی بنا را گویند )همان:21(.
4-رواق: در لغت به معنی پیش خانه و سایبان است )همان:82(.

5-صحن: سرای، فضای باز، حیاط، میدان )عالم زاده1، 1390: 249(.
6-بست: در حوزه حرم مطهر، فضای خارج صحن ها را بست می گویند )ظریفیان، 1387: 38(.

ــت.   ــمرقند اس ــی س ــور و پایتخت ــان تیم ــه 2 ـ زم ــدن مراغ ــت ش ــو و پایتخ ــان هوالک ــبک آذری دارای دو دوره 1 ـ زم 7- س
)پیرنیــا،1387: 214(.

8-ســبک اصفهانــی آخریــن شــیوه معمــاری ایــران اســت؛ خاســتگاه ایــن شــیوه شــهر اصفهــان نبــود؛ امــا در آنجــا رشــد و توســعه 
یافــت. ایــن شــیوه دارای دو دوره اســت. 1 ـ پیــش از کار آمــدن صفویــان از زمــان قراقویونلوهــا تــا پایــان روزگار محمدشــاه قاجــار. 
ــازی  ــه ساده س ــای آن ب ــردد از ویژگی ه ــاز می گ ــاه آغ ــان محمدش ــن دوره از زم ــاط ای ــان، انحط ــا زندی ــاریان ت ــان افش 2 ـ از زم

ــوان اشــاره کــرد )همــان:279(. طــرح ســاختمان ها و هندســه نقــوش می ت
ــی در گرداگــرد آن ســاخته می شــد کــه خــود گنبــد روی آن  ــد[ دیوارهای ــه گنب ــرای ســاخت گنبــد گسســته، ]روی آهیان 9- ب

ــان:219(. ــد )هم ــوار می ش س
10- گریو: به مخروط زیر گنبد گویند )همان:224(.

11-اربانه: به معنی غربال آسیابان است و به استوانه زیر گنبد گویند که کوتاه تر از گریو است )همان:245(.
12- کاربندی: توضیح کاربندی در ادامه داده خواهد شد.

13- آجر گره سازی: نقش هایی که به صورت شکسته است و خطوط مستقیم دارد )پیرنیا،1387: 356(.
14- آجر گل انداز: نماسازی هایی که در آجرچینی است و در کل نقش گلی را نشان می دهد )همان:357(.

15- آجر رگچین: چیدن ساده آجر و سنگ و خشت الیه الیه بر روی هم )همان:353(.
16- آجر گره سازی درهم یا معقلی: گره سازی مختلط کاشی و آجر )همان:357(.

ــر زده  ــد و روی آن را مه ــه می برن ــر از گل نپخت ــش ب ــه به صــورت پی ــات ســفالی اســت ک ــری: قطع ــا مه ــن ی 17- ســفال نگاری
ــان:354(. ــز هســتند )هم ــاب دار نی ــی لع ــد و گاه ســپس آن را می پزن

18- آمــود: آرایشــی کــه پــس از پایــان کار ســاختمان بــر آن بیفزاینــد، تزییــن الحاقــی، نماســازی ســنگی، آجــری، کاشــی کاری و 
ــا، 1387: 350(. ــری )پیرنی گچ ب

19- مقرنس: توضیح مقرنس در ادامه داده خواهد شد.
20 ـ برای اطاعات بیشتر ر.ک. به: تاریخ آستان قدس رضوی، عزیزاهلل عطاردی.

21-تأییدشده توسط مهندسین سازمان عمران توسعه حریم حرم.
22-برای آشنایی بیشتر ر.ک به هندسه در معماری نوشته زهره بزرگمهری.

23-برای اطاع بیشتر ر.ک به رساله طاق وازج تألیف غیاث الدین کاشانی.
24-برای اطاع بیشتر ر.ک به کتاب کاشی در جستجوی دستیابی به علم و فنون گم شده و هنرهای فراموش شده.

ــع  ــت. درواق ــوده اس ــار ب ــاه قاج ــان محمدش آن از زم
علی رغــم  می دهــد  نشــان  ایــوان  چهــار  مقایســه 
ــل،  ــوان مقاب ــر دو ای ــای ه ــاختار و آرایه ه ــباهت س ش
ــی  ــث زیبای ــه باع ــود دارد ک ــیاری وج ــای بس تفاوت ه
بصــری و ریتمــی متنــوع و مــوزون شــده؛ بطوریکــه بــا 
ــل  ــوان مقاب ــا ای ــی بصــری ب ــوان ارتباط ــر ای ــدن ه دی
و مجــاور بــه وجــود می آیــد. به طورکلــی شــباهت 
ــوس،  ــتفاده از ق ــوان اس ــل را می ت ــوان مقاب ــر دو ای ه
کاربنــدی، مقرنــس کاری و ترکیب بنــدی و ســاختار 
مشــترک داخــل ایــوان طــا بــا ایــوان عباســی و ایــوان 
نقــاره بــا ایــوان ســاعت و همچنیــن مشــترکاتی چــون 

ــار  ــی چه ــگاری در فضــای بیرون کاشــی کاری و کتیبه ن
ــوع  ــه ن ــوط ب ــز مرب ــا نی ــرد. تفاوت ه ــر ک ــوان ذک ای
قــوس، تعــداد اضــاع کاربنــدی، آلت بنــدی مقرنس هــا، 
نقــوش و رنــگ کاشــی ها، ترکیب بنــدی کتیبه هــا 
ازنظــر ســاختار و محتــوا و همچنیــن ترکیب بنــدی 
ــا  ــری کتیبه ه ــل قرارگی ــر مح ــا ازنظ ــی ایوان ه داخل
ــر دو  ــباهت های دیگ ــت از ش ــر اس ــه ذک ــت. الزم ب اس
ــاره ی طــا و از  ــی وجــود دو من ــوان شــمالی و جنوب ای
ــود  ــی، وج ــرقی و غرب ــوان ش ــر دو ای ــای دیگ تفاوت ه

ــت. ــه اس ــاعت و نقاره خان ــرج س ب
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زیبایی شناسی چهار ایوان صحن عتیق حرم مطهر رضوی
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 An Aesthetic Study of the Four Porches of the
‘Old Courtyard’ in Razavi Holy Shrine

The ‘Old Courtyard’ of Razavi Holy Shrine stands as one of the oldest 
parts of Astan Quds complex. Built and developed during two histori-
cal periods of Timurid and Safavid reign, the Courtyard enjoys the appli-
cation of two distinctive architectural styles i.e. Azari and Isfahani. The 

-
ty of ornaments and art styles pertaining to several historical eras. Hence, 
the study of such art traditions and ornaments could lead to a better under-
standing of the characteristics of art traditions of earlier epochs. The study 
seeks to shed some light on the art tradition of the two aforementioned 
historical periods. Utilizing a descriptive-analytic methodology through 

and dissimilarities of the four porches and what are the structures and 
-

torical review of the features and attributes of each of the four porches 
shall be appraised, followed by a comparative study of the similarities 
and differences of the aforesaid porches in terms of structure and orna-
mentation. The result indicates that despite Shah Abbas’s command over 
the construction of the North porch as a replication of the South one built 
during Timurid era, the Safavid artists have only pursued the overall struc-
ture of the South porch, while ornamenting the structure by adhering to 
their own, ancient principals, thus creating a masterpiece of art.However, 
the eastern and western porches have been erected with utmost care and 
delicacy using Muqarnas and tile work. This is an illustration of the fact 
that the art of the Safavid era is not a mere reproduction of the former art 
styles. On the contrary, the artists have always longed for improvement, 
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exercised innovation and demonstrated paramount artisanship in creating a sacred venue such as the Razavi holy shrine. 
Moreover, the comparison proves that despite the resemblance of the structure and ornamentation of each of the oppo-
site porches, there exist much dissimilarity, generating a unique visual beauty plus a divergent, harmonious rhythm in 

that generally, the opposite porches are similar in the employment of arches, framings, Muqarnases and compositions; 
the interior structure of the Golden porch with that of Abbasi, Timpani and Clock porches as well as tile works and 
inscriptions in the exterior of the four porches. On the other hand, the arch types, number of frame sides, Muqarnases, 
motifs and colors of tile works, composition of inscriptions in terms of structure and content, as well as the location of 
inscriptions within the interior composition of the porches are matters of difference.
                    
Key words: Razavi Holy shrine, Old Courtyard, porch, structure, ornament 
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