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امیرعلی شیر یا ایوان  وانیطال )اهای عباسی و های ایوانمقایسه تطبیقی کتیبه

 واقع در صحن عتیق )انقالب( (ینادر

 1 مهناز شایسته فر

 2 عرفان خزایی

 چکیده

سااااز از ای  اادوار مخت ف ياریخ هنر ایران  در اسااا م خیيار یمعمارگاه هنر مجموعه آرامگاهی امام رضاااا تج يج ی

شمالی و  ض ع  سی واقع در  شير یا ایوان نادر وانی ا ایوان ط مجموعه، ایوان عبا ض جیاميرع ی  صح  جنوبی   عدر 

 وانیاد در های موجو بهيکتروندز های کوچکی از شاااهکارهای هنر معماری ایران به شاامار مینمونه ج،انق ب عتيق 

ری دوره که نمونه زیبایی از هنر ف زکا ایوان ط یه و  معروف عهد صاا و سااانیشاااهکار خوشاانوی که یکی از عباساا

 باهيکت نااتیييز ا یا زمحسوب می شود  میاسا یدر معماار ینایييز و یایسرشاار از عناصار معناييموریان اسا، 

 ،یکاريکاشا اريظن یایهاکيو اساماء ائماه باا يکن یاساماءاله وی خیيار ،یایدعا ،یگاون قرآناگونا ا يباا مضام یا

ارکار اده ط کاریو  یآج ارا ش اقيروش يحق .اند اج ا یدر ا ا اش يوص ا ا ا لييح  ی و يپژوه ا اوا ب ا وده و محت

اردآور ا ااتی گ ا اقیطر از اطاع اه ا ا اات کتابخان ا ااهده ،یامطالع ايم یمشا ا ادیم یدان ای پژوهش هیافته ز باشا

 ایوان اشااد وبمی بيشااتری مضااامي  و محتوا دارای نگاریکتيبه انوات نظر ازایوان ط   حاکی از ای  اسااا که کتيبه

سی ساز لذا،  های قرآنی و در مناره ایوانکتيبه ينها محدود به عبا زولی معماری و نروند يکام ی و یا  یچگونگشده ا

ایگاه گنبد در ها ضاام  ااعان به جهمچني ، بر اساااس یافته زسااازدمی يررا م موسياریخی دو دوره   یيزیينات در ا

  از نظر عنصر ، دوره ص ویه در حوزه يزیيگذاردز در نتيجهدوره ييموری، بر ارجحيا ایوان در زمان ص ویه صحه می

 نگاری حول اسماء ائمه اطهار متمایز از دوره ييموری اساز کتيبه

 اهداف پژوهش: 

 زصح  عتيق  انق بجها و يزیينات ایوان ط  و عباسی واقع در ز بررسی کتيبه1

 ها در دو ایوان ط  و عباسیز ها و يشابهات ساختاری، يزیينايی و مضمون کتيبهز بررسی ي اوت2

 سئواالت پژوهش: 

 های آثار هنری ييموری در دوره ص ویه ادامه پيدا کرده اسا؟ز آیا ویژگی و شاخص1

 شود؟باسی دیده میهای هنری در دو ایوان ط  و عها و شاخصها و يشابهايی ميان ویژگیز چه ي اوت2

 ،جیا ایوان نادریاميرع ی شير  وانی اط  ایوان  کتيبه عتيق  انق بج،، صح  ص ویهنر  ييموری، هنر کلیدی:اژگان و

 ز ایوان عباسیکتيبه 
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 مقدمه

ای  مجموعه برجای مانده ها يشکيل شده اساز ها و ایوانها، رواقاز صح  مجموعه آرامگاهی حرم مطهر امام رضا  تج

ير دو نيمه داردز نيمه صح  انق ب با قدمتی طوالنیاز چندی  دوره ياریخی اسا و به مرور زمان يکوی  یافته اساز 

شير نوایی وزیر س طان بایقرا از حاکمان دوره ييموری و نيمه شرقی یا ایوان غربی یا ایوان ط  که يوسط اميرع ی

دوره ييموری و ص وی از نظر ص وی ساخته و به آن  صح  انق بج اضافه شده اساز  عباسی در زمان شاه عباس

ييمور و جانشينانش بساط امپرايوری خود شودز وضعيا هنر و معماری دو دوره درخشان در ياریخ ایران محسوب می

ه ز ه يا اوایل قرن دهم را با يمرکز در هرات و سمرقند در سراسر شمال و شرق ایران و غرب افغانستان په  کردند ک

يری  ادوار يمدن نظران ياریخ هنر، دوره ييموری را از درخشانصاحبجز 912يا  1506/771 يا 1370  ق دوام یافا

ف زکاری، حکاکی و حجاری  دانند که طی آن معماری و نقاشی و سایر هنرهای يزیينی چون جواهرکاری،اس می می

مارِی يحا حمایا و يشویق فرمانروایان هرات و سمرقند و خراسان آثار و ابنية معز يحول و يوسعه فراوانی یافتند

در رونق معماری، در يزیي  بناها  ييموریاننقش يری  مهمبه مرکزیا هرات برپا ساخاز  شکوهمندی در همه شهرها و

نگاری به مثابه یکی از وره، کتيبههای مُعرّق و لعابدار اساز در آثار به جای مانده از ای  دنمونه بارز آن کاشیبود که 

العاده داشته و خطاطی نيز از جم ه هنرهای مورد يوجه بوده اساز برای مثال، ایوان سما عناصر يزیينی اهميا فوق

کاشی  ای وسيع با يکنيکمانند و یک نوار کتيبه های جانبیِ حاوی يزیينات لوزیقب ه مسجد گوهرشاد مشهد، با مناره

ز عصر ص وی مایز اسا که به سعی بایسنقر پسر گوهرشاد خوشنویس مشهور آن زمان کتابا شده اسامعرق قابل ي

ای درخشان اساز بررسی سير يکوینی يزیينات در معماری، ضرورت بررسی ای  نيز از نظر رشد هنر و معماری دوره

 سازدزدو ایوان را در حرم امام رضا تج مطرح می

های حرم امام رضا تج به ژوهش مستق ی انجام نشده اسا اما آثار درخصوص ایواندرخصوص موضوت حاضر ياکنون پ

يوسط فهيمه عباسی و سمانه « های ط ی حرم مطهر امام رضا تجایوان»ای با عنوانرشته يحریر در آمده اساز مقاله

ها پرداخته شده های آنها و ویژگیمردان نيک به رشته يحریر درآمده اساز در ای  پژوهش به بررسی ساخا ایوان

« زیبایی شناسی چهار ایوان صح  عتيق حرم مطهر رضوی»جز مقاله دیگر با عنوان1391اسا عباسی و مردان نيک، 

ج به رشته يحریر در آمده اساز نویسندگان در ای  مقاله به بررسی ماهيا و يزئينات 1395به ق م صداقا و رحيم زاده 

پرداخته اند و مقرنس و کاشی کاری را از مختصات ای  معماری دانسته اندز با ای  چهار ایوان عتيق حرم مطهر رضوی 

ها پرداخته نشده اساز ای  پژوهش با های آنها  و کتيهحال در ای  آثار به صورت دقيق به بررسی يطبيقی ای  ایوان

صدد واکاوی مسئ ه يزیينات و کتيبه  ای  درهای کتابخانهروش يوصي ی و يح ي ی و با يکيه بر مشاهدات ميدانی و داده

 نگاری در دوره ييموری و ص وی اساز
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 .وضعیت معماری در دوره تیموری1

مطالعه و واکاوی آثار و بناهای برجای مانده از دوره ييموری نشان دهنده رونق ای  هنر در عصر ييموری اساز یکی از 

س طان حسي  بایقرا، در س  ه ا یا هشا سالگی پدرش را از ادوار درخشان آن در دوره س طان حسي  بایقرا اساز 

به خدما ابوالقاسم بایر در آمد؛ و بعد از مرگ او، يوانسا بر حکوما هرات دسا یابد  1452/856دسا داد و در سال 

ر جز  ق مرو حکوما وی، در شرق يا ب خ، در غرب يا بسطام و دامغان، در شمال يا خوارزم و د164: 1387 جکسون، 

های برجسته دربار س طان بایقرا، جز یکی از شخصيا33: 1384شد  ياکست ، جنوب يا قندهار و سيستان را شامل می

ج از دوران جوانی، اريباط 1441/844شير نوایی  شير نوایی اسا که در سياسا و ع وم عق ی سرآمده بودز ع یاميرع ی

ساک  هرات بود ينها چند ه ته بعد از دستيابی حسي  به ياج و يخا ای زادهنزدیکی با حسي  بایقرا داشاز او که يرک

عضویا  دیوان بيگیج دیوان بزرگ امارت را به دسا آوردز ن وای  1472/876سما محافظ مهر س طنتی و در سال 

 شدزن ر دوم بعد از شاه شناخته می1قدر قوی بود که کرد آنکه او اعمال می

مثال س طان در  جز برای59شوند  همان، شير نوایی از حاميان هنر و معماری شمرده میس طان حسي  بایقرا و اميرع ی

و پنج متر  ای در هرات يأسيس کرد که از آن ينها چهار مناره با حدودًا پنجاهمدرسه 1492-898/1493-899حدود 

زیبایی که در ه ا  های کاشی معرققاب ها باهای ای  منارهها باقی مانده اساز جالب آن که مي هاري ات بر فراز ویرانه

باقی مانده از مجتمع  ير از دو منارةماهرانه رنگ يزیي  شده  آبی روش  و سير، سياه، س يد، زرد و سبز و نخودیج

در حسي  بایقرا ای به نام منصور پها یک سنگ قبر سياه با نوشتهگوهرشاد در نزدیکی آن اساز در بقایای پایة مناره

ها ه آنهای گل پرپر و ني وفر بهای گياهی و شکوفهکاری کل سطح ای  سنگ قبر با اس يمیشده اساز کندهپيدا 

 دهندةييموری نشان های قبر دورةای از سرزندگی و پویایی بخشيده اساز ای  سنگ قبر به همراه گروهی از سنگج وه

ها آرایی قالیها نقشهای موجود در يذهيب دستنوشتهریاوج زیبایی حجاری اساز حجاران ای  زمان به خوبی از نوآو

 جز102: 1386ها آگاه بودند  ب ر و ب وم، کاریو منبا

جز چرا که بعد از دستيابی 181: 1387 جکسون، از نظر مذهبی حسي  بایقرا ارادت خاصی به مذهب شيعه داشته اسا 

برداشا و در مزارشریف نيز عباديگاهی به نام حضرت ع ی  های اوليه را برای رواج يشيعبه ياج و يخا در هرات گام

چهارمي  خ ي ه مس مي  و اولي  امام شيعيان برپا داشا  شرايو و  در پيرامون بقعه ع ی  تج 1481/886 تج در سال 

 ابدزای  ویژگی  مذهبی سبب شده اسا يا در معماری ای  دوره نيز اعتقادات مذهبی وی بازياب ی جز38: 1376گروبه، 

چهارده پل، ده خانقاه و بناهای  انبار،نوزده آب خواندمير مورخ دوره ييموری نيز پنجاه و دو کاروانسرا، بيسا مسجد،

شير نوایی نسبا داده اساز نه حمام، پنج داراالطعام، چهار مدرسه، یک دارالش ا و یک دارالح اظ به اميرع ی وابسته،

ج و 1475/880المن عه بوده  که یک مجتمع عام« اخ صيه»يأسيس  رسانده اسا:وی دو طرح مهم در هرات به انجام 

یک مسجد، یک مدرسه، یک  جز ای  مجتمع در بردارندة1498-904/1500-906مرما کامل مسجد جامع شهر  

طار و قسمتی جز مقبرة شيخ فریدالدی  ع103: 1386خانقاه، یک دارالش ا و یک دارالح اظ و یک حمام بود  ب ر و ب وم، 
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از بنای مقبره امام زاده محمد محروق و نيز ایوان ط  در صح  انق ب یکی از آثار وی در بارگاه امام رضا  تج به شمار 

 جز199رود  همان، می

همسر شاهرخ پسر امير  رودز گوهرشاد خايون،دوران پربار و باشکوهی از نظر معماری حرم به شمار می عهد ييموری،

بنای باشکوه مسجد  کردز از آثار مهم ای  دوره،در ای  دوره زندگی می بانی مسجد معروف گوهرشاد، رکانی،ييمور گو

مدرسه دودر و مدرسه  گوهرشاد در جنوب حرم مطهر و دو رواق ياریخی دارالح اظ و دارالسياده اساز مدرسه پریزاد،

شودز هم به ای  دوره مربوط می ون جزء رواق دارالوالیه اسا،سابق باالسر که متصل به ض ع غربی دارالسياده بود و اکن

 هد ييموری،عهمه ای  بناها مربوط به دوران حکوما همسر گوهرشاد خايون یعنی شاهرخ ييموری اساز از آثار دیگر 

بي   ری،يموآخری  امير ي وزیر س طان حسي  بایقرا، شير نوایی،ض ع جنوبی صح  انق ب اسا که به هما اميرع ی

اميان شير نوایی حجز هر چند س طان بایقرا و اميرع ی1399 يرشيزی،  ساخته شد 875-1475/885-1480های سال

ز نظر کي يا و هم های بناسازی هم ااند امّا به طور ک ی در نيمه دوم سده پانزده/ نهم در خراسان پروژهمعماری بوده

ياکست ،  شراف در ساخا و ساز بناها دقا و اهتمام کافی نداشتند کند، چون که مأموران و اکميا افا پيدا می

 جز59: 1384

جز از 57: 1377بردند  کيانی، های متداول زمان خود بهره میها و طرحييموریان از نظر طرح و شيوة معماری، از نقشه

يری  نوآوری سکنج که از مهمدر نظام طاقبندی  جم ه نقشه چهار ایوانه با صح  مستطيل یا مربعز از طرف دیگر،

اند معماری ييموری اسا؛ ظاهراً به يجارب پيشينيان در نظام طاقبندی متقاطع روی فضاهای مستطي ی نظر داشته

های ها و مجموعهيری  دستاورد معماری در دوره ييموریان را مجتمعيری  و برجستهجز اما مهم93: 1386 ب ر و ب وم، 

های مخت ف معماری به لحاظ زیبایی شکل، ها در بي  شيوهند و بسياری از ای  مجموعهدادساختمانی يشکيل می

يری  ویژگی معماری ييموری، يوجه به هرحال مهم به 1هماهنگی چشمگيری دارند مثل ميدان ریگستان در سمرقندز

جز در نتيجه 206: 1382 م، شکل بيشتر اسا  عب ند برجی هایی با دروازه اسا که عظما آن از منارةساخت  ورودی

های پيشي  ي اويی ندارد اما به لحاظ حضور کاشی معرق با دوره هر چند از نظر طرح و معماری، دوره ييموری يقریباً

يزیينی به حد اع ی مهارت دسا یافته بودند و از ای  منظر ای  دوره،  در يزیينات بنا، و هنرمندان ای  دوره در شيوة

يوان به پوشش کامل سطوح می های يزیينی ای  دوره،از ویژگی جز26: 1380رود  مانزو، می به شمار میادوار مهم اس 

است اده  جز از طرف دیگر،48: 1386های گچی اشاره کرد  اوکي ، هایی به صورت پوشهها و مقرنسداخ ی با گچ و سکنج

ر سطوح دیوارها و در موارد بسياری به صورت مدوّر بر های گياهی در يرکيب با آجرهای رنگی متداول شد و داز طرح

نگاری يزیينی مورد است اده قرار گرفا و دیوارهای بيرونی ها نقش بساز در ای  دوره سبک جدیدی در کتيبهمناره

 ها و حاشيه سرهای هندسی آراسته شد و است اده از خط ث ث در کتيبهها به جم يی در قالب طرحبسياری از عمارت

 جز26: 1380 مانزو، ها عموميا یافا در ساختمان

 .وضعیت معماری در دوره صفوی2

عصر شکوفایی  ساله س طنا شاه عباس، 42 دورةزمان شاه عباس اول آغاز شدز ص وی در  فعاليا وسيع معماری دورة

بيگم  دختر  النساءدر هرات از فخر 987هنر در ایران اساز شاه عباس بزرگ دوشنبه شب اول ماه رمضان سال  
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زاده شدز او که در کودکی به عباس ميرزا معروف بود در دو سالگی والی هرات شدز او  ميرعبداهلل خان والی مازندرانج

 965-1587/1006-1628جز شاه عباس 104: 1377 کيانی، گذاری کرد خان شام و در خراسان ياجبه یاری ع يق ی

به اص هان منتقل کردز به م هوم دقيق ک مه پر از  -ی بود جایگزی  يبریز شده بودکه مدت زمان –پایتخا را از قزوی  

بازی ای  شهر يخصيص جز ميدان شاه، به هما شاه عباس به ميدان چوگان130آثار ياریخی و هنر ص ویه اسا  همان، 

 980-981 /1602 -1603اهلل طفلمسجد شيخ  يری  ای  بناها،های بسياری گرداگرد آن بنا شدز مهمو ساختمان یافا

های چهل ستون که و کاخ 1598/976و عالی قاپو بنایی غيرمذهبی بودز  چهارباغ  های مذهبی،با ویژگی و مسجد شاه،

کاری زیبا و روحنواز گنبدها و ، کاشی1600/1009خان وردیپل اهلل های چوبی استوار اسا،ها بر ستونسقف آن

کندز ای اسا که ای  عصر را از سایر ادوار متمایز میپرستی و شادگونهروح يجمل دهندةشاننماهای مدخل مساجد ن

 جز260 -255: 1381، يالبوت رایسظرافا و زیبایی اسا   همه جا رنگ،

امگاه را طوری های جدیدی در آن ایجاد کردز او صح  آررا وسعا بخشيد و بخش شاه عباس اول، آرامگاه امام رضا  تج

وان دیگری نيز سترش داد، که ایوان ميرع ی شير نوایی که قب ً در کنج قرار داشا، در مرکز صح  قرار گرفا و ایگ

ری اسا که در ج که به ایوان عباسی معروف اساز البته الزم به یادآو9: 1376روی آن ایجاد کرد  اسکارچيا، روبه

 اولي  شاهج ای ای  دوره را که از روی کارآمدن اسماعيل خصوص معماری ص ویه دو دیدگاه متناقص وجود داردز عده

شمگير ج دوره يحوالت چ907-1501/1145-1732يا بر افتادن آخری  شاهان ص وی که بيش از دو سده طول کشيد  

 دانند وگيری هنرها میمذهبی در شکل -ایدئولوژی سياسی شناسی ایرانی و متأثر از يوانمندیدر هنرپروری، و زیبایی

 جز153: 1380دانند  بنانی، ای آن را چندان کارآمد و متحول نمیعده

های ايری  کتيبه امام ع ی  تجج کام ً پيداسا و همي  نکته زیب« ع ی»در  نخستي  بناهای س س ه ص وی محوریا نام 

 شایسته رده اسا کن مجزا شيعی را از عثمانی سنی و ازبکان و مغوال معماری اس می را در اص هان پدید آورده و ایران

جز ع وه بر ای  6های مهم ای  دوره يأکيد بر کارکرد ایوان در ساختمان بود  همان، یکی از مشخصه جز165: 1384فر، 

ای امي  پيکرهمض يعداد بناهای مشخص و دارای شناسنامه ای  دوره، حاکی از افزایش مهارت در معماری و يزیي  اساز

يصاویر ضد و  کاری بناهای مذهبی از جم ه يصاویر قدسی  فرشتگانج،پيکره جانداران در کاشیجدید نيز همچون 

: 1380، یجپژوهشی از کمبرو يصاویر کام ً مذهبی بيشتری  کاربرد را داشته اسا   هاجنقيض و دو سویه  طاووس

کاری نباید ساختمانی و هنر کاشی نگاریجز البته در يزیي  معماری ای  دوره اهميا خوشنویسی را در کتيبه487

 زج9: 1376 اسکارچيا، فراموش شود 

متقارن عناصر ک يدی، مانند  ها، يأکيد دارد لذا يکرارمعماری ص وی مثل دوره ييموری بر بزرگی مقياس ساختمان

ماری ص وی اساسًا جز مع102: 1374های قرینه بسيار متداول بوده اسا  فریه، دار، یا انوات يویزهطاقبند، قوس نيزه

دهدز از خود بروز نمی های خارجی خصوصاً عثمانی و گورکانی هندنگر اسا و از همي  رو نشانی از رقابا با نمونهدرون

عهد ييموری الگو  به هر حال، به نظر پژوهشگران هنر، معماری دوره ص وی اصالا خاصی نداشته، و به شدت از ابنية

 جز25: 1385های ک ن در زمان شاه عباس کام ً قابل ردیابی اسا  ولش، در يکميل طرحگرفته اساز البته شتابزدگی 

مایه کرده اسا؛ معماری يزیينی ای  دوره را ضعيف و بی ای،گل پخته و آجرکاری آرایه 1کاری، نّقاریکمبود نسبی گچ

                                                           
 بري و عامه آن را نقالي گويند.گچ آلتي فلزي براي -1
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ری ساده و س يد، آن هم برای پوشش کافنونی که در معماری ييموری نقشی مهم داشتندز در دوره ص ویه اگرچه گچ

: 1380، پژوهشی از کمبریجهای گياهی ارجحيا داشا  رفا، اس يمیشد، نقوش هندسی به کار میطاقگان انجام می

يواند با ای که و در ای  زمينه دوره ييموریان نمیکرد به گونهجز اما  رنگ در يزیينات ص وی نقش مهمی ای ا می487

 آن رقابا کندز 

ساخا اولي   رودز ط کاری گنبد و گ دسته،دوران مهمی در ياریخ معماری حرم به شمار می وران ص ویه همچني ،د

ه اساز شاه همه مربوط به ای  دور خانی،خان و گنبد حايموردیگنبد اهلل های يوحيدخانه،رواق ضریح مرقد منور،

نامشان  های اساسی خود،اهانی بودند که در ای  دوره با اقداماز جم ه ش شاه عباس و شاه س يمان ص وی، طهماسب،

ه ط  آراسا برای اولي  بار گنبد را ب 1525/932را در ياریخ معماری حرم ثبا کردندز شاه طهماسب ص وی در سال 

سته کنار گنبد شير و گ دایوان اميرع ی به يهيه اولي  ضریح مرقد منور اقدام کردز ع وه بر ای ، 1550/957و در سال

ها و ن ایوانصح  انق ب وسعا یافا و در اض ت شرقی و شمالی و غربی آ را هم ط کاری کردز در زمان شاه عباس،

خان لموم عبدا 1569/977هایی ساخته شدز شاه عباس دوم نيز اقدام به يعمير و کاشيکاری آن کردز در سال حجره

تور يجدید وی و ط های گنبد کردز شاه عباس اول در س ری به مشهد دسازبک اقدام به غارت اموال آستان قدس رض

خط ث ث در  پایان یافاز ع يرضا عباسی، گنبد ط کار را، با 1607/1016ط  کاری گنبد را صادر کرد که در سال 

د گنبد جدکتيبه کمربندی گنبد خطاطی کرده اساز شاه س يمان ص وی هم به يعمير رواق دارالسياده و ط کاری م

 د شاه س يمان،اقدام کردز ط کاری مجدد گنبد در عه آسيب دیده و فروریخته بود، 1673/1084که در اثر زلزله سال 

 جز1399 يرشيزی، بر چهار يرنج ساقه گنبد به خط محمدرضا امامی کتيبه شده اسا 

 امیرعلی شیر نوایی صحن انقالب 1.ایوان3

حجره در دو طبقه و چهار ایوان در جهات اص ی بنا شده اساز ایوان جنوبی یا ایوان در پيرامون صح  انق ب، يعدادی 

 70/14متر، طول و اري ات آن به يرييب  80/7شير نوایی در قرن پانزدهم/ نهم اساز عرض ایوان ط ، از بناهای اميرع ی

ط کاری کرده، به ایوان نادری نيز از آنجا که سطح ایوان را نادرشاه  جز203: 1371متراسا  عطاردی،  4/21متر و 

های مخت ف مرما شده اما طرح اوليه آن ح ظ شده اسا لذا منسوب به دوره معروف شده استبا ای  که ایوان در زمان

 2ایوان اري ات  شير نواییج در دوره شاه طهماسب ص وی نيز يزیي  شده اسازایوان نادری  ایوان ع ی ييموری اساز

های رمر رنگارنگ اسا که احادیثی روی آن نوشته شده اساز از باالی ازاره يا سقف، با خشامتری دارای سنگ م

جز ای  347: 1376کاری شده اسا  عقابی، که ایوان شمالی از باالی ازاره يا سقف، مقرنسمط  زینا شده در حالی

سقاخانه سابق و از آنجا به دارالسياده و راهروی  ک شداری بزرگ، ایوان دارای چهار در ط یی اسا که به يوحيدخانه،

های مط ی شودز در ض ع جنوبی ایوان، طاق محراب مانندی هسا که روی خشاخانه بود، باز میمح ی که سابقاً قرآن

ب  س يمان رضوی نوشته شده ج به فارسی و به خط نستع يق محمدع ی505: 1381از ندیم  عطاردی،  ایآن قصيده

بينيم می ج1 طور که در يصویر همان جز345: 1376 عقابی، اری و مرما ایوان به دستور نادرشاه اسا که بيانگر ط ک

های آن و در زمينه آبی الجوردی، اس يمی گياهی به کار رفته اساز در داخل قسما اول طاق دو قسمتی در لچکی

                                                           
 کاخقصر،  -3در و پنجره ندارد و مشرف به حیاط است.  ،بخش مسقف از ساختمان که جلو آن باز است -2پیشگاه صفّه،  -1به معني  Ayvanايوان .1

 (.1362)فرهنگ معین، 
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جوردی به خط خوش نگاشته شده اساز آن اس يمی ط یی و در قسما دوم ابيات فارسی با رنگ ط یی در زمينه ال

 های ط یی کار شده اسازدور طاق نيز کاشی يا دور

 

 ز منبع:  نگارندهجزشير نواییکتيبه اشعار فارسی در طاق محراب ایوان اميرع ی -1يصویر 

 ساسابر در صحنش چو زائر از صداقا جبهه   حبذ از ای  منظر عالی که فردوس بری  

 و ز فضایش عالم انوار در کسب ضيا اسا   برد آسمان زی  آستان فيض سعادت می

 دیده سياره را مانند ثابا يويياسا   چشم انجم روش  از گرد و غبار درگهش

 دیده اميد چون کشکول در دسا گداسا   شهریاران را از ای  ایوان کيوان روز و شب

 شکل خورشيدی عيان اینجا هر خشا ط سا                                   اش بخشد ضيا آیينهماه را از مهر می

 ج204: 1371 عطاردی، 

چني  گ ته اسا که آستان قدس رضوی چنان خوش منظره اسا که  در ای  ابيات شاعر در مدح بارگاه امام رضا  تج

برند ج از برکا فضای ای  درگاه فيض میبهشا در مقابل آن از سر صداقا چون زائری اساز آسمان و عالم باال  عرش
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ای را روش  کندز ای  درگاه مثل سياره کيوان اسا و روز يواند ستارهکنندز گرد و غبار ای  حرم میو کسب سعادت می

بخشد و از هر و شب روشنایی دارد و بزرگان دیده بر آن، بارگاه عظيم دارندز از روی مهر و ع قه به ماه روشنی می

با مضمون منزلا خدايرسان  73در پایي  ای  اشعار در کتيبه قرآنی سوره زُّمر آیه  ش خورشيدی آشکار اسازاخشا

  1و يوصيف بهشا و جاودانگی آن آمده اساز

فی اَیامَ دُولهِ السَ طي  َاالَعَظمِ وَ الخاقاِن »در پيشانی ایوان با خط ث ث ج ی زردرنگ روی زمينه الجوردی نوشته شده 

«ز لی م کهمُعََظمٌٍ  ماِلکَ الرَقابِ وَ الَّاّمم مَولی مُ ُوکَ العَرب وَ العَجِم شاه سُ طانِ ُحسي َ ميرزا بایقَرا بَهادرِ خَ َدَهلل يَعااَل

شير خراب و در زمان شاه کايب آن محمدرضا امامی از کايبان زمان ص ویه بوده اساز ظاهراً کتيبه زمان اميرع ی

بينيم در می 2طور که در يصویر اندز همانشده اسا ولی نام س طان حسي  ميرزا را ح ظ کردهس يمان ص وی يعمير 

با مضمون راز  2ای به خط ث ث س يدرنگ در زمينه الجوردی آیه کهيعصحاشيه ایوان به خط محمدرضا امامی، کتيبه

آن نيز با خط ث ث سوره مبارکه  اسمای خمسه طيبه که خداوند به زکریا پيامبر آموخا نوشته شده اساز در کنار

اندز با مضمون به راه راسا هدایا شدن پيامبر اکرم  صج و قرآن کتاب حکما اسا، را به خط کوفی نوشته  3یاسي 

ای در مشهد واقع شد که به اماک  متبرکه به ای  ایوان آسيب رسيد که بعدها يعمير در زمان شاه س يمان ص وی زلزله

 شودزهای مت اوت دیده میکتيبه قرآنی نقوش هندسی با رنگ شده اساز اطراف ای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ز منبع:  نگارندهجکتيبه قرآنی آیه مبارکه کهيعص و یاسي  در حاشيه ایوان -2يصویر 

                                                           
و متقیان خداترس »ُفتِحَتْ َأبَوابُهَا وَ قالَ لَهُم خَزََنتُهَا سَلَمٌ عَلَیُْکم طِبتُم فَادخُلُوهَا خَالِدِينَ.  وَ رَبَّهُم إِلَي الجَنَّهِ زُمَرًا حَتَّي إِذَا جَاءُ و ها اتقوا وَ سیقُ الَّذينَ» .1

گشايند و خازنان بهشتي به تهنیت گويند سالم بر شما را فوج فوج به سوي بهشت برند و چون بدانجا رسند همۀ درهاي بهشت به رويشان به احترام ب

 «.باد )خوشا به حال شما( که چه خوش عیش )ابدي( نصیب شما گرديد حالي در اين بهشت ابد درآيید و جاودان متنّعم باشید.
ع( را براي پیامبر اکرم )ص( اعالم کرد . آيه کهیعص از حروف مقطعه از اخبار غیب است و خداوند با اشاره به آن حروف، حوادث مربوط به زکريا )2

 اسماي خمسه طیبه را به او تعلیم دهد. که زکريا از خداوند درخواست کرد،
محمد البته  ترين انسان( قسم به حکمت بیان. که تو اييس و الْقُرانِ الْحَکیمِ. إِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلینَ. عَلَي صِراطِ مُّسْتَقیمٍ. يس )اي سید رسوالن و اي کامل.3

 از پیغمبران خدايي که به راه راست فرستاده شده.
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به فرمان فرمائی جناب ج لا و شوکا و ابها نصاب اميراالمرا العظام »ای با مضمون در سما جنوب ایوان کتيبه

ایونی و حکمران مم کا خراسان ظهيرالدوله الع يه محمد ناصرخان قاجار ليشيک آقاسی باشی ایران وزیر دربار هم

دهدز در ای  ایوان چهار غرفه کوچک فوقانی نيز کتيبه حدیثی را نشان می  3يصویر «ز شوداع  به ايمام رسيد دیده می

ج ی بر روی ط  و مت  الجوردی و با مضمون اهميا ای به خط ث ث واقع اسا و باالی آنها يا زیر طاق مقرنس، کتيبه

اهلل الس م روایا شده که اميرالمومني  س ماز حضرت صادق ع يه 1زیارت حرم مطهر امام رضا  تج مرقوم شده اساز

ای از ي  م  در سرزمي  خراسان دف  خواهد شد، هر مومنی : بزودی پارهفرمودع يه فرمودند از رسول خدا شنيدم می

م  الیحضره ال قيه، گرداند  کند و بدنش را بر آيش دوزخ حرام میاو را زیارت کند خداوند او را داخل بهشا می

 جز5850: 1343

 

 ز منبع:  نگارندهجهای ایوانکتيبه حدیثی از امام صادق  تج در باالی غرفه -3يصویر 

وِم القيامِهَ فی ثَ ثِه ُمواطِ ِ حَتْی اَخْ َصِهِ مِ ْ  دارِْی َو مَزاِریْ ايَيتِه یُقاَل عَ ی ب ْ مُوَسی الِرضا عَ َيِه مَ ْ زارِنی عََ ی بَعْدَ 

هر کس مرا در غربا  لس م فرمود:ااهوالها، ااا نظایرت الکتب یمينا و شماال و عَنْدِ الصِراطِ وَ عَْند الميزانز امام رضا ع يه

نامه ا هنگام عرضم رسيد و او را از مشک ت نجات خواهم دادز نخسزیارت کند، روز قياما در سه جا به فریاد او خواه

وسایل  شوند، دوم هنگام عبور از صراط و سوم هنگام سنجش اعمال اعمال که از راسا و چپ مردم فروریخته می

اهلل َيعالی جَعَلَ قَبْرَکَ وَ قَبْرَ  اَنْ جز قاَل النَْبیِ صَ ی اهلِل عَ يِه وَ آله لع ی ع يه الس م یا اَباالَحسَ 433َ: 1412الشيعه، 

ای  الس م فرمودند: ی ع يهوَلَدَکْ بُقاعِا مَْ  بُقاتِ الجَّنهِ و عرصه م  عرصايهاز رسول خدا ص ی اهلل ع يه و آله به ع

 جز1210: 1398های بهشا قرار داده اسا  بحاراالنوار، ای از بقعهابوالحس  خداوند قبر يو و فرزندانا را بقعه

                                                           
جَْعفَرِ عَنْ آباَئهِ  ْالحَمْدُهللِ رَبَّ العالِمین وَ الَصلوه عَلي خَیرٍخَلقه مُحَمَِّد واَلدِ طاهَرينَ وَ سَلَم تَسلیما َکثیراً روي عَن الصادِقْ َبِسْمِ اهللِ الرَّحْمنِ الرَّحیم: -.1

لّا اهللِ َلهُ اْلجَنهِ وَ حَرََم جَْسدِه عَلي النارِ. لسَالمِ عَنْ َامیرالمُومَنینَ عَلي قاَل، قالَ رَسُوِل اهللِ صَلي اهللِ عَلیهِ وَ آله َستّْدَفنَ بِضَْعه َمنَي بِارض خراسان. اعَلَیْهِِم ا

 (.202-204)همان منبع، صص 
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بينيم در ازاره ای  ایوان قسمتی از دعای صباح حضرت اميرالمومني   تج نوشته شده اِلهی می 4ر در يصویر طوهمان

 نیِ ُمقْرِ بِالذُنُوبِ،قَ َبِی مَحَجُوُب وَ نَْ سَِی مَعْيُوبِ وَ عَقِْ یْ مَغْ ُوِب وَ هَوائی غالَبْ َو طاعَِتیِ قَ يْل وَ مَعْصيتیِ کَثيرِ وَ لِسا

بار خدایا بر دلم پرده افکنده شده که مانع ازدیدن حقایق اسا، ن سم  1فَکَيفِ حَيْ تَی یا َستارِ الُْعيوبْ َو یا عَ ِم الغُيوبِز

معيوب و يوانائی خود را از دسا داده اسا، خداوندا عق م مغ وب و هوای ن س بر آن چيره شده اساز بار خدایا طاعتم 

که  کنم پس چاره م  چيسا ای کسیر خدایا با زبان خود به گناه و نافرمانی اقرار میاندک و گناهم زیاد اسا با

 دانیزها را میپوشانی و نهانها را میعيب

 

 ز  منبع: نگارندهجکتيبه دعایی از دعای صباح اميرالمؤمني  در ازاره بيرون ایوان -4يصویر 

و زود باشد  ند:به سند معتبر از حضرت رسول منقول اسا که فرمود در باالی ازاره ایوان با خط نستع يق نوشته شده:

الی، بهشا را مؤمنی نيسا که او را زیارت کند مگر اینکه حق يع که پاره ي  م  در زمي  خراسان مدفون گردد، هيچ

 م نمایدز برای او واجب گرداند و بدنش را بر آيش جهنم حرا

از بدن م  در خراسان مدفون خواهد شد، هر غمناکی که او را زیارت کند حق  ایپاره در حدیث معتبر دیگر فرمودند:

 2يعالی غمش را زایل گرداند و خدای يعالی گناهان زائر گنهکاری را بيامرزدز

که به يوحيدخانه، ک شداری بزرگ، ایوان ط  یا ایوان اميرع ی شير در صح  انق ب دارای چهار در ط یی اسا 

پژوهشگاه فرهنگ و هنر شوند  خانه بود، باز میراهروی سقاخانه سابق و از آنجا به دارالسياده و مح ی که قبً  قرآن

اهلل قاَل رَسُول»جز درهای ایوان اميرع ی شير نوایی دارای مشخصات ایل اسا روی يرنج ط یی 345: 1378 اس می،

طور که در م  و ع ی از یک نور آفریده شدیم، نوشته شده اسا و همان 3« يهِ َو آلِه اَنا وَ عَ ی َم ْ نُورِ واحِدِاهلل عَصَ ی

                                                           
 اي.دعاي صباح، ترجمه مهدي الهي قمشه -1
 (.34: 1398)بحاراالنوار،  المذنب ِالّا غََفرِاهلل ذُنوبه بَِضعْه مَنَي به خراسان مازارها مکروب االنفس اهلل کريته و سَتَدفَنَ -2
 .امام احمدبن حنبل در مسند -3



 97ن فصل زمستا 32شماره هاردهم، ، سال چمطالعات هنر اسالمیپژوهشی  -علمینشریه 

 

 عنوان مقاله: مقایسه تطبيقی کتيبههای ایوانهای عباسی و طال )ایوان اميرعلی شير یا ایوان نادری( واقع در صحن عتيق )انقالب(

156 

شود در وسط یکی از درها سوره مبارکه يوحيد به مضمون قُلْ هُوَ اهللُ َاحَد ز اهللُ الصَّمدُز لَمْ یَِ دْ َو مشاهده می 5يصویر 

نياز و همه عالم به او نيازمند بگو او خدای یکتاسا و آن خدایی که از همه عالم بی»اَحَدُز  کُ ْ لَّهُ کُ ُواً یَ لَْم یُولَدْز َو َلمْ

 کتابا شده اساز « اسا نه کسی فرزند اوسا و نه او فرزند کسی اسا و نه هيچ کس مثل و مانند و همتای اوساز

 

   منبع:  نگارندهجایوانی سوره يوحيد در یکی از درهای کتيبه قرآن -5يصویر 

 شودز اِنّا اَعَْطيْناَک الکَوْثَرز فَصَّلِ لِرَّبِکَ وَانْحَرْز اِنَّ شانِئََک هُوَ االَبْتَرُزسوره مبارکه کوثر مشاهده می 6و در يصویر 
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 کتيبه قرآنی سوره کوثرز منبع:  نگارندهج -6يصویر 

 يذهيب گردیده:و در حاشيه در، اشعار فارسی ایل با خط نستع يق 

 ای  در عالی که سود جبهه به خواری

 عکس فروغش همی چه یافا ز ایوان

 عرش بری  يا شده اسا فرش زمينش 

 آمد آگه ز امر فاخ ع نع يک 

 وادی ایم  کجا و ساحا پاکش 

 

 بر در آن نه رواق گنبد مينا  

 واله آن گشا آفتاب چه حربا 

 گشا مقر ج ل ایزد یکتا 

 ته نع ي  از پاآمد موسی گرف

   1ع يا مرکز س  ی کجا و اروة

 

                                                           
1. 

 عیسي مريم کند ز طارم چارم 

 درگه پاکش به هرمسا و سحرگه 

 شهي که در کف او باب علم را مفتاح 

 ت نخورده رقم قهنوز دفتر خل

 به عجز معجزه تعلیم از او گرفت کلیم 

 مسیح درس سخن خواند از دبستانش 

 ز کفر پرتو علمش پديد کرد اسالم 

 گشود تیغ زبانش 

 فروغ ديده زهرا علي بن موسي 

 امین سر خدا حضرت رضا که بود

 عزم طوافش همي ز روي توال 

 سجده که قدسیان عالم باال

 شهي که بر در او مهر چرخ را رخسار 

 کم و بیش از رموزش استحضارکه داشت بي

 که شد عصا بکفش اژدهاي سحر ادبار 

 ار بخش يافت در گفتوز آن سپس دم جان

 چه خور که کرد عیان روز روشن است زتار

 که در زمان نبي تیغ حیدر کرار 

 سلیل حیدر صفدر قسیم جنت و نار 

 بناي شرع مشید حصار دين ستوار
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 در پایي  نوشته شده اسا:

 ع ا ایجاد کون و محبا هشتم رضا

 

 که بر درش گشاده اسا دسا و دعا و ممکنات 

 

بری امام در وسط ابيات اسماء الحسنی نوشته شده و يذهيب گردیده اسا که پس از پيروزی انق ب اس می به ره

 گردیدزخمينی مرما 

شود در یک يرنج به رواق دارالشرف باز می –ایوان ط ی صح  کهنه -در یک دِر ط ئی که از ایوان اميرع ی شير 

م  شهر »اَنَّا َمدینَُه العِْ م وَ عَ ی بابُها َفمَ  اراَد العِْ مِ ف يات باب الَمدینهز  اهلل عََ يهِ و آلِهِ:اهلل ص یقال رسول نوشته شده:

 1«زع ی در آن اسا، پس هر که طالب ع م باشد، باید از در آن وارد شود ع م، و

اهلل عََ يِه و آلِِه یا ایَُّهاالّناس اِنّی هلُل صَ َّیا، نيز کتيبه حدیثی با مضمون قاَل الثَع َبی قاَل ابوسَعيد، قاَل رَسول7يصویر 

اَحدَهُما اکبر مَ ِ االخَرِ َکتابِ اهللُ َحبََل مَمْدُود مَ ْ السَماءِ ِالَی  يارک فيکُم الَثقَ ي  خ ي َتي  اَخذيُم بهمال  يَض ُوا بعدی

 2دهدزنشان می 1396االَرِْض وَ ِعتْرَيیِ وَ اَهَْل بَيْتَی وَ اَِنّهِمَا مَْ  یَْ تِرِ قا َحتی یَرْدا عَ ی الْحُوضَ کتبه رضوان 

 

 

 

                                                           
 چه در دري که تواند زخاک او جستن

 نقره خامش بکاست قدر مه بدر

 کرد ديده حسرت زباب جنان با

 کز قدم زائران اين در عالي 

 شدند بدان دردور زجنت نمي

 

 حکیم بوعلي اکسیر قطره بر قنطار

 پايه قدرش شکست قامت طوبي

 سوي جنانش نظاره گر بتمنا

 زيب فزايد رياض جنت مادي

 حوا راه اگر داشتند آدم و

 

 .(293: 1371)عطاري، 
 (6/79الغدير، ) . 1
وَ عِْترَتي أَْهلَ َبیْتي وَ أَنَّهُما لَنْ يَْفتَ فَاَحتَّي  ، قالَ رَسُول اهلل )ص( إِنّي تارکٌ فَیکُم الثِّقْلَیْن کِتابَ اهلل14ِ، ص 3االمام احمد بن حنبل، ج -مسند احمد . 2

 (.33: 1412الشیعه، الْحَوَّضَ )وسائل يَرَدا عَلَّي 
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 ز منبع:  نگارندهجدرط یی ایوان به طرف دارالشرف کتيبه حدیثی از حضرت پيامبر اکرم صج در -7يصویر 

 وَيیِ ِکتابَهُ بِيَمينِهِ فَأُوْلَِئکَ یَقَْرءُونَ در وسط لنگه طرف چپ از سوی ایوان نوشته: یَوْمَ نَدْعَوا کَلَّ أٌََناسِ بِاِمامِهِم فَمَ ْ اُ

روهی از مردم را با پيشوایانشان روزی را که ما گمتذکر سازجبه یاد آر  اما را  ای رسول،»یُظَْ مُون فَتِي ًز کِتابَهُْم وَالْ

می به ها نامه خود را قرائا کنند و کمتری  ستکنيم پس هر کس نامه عم ش را به دسا راسا دهند آندعوت می

 جز71 سوره اسرا، آیه « ها نخواهد شدآن

 زهی ج لا شاهی که جبرئيل امي 

 ک يد مخزن رحما در مدینه ع م

 دفتر ما کان و ما یکون که بودع يم 

 شهی که در کف او باب ع م را م تاح

 1هنوز دفتر خ قا نخورده بود رقم

 مقدار اسا بیای آستانة آن بنده بر 

 م  او م جا اما ش يع روز شمار 

 بحر ع مش یک قطره ق زم زخار ز

 شهی که بر در او مهر چرخ را رخسار

 که داشا بی کم و بيش از رموزش استحضار

                                                           
1 - 

 به عجز معجزه تعلیم از او گرفت کلیم

 مسیح درس سخن خواند از دبستانش

 کفر پرتو علمش پديد کرد اسالم ز

 گشود تیغ زبانش.....

 ادبارکه شد عصا بکفش اژدهاي سحر  

 وز آن سپس دم جان بخش يافت در گفتار 

 چه خورکه کرد عیان روز روشن است زتار

 که در زمان نبي تیغ حیدر کرار
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 ک ر پريو ع مش پدید کرد اس م ز

 گشود ييغ زبانشززززز

 فروغ دیده زهرا ع ی ب  موسی

 امي  سر خدا حضرت رضا که بود

 چه در دری که يواند زخاک او جست 

 

 چه خورگه کرد عيان روز روش  اسا زيار

 که در زمان نبی ييغ حيدر کرار

 س يل حيدر ص در قيم جنا و نار

 دی  ستوار بنای شرت مشيد حصار

 حکيم بوع ی اکسير قطره بر قنطار 

 

 

قال »روند به مضمون کتيبه حدیثی در وسط دری که از ایوان ط ی صح  کهنه به رواق يوحيدخانه می ، 8يصویر 

پناه بردم از بارکه ناس به مضمون در وسط روی يرنج سوره م «اهلل ع يه و آله: اَنا مدینَهُ العِ ْم وَ ع ی  بابُهااهلل ص یرسول

 های شيطانزهای شيطان به خداوند و ایم  بودن به وسي ه معبود یگانه از شر وسوسهوسوسه

 

 ز منبع:  نگارندهجه رواق يوحيدخانهکتيبه حدیثی از حضرت پيامبر اکرم  صج از ایوان اميرع ی شير نوایی ب -8يصویر                           

ی مِ ْ َشرِّ الْوَسْواسِ الْخَنَّاسِ الذَّ  النَّاسِ، کتيبه قرآنی سوره ناس به مضمون قُلْ أَعُواُ بِرَبِّ النَّاسِ مَ ِکِ النَّاسِ إِلَه9ِيصویر 

ن اله یکتا معبود ر آدميان پادشاه آدمياجویم به پروردگابگو م  پناه می»یُوَسْوِسُ فِی ُصدُورِ النَّاِس مَِ  الجِنَّهِ َو النَّاسِز 

ز جنس ج  آدميان از شر و وسوسه شيطان آن شيطانی که وسوسه و اندیشه بد افکند در دل مردمان چه آن شيطان ا

 «ز باشد و یا از نوت انسان

                                                           
 فروغ ديده زهرا علي بن موسي

 امین سر خدا حضرت رضا که بود

 چه در دري که تواند زخاک او جستن

 

 سلیل حیدر صفدر قسیم جنت و نار

 بناي شرع مشید حصار دين ستوار

 حکیم بوعلي اکسیر قطره بر قنطار 

 

 (.294)همان، 
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  ز منبع:  نگارندهجکتيبه قرآنی سوره ناس -9يصویر 

اهللِ اَفْواجاً فََسبِّْح وَالْ َْتحُ ورَأَیْاَ النَّاسَ َیدْخُ ُونَ ِفی دی ِ إِاا جاءَ نَصْرُاهللِ ، کتيبه قرآنی سوره فتح به مضمون:10يصویر 

 بِحَمْدِ رَِبّکَ وَ اْستَغْ ِرُْه إِنَّهُ کاَن َيوَّاباز
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 ز  منبع: نگارندهجکتيبه قرآنی سوره فتح  -10يصویر 

اخل ميشوند و بنگری که فوج فوج به دی  خدا دچون هنگام فتح و پيروزی یاری خدا فرا رسد و در آن روز مردم را »

بسيار  در آن وقا خدای خود را حمد و ستایش ک  و پاک و منزه دان و از او مغ رت و آمرزش ط ب که او خدای

 «زپذیر اسايوبه

 و در قسما پایي  دَر آمده اسا

 شاه م ک پاسبان مظهر یزدان رضا

 

 کامکامده نزد خداش منزلا اريضاء 

 

 اشعاری به زبان فارسی و خط نستع يق نوشته شده اساز ه در،در حاشي

 چني  دری که به اوج حضيض او برسد 

 چني  دری که کمي  حاصبش بياموزد

 غرض چه شد در يوحيدخانه باز بود

 زآستانه آن شاه کی سپاه که کوفا

 همای اوج اماما که رنگ و رونق یافا

 

 کمند فهم ف طون و هم بط ميوس 

 فنون ف س ه بر بوع ی و جالينوس 

 از ای  کریم که طبعش بمکرما مانوس 

 کمينه چاکر او کوس بر سر کاووس

 1ز فر مرقد او طوس چون پر طاووس

 

                                                           
 خديو طوس انیس النفوس و شمس شموس  اي که خوانندشجهان مجد و مهین خواجه - 1

 (295)همان منبع، 
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الحسنی پروردگار نوشته شده اسا؛ و از دری که از ایوان ط ی صح  کهنه به رواق دارالشکر و در وسط ابيات اسماء

 األمالی شيخ 1396اهلل الصَ وهِ وَ السَ مِ: عَ ی َخيْرِ البَشَِر مَ ْ ابی فََقد کَ َْر قاَل رسول»شده:  روند با خط ث ث نوشتهمی

  جز48و  47: 1434الصدوق، 

 یا زائرا سائرا الی طوس

 ب غ س می الرضا و حط ع ی 

 

 مشهد طهر و ارض يقدیس 

 اکرم رمس بخير مرموس

 

 ط نستع يق ط یی نوشته شده اساز در حاشيه ای  در ابيايی فارسی با خ

 ای  درِ دلکش که خورشيد از پی کسب شرف 

 هر سحر از خج ا مسمار آن پوشيده رخ

 يا بنام ایزدی بر زائران کردند باز 

 مدعای خویشت آستانش در جهان بی

 قدسيان بهر س مش قاف ه در قاف ه 

 بار بر بندند مردم جانب ارض و سماء

 از صریر جان زادهد هر صبحگاهی می

 پادشاهان زمان از خدما آن کامبخش

 کی به اول پایه قدرش رسد و هم از همه

 يا چنان ريبا بود یا ليتنی کنا يراب

 با شکوه پاسبانش از سما کمتر زحل

 

 رخ همی ساید بر آن در هر سحرگه ح قه سان 

 در پس ای  الجوردی خيمه یا شب روشنان

 جنانکرد گوئی باز رضوان باب فردوس 

 کس هرگز نشد سوی مقام خود روانهيچ

 عرشيان بهر طوافش کاروان در کاروان

 بال بگشایند هر گه در مکان و ال مکان

 زائران را مژدگانی از نعيم جاودان

 کام بخشان جهان از حضرت آن کامران

 باشدش نه پایه گردون گردان نردبان

 عرش را برخاک پاک حضريش ورد زبان

 چون زمي  گشا آسمانبا ع و آستانش 

 ج295 همان، 

 

 ایوان شمالی )ایوان عباسی(.4

متر در زمان شاه عباس اول ساخته  50/22و اري ات  20/8، عرض 8/14ایوان شمالی صح  یا ایوان شاه عباسی به طول 

در شمال  آن سنگ ييره اساز و در زمان شاه عباس دوم يزیي  شده اساز کف ایوان با سنگ خ ج فرش شده و ازارة

مانند که با کاشی يزیي  و در زیر سقف، چهار غرفه آن به طور کامل کاشيکاری شده ای قرار دارد محرابایوان ص ه

کنند اسازلذا از خيابان طبرسی و از طریق دو مسير باریکی که در ایوان وجود دارد به داخل صح  رفا و آمد می

 جز345: 1376عقابی،  

دهد و در ميانه آن شبه ستونی با نقش مارپيچ و ان به شيوه دو اشکوبه يزیينی را نشان می، طاق نمای ایو11يصویر 

خورد که بايوجه به جابه به چشم می 1786/1211ای به نام محمدشاه قاجار قرار داردز در کنار ای  کتيبه ياریخ کتيبه

 .ج149 :1380ل کتيبه نيسا  نعمتی، ها مربوط به اصجایی و يعویض برخی کاشی
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 ز منبع:  نگارندهجاشکوبه يزیينی در ایوان -11يصویر 

با مضمون  1جمعه بينيم در دوريادور ایوان شمالی که به مثابه دیوار صح  اسا سورةمی 12طور که در يصویر همان

الشأن و يوانایی و هدایا مردم از جهالا؛ به کتابا محمد حسي  شهيد مشهدی پاک و منزه بودن پروردگار عظيم

محمدرضا »ای اسا به خط نوشته شده اساز در زیر آن و روی پيشانی ایوان با خط ث ث به رنگ زرد روی کاشی کتيبه

 اساز «شاه عباس ثانی»ه يعميرات ایوان در زمان کنندکه بيان 1649/1059به سال « امامی اص هانی

                                                           
والً مِّنهُم يَتْلُوا عََلیهِمْ وَ ايِتهِ وَ يُزَکّیِِهم وَ يُعَلِّمُُهم يُسَبِّحُ هلل مَا في السَّمَواتِ وَ ما فِي األَرضِ المَلِکِ القُدُّوسِ العَزيزِ الحَکیمِ. هُوَ الَّذي َبعَثَ في األُمیّنَ رَسُ - 1

هاست همه به تسبیح و ستايش خدا که پادشاهي منزّه و پاک و مقتدر و هر چه در زمین و آسمان»اللٍ مُّبینٍ. الکَِتبَ وَ اِلحکمَهَ وَ إِنَ کانُوا مِنْ قَبلُ َلفِي ضَ

ها را پاک سازد داناست مشغولند. اوست خدايي که میان عرب امّي پیغمبري بزرگوار از همان مردم برانگیخت تا بر آنان آيات وحي خدا تالوت کند و آن

 . «که پیش از همه در ورطه جهالت و گمراهي بودندب سماوي و حکمت الهي بیاموزد با آنو شريعت و احکام کتا



 97ن فصل زمستا 32شماره هاردهم، ، سال چمطالعات هنر اسالمیپژوهشی  -علمینشریه 

 

 عنوان مقاله: مقایسه تطبيقی کتيبههای ایوانهای عباسی و طال )ایوان اميرعلی شير یا ایوان نادری( واقع در صحن عتيق )انقالب(

165 

 

 ز  منبع: نگارندهجکتيبه قرآنی سوره جمعه در حاشيه ایوان عباسی -12يصویر 

ط بانه م ا مس مان ایران به شناسی از مبارزات حقبه رسم حق آید:بر باالی قاب ایوان، جم ت زیر به چشم می

اهلل المس مي  ب قائه و یادبود شهدا و مصدومي  در ای  مکان شریف خمينی يبعاهلل العظمی امام رهبری حضرت آیا

 ج13 يصویر  جز109: 1383 مشهدی محمد، « اینجا به صح  انق ب نامگذاری شد
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  منبع: نگارندهجنمونه کتيبه ياریخی در ایوان -13يصویر 

پ نوشته شده ناظم رِبْ الخاقانی حاج ع ی قبادی، و در طرف چدر طرف راسا ایوان باالی ازاره نوشته شده به سعی مُقَ

 زج14 يصویر زا موسی خان از موقوفه يعمير شدامور سرکار فيض آثار جناب حاج مير

 

 

  منبع: نگارندهجکتيبه ياریخی در ایوان -14يصویر 

و  «نادع يا مظهر العجائب يجده عونالک فی التوائب»در طرف راسا داخل ایوان زیرطاق با خط نستع يق نوشته شده 

های ایوان آیه کُلِّ ُهمْ وَ َغمْ سَينجَ ی بِوِالیَتَکَ یا عَ ی، یا عَ ی، یا عَ ی در زیر غرفهدر طرف چپ مقابل آن نوشته شده 

يوانایی خداوند در عزت بخشيدن و خوارگرداندن »يا آخر نوشته شده  1مالک الم کقل ال هم آل عمران:  26شری ه 

                                                           
 کُلِّ شَي قَديرٌ  ذّلُ مَن تَشَاء ِبیَدِکَ الخَیرُ إِنََّک عَلَيقُل اَللُّهمَّ ماِلکَ المُْلکَ تُوْتِي المُلْکَ َمنْ تَشاءُ وَ َتنْزِعُ المُْلکَ مِمَّنَ تَشَاءُ وَ تُِعزُّ َمنْ تَشَاءُ وَ تُ  - 1
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الس م نوشته شده و کايب آن محمدرضا در حاشيه محراب ایوان ص وات بر رسول اکرم و اهل بيا ع يهم« بندگان

 ج15جز  يصویر 215: 1371 عطاری،  1649/1059امامی اسا به ياریخ 

 

 ز منبع:  نگارندهجدر داخل ایوان زیرطاق کتيبه دعایی -15يصویر 

ری معرق يزیي  های ن يس اسا، چهار غرفه فوقانی وجود دارد که با کاشيکادر داخل ایوان که دارای مقرنس و کاشی 

ر و يرميم ای  باقی مانده اساز اهميا ای  ایوان به سبب عدم احتياج به يعمي «شاه عباس ثانی»یافته و از دوران 

 يزیينات اسا که يا کنون بکر و دسا نخورده باقی مانده اساز 

ز وی ستان قدس اوزیر س طان حسي  بایقرا که یادگارهای زیادی در آ «امير ع يشير نوایی»در حاشيه ای  رواق مقبره 

بر  1506/912يا  1473/878از سال  «س طان حسي  بایقرا»بيان شد  طور که قب ًهمانباقی مانده اسا وجود داردز 

اهروها آیه راسا که بر روی دیواره  یا راهروی ورودی و خروجی« ص ه»ایوان دارای دو از خراسان حکوما داشته اس

 نوشته شده اساز  «باَب الحَوائج»ها و بر باالی درباز سوره ال عمران نوشته شده اساز 26

های زیبایی اسا که لچک آن با شود دارای کاشيکاری و کتيبهنمای دیگر ایوان که دیوار بسا طبرسی محسوب می

به  1«دهر»ای با خط ث ث که سوره يزیي  شده و در زیر لچک، کتيبههای معرق ای بر روی کاشیهای شمسهطرح

مقدار بودن جسم مادی انسان و يوانایی خداوند در دادن هوش و اکاوت به انسان، نگاشته شده مضمون بی

                                                           
و  ياقتدار بده بگو بار خدايا اي پادشاه ملک هستي تو هر که را خواهي ملک و سلطنت بخشي و از هرکه خواهي بگیري و به هر که خواهي عزت و»

 «خیر و نیکويي به دست تو است و تنها تو به هر چیز تواناييهر که را خواهي خوار گرداني )
آيا بر انسان روزگاراني »َبصیراً  شَْیئاً مَّذکُوراً إِنَّا خََلقْنَا اإلِنسانَ مِنْ نُّطَْفهٍ َأمْشاجٍ نَّْبتَلیهِ فَجَعَْلناهُ سَمیعاً ألنسانِ حِینٌ مِّنَ الدَّهِْر لَمْ يَکُنْأَتَي عَلَي ا هَلْ - 1

 .«قواي چشم و گوش گردانیديمنگذشت که چیزي اليق ذکر هیچ نبود؟ ما او را از آب نطفۀ مختلط خلق کرديم و داراي 
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با مضمون يشریح عظما و شأن شب قدر که شب نزول قرآن اسا، نوشته  «قدر»همچني  با خط کوفی سوره 1اساز

با خط نستع يق به سال   وعده پيروزی به محمد صج و بخشایش گناهان وی« فتح»ساز و در زیر آن سوره شده ا

-الرضا ع يهالس طان ع ی ب  موسی» 17نام مبارک در يصویر  «فتح»در باالی سوره 2باشدزمکتوب می 1979/1400

 شودز با رنگ زرد و به خط ث ث مشاهده می «الس م

 

 

 نگارندهج ز منبع ام مبارک امام رضا  تجکتيبه دعایی ن -16يصویر                                          

رشاه افشار به سال متر، پوشيده از ط ، به جای مانده از یادگارهای ناد 36ای به اري ات بر باالی ای  ایوان، مناره

نصر نقش بسته  ئمه اطهار و به خط نستع يق و همچني  سورةباشد که بر گردن مناره ص وات بر امی 1733/1146

 جز110-109: 1371 عطاری، اسا 

چون هنگام فتح و پيروزی با یاری خدا فرا رسد و »إِاَا جَاءَ نَصرُ اهللِ وَ الْ َتحُ وَ رَأَیْاَ النَّاسَ یَدخُ ُونَ فِی دی ِ اهللِ أَفوَاجاً 

 «زشونددی  خدا داخل می در آن روز بنگری مردمی که فوج فوج به

                                                           
السالم است که اهلل علیها و امام حسن و امام حسین علیهالسالم و حضرت صديقه کبري فاطمه زهرا سالماين سوره در وصف حضرت علي علیه) - 1

 بخشد.(سه روز در حال روزه، غذاي خود را به مسکین، اسیر و يتیم مي

ما تو را به فتح آشکاري در عالم »مُّستقیمًا  بیناً. ِلّیَْغفِرَ َلکَ اهلُل ماتََقدَّمَ مِنْ ذَنْبَِک وَ ما تََأخَّرَ َو يُتِمَّ ِنعْمََتهُ عَلَْیکَ وَ يَْهدِيکَ صِراطاًإِنَّا فَتَحنَا َلکَ َفتْحاً مُّ  - 2

 . «یم و تو را به راه مستقیم هدايت کنیمگردانیم تا از گناه گذشته و آيندۀ تو در گذريم و نعمت خود بر تو به حدّ کمال رسانفیروز مي
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های اشعار کتیبه  دوره مکان

 فارسی

های کتیبه مضمون های قرآنیکتیبه مضامین

 حدیثی

کتیبه  مضمون

 دعایی

 تصویر مضمون

ایوان 

اميرع ی 

 شير نوایی

 ييموری 

 حسي  

 بایقراج

صح  

انق ب 

شمال حرم 

امام رضا 

  تج

ض ع جنوبی ایوان 

طاق محراب اشعار 

 فارسی

در مدح امام 

و رضا  تج

بارگاه 

 م کويی او

پایي  اشعار کتيبه  -1

قرآنی سوره مبارکه زمر 

 73آیه 

حاشيه ایوان سوره  -2

 ، یاسي مبارکه نباء

 خبر قياما -1

عظما آن هدایا  -2

و  یافت  پيامبر اکرم  صج

 قرآن کتاب حکما

 يرس بودن خدا -1

متقی بودن یا  -2

 يقوا داشت  

يوصيف ورود آنان  -3

 به بهشا 

جاودانگی بهشا  -4

 موعود 

 

باالی طاق  -1

چهار غرفه ایوان 

 کتيبه حدیثی 

باالی ازاره  -2

ایوان کتيبه 

 حدیثی 

دف  شدن پاره ي  رسول  -1

 اکرم  صج در خراسان

اهميا زیارت وی از آيش  -2

 دوزخ بر حذر بودن 

أکيد مکرر بر اهميا ي-3

 زیارت حرم مطهر امام رضا تج

نجات دادن از مشک ت  -4

 اخروی

های ای از بقعهحروف بقعه -5

 بهشاز

 بخشش گناهان -6

قسمتی از ای  

ایوان دعای 

صباح حضرت 

 ع ی  تج

يوانایی  -1

 دیدن حقایق

ط ب  -2

بخشش 

 گناهان

غ به بر  -3

 ن س 

 

 

ایوان 

 عباسی 

ص ویه 

 شاه 

عباس 

 اولج

جنوب 

صح  

انق ب حرم 

امام رضا 

  تج

دوريادور ایوان شمالی  -1  وجود ندارد

 سوره جمعه

نمای دیگر ایوان  -2

 فتح قدر، سوره دهر،

مناره ایوان سوره نصر 

 26راهروی ورودی آیه 

 آل عمران

يسبيح خداوند به  -1

وسي ه آسمان و 

 زمي 

پاک و منزه بودن  -2

 خداوند

ن مقتدر و دانابود -3

 خداوند

چگونگی خ ق  

انسان، دميدن هوش 

و اکاوت به اان 

درود و يهنيا   مناره ایوان ص وات وجود ندارد

 به رسول خدا
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خداوند يوانا، پيروز 

 بودن یاران خداوند، 

 اهميا نزول قرآن، 

عدم يوانایی درک 

 شأن شب قدر ،

خداوند ينها پادشاه 

 م ک هستی

 

نگاری دارای محتوا و مضامي  بيشتری بوده شير نوایی از نظر انوات کتيبهيوانيم استنتاج نمایيم: ایوان اميرع یهای دو ایوان در جدول فوق دو نتيجه ک ی میاز يطبيق مضامي  کتيبه 

و در مناره  های قرآنی  طبق جدولجگونه اشعار فارسی فقط کتيبهوان عباسی بدون هيچبينيم اما در ایقرآنی و اشعار فارسی را می –اساز حتی در درهای ای  ایوان نيز کتيبه حدیثی 

 شودزایوان، یک کتيبه دعایی و کتيبه قرآنی دیده می
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 گیری نتیجه

بسياری در طول آرامگاه امام رضا  تج هشتمي  پيشوای شيعيان به مرور زمان گسترش یافته اسا و شاهان و امرای 

آفرینان هستند که در صح  انق ب  کهنهج دو ایوان اندز ييموریان و ص ویان از نقشياریخ یادگاری از خود بر آن افزوده

هنری بوده اسا  هایيری  دورهدرخشاناز اندز برحسب شواهد ياریخی، دوره ييموری ط  و عباسی را به یادگار گذشته

اند و در مورد يزیينات نيز نسبا به ادوار گذشته و بعد از آن دارای رای نوآوری بودهچون که در زمينه معماری دا

ها اسا که مرغوبيا های معرق یکی از ای  شاخصيری  ویژگی هستندز به عنوان مثال کاشیيری  و شاخصبرجسته

نگاری بر حول محور ع ی هشودز اما در دوره ص ویه عنصر خي ی مهمی، مثل کتيبآن در دوره ص ویه دچار آسيب می

شودز اواخر دوره ييموری، با و ائمه اطهار و است اده بسيار از خوشنویسی در کاشيکاری، وارد حوزه يزیي  می  تج

شود حکوما حسي  بایقرا و وزیر با يدبيرش اميرشيرع ی نوایی، همراه اسا که دوره خاصی از نظر هنری محسوب می

اند که هرات به عنوان یک مرکز هنری در آمد و مکتب هرات که در زمان و معماری بودهچرا که آنان از حاميان هنر 

شوند شاهرخ بنيانگذاری شده بود در ای  زمان به اوج پيشرفا خود نائل آمدز در دوره ص ویه بناهای بسيار ساخته می

ه از مضامي  مذهبی نسبا به دوره گيرد اما است ادهای معماری و چه يزیي  صورت نمیاما نوآوری خاصی چه در طرح

 های معاصر خود چون عثمانی،یابدز ای  مضامي  مذهبی دوره ص ویه را از دیگر حکوماييموری رواج بيشتری می

های گياهی کندز در دوره ييموری نقوش هندسی اولویا داشا اما در دوره ص ویه اس يمیگورکانی و ازبکان مجزا می

ایوان ط  و عباسی، است اده از اشعار فارسی در مدح امام رضا  تج از نکات بارز ای  دوره  ارجحيا یافاز در مقایسه

خوردز که اولي  بار است اده از زبان فارسی نخستي  بار در شير نوایی نيز به چشم میاسا که در ایوان اميرع ی

شير نوایی شودز در ایوان اميرع یهده نمیای که در ایوان عباسی مشاافتد پدیدهنگاری دوره ييموری اي اق میکتيبه

شود اما در ایوان های حدیثی و اشعار فارسی دیده میهای قرآنی با سوره مبارکه نبأ، یاسي ، همچني  کتيبهکتيبه

 شده اساز های قرآنی با سوره مبارکه جمعه، نصر و انسان نوشتهعباسی کتيبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست تصاویر 
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 شير نواییار فارسی در طاق محراب ایوان اميرع یکتيبه اشع -1يصویر 

 کتيبه قرآنی آیه مبارکه کهيعص و یاسي  در حاشيه ایوان -2يصویر 

 های ایوانکتيبه حدیثی از امام صادق  تج در باالی غرفه -3يصویر 

 کتيبه دعایی از دعای صباح اميرالمؤمي  در ازاره بيرون ایوان -4يصویر 

 سوره يوحيد در یکی از درهای ایوان  کتيبه قرآنی -5يصویر 

 کتيبه قرآنی سوره کوثر  -6يصویر 

 کتيبه حدیثی از حضرت پيامبر اکرم صج در دِر ط یی ایوان به طرف دارالشرف -7يصویر 

 شير نوایی به رواق يوحيدخانهکتيبه حدیثی از حضرت پيامبر اکرم  صج از ایوان اميرع ی -8يصویر 

 سوره ناس  کتيبه قرآنی -9يصویر 

 کتيبه قرآنی سوره فتح  -10يصویر 

 اشکوبه يزیينی در ایوان -11يصویر 

 کتيبه قرآنی سوره جمعه در حاشيه ایوان عباسی  -12يصویر 

 نمونه کتيبه ياریخی در ایوان  -13يصویر 

 کتيبه ياریخی در ایوان -14يصویر 

 کتيبه دعایی در داخل ایوان زیرطاق -15يصویر 

 کتيبه دعایی نام مبارک امام رضا  تج -16يصویر 
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  :منابع 

 االس ميهزيهران: دارالکتب زجز م  الیحضره ال قيه1343  زاب  بابویه، محمدب  ع ی

 ز يهران: انتشارات مولی یعقوب آژند، يرجمه، زقاجار، زند، جز هنر ص وی،1376  زاسکاچيا، جيان روبريو

 های اس میزع ی آخشينی، مشهد: بنياد پژوهش ييموری،ز يرجمهمعماری جز 1386  زبرنارد اوکي ،

 ز موسسه آل البيا   ع يهم الس م ج الحياء التراث، بيروت: وسائل الشيعةجز 1412  زمحمد ب  الحس  الحرالعام ی،

عه و يدوی  کتب سازمان مطال :يرجمه یعقوب آژند، يهران زهنر و معماری اس می، جز1386  زجانايان ب وم، شي  و ب ر،

 زع وم انسانی دانشگاه

 زانتشارات ع می و فرهنگی :يهران زهنر اس می،جز 1381  زدیویديالبوت رایس، 

 یعقوب آژند، يهران: انتشارات مولیز ص ویان، يرجمه و يدوی ، جز1380بنانی، امي  و دیگران   

 يهران: جامیز یعقوب آژند، ویه،ز يرجمهجز ياریخ ایران دوره ص 1380  زپژوهشی از کمبریج

 يهران: حوزه هنریز زالمعارف بناهای ياریخی دوره اس میجز دایره1378  زپژوهشگاه فرهنگ و هنر اس می

 زانتشارات مولی :يهران يرجمه یعقوب آژند، زييموریانجز 1384  زحيدر و دیگران ياکست ،

 نشر مهتابز يهران: ييمور قادری، يرجمه، ياریخ ایران کمبریج، جز1387پيتر و دیگران   جکسون،

  يهران: موسسه مطالعات هنر اس میز هنر شيعیز جز1384 زفر، مهناز شایسته

 يرجمه، یعقوب آژند، يهران: انتشارات مولیز جز هنر ای خانی و ييموری،1376  زگروبه، ارنسا شرايو، امبريو و

نتشارات يرجمه احمد عابدی، يهران:  زاألمالی  ل شيخ الصدوقججز 1434  زمحمد ب  ع ی ب  بابویه شيخ صدوقصدوق، 

 زکتابخانه اس ميه

 ز نشر و پژوهش فرزان :يرجمه پرویزمرزبان، يهران زهنرهای ایران جز1374  زرز دب يو ه،یفر

 يهران: انتشارات عطاردز یخ آستان قدس رضویزجز يار1371  زعطاردی، عزیزاهلل

 يهران: انتشارات عطاردز جز فرهنگ خراسانز1381 ز عطاردی، عزیزاهلل

 پيشي ، يهران: حوزه هنریز زجز مجموعه آرامگاهی1376  زمحمد مهدی عقابی،

سماعيل س می جز هنرهای خاورميانه در دوران1382  زع م، نعما ا ستان قدس  زا سع ی ي ض ی، مشهد: آ يرجمه عبا

 به نشرز ،یرضو

 ای قائميه اص هانزاص هان: مرکز يحقيقات رایانه زجز بحاراالنوار1398  زمج سی، محمدباقر ب  محمديقی ع مه

 يهران: سازمان مطالعه و يدوی  کتب ع وم انسانی  سماجز ياریخ هنر معماری ایرانز جز1377  زکيانی، محمدیوسف

انتشااارات آسااتان قدس  :ی گ پایگانی، يهرانيرجمه محمد هاشاام زهنر در آساايای مرکزی جز1380  زژان پال مانزو،

 رضویز

 جز مشهدالرضا، يهران: مولفز1383  زمشهدی محمدی، عباس

 يهران: انتشارات اميرکبيرز جز فرهنگ معي ز1362ز  معي ، محمد

 جز ایوان عباسی، يهران: مشکوهز1380  زنعمتی، بهزاد
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 زانتشارات آرون :يهران زياریخ هنر ایران جز1388  زعباس شيرزادی،، جهانگير؛ نصری اشرفی

  احمدرضا يقاء، يهران: انتشارات فرهنگستان هنرز شاه عباس و هنرهای اص هانز يرجمه جز1385  زولش، آنتونی

 جز گرفته شده از:1399يرشيزی، اکرم  ، درباره حرم امام رضا

https://virgool.io/@akramtorshizi59 
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