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این مجموعه است. منای طای این گنبد را شاه تهامسب اول 
صفوی ساخت و دو تن از جانشینان وی، شاه عباس اول و شاه 
سلیامن آن را تعمیر و کتیبه هایی به آن اضافه کردند. عاوه بر 
آن، دو بار دیگر در ســال 1290 ش. و 1359 ش. این منا تعمیر 
و مرمت شد. مقالۀ حارض با استفاده از اسناد و تصاویر آرشیو 
آستان قدس و منابع تاریخی، به بررسی تاریخچۀ منای طا و 
بازســازی های آن می پردازد و ضمن بررسی مشکات و موانع 
مناکاری جدید، به نحوۀ تأثیر این کتیبه بر کتیبه های دیگر 
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مقدمه
گنبد طا درخشــنده  ترین و مشهور ترین جلوۀ حرم مطهر 
است که از دوردست پیداست و همواره محل توجه زائران 
و بازدیدکنندگان بوده است. منای آن از بیرون با ورقه های 
مسی آب طاکاری پوشیده و از داخل با قطارهای مقرنس 
گچی آینه کاری، آراســته شده است. این گنبد مناد شکوه، 
عظمت و مکنت بارگاه رضوی محســوب می شده و چون 
تصور اغلب عموم، این بوده که منای گنبد از خشــت های 
متام طا پوشیده شده، در نظرها شکوهی دوچندان داشته 
است. طاکاری، تعمیر و نگهداری این گنبد از کارهای 
مهمی است که همواره از سوی دست اندرکاران هر دوره، 
به آن توجه خاصی شــده و دو مورد آن نیز در کتیبه های 
بیرون گنبد منعکس شده است. در حال حارض بقعۀ مطهر 
حرضت به عنوان هســتۀ اصلی حرم مطهر، یک گنبدخانۀ 
رفیع است. بنایی چهارطاقی که بر فراز آن یک گنبد دو 
پوستۀ گسسته، با ساقه بلند قرار دارد )تصویر شامرۀ 1(. 

ارتفاع از کف حرم تا انتهای پوشش درونی 18/8 مرت و از 
کف حرم تا انتهای پوشــش بیرونی 31 مرت می باشد. دور 
گنبد در ســطح خارج 42 مرت و ارتفاع از اول طاکاری تا 

نوک گنبد 16/5 مرت است )سعادت، 1976 م: 15( 
دربارۀ منای گنبد مطهر کتاب یا مقالۀ مســتقلی وجود 
ندارد. منت کتیبۀ دور گنبد را شاید برای اولین بار، 
اعتامدالســلطنه در سال 1300 ق. در مطلع الشمس نقل 
کرده )اعتامدالسلطنه، 1362: 414/2(؛ اما خوانش وی 
با اندکی افتادگی همراه بوده و متأسفانه، با توّجه به 
اهمیت مطلع الشــمس در میان منابع تاریخ حرم مطهر، 
این افتادگی به متامی آثار بعدی، مانند کتاب های تاریخ 

آســتان قدس راه یافته است )به عنوان مثال ادیب هروی، 
1327: 338؛ مؤمتن، 1356: 73 که نَقلی پریشان دارد؛ 
عطــاردی، 1371: 138/1(. او کتیبه های ترنج ها را نیز با 
چند اختاف و افتادگی جزیی نقل کرده )اعتامدالسلطنه، 
1362: 416/2( که مانند کتیبۀ دور گنبد، این خطاها به 
آثار بعدی منتقل شده است )به عنوان مثال عامل زاده، 
1390: 158(. همچنین رسول جعفریان در یک یادداشت 
کوتاه، یک منت مخترص عربی را که توســط آقا حسین 
خوانســاری نوشته شده و خاصۀ آن در کتیبۀ ترنج های 
گنبد آمده، از حاشــیۀ یک نسخۀ خطی نقل کرده و بیش 
از این، وارد این موضوع نشده است )جعفریان، 1388(. 

کتاب های تاریخی دورۀ صفوی به طاکاری گنبد اشاره 
دارند. این اشارات بسیار مفید ولی به ویژه دربارۀ 
طاکاری دورۀ تهامســب بسیار پر ابهام اند. در جریان 
توپ بنــدی روس ها، دربارۀ تخریب گنبد مطالب نســبتاً 
مفصلی در منابع مرتبط هســت، اما دربارۀ تعمیرات آن، 
اشارات محدود است. دربارۀ آخرین طاکاری در دورۀ 
معارص نیز گزارش بسیار مخترصی در یکی دو کتاب چاپ 

روابط عمومی آستان قدس به چشم می خورد. 
گرچه از حدود سال 1000 ق. و اوایل دورۀ شاه عباس اول 
به بعد، شامری از مکاتبات اداری و اسناد حرم مطهر، در 
مرکز اسناد کتابخانۀ آستان قدس وجود دارد؛ اما متأسفانه 
این اســناد کامل نیست و دربارۀ موضوع طاکاری و 
تعمیرات دورۀ شاه عباس و توپ بندی، چیزی در آن ها 
یافت منی شود. ولی برخاف آن، دربارۀ تعمیرات دورۀ 
معارص، مکاتبات، صورت جلسه ها و اسناد مختلفی وجود 
دارد که نحوه و زمان بازسازی را تا حّد زیادی روشن 
می سازد. تصاویر تاریخی موجود در آرشیو مرکز اسناد 
کتابخانۀ آستان قدس هم روشن کنندۀ برخی نکات مهم 
در این باره است. وضعیت منا و آسیب های آن بعد از 
توپ بندی و همچنین در سال های پیش از آخرین بازسازی 
در این تصاویر به خوبی منعکس اســت. عاوه بر آن، از 
مراحل نوسازی دورۀ معارص نیز عکس های خوبی در این 

مجموعه وجود دارد. 

طالکاری گنبد
شــاه تهامسب اول )حکومت 930 تا 984 ق.( دومین 
پادشاه صفوی، برای اولین بار گنبد مطهر رضوی را طا 
کرد. پیش از آن و مطابق گزارش صدرالدین ســلطان 
ابراهیم امینی مورخ دورۀ صفوی )مقتول در 937 ق.( 
منای گنبد مطهر با کاشی سبز رنگی پوشیده بود )امینی 
هروی،1383: 347(. این اشاره به نوع و رنِگ منا بسیار 
مغتنم و تنها خربی است که منابع موجود، در این باره 
داده اند. تهامســب در رشق کشور مسئلۀ بزرگ و کهنه ای 
داشت و آن، دست درازی و غارت های پی درپی قوم ازبک 
بود که در ورارود اقامت داشتند. آن ها دامئاً به مرزها 

تصویر 1: منای کنونی گنبد طا و گلدستۀ کنار آن

ش های هرنی آستان قدس رضوی( 
)مؤسسۀ آفرین



و رسزمین های رشقی صفویان، از جمله هرات و مشــهد 
یــورش می بردند. او که این گرفتاری را از زمان پدرش به 
ارث برده و همچنان با این مسئله درگیر بود، توانست در 
ابتدای سال 935 ق. و در پنجمین سال حکومت، در حالی 
که هنوز شــانزده بهار از عمرش نگذشــته بود، عبیدالله 
خان ازبک را در جام شکست داده و این قوم مزاحم را 
موقتاً از خراسان فراری دهد. شاه که پیش از جمع کردن 
لشکر پریشان و هجوم نهایی بر مهاجامن، به مشهد 
رفته و در حرم مطهر از »حرضت شــاه خراسان استشفاع 
منوده« بود، در تصمیم نهایی برای هجوم به سپاه ازبک 
بــه رسداران خود گفت: »نوعی کنید که ســپاه پراکندۀ ما 
مجتمع گردند که حرضت امام رضا)علیه الســام( سلطنت 
به ما داد« )افوشته ای نطنزی، 1373: 13؛ قمی، 1359: 
178/1 به بعد(. بدین ترتیب بود که پس از پیروزی به 
مشــهد بازگشت و تصمیم گرفت گنبد مطهر و گلدستۀ 
کنار آن را از طا بپوشاند. مورخ این دوره از نذر شاه برای 

این کار صحبت می کند: 
»]...[ قرین فتح و نرصت در ضامن عافیت و ســامت به 
مشهد مقدس معلّی خرامید. و از جایل تأییدات و میامن 
توفیقاتش آنکه در اوایل عنفوان جوانی و مبادی ســلطنه 
و کامرانی، در آن آســتانۀ کعبه نشان از جمیع َمناهی و 
َماهی تائب و نادم گردیده و ]...[ به شــکرانۀ این توفیق 
و وقــوع نرصت بر آن فریق، نذر فرمود که قبّۀ گنبدی که 
مرقد منور و مضجع مطهر حرضت امام االنس و الجن، 
علی بن موســی الرضا صلوات الله و سامه علیهامست ُمطا 
ســازد و بعد از متّکن بر رسیر خافت و جهانداری، به 
ایفای نذر قیام منود« )هامن، 14(. جملــۀ آخر این نقل 
قول نشــان می دهد که احتامالً نذر طاکاری گنبد مدتی 
بعد از این سال، حتی شاید بعد از 942 ق. ادا شده باشد. 
چنین چیزی با توجه به ناامنی ها و غارت های مکرر شهر 
در ســال های بعد از 935 ق. دور از ذهن نیست )در این 
باره ر. ک. ســیّدی، 1378: 102 تا 107(. در ادامه، امکان 

این گامن بررسی می شود. 
تا سال 946 ق. که عبیدالله خان ازبک درگذشت، خراسان 
دامئاً توسط ازبک ها اشــغال و وانهاده می شد و مشهد و 
هرات، چندین بار میان آن ها و صفویان دســت به دســت 
گشت؛ از جمله در سال 939ق. که شاه تهامسب مدتی را 
در مشهد گذراند )شیرازی، 1369: 90؛ قمی، 1359: 191(. 
به دلیل همین آشــفتگی ها و حضور و غیبت ها، برخی 
اخبار طاکاری گنبد را مربوط به ســال 940 ق. می دانند 
که به تاریخ کتیبۀ طای مورخ 939 ق. در دارالسیاده 
)قمی، بی تا: 79 و 80( – که اکنون موجود نیست- نزدیک 

می باشد. گزارش شیرازی در این باره چنین است: 
»گنبد آن روضه را امر فرمودند که از طا مرتب سازند، 
لهذا طای خالص و زر نقد آن چه برای او می بایست، از 
خزانۀ عامره داده، مجموع آن گنبد را از سطح تا قبّه 

به خشت طا مرتّب ساخته، عربِت گنبِد فیروزه فام فلک 
گردانیدند« )شیرازی، 1369: 75(. 

در همین سال 940 ق. بود که وی دستور داد بارویی استوار 
برای شهر مشهد ساخته شــود. کار این دیوار تا دو سال بعد، 
یعنی 942 ق. طول کشید )قمی، 1359: 191/1؛ ترکامن، 1335: 
63/1(. به دلیل وجود چنین مانعی، شــهر مشهد تا چند دهه 
بعد از غارت ازبکان مصون ماند؛ یعنی به رغم ادامۀ هجوم 
ازبکان به خراســان تا 946 ق.، شهر مشهد از سال 942 ق. به 
بعد از ورود آن ها به داخل شهر، در امان بود. با امنیتی که در 
شهر به وجود آمد، شاید طاکاری گنبد از این زمان به بعد، به 

شکل جدی اجرا شده باشد.
به هر روی، شاه برای تحقق این تصمیم »مقدار شصت و سه 
من طا ]= 189 کیلوگرم )ر.ک. هینتس، 1368:[ به جهت گنبد 
و هفده من ]= 51 کیلوگرم[ جهت میــل گنبد رصف منود« 
)افوشته ای نطنزی، 15(. طاکاری گنبد هم از جهت استفاده از 
پوشش فلزی بر روی آن و هم استفاده از جنس و رنگ طایی، 
یک نوآوری و ابداعی خاقانه بوده که احتامالً تا آن زمان، در 
دنیای اســام نظیری نداشت. این منا به صورت خشت های 
مسی روکش شده با ورقه های نازک طا اجرا می شد. بعداً ایوان 
طای نادری و ایوان طای نارصی به همین شــیوه اجرا شد. 
اسناد طاکاری ایوان طای نارصی مربوط به دورۀ نارصالدین 
شاه نشان می دهد که ابتدا مسگران و صفاران ورقه های مسی 
را برش زده و پرداخته، به شکل خشت هایی قابل نصب بر 
بدنۀ آجری آماده کرده، سپس زرگران آن ها را مطّا می کردند 

)سازمان کتابخانه ها، موزه ها...، سند شم. 40161/1(. 
ظاهراً شاه باید از این اقدام خود بسیار خرسند باشد، چون در 
تذکره ای که بعدها، خود شخصاً نگاشته، خوابی را به صورت 
پریشان روایت می کند که در روزهای انتظار لشکرکشی از 
هرات به حدود بلخ، دید: امام علی)علیه السام( در خوابش 
آمد و توصیه کرد »بعد از فتح سمرقند]کذا؟[1 گنبذ مرا، تو یا 
اوالد تو مثل گنبذ امام ثامن ضامن امام رضا علیه السام بسازید« 
)تهامسب، 1363: 22(. به هر روی رصف 240 کیلوگرم طا 
که هزینه ای هنگفت را می طلبید، انعــکاس تبلیغی زیادی 
می توانست داشته باشد، مخصوصاً که در میان مردم چنان 

می منود که گنبد از خشت های متام طا پوشیده شده است.2 

1- باید بلخ )مزار رشیف فعلی( باشد که مقربه ای منسوب 
به امام علی )علیه السام( دارد؛ نه سمرقند. 

2- عبدالکریم کشمیری مورخ دورۀ نادر شاه، هم زمان 
با نهضت طاکاری ایوان جنوبی و گلدســتۀ شاملی صحن 
که در این دوره به راه افتاده بود، در این باره رفع ابهام 
می کند: »و این ســخن که در اکرث باد مشهور است 
که گنبد آن حرضت را خشــت های طا به کار برده اند، 
اصلی ندارد، مگر خشــت های طا عبارت از تنگه های 
مس مطای ُملّمع باشــد که دور گنبد مقدس آن حرضت 

چسبانیده اند«. )کشمیری، 1970 م.، 98(.
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همچنین این مناسازی با توجه به جایگاه طا در باورها 
به عنوان مناد جاودانگی و نیز به عنایت به جایگاه رنگ 
زرد طایی در باورهای عرفانی، می توانــد به عنوان یک 
عمل آئینی و سمبلیک بررسی شود )دراین باره ر. ک. 

اکربی بارصی، ص 178 و 179(. 
متأسفانه در کتاب های تاریخی دربارۀ کتیبۀ احتاملی این 
گنبد و مشـخصات دیگر طاکاری آن، گزارشی در دست 
نیست. در اسناد آستان قدس نیز قطعاً چیزی در این باره 
منی توان یافت؛ زیرا کاً اسناد اداری آستانه مربوط به دورۀ 
شاه عباس اول و ابتدای سدۀ یازدهم هجری قمری به بعد 
است. تنها منشی قمی که در گلستان هرن به تفصیل از 
هرنمندان این دوره، به خصوص خوش نویســان نام برده و 
حتی نام نقاش و خوش نویس داخل بقعۀ مطهر را گفته 
)قمی، بی تا: 38 و 141( به عبدالحّق سبزواری اشاره 
کرده که شاگرد عبدالله طبّاخ بوده و مردم خراسان وی 
را در خط استاد می دانستند. از زندگی او چیز زیادی در 
دست نیست؛ تنها می دانیم که دســت کم از 922 ق. به 
بعد خوش نویســی می کرده )بیانی، 3 و 4/ 1098( منشی 
قمی او را کسی می داند که »کتابۀ گنبد مبارک حرضت 
امام هامم ثامن صلوات الله علیه از بیرون به خط اوست« 

)هامن، 32(.
این اشــارۀ مهم می رساند که گنبد پیش از کتیبۀ 1016ق.، 
کتیبۀ دیگری داشته؛ اما پرسش این است که این کتیبه 
پیش از طاکاری و روی کاشــی موجود بوده، یا در زمان 
طاکاری اضافه شــده است؟ فعالیت های هرنی استاد 
کتیبه نویس هم در محدودۀ زمانی قبل و هم معارص 
تهامســب اول است و هر دو حالت برای آن قابل تصور 
می باشد. دشوار است تصور کنیم گنبد طا کتیبه ای 
مربوط به شاه تهامسب و نوشته شده در زمان طاکاری 
داشته باشد و جانشینان شاه پرآوازۀ صفوی آن را از میان 
برده باشند. این ماحظه، امکان تعلق کتیبۀ عبدالحق را 

به پیش از طاکاری تقویت می کند. 

اولین تعمیر و اولین کتیبه
عباس اّول )حکومت 996-1038 ق.( مشــهور ترین و 
مقتدر ترین سلطان صفوی در 996 ق. رسامً در قزوین 
به تخت ســلطنت نشست. در این سو و در خراسان، 
ازبکان با رهرب جدیدی به نام عبیدالله خان هرات را 
در هامن سال و مشهد را هم سال بعد گرفتند. این بار 
آن ها ده سال در مشهد ماندگار شدند و نگرانی بسیار 
جّدی برای شاه درست کردند )قمی، 1363: 875/2؛ 
ترکامن، 1335: 386/1(. بازپس گرفنت خراســان و مشهد 
از اولین دغدغه های شاه عباس بود. مشــهد برای شاه 
اهمیت بسیار زیادی داشت: هم از نظر جایگاه منطقه ای 
در شامل رشق کشور مهم بود و هم به عنوان مهم ترین 
پایگاه شیعی که داخل قلمرواش قرار گرفته بود، جایگاه 

خاصی داشت؛ باقی مشاهد امئۀ شیعه در عراق عرب و 
در اختیار عثامنی، رقیب و دشمن صفویان قرار داشت. 

شــاه با دشواری و تاش فراوان و به یاری بخت بلندی که 
از مرگ پی درپی خان ازبک و جانشینش پیش آمد، در 
آخر سال 1006 ق. بر ازبکان چیره شد و شهر را بازپس 
گرفت )هامن، 561/1(. ازبکان در زمان ترصف شــهر و 
زمان واسپاری و فرار از آن، به ویژه در هنگام اشغال شهر، 
خرابی و غارت زیادی به شهر وارد کردند؛ از جمله در حرم 
مطهر رضوی که هم اموال و هم در و دیوارش آسیب دیده 
بود. از گنبد طا نیز در هر دو زمان ذکری هســت؛ در 
هنگام فتح شــهر »عبداملؤمن خان حاکم در مشهد تعیین 
منوده، در وقت رفنت، میل طای باالی گنبد مبارک را که 
شاه جّنت مکان ]تهامسب[ ترتیب داده بودند، ترصف 
منــود« )ترکامن، 1335: 1/ 414 و 561(. ظاهراً این میل یا 
برگردانده و یا جایگزین شد؛ چون دوباره هنگام فرار از 
شهر، از آن ذکری به میان می آید: »بعضی جها]ی ازبک[ 
گفتند که چرا شهر معموری را به قزلباش گذاریم؟ شهر را 
غارت منوده محجر طای رضیح مبارک حرضت امام ]...[ و 
میل مرّصع رس گنبد مبارک و آنچه از حلّی و زیور آستانه 
باشد، ترصف منوده، روانه شویم«. )هامن، 1/ 561(. البته 
این اقدام دســت کم دربارۀ میل یا طوق مذکور عملی 
نشــد. پس یکی از کارهای شاه عباس در مرتب کردن و 
بازســازی چهرۀ شهر و حرم مطهر، تعمیر مهم ترین مناد 
و جلوۀ بیرونــی آن، یعنی گنبد طا بود؛ به ویژه این که با 
مرگ عبدالله خان ازبک و فرزندش عبیدالله خان، ازبکان 
دیگر تهدیدی جّدی برای خراســان و مشهد نبودند و این 
ترصف ده ساله، آخرین برگ مهم از تاریخ مشهد با قوم 

ازبک به شامر می رفت )سیدی، 1378: 150(. 
شاه عباس پیشرت نذر کرده بود که اگر بتواند مشهد 
را از ازبکان پس بگیرد، پیاده به پابوس حرضت 
رضا)علیه الســام( بشتابد. ســه سال بعد از پس گرفنت 
مشهد و با مساعد شدن اوضاع، او این وعده را عملی کرد. 
شاه زیرک از این فرصت حداکرث بهرۀ تبلیغی را برد و سفر 
پیــاده اش را از پایتخت تازه اش، اصفهان آغاز کرد. وی با 
همراهان زیادی به سوی مشهد رهسپار گشت و بعد از 
به روایتی 28 روز، 199 فرسخ رشعی را پیمود و از مسیر 
کویر به مشهد رسید. او با چنین مقدمۀ مفصلی، دستور 
بازسازی و تعمیرات مهم در مشهد و حرم مطهر را صادر 
کرد و خود نیز سه ماه زمســتان را در شهر ماند. در این 
مدت اغلب اوقات وی در حرم مطهر می گذشت. یکی از 
کارهای تعمیراتی حرم، بازســازی منای گنبد مطهر بود که 
انجام شــد )ترکامن، 1335: 611/1؛ منجم یزدی، 1366: 
208 و 218(. این تعمیرات و برخی افراد مهم دخیل در 

آن، در کتیبۀ دور گنبد ذکر شده است.
پیشرت به گزارش شیرازی اشاره شد که طاکاری گنبد در 
زمان تهامســب را »از سطح تا قبه« توصیف کرده بود؛ اما 

ش از کتیبۀ 1016ق.، کتیبۀ دیگری داشــته؛ 
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گزارش های دورۀ شاه عباس متفاوت است. به رغم اشارۀ 
رصیح شیرازی به طاکاری از سطح تا قبّه، منابع دورۀ 
شــاه عباس از کلامت »ظاهر گنبد« برای قسمت طاکاری 
تهامســب و »دور گنبد« برای طاکاری عباس اول استفاده 
و بر اضافه کردن سطح طاکاری توسط شاه عباس ترصیح 
دارند که در این باره رسدرگمی ایجاد می کند )منجم یزدی، 

.)218 :1366
طاکاری باالی گنبد را از تهامســب و طاکاری و ایجاد سه 
دریچۀ ساقۀ گنبد را کار عبّاس اول می دانند: »چون ظاهر 
گنبد را مرحوم مغفور شاه جّنت مکانی ]تهامسب اول[ به 
تنگۀ طا گرفته بود، نّواب کلب آســتان علی ]عباس اول[ 
دور گنبد را از بیرون خشــت طا کردند و از جمیع باد، 
از همه ِقسم استادان که در این امر رضور بود، حارض 
ساختند« )منجم یزدی، 1366: 218( این نوع توصیف منای 
گنبــد این گامن را که کتیبۀ عبدالحق مربوط به منای پیش 

از طاکاری باشد را هم تقویت می کند. 
در این زمان شــاه عبّاس تصمیم گرفت در جریان تعمیر 
یــا تکمیل منای گنبد، کتیبه ای به آن اضافه کند. یک کتیبه 
در امتداد دور گنبد )تصویر شامرۀ 2(. علت نگارش این 

کتیبه، اهمیت ســفر شاه به مشهد بود. این سفر از چند 
جهت برای شاه بسیار مهم و فرصتی با ارزش محسوب 
می شد. از سویی سفر پیاده از اصفهان به مشهد، اعام 
عام و تبلیغی برای دو شهر مبدأ و مقصد بود. اصفهان که 
تازه پایتخت شــده بود و مشهد که به عنوان مرکز دینی و 
زیارتــی قلمرو صفوی و کعبــۀ مقصوِد و حّج فقرا معرفی 
می شد؛ از سوی دیگر عباس اول را شاهی مردمی، دین دار 
و ثابت قدم نشــان می داد که نذر دشوار خود را به چنین 
صورتی ادا می کرد. پس انعکاس هرچه بیشرت این رویداد 

برای شاه بسیار مهم بود. 
چنین شد که در تعمیر منای گنبد، کتیبه ای در رشح همین 
ســفر و بازســازی حرم مطهر و گنبد اضافه گردید. به این 
ترتیب، در باال ترین و پربیننده  ترین دورمنای حرم، کتیبه ای 
در رشح اقدامات شاه مقتدر صفوی برای آبادانی حرم 
مطهر احداث گشت. نوشته ای که در آن، تأکید می شد که 
شــاه از مال خالص خود این اقدامات را انجام داده است. 
تعمیرات شش سال طول کشید و رسانجام در سال 1016 

ق. به امتام رسید.
این کتیبه را که یک قاب رستارسی در باالی ســاقۀ گنبد 
به خط ثلث جلی بر زمینۀ الجوردی اســت، خوش نویس 

محبوب شاه، یعنی علیرضا عباسی تربیزی نگاشت: 
»ِبســِم اللِه الرّحٰمِن الرّحیم، ِمْن َعظائِِم تَْوفیقاِت الله 
لطاَن األعظَم َمْولٰی ُملوِک الَْعرَِب َو  ُســبحانَُه أْن َوفََّق السُّ
الَْعَجِم، صاِحَب النََّسِب الطّاِهِر النَّبَِویِّ و الَْحَسِب الْباِهِر 
، تُراَب اَقداِم ُخّداِم ٰهِذِه الَْعتَبَِة الُْمطَهَّرَِة الّاُهوتیَِّة،  الَْعلَــویِّ
رَِة الَْملَُکوتیَِّة، ُمَروَِّج آثاِر  ُغباَر نِعاِل ُزّواِر ٰهِذِه الرَّْوَضِة الُْمَنوَّ
لطان،  لطاِن ابِْن السُّ لطاُن ابُْن السُّ أَجداِدِه الَْمعُصومیَن، السُّ
َفَوی  ِر شاه َعبّاُس أَلُْحسینیِّ ألُْموَسویُّ ألصَّ أبُوالُْمظَفَّ
بَهاُدرخان، فَاْستُْسِعَد ِبالَْمجی ِء ماِشــیاً َعلٰی قََدَمیِْه ِمْن 
لطََنِة اصفهاَن إلٰی ِزیارَِة ٰهَذا الَْحرَِم ااْلرََشِف َو قَد  دارِالسَّ
تَــَرََّف ِبتَزییِن ٰهِذِه الُْقبَِّة ِمْن خالِِص مالِِه فی 1010 َســَنِة 

ألٍف َو َعٍر َو تَمَّ فی َسَنِة ألٍف َو ِستَّ َعرََة 1016«. 
داخل یک قاب کوچک در زمینۀ کتیبه درست زیر نام شاه 
عباس، نام خوش نویس به قلم نستعلیق آمده است: »کَتَبَُه 

اَلَعبد علی رضا اَلَْعبّاسی«. 
در داخل نوار حاشیۀ کتیبه، به خّط نستعلیق خفی داخل 

یک قاب کوچک آمده اســت: »عمــل کامل الدین محمود 
نازل یزدی 1015«. نحوۀ قرار گرفنت هر نام در ســه بخش 
متفاوت کتیبه قابل توجه و منعکس کنندۀ مرتبۀ هر کدام 

است. 
کامل الدین محمود یزدی احتامالً هامن زرگر مشهور 
آستانه در دورۀ شاه عباس بوده است. کسی که در اسناد 
آستان قدس در 1011 ق. با عنوان امیر محمود زرگر، 
تعمیرکنندۀ کرسی رضیح امام رضا)علیه السام( از او نام 
برده شده است. ظاهراً وی فرّاش حرم هم بوده است 
)نقدی، 1391: 526 به نقل از اسناد آستان قدس(. تاریخ 
امتام کتیبه 1016 ق. یعنی شش سال بعد از سفر شاه 
و امر به تعمیرات می باشد )تصویر شامرۀ 3(. در زمینۀ 
الجوردی کتیبه، نقوش ختایی به صورت ساقه های چرخان 
و برگ و گل، در البه الی حروف پیچیده است. این آرایه ها 
در ابتدای کتیبه با گل های پر تعداد است و به تدریج در 
طول کتیبه به نقوش اسلیمی شبیه شده و در آخر کتیبه 
بدون گل و تنها به شــکل ساقه ها و برگ های نازک تبدیل 
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می شود. گاهی پیچش ساقه ها کامل نیست و به نظر 
می رســد این تفاوت ها در تعمیرات بعدی وارد شده و 
مربوط به اصل کتیبه نیست. نوار حاشیه با زمینۀ سبز و 
نقوش اسلیمی تکرار شونده، در باال و پایین کتیبه دیده 
می شود. خوش نویس از کشــیدگی حروف »ی« برگردان، 
یک خط رستارسی در عرض کتیبه ایجاد کرده و با تقســیم 
آن به دو قسمت، یک کتیبۀ دو طبقه نگاشته و چون 
طول کتیبه و فضای در اختیار هرنمند کافــی بوده، به 
مقتضای مکان و خیلی کم، از جمله در نقطۀ بسم الله، در 
سه اندازۀ خیلی کوچک، کوچک و مطابق با دانگ قلم، 
از نقطۀ گرد استفاده کرده است. قوت دست کاتب و 

ظرافت کار قطّاع اثر در نهایت هرنمندی است. 

دومین تعمیر و دومین کتیبه
شش دهه بعد از تعمیرات دورۀ عباس، در سال 1084 
ق. زلزلۀ مهیبی مشــهد را لرزاند و خسارات زیادی به 
شــهر و حرم مطهر وارد کرد؛ از جمله گنبد مطهر شکست 
برداشت. تا دو سال بعد، خرابی گنبد که اهمیت بیشرتی 
داشــت، رفع شــد. کتیبه های چهارگانۀ پایین ساقۀ گنبد 

راوی این تعمیرات است. 
شاه سلیامن صفوی )حکومت 1077 - 1105 ق.( به شیوۀ 
جّدش تصمیم گرفت کار تعمیرات زمان خودش را در یک 
کتیبــۀ جدید، بر منای گنبــد مطهر ثبت کند. بدین ترتیب 
در زیر کتیبۀ دور گنبد، چهار کتیبــه در چهار قاب ترنج 
بازوبندی بزرگ اضافه شــد. این کتیبه ها را که به شیوۀ 
کتیبۀ قبلی بر ورقه های مسِی روکش شده با طا، قطّاعی 
و نصب کردند، محمدرضا امامی اصفهانی، خوشــنویس 
بزرگ آن دوره به خط ثلث جلی نگاشت. دربارۀ تعمیرات 
پــس از زلزله، یک کتیبۀ دیگر با همین تاریخ به صورت 
یک قاب طا در باالی درگاه دارالسیاده به دارالحفاظ 

وجود دارد. 
این چهار کتیبه یک منت دنباله دار را دربارۀ زلزلۀ مذکور و 
تعمیرات شاه سلیامن روایت می کند. متنی که روایت گر 
عظمت حرم مطهر، خسارت وارده بر آن از زلزلۀ مهیب 

و آبادانی دوبارۀ آن توســط شاه اســت. این منت توسط 
آقا حســین خوانساری ادیب و فقیه برجستۀ دورۀ صفوی 
تنظیم شده )جعفریان، 895 و 896( و عبارات کتیبه های 
چهارگانه، احتامالً به دلیل محدودیت انــدازۀ قاب ها، 

خاصه تر از اصل منت است: 
»ِبسِم اللِه الرّحٰمِن الرّحیم، ِمن َمیاِمَن ِمَنِن اللِه ُسبحانُُه 
َع هِذِه الُقباَب  نیا ِبزیَنِة الَکواکِِب َو رَصَّ الّذی َزیَِّن الَسامَء الدُّ
لطاَن األعَدَل  راری أِن اْستََسْعد السُّ الُعلی ِبُدَرِر الثّواِقب الدُّ
األعظََم و الخاقاَن األفَخَم األکرََم أرَشَف ُملُوِک األرض َحَسبَاً 
و نََســباً و أکرََمُهم خلقاً و اَدبَاً ُمَرّوَج َمذَهب أجدادِه أألمئِّة 
املعصومیَن ُمحیی َمراِسم آبائِِه ألطّیّبیَن ألطّاِهریَن الّسلط

انُ بن الّسلطان بن الّســلطان شاه سلیامُن الحسینیُّ املوسویُّ 
َفوی بَهاُدرخان ِبتَذهیِب هِذِه الُقبِّة الَعرشیَّة املَملَکوتیَّة  الصَّ
َو تَزیینها و تَرََّف ِبتَجدیِدها و تَحسیِنها إذ تَطَرََّق اإلنِکساُر 
مس  َق کَالشَّ َهبیَُّه الّتی کانت تََشَّ و َسَقطَِت بُنیانُها]؟[ الذَّ
ِفی راِبعِة ]رائِــعِة؟[ النَّهار ِبَسبَِب ُحُدوِث الزّلزِلَِة الَعظیَمِة 
فی هِذِه البَلَْدِة الَکریَمِة الطّیبِة ِبَسَنِة أربََع و مثانیَن و ألٍْف 
و کاَن هِذِه التَّجدیُد الَجدیُد ِبِسَنَة ِستَّ َو مثَانیَن َو ألٍف«.

توضیحاتی به خّط نســتعلیق خفی در برخی ترنج ها به 
چشم می خورد: 

در پایین ترنج دوم نوشته شده: 
»که باشد زرگر این قبۀ خضــــــــرای نورانی
محمد باقر اب]؟[ حاجی زمان استاد جیانی«.
بریـــــــن صــفحــــــــــه تقـــــــدیر  »کــــــــرده 
عمــــــــل قاسم فـــــــــرّاش حرم رقــــــــــــــم

در پایین ترنج سوم نوشته شده: 
التوفیق علی الله«.

در پایین ترنج چهارم نوشته شده: 
»کتبة محّمدرضا اإلمامی اإلصفهانی« )تصویر شامرۀ 4(. 

چون ســاقۀ گنبد بلند است، ترنج ها به خوبی بر بدنه 
قرار گرفته و منای متناســب، زیبا و در عین حال متفاوتی 
به آن داده اســت. شیوۀ خط، زمینۀ الجوردی و حاشیۀ 
سبزکتیبه ها با کتیبۀ کمربندی گنبد به خّط علی رضا 
عباسی هامهنگی دارد، اما به دلیل محدودتر بودن فضای 

تصویر 3: تاریخ عددی و حروفی 1010 و 1016 ق. 

در پایان کتیبۀ دور گنبد. 

تصویر 4: ترنج چهارم – نام محمدرضا امامی خوشنویس در پایین 

و تاریخ حروفی 1086 ق. در سمت چپ کتیبه. 



ترنج ها، عبارات درهم نگاشته و با ترکیب بسیارفرده تری 
نســبت به کتیبۀ دور گنبد اجرا شده است. بیشرت نقطه ها 
نیز برای رعایت فضا، به صورت دایره و کوچکرت از حّد 
معمول در میان کلامت قرار گرفته اســت. گردش دایره ای 
شاخه های ختایی زمینه که به طور متناوب تکرار شده، 
بســیار زیباست. به رغم محدودتر بودن فضا، ختایی های 
زمینه پرکارتر از کتیبــۀ دور گنبد بوده، در فضای باالی 
لچکی با یک گل شاه عباسی به عنوان نقطۀ رشوع 
ختایی ها و یا یک عبارت توضیحی، مانند نام کاتب و یا 

زرگر پر شده است )تصویر شامرۀ 5(. 

توپ بندی حرم و سومین تعمیر
در سال 1330 ق. قزاق های روســی حامی محمدعلی 
شاه که بر ضد مشوطه خواهان موضع داشتند، به عنوان 
بخشی از واحدهای نظامی روسیه وارد شــامل ایران، 
از جمله مشــهد شدند. آن ها در پی درگیری با دسته های 
مختلف مردم که در حرم مطهر جمعی تشکیل داده 
بودنــد، آن جا را مبباران کرده، به مردم حمله کردند )ادیب 

هروی، 1327: 215؛ احتشام کاویانیان: 88(. 
این تهاجم که به »آشوب آخرالزمان« و »عاشورای ثانی« 
مشهور شد، باعث خسارات فراوانی به مجموعۀ حرم مطهر 
گردید. به ویژه گنبد مطهر، رواق های اطراف آن و مســجد 
گوهرشاد آسیب دید )ادیب هروی، 1327: 217؛ خراسانی، 

1382 ق.: 636(. روس ها روی بام حرم رفته و با شکسنت 
پنجره های گنبد طا، از باال به مردم تیراندازی کرده بودند 
)احتشام کاویانیان، 1354: 82( خسارت ها به بناهای حرم 
در حدود 130تا 250هزار تومان برآورد شــد )حسن آبادی، 
1389: 13 و 16(. تصاویر متعددی از خرابی گنبد مطهر 
در این زمان در دســت است که میزان خسارت را تا حدی 
نشان می دهد. بنا به گزارش بدر فروزان هجده نقطه گنبد 
سوراخ شــده و گلوله های توپ میان دو پوش گنبد افتاده 
)فیض، 1364 ق.: 237( و همچنین بسیاری از خشت های 
طاکاری شده را خراب کرده بود )تصویر شامرۀ 13چند 
ماه بعد از این واقعه تعمیر گنبد مطهر آغاز شد. خراسانی 
از وجود داربســت چوبی اطراف گنبد و تعمیر آن اشاره 
دارد )هامن، 636(؛ اما تعمیر قسمت های دیگر صحن 
چند ســال طول کشید )احتشام کاویانیان، 1354: 229(. 
مرتضی قلــی خان طباطبایی نایب التولیۀ وقت به حامیت 
مالی حسین میرزا نیرالدوله والی خراسان، حاج قائم مقام 
التولیه رسسلسلۀ سادات رضوی و مردم، کار تعمیر را 
انجام داد )هامن، 83(. وضعیت آستان قدس و کشور در 
این زمان بدتر از آن بود که امکان نوسازی کلّی منای گنبد 
وجود داشته باشد. در کتیبۀ ســنگی مربوط به اقدامات 
نیرالدوله که به صورت مخدوش و ناقص در فضای باز 
مقابل بنای هارونیۀ توس در معرض دید گذاشــته شــده 
)تصویر 6(، به عنوان اولین اقدام مهم او آمده که »مجّدداً 
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گنبد مطهر را تذهیب منود«. این کتیبه به خط غام حسین 
خادم کیمیا قلم مؤید دفرت آستانه است و متأسفانه تاریخ 
آن مخدوش شده و مشــخص نیست که دقیقاً کجا نصب 
بوده؛ اما با توجه به وجود کتیبه های دیگری از وی در 
غرفه های صحن انقاب، که مربوط به حدود 1330 قمری 
به بعد است، باید منظور از تذهیب گنبد، هامن تعمیرات 
منا بعد از توپ بندی روس ها باشد؛ چون نیرالدوله دو بار، 
یکی در دهۀ بیست قمری و دیگری در دهۀ سی قمری 
به حکومت خراسان رسید. اما کسانی مثل افضل امللک که 
رشح کارهای عمرانی وی در دهۀ بیست را نگاشته اند، 
اشــاره ای به گنبد مطهر نکرده اند )افضل امللک، بی تا: 55 
و 115(. عبارت کتیبه دربارۀ تعمیــرات گنبد اغراق آمیز 
به نظر می رســد و منظور از تجدید تذهیب گنبد، تعمیر 
و تعویض خشت های سوراخ شده، باید باشد؛ زیرا آثار 
گلوله ها تا هنگام طاکاری ســال 1357 ش. در برخی 

قسمت ها وجود داشته است )پاکدل، 1391(. 

چهارمین و آخرین تعمیر
تصاویر گنبد مربوط به دهۀ بیست شمســی به بعد، 
فرســودگی و شکاف میان خشت های منای گنبد را نشان 
می دهد. ظاهراً در اوایل دهۀ پنجاه شمسی تصمیم 
گرفته شد تا منای ایوان طای صحن انقاب )صحن عتیق(، 
گنبد و گل دســتۀ طای کنار آن، به کلی نوسازی گردد. 
سندی مربوط به خرداد سال 1355 ش. دراین باره، از 
مکاتبه میان درباِر پهلوی دوم و نایب التولیۀ وقت آســتان 
قدس عبدالعظیم ولیان، حکایت دارد. این ســند به آستان 
قــدس اجازه می داد »برای آب طاکاری ایوان های طا و 
گنبد حرم حرضت رضا)علیه السام( از وجود کارشناسان 
و کارگران ماهر پاکستانی استفاده کند«. پیشنهاد حضور 
افراد پاکستانی احتامالً به آقای ابوالحسن حافظیان رضوی 
بانی رضیح شــیر و شکر )ساخته شده در 1338 ش.( که 
با هند و پاکســتان مراوده داشت )حافظیان، 1390: 16 و 
20( و یا تحصیات ولیان در پاکســتان مرتبط باشد )مرکز 
بررســی اســناد...، 1379، 33؛ احتشام کاویانیان، 1354: 
587(. از این مکاتبه پیداســت که تصمیم برای تغییر منای 

گنبد جّدی است. 
فراهم کردن مقدمات این کار مهم دو ســال طول کشید و 
پس از تعمیر ایوان طا، رسانجام در خرداد 1357 تعمیر 
و بازسازی گنبد آغاز گردید )هامن، سند شم. 87385/88؛ 
پاکدل، 1391(. چون کار زرگران پاکستانی در طاکاری 
ایوان موفق نبود، آقای حسین پرورش از طاکاران 
اصفهانــی کار ایوان را متام کرد و پیامن کاری طای گنبد را 
به اتفاق جعفر نوروزخان، آبکار تهرانی عهده دار گشــت. 
جدا از آب کاری، کار تعمیر، زیرسازی و نصب منا توسط 
استادکاران آستان قدس و به رسپرستی محمدصادق رأفتی 
)حامد مقدم( معامر آســتان قدس صورت گرفت. گرچه 

کارگاه طاکاری حرم مطهر در کار آب کاری نیز همکاری 
مؤثر و نظارت کامل داشــت )پاکــدل، 1391( و به دلیل 
عملکرد موفق این کارگاه، کار تجدید منای گلدســته های 
طا توسط زرگران آستان قدس انجام شــد )هامن، سند 

شم. 87385/27(. 
پس از برپایی داربست )هامن، تصویر شامرۀ 8(، بر روی 
متامی خشت ها شامرۀ ردیف درج و سپس از گنبد جدا 
گردید )هامن، تصویر شم. 2542( )تصویر شامرۀ 7(. برای 
ســاخت زیرکار مناسازی، ابتدا یک الیه بنت و میل گرد به 
قطر 20 سانتی مرت روی پوشش آجری گنبد اجرا و سپس در 
زمان نصب منا، الیۀ دیگری از بنت و میل گرد نازکرت به قطر 
10 سانتی مرت، خشت های مسی کاف شده در یکدیگر 
را به بدنۀ گنبد محکم کرد )پاکدل، 1391(. خشــت های 
تازه از ورقه های مسی در هامن اندازه های اصلی 25 در 
38 ســانتی مرت بریده، حاشیه های اضاع گوناگون آن ها به 
صورت مختلف کام و زبانه، خم و صیقلی شــد. لبه های 
برگشتۀ خشت ها برای میخ کردن به زمینه به صورت منظم 
ســوراخ شد و برای محکم کردن خشت در دل زمینۀ بتنی، 
دســتک هایی به پشت خشت ها تعبیه گردید. )سازمان 

کتابخانه ها...، سند شم. 87385/5؛ پاکدل، 1391( 
در ابتدا کار خوب پیش نرفت. شتاب و سوء مدیریت 
باعث شــد روکش طای خشــت ها پوسته گردد و موجب 
توقف موقت کار شــود )مرکز بررسی اسناد تاریخی 
وزارت اطاعات، 1379: 426(. اسناد طاهای تحویلی 
و صورت طاهای مرصفی برای کار نیز این توقف را 
منعکــس می کند. خرابی طاکاری مربوط به اجرای ناقص 
مراحل آب کاری و صیقلی نکردن خشــت ها بعد از آب 
طا بود )پاکــدل، 1391(. کار با آهنگ کندی ادامه یافت 
که انقاب اسامی پیروز شد و دگرگونی اساسی در ادارۀ 
آستان قدس روی داد. این امر در اسناد مذکور و فهرست 
طاهای تحویل شــده، پیداست. مطابق اســناد، نصب 
خشت ها که تا بهمن ماه ادامه داشته، متوقف و دوباره 
با استقرار حکومت جدید و تغییر مدیریت، در تیرماه 
1358 آغاز می گردد )سازمان کتابخانه ها...، اسناد شم. 
87831/77 و 87385/86(. امتام رســمی کار مناسازی گنبد 
در خرداد 1359 بود و تا این زمان، در چندین مرحله طا 
و ورقه های مسی تحویل کارگاه شد )هامن، اسناد شم. 
87388/10 و 87389/2(. خشت های قدیمی برچیده و از 
طا زدوده می شد )هامن، سند شم. 87389/2(. مقرر شد 
برخی از آن ها در کار منای جدید اســتفاده شــود و برخی 
نیز به انبار رفت تا برای مناکاری گلدسته های طا استفاده 

گردد )هامن، سند شم. 87387/5(. 
مطابق صورت جلسۀ رسمی امتام کار، تعداد 7740 عدد 
خشــت در نوســازی گنبد به کار رفت که 7193 عدد آن 
جدید بوده است. 16808 کیلوگرم وزن خشت های مسی 
و 222/19 کیلوگــرم طای تیزابی )با باال ترین عیار( جذب 



شده روی ورقه های مسی بود. 1/43 کیلو از این طاها، 
بازیابی شده از خشــت های قدیمی بوده است )هامن، 
ســند شم. 8738520/88(. میزان ضخامت روکش طا 
شــانزده هزارم میلی مرت، یعنی چهار برابر ضخامت روکش 
قبلی است که به طریقۀ الکرتولیت اجرا و در سطح 700 
مرت مربع نصب شد )ادارۀ امور فرهنگی و روابط عمومی 
آســتان قدس، 1362: 30(. روی هر خشت 30 گرم طا 
مرصف شــد که البته این مقدار در خشت های ردیف های 
باالیی گنبد که کوچکرت است، تغییر می کند )سازمان 
کتابخانه ها...، سند شم. 87385/15(. این اولین بار بود 
کــه در طاکاری حرم مطهر، تکنیک آبکاری به جای روش 

سنتی چسبانیدن ورقه های طایی به کار می رفت. 
حافظیان رضوی که پیشرت کار تعویض رضیح چهارم را 
عهده داشــت، در این کار هم منایندۀ تولیت آستان قدس 
و ناظر کار بود و به پیشنهاد او، سنگ فیروزه ای رنگی 
بر رسطوق جدید گنبد نصب گردید )سازمان کتابخانه ها، 
ســند شم. 87385/86(. این رسطوق را هرنمندان مشهدی 

در سیس آباد ساختند )پاکدل، 1391(. 
با نوسازی خشت ها و طاکاری، جلوۀ طایی گنبد 
درخشنده تر و منا کاماً یک دست شد. اضافه کردن یک 
الیه نازک از بنت روی آجرهای گنبد، بهرت شدن زیرکار 
و اجرای دقیق تر منا را به ارمغان آورد )ادارۀ امور 
فرهنگی...، 1362: 30(. بعد از طاکاری گنبد مطهر، کار 
تعویض منای گلدسته های طا نیز آغاز و سال بعد به امتام 

رسید )هامن، سند شم. 87387/4(. 
در اثر اضافه شدن الیۀ 30 سانتی مرتی بنت آرمه روی گنبد، 
طول زمینه اندکی بیشرت شد و فضا برای افزودن کتیبۀ این 
بازســازی فراهم گشت. کتیبه ای که به صورت یک قاب 
مستطیل کوچک به خط نستعلیق بر زمینۀ سبز در انتهای 

کتیبۀ دور گنبد اضافه شد: 
»هــو العزیز در آغاز پانزدهمین قرن بعثت نبوی و در 
آستانۀ سال روز پیروزی انقاب عظیم اسامی ایران به 
رهربی قائد اعظم امام خمینی تجدید طاکاری و تعمیرات 
گنبد مطهر انجام پذیرفت. صفراملظفر 1400 ه قمری ]آذر 

1359ش.[«. )تصویر شامرۀ 9( 

جمع بندی و نتیجه گیری
طاکاری گنبد مطهر رضوی که در میانۀ سدۀ دهم 
هجری قمری، توسط شاه تهامسب اول صفوی انجام شد، 
شاید اولین پوشش متام فلزی، آن هم از نوع طا، در 
گنبدهای اسامی باشد. با توجه به گرفتاری های تهامسب 
و ناامنی های مشهد، این اتفاق باید بعد از 942 ق. رخ 
داده باشد. نیم ســده بعد، عباس اول صفوی این منا را 
بازسازی و کتیبه ای به آن اضافه کرد. ماجرای روکش کردن 
گنبد توســط تهامســب اول و تعمیر آن توسط عباس اول 
از جهاتی به هم شــبیه هســتند. هر دو اتفاق با اشغال 

مشهد توسط ازبکان و بازپس گیری آن ارتباط دارد و در 
هر دو مورد، نذر شــاه عامل انجام کار و به عنوان یک 
عمل معنوی بزرگ بیان شده اســت. همچنین دو کتیبۀ 
دور گنبد و ترنج ها که به فاصلۀ هفتاد ســال از یکدیگر 
اجرا شد، مشابهت زیادی دارند. هر دو کتیبه مربوط به 
تعمیرات و اعام عام آن است. در هر دو کتیبه نام زرگران 
و کاتبــان آمده که زرگران هر دو دوره، فرّاش حرم هم 

بوده اند. 
طاکاری گنبد احتامالً در انتخاب منای طاکاری برای 
گلدسته ها و ایوان جنوبی صحن انقاب )صحن کهنه( 
توسط نادرشاه مؤثر بوده است. نوع خط، تکنیک اجرا و 
رنگ زمینه و حاشــیه در هر دو کتیبۀ گنبد یکسان است؛ 
همچنین رنگ الجوری زمینه و نقش اســلیمی و رنگ سبز 
نوار حاشیه، در همۀ کتیبه های طای بعدی در دورۀ 
افشــاریه و قاجاریه، دیده می شود: کتیبۀ نستعلیق ایوان 
رشقی دارالســیاده، کتیبه های نستعلیق اسپر و ثلث ایوان 
طای نادری )ایوان جنوبی صحن انقاب( و کتیبه های 
نستعلیق ایوان طای نارصی. می توان قدرت جلوۀ برصی 
و شخصیت برتر منای طا و کتیبۀ رستارسی علیرضا عباسی 
را در آثار طاکاری دوره های بعد به وضوح مشاهده کرد. 
آخریــن تعمیر منای گنبد یک روند زمان بر و پیچیده از 
مرمت و بازسازی بود که تجربیات تازه ای را به همراه 
داشــت. تجربیاتی که اعتامدبه نفس الزم را برای تعمیرات 
و طاکاری های جدید در فضاهای حرم مطهر را فراهم 
کرد و کیفیت و پایداری کار طاکاری در حرم مطهر را 

ارتقا داد. 



تصویر 6: کتیبۀ سنگی نیرالدوله

ب گنبد مطهر اشاره دارد 
که در آن به تذهی

)محوطۀ هارونیۀ توس(.

ت ها - 
تصویر 7: شامره گذاری و جداسازی خش

آخرین نوسازی منا در 1355 ش. 

آرشیو اسناد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و 

مرکز اسناد آستان قدس – تصویر شامرۀ 2542 
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