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چکیده
یکی از عنارص بکار رفته در مساجد و زیارتگاه ها ایوان است. مساجد 
ایران اغلب ایوان های با شــکوهی دارند که ازجمله آن ها می توان 
از ایوان های حرم مطهر امام رضا )علیه السالم( یاد کرد. برخی از این 
ایوان ها را در طی تاریخ با خشــت های طال پوشانده اند. از آن جمله 
ایوان طالی صحن عتیق است که به ایوان نادری مشهور است و 
از ســاخته های امیر علی شیر نوایی وزیر شاه سلطان حسین بایقرا 
در دوره تیموری است که به دستور نادر شــاه طالکاری شد. ایوان 
طالی صحن نو متعلق به دوره قاجار است که به دستور نارصالدین 
شاه ساخته شد و ایوان طالی صحن جمهوری نیز متعلق به دوره 
معارص که پس از پیروزی انقالب بنا شده است.  تزیینات این ایوان ها 
عبارت اســت از کتیبه نگاری، مقرنس کاری، میناکاری و نقوش 
به کار رفته در آن ها نقوش هندســی، گیاهی و اسلیمی است. منت 
کتیبه ها عبارت است از آیات و احادیث و اشعاری متناسب با حرم 
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مقدمه
گروهی از آثار معامری ایران در دورۀ اسالمی زیارتگاه هاست 
که گرد مزار امئه و صوفیان و اشخاص منسوب به خانواده 
پیامرب ساخته شده است. ساختار معامری زیارتگاه ها ویژگی 
منحرص به فرد خویش را دارد که موضوع این بحث نیســت. 
اما برخی از آرامگاه ها بسته به اهمیت شخص مدفون در آن 
عنارص مختلفی چون گنبد، مناره، شبستان، ایوان و... دارد. 
یکی از باشکوه ترین آرامگاه های ایران از حیث معامری حرم 
امام رضا )علیه السالم( است که مجموعه ابنیه جامعی از روضه 
منوره، چند مدرسه و مسجد و صحن است. ساختار اکرث این 
بنا ها چهارایوانی است. هندسه طاق یا ایوان به صورت یک 
مستطیل کشــیده که در باالی آن قوس هایی به شکل های 
متنوع قرار دارد. این ایوان ها هامنند دیگر مســاجد و 
بنا های اسالمی ایران تزییناتی همچون مقرنس کاری، کاشی 
کاری، آجرکاری، و گاه گچربی دارد. در این میان سه ایوان از 
ایوان های حرم مطهر امام رضا )علیه السالم( با خشت های طال 
پوشــیده شده است. در این مقاله می کوشیم ضمن بررسی 
ســاختار و اجزای این ایوان ها تزیینات و نقوش و هرنمندان 

پدید آورنده آن ها را معرفی کنیم. 

ایوان
 ایرانیــان در بنا های مذهبی، فضایی با طاق قوس دار ایجاد 
کردند که به یک حیاط بزرگ مرکزی گشوده می شد. این فضا 
که به ایوان معروف است درواقع، صفه یا طاقی است محرابی 
یا هاللی شــکل. )گرابر، ۱۳۸۸: ۳۱( ایوان ریشه در معامری 
ایران عهد اشکانی دارد و بسیاری از کارشناسان عقیده دارند 

که رشق ایران به ویژه خراسان مبدأ اصلی ایوان است.

ایوان در مساجد و زیارتگاه های ایران
ایوان های ایرانی اغلب بلند ســاخته شــده اند و سقف آن ها 
که غالباً نیم کره یا نیم گنبد اســت با عنارص تزیینی مانند 
مقرنس، آجرکاری، گچ بری، آیینه کاری، نقاشــی، و به ویژه 
کاشــی کاری، مزین شده است. ایوان های ورودی مسجد 
جامع یزد، مسجد شیخ لطف الله و مسجد و مدرسه چهار 
باغ اصفهان از شــاهکار های هرنی معامری ایران محسوب 
می شوند. ایوان صحن امیر علی شیر نوایی در صحن 
عتیق حرم امام رضا )علیه السالم( و ایوان های حرم حرضت 
عبدالعظیم و حرضت معصومه)س( از ایوان های باشــکوه و 

مشهور آرامگاه های ایران است. )شاطریان، ۱۳۹۰: ۲۵۱( 
حرم مطهر رضوی نیز دارای ایوان های متعددی است. 
ایوان هایی زیبا و باشکوه همچون ایوان های مسجد گوهرشاد، 
نادری و عباســی در صحن عتیق، ایوان های صحن نو آثار 
شایان توجهی از این گونه است. در میان ایوان های حرم مطهر 
سه ایوان را با خشت های طال تزیین کرده اند. طالکاری اولیه 
ایوان طالی صحن عتیق یا ایوان نادری در دوره افشاریه به 
دستور نادر شاه انجام شده است. اثر دیگر، ایوان طالی صحن 

آزادی اســت که آن را در دورۀ قاجار به دستورنارصالدین شاه 
طالکاری کرده اند. ایوان طالی صحن جمهوری آخرین اثر از این 
زمره است که پس از پیروزی انقالب اسالمی ساخته شده است. 

ایوان طالی صحن عتیق )ایوان امیرعلی شیر یا 
ایوان طالی نادری( 

ایوان طالی صحن عتیق تقریباً در شامل غربی حرم و در ضلع 
جنوبی صحن عتیق )انقالب( واقع شده و منونه زیبای هرن 
فلزکاری است که در سال های ۸۷۵-۸۸۵ ق از ساخته های 
امیر علی شیرنوایی وزیر شاه سلطان حســین بایقرا است. 
به همین سبب به ایوان امیرعلی شیر نیز مشهور است. در 
منابع ابعاد این ایوان را به اختالف بیان کرده اند. برخی طول 
این ایوان را ده مرت و عرض آن هشــت مرت و ارتفاعش ۲۶/۲۵ 
مرت دانســته اند. )مشهدی زاده، ۱۳۸۳: ۱۰۷( و برخی طول 
آن را۱۴/۷۰مرت وعرض آن را۷/۸۰ مرت و ارتفاعش را ۲۱/۴ 

نوشته اند. )مومتن، ۱۳۴۰: ۴۷( 
گفته شده طالکاری این ایوان در ابتدا به دستور شاه طهامسب 
صفوی صورت گرفته است. اما این خشت ها در حمالت مکرر 
ازبکان آسیب دید و به یغام رفت و سپس در دوره شاه عباس 
صفوی تجدید شــد. اما به علت آسیب های مجدد به دستور 
نادرشاه به سال ۱۱۴۶ ق طالکاری شد که تاکنون برقرار مانده 
است. به همین سبب آن را ایوان نادری نیز می خوانند. )مشهدی 
زاده، ۱۳۸۳: ۱۰۷(، )مومتن، ۱۳۵۴: ۱۲۱( که البته به نظر می رسد 
این قول درست نباشد. زمان های مشخص شده برای طالکاری 
ایوان در اصل به گنبد و مناره نزدیک به آن مربوط است اما 

به اشتباه آن را به ایوان نادری نیز نسبت داده اند. 
 باالی ازاره تا زیرســقف این ایوان را با آجر های مسی که 
پوششــی از طال دارند پوشــانده اند. نقوشی که بر ایوان طال 
نقش بسته، عبارت از نقوش هندسی مانند شمسه، لوزی 
و... اســت. باالی ایوان یا هامن قسمت نیم گنبدی که سقف 
ایوان است طرح نیمه شمس های با نقوش و گره های هندسی 
شــامل ستاره پنج پر و لوزی و... به صورت مقرنس کاری اجرا 
شده است. یک غرفه در وســط ایوان و در طرفین دوغرفه، 

جمعا پنج غرفه مقرنس کاری شده دارد.
پایین غرفه ها کتیبه ای را به صورت برجسته طالکاری کرده اند. 
منت کتیبه به خط ثلث بر زمین های آبی با حاشــیه نقوش 
اسلیمی سبز است. منت کتیبه چنین است: »بسم الله الرّحمِن 
لــوة َعلی َخیرَخلقه  الرّحیم َو الَحمُدلِله رّب العالَمین َوالصَّ
ُمَحَمدوَآلَه الطاِهرین َو َسلَّم تَسلیامً کثیراً کثیراً. َرَوی عن 
الصادق جعفربن محمدعن آبائه)علیه السالم( عن امیراملومنین 
علی)علیه السالم( قال رسول الله صلی الله علیه و آله ستدفن 
بضعه منی بارض خراســان الیرزور ها مؤمن اال اوجب الله 
عزوجل له الجنه و حرم النار علی جســده قال علی بن موسی 
الرضــا علیه التحیه و الثناء من زارنی علی بعدداری اتیته یوم 
القیمه فی ثالث مواطن حتی اخلصه من اهوال ها اذا تطایرت 
الکتب یمینا و شامال و عندالرصاط و عند املیزان و قال النبی 



صلی الله علیه وآله لعلی)علیه السالم( یا اباالحسن 
جعل الله قربک و قربامن ولدک بقاعا و بقاع الجنه 
عرصه من عرصات ها یا علی من عمر قبورکم. کتبه 

محمدعلی بن سلیامن الرضوی فی۱۱۴۵.« 
 )اعتضادپور، ۱۳۴۴: ۲۲۸(، )مشهدی زاده، ۱۳۸۳: 

۱۰۸(، )مومتن، ۱۳۵۴: ۱۲۲( 
در وسط ایوان و باالی ازارۀ روبه رو در ضلع 
جنوبی ایوان طاقی محراب مانند ساخته اند. در 
قســمت طالکاری بر زمینه آبی و نقوش اسلیمی 
ختایی متنی به زبان عربی که عبارت از دو حدیث 
است چنین نوشته اند: »امّنا یُرید الله ِلیُذهب 

عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیراً« 
در پایین این قسمت حاشیه ای از نقوش هندسی 
شــامل شمسه هشت پر کار کرده اند. دورن آن 
بر زمین های ســورمه ای نقوش ظریف اسلیمی را 

طالکاری کرده اند.
در پایین این قسمت نیز اشعاری در مدح نادرشاه 
که ترمیم و تذهیب ایوان از او است نوشته اند. 
این منت بیست و سه بیت دارد و برجسته کنده 
کاری شده است. گویا نادرشــاه از مال شخصی 
خود برای طالکاری این ایوان رصف کرده اســت. 

مطلع و بیت آخر این قصیده چنین است: 
 حبذا زین منظر عالی که فردوس برین 

بر در صحنش چو زائر از صداقت جبهه ساست
 از زبان کعبه گفتم بهر تاریخش )ندیم( 

دمبدم زان صفه و ایوان هویدا صد صفاست
و در آخر قصیده نوشته اند: 

»کتبه محمدعلی بن سلیامن الرضوی غفر ذنوب ها 
فی شهور سنه خمس و اربعین و مائه و الف« و 
زیر آن به خط نســتعلیق خفی نوشته اند »کتیبه 
ثلث و نستعلیق که در این ایوان زرنشان عالی به 
خط این بنده عاصی محمد علی الرضوی اســت 
قطاعی آن بید اهتامم محمد طاهر ولد اســتاد 
مسیح شیرازی بامتام رسید۱۱۴۶«. )اعتضادپور، 
۱۳۴۴: ۲۲۶(،. )هامن، ۱۳۴۲: ۲۹(، )مومتن، ۱۳۵۴: 

 )۱۲۲
این ایوان چهار دِر طالکاری دارد به طوری 
که روبروی قبله قرار بگیریم از راســت به چپ 

عبارت اند از: 
در ورودی اسرتاحتگاه فراشان و خادمان؛ در 
ورودی به رواق دارالــرف؛ در ورودی به رواق 
دارالشــکر؛ در ورودی به توحیدخانه. در ها 
چنان که بیان شد از جنس طال است و روی آن ها 
نقوش گیاهی نقش بسته است. همچنین اشعار 
و احادیث و آیاتی از قرآن را به صورت کتیبه بر 

آن ها نوشته اند.









ایوان طالی صحن آزادی 
)ایوان نارصی، ایوان غربی( 

ایــن ایوان در غرب صحن نو )آزادی( قرار دارد و متصل 
به روضه اســت. این ایوان در زمان فتحعلی شاه قاجار 
در سال ۱۲۶۲ق در زمان آصف الدوله ساخته شده و 
به جهت آنکه در زمان حســام الســلطنه والی خراسان و 
عضدامللک تولیت آستان قدس به سال۱۲۷۸ ق به دستور 
نارصالدین شاه قاجار طالکاری گردید بدان ایوان نارصی 
نیز می گویند. این ایوان درگذشــته به ایوان طالی خاقانی 
نیز معروف بوده اســت. طول این ایوان ۱۵/۳۰و عرض آن 
۷/۲۵ و ارتفاعش ۲۰/۱۰مرت می باشد. از باالی ازاره تا سقف 

متاماً طالکاری شده است. )مشهدی زاده، ۱۳۸۳: ۱۱۸( 
در بــاالی ایوان که به منزله دیوار صحن اســت کتیبه ای 
به خط ثلث با رنگ زرد به خط محمد حســین »شهید« 
مشهدی که به سال ۱۲۶۲ ق ساخته شده است. در آن 
زمان آصف الدوله والی خراسان بود منت کتیبه به این 
رشح اســت: »العظمه و القدرة و الجالل و الکامل لخالق 
االعالم الشــامخه و الجبال الراســیه و هذا الطاق الرفیع و 
البنیان املنیع شاهد علی قدرة الصانع املبدع البدیع و قد 
ترف بعامره هذه الرواق و االیوان بانی مبانی العدل 
و االحسان والی مملکت خراســان آصف الدوله العلیه 
الغالیه و زین ملطلق املوقوفات کتبه محمد حسین الشهید 
املشهدی فی سنه۱۲۶۲«۱ : همچنین سوره نبا را نیز در 
کتیبه ای با خط نستعلیق سفید بر زمینۀ الجوردی در 
حاشیه ایوان نوشــته اند. )عطاردی، ۱۳۷۱: ۲۴۰(، )مومتن، 

۱۳۴۰: ۹۰(،. )عطاردی، ۱۳۷۵: ۲۸( 
 ایوان غربی صحن یا ایوان طال تزیینــات خاصی دارد. 
داخل ایوان از ازاره به باال متاما با ورقه های مســی آب 
طال پوشیده شده است. دور تا دور ایوان حاشیۀ زیبایی 
از گره های هندسی شامل نقوش شمسه هشت پر، ترنج، پنج 
ضلعی و... است. در سقف هامن قسمت نیم گنبدی ایوان نیمه 
شمسه و مقرنس کاری و نقوش اسلیمی برجسته کاری و متاماً 
طالکاری شده است. نقوش منظم و زاویه دار هندسی در 

کنار نقوش منحنی اسلیمی هامهنگی چشم نوازی دارد.
یک غرفه مقرنس کاری شده در وسط قراردارد. در زیر 
این غرفه بر کمربند داخل ایوان کتیبه ای است حاوی

 اشعاری به خط نستعلیق به زبان فارسی که از تاریخ 
مرمت و تذهیب و نام متصدیان و بانیان حکایت می کند. 

۱. خالصه ترجمه کتیبه به این رشح اســت: عظمت و بزرگی و جالل 

و شکوه و کامل مخصوص خداوندی است که کوه های بلند و آسامن 

رفیع را آفرید، آفریدن اینها دلیل بر قدرت و صنعت خداوندی اســت 

که همه چیز را از عدم بوجود آورده و این همه آثار بدیع را آفریده 

اســت، این عامرت در زمان آصف الدوله از محل موقوفات مطلقه 

آستان قدس ساخته شده و محمدحسین مشهدی در سال۱۲۶۲ این 

کتیبه را نوشته است.

این مطالب بر زمینه آبی با حاشــیه ای سبز رنگ که نقوش 
اســلیمی طال دارد نوشته شده است. این اشعار ۲۸ بیت 

است که مطلع و مقطع شعر بدین رشح است: 

این بارگاه کیست که از خاک پاک طوس 
انوار او فکنده بعرش برین عکوس

رسخوش بدیهه از پی تاریخ سال گفت 
یابد ز شمس شعشعه ایوان شاه طوس

 در طرف راســت ایوان در زیر و ابتدای کتیبه یادشــده با 
خط ثلث طالیی نوشته اند: »سالم علیکم طبتم فادخلو ها 
خالدین«؛ و در طرف چپ نوشته اند: »سالم علیکم 

مباصربتم فنعم عقبی الدار« )عطاردی، ۱۳۷۱: ۲۴۱( 
در این ایوان چهارغرفه مقرنس کاری هم قرار دارد که 
بدنه آن ها نیز خشت های مطال است و کتیبه های زیبایی 
زیر آن بر صفحات طال نقش بسته است. زیر هر غرفه 

یک بیت شعر نوشته اند. اشعارکتیبه بدین رشح است: 
 بدور راد شهنشاه زاده اعظم 

جالل دولت سلطان حسین جم دربان
 به فضل ایزد و عون امام و حکم ملک
 چو بازگشت زری صدر پاسبان کیوان
 ابوالسخا عضدامللک یم نوال حسین 

قیام کرد در امتام این بلند ایوان
چو شد متام بتاریخ سال مینا گفت 
هال بشوکت ایوان فزود صدر جهان

و در پایان نوشــته اند: به خط العبد الفقیر حسینعلی 
مازندرانی و ماده تاریخ آن ۱۲۸۳ق را نشــان می دهد. 
در این ســال مرمت و تعمیر ایوان انجام گرفته است. 

)عطاردی، ۱۳۷۱: ۲۴۲(، )مومتن، ۱۳۵۴: ۱۳۵( 
در وســط ایوان محرابی است که باالی آن را آیینه کاری 
کرده انــد و در پایین آن در بزرگ طال قرار دارد. باالی 
دِر ورودی روی ورقه طال برترنجی آبی رنگ که گل های 
ظریف شاه عباسی بر آن نقش بسته نوشته اند: »السلطان 
نارصالدین شــاه قاجار« و در کنار حاشیه ایوان نوشته اند: 
»خیرالحاج سیدابوالحسن خان امین آستانه بسعی رسکار 
خیرالحاج حاج رجبعلی کرباسی بامتام رسید«. بر حاشیه 
دیوار کنار در بزرگ نیز ترنجی آبی نصب شــده که بر آن 

نوشته اند: »عمل محمدصالح مسگر« 
چهــار دِر کوچک دو طرف دِر بزرگ قراردارد؛ بر در بزرگ 
به صورت طالکوب نوشته اند: »به رأی قاطع و آگاه امام 
خمینی انجام شــد۱۳۵۸« بر در ها نقــوش گل و بوته و 

احادیثی در میان ترنج ها نقش بسته است.









ایوان طالی صحن جمهوری )ایوان رشقی( 
صحن جمهوری از بنا های ساخته شده پس از پیروزی انقالب 
اســالمی است که درسال ۱۳۶۹ش ساخته شده است. در این 
صحن ایوانی طال نیز قرار دارد. این ایوان نیز پوششی از طال 
دارد که درواقع، الیۀ نازکی از طال بر ورقه های مســی است. 
نقوش و کتیبه هایی بر زمینه طالکاری به شیوه میناکاری 
نقش بسته است. دور تا دور ایوان اسامی خداوند در چند 
ضلعی های منظم شمسه ای بر زمینه طالکاری و فضای 
دایر ه ای شکل میناکاری کرده اند. در حاشیه بعدی در 
ســتاره های هشت پر نام جالله »الله« را در وسط و نام های 
پنج تن آل عبا به خط کوفی بنایی هر کدام در ستاره های 

هشت پر نوشته اند.
درون ایوان در باال طرحی متشکل از نقوش هندسی مانند 
نقش گلدانی، شــش طبل و... اســت که بر آن نیز نقوش 
گیاهی شامل ختایی بر زمین های آبی رنگ میناکاری کرده اند. 
قسمتی از ایوان مقرنس کاری شده است و بر ستاره های 
پنج پر اسامی پنج تن و بر ستاره های چهارپر کلمه »الله« را 
نوشته اند. در باال و وسط ایوان نقش ترنج که نقوش اسلیمی 
در میان آن نقش بسته و زمینه نیز از ختایی ها پر شده است 
قرار دارد و دو نیمه ترنج در طرفین ایوان نیز نقش بســته 
است. در میان ایوان طال آیه ۱۶۹و۱۷۰سوره آل عمران را با 
ورقه طال بر زمینه ای آبی که با حرکت های چرخشی اسلیمی 
پر شــده به این رشح نوشته اند: »بسم الله الرحمن الرحیم و 
ال تحسنب الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم 
یرزقون، فرحین مبا ءاتیهم الله من فضله و یستبرون بالذین 

مل یلحقوا بهم من خلفه االخوف علیهم و ال هم یحزنون.« 
 بر رس در ورودی ایوان نیز حدیث سلســلة الذهب را 
نوشته اند. منت حدیث چنین است: »کلمه ال اله اال الله حصنی 
فمن دخل حصنی امن من عذابی« در میان نوشته ها نقوش 
اسلیمی و گل های شاه عباسی دیده می شود. بر بدنه دیوار 

ســمت پایین کلمه الله به خط نسخ و کلمه محمد در میان 
شمســه هایی نوشته شده اســت. بر بدنه ایوان طالی صحن 
جمهوری بر باالی ایوان بر زمینه کاشیکاری ها و نقوش ختایی، 
نقوش اســلیمی از جنس طال کار شده و به صورت برجسته 
بررســی می شود. در اطراف این ایوان نیز اسامءالحسنی از 
جنس طال بر بدنه ایوان نقش بسته است. فلزکاری و طالکاری 
ایوان را هرنمند معارص محمدپاکدل و میناکاری آن را مرحوم 

غفاریان اصفهانی انجام داده اند. 
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