
یادنام ...

نادرۀ اعصار
استاد قوام الّدین طیان شیرازی 
)842ق(

  سیدحسن حسینی* 

قوام الّدین بن زین الّدین شیرازی، مشهور به »طیان«، از 

معامران برجستۀ عهد شاهرخ تیموری )ح: 807 –850ق( و 

معامر مسجد گوهرشاد است. وی در اصل از اهالی شیراز 

بود. از سال تولّدش اطاّلع دقیقی در دست نیست. پس از 

تحصیل مقّدمات علوم، در بّنایی، معامری و طیانی-که کار 

با گِل و نوعی مهارت در گچ بری و تزیین منازل با گل و برگ 

بود- شــهرتی به هم رسانید. حافظ ابرو در حق وی گفته: 

»در صنعت طیانی واحد ماله ثانی است« )حافظ ابرو:10(.

قوام الّدین در علم نجوم نیز تبّحر داشــت. نقل است 

شاهرخ تیموری به خاطر یکی از عامرات از استاد رنجیده 

خاطر شــد و مّدت یک سال اجازه نداد که وی به حضورش 

رشف یاب گردد. پس از مّدتی قوام الّدین تقویمی اســتخراج 

کرد و به وســاطت برخی وزرا و ارکان دولت، آن را نزد 

شاهرخ برد. شاه تبّسمی کرد و این بیت را فی البداهه در 

احوال قوام الّدین خواند: 

تو کار زمین را نکو ساختی/ که با آسامن نیز پرداختی؟! 

)علیشیر نوایی، 124و 314؛ خواندمیر، 4/ 14(

مؤلّف حبیب الســیر، قوام الّدین را »قدوۀ مهندسان 

زمــان و معامران دوران« )خواندمیر،4/ 14(، صاحب مطلع 

سعدین »وی را اعجوبۀ روزگار و نادرۀ اعصار« )سمرقندی، 

عبدالرزاق، 2ب1، 483( و مؤلّف تذکره الشعرا »در مهندسی 

و طرّاحی و معامری« او را جزو چهار هرنمند بی نظیر عهد 

شاهرخ تیموری به حساب آورده است)سمرقند، 340(.

از زندگی قوام الّدین قبل از ســال 807ق. اطاّلعی در 

دست نیست. برای نخستین بار حافظ ابرو از مشارکت وی 

به همراه خواجه علی حافظ تربیزی در ساخت مدرسه و 

خانقاه شــاهرخ تیموری در هرات خرب داده است. با توّجه 

به اینکه شاهرخ در 807ق. که سال آغازین حکومتش بود، 

کار ساخت بنای مدرسه و خانقاه و دیگر اماکن هرات را 

صادر کرد ) حافظ ابرو، 8( و ساخت مدرسه و خانقاه در 

سال 813ق. به امتام رسید، احتامالً در این عهد قوام الّدین 

از شهرت خاصی برخوردار بوده که ساخت عامرت مهّمی 

چون خانقاه و مدرسۀ هرات به دستور حاکم تیموری به وی 

محّول گردیده است )گلچین عارفی، 80(.

پس از آن اگرچه ممکن است ساخت بناهای مهم 

دیگری در هرات و نقاط دیگر بر عهدۀ وی گذاشــته شده 

باشد، ولی مهم ترین بنای ســاخت وی، مسجد گوهرشاد 

در جنوب بقعۀ مطّهر حرضت رضا)ع( در مشــهد رضوی 

است. او ساخت این بنا را در سال 821ق. به امتام رساند. 

این مطلب در انتهای کتیبۀ حاشیۀ ایوان مقصوره مسجد 

با خط بایسنغر تیموری، فرزند گوهرشادخانم، کتابت شده 

است. در این کتیبه از وی با عنوان »قوام الّدین بن زین الّدین 

شیرازی طیان« یاد شده است )پیامیش(.

اگرچه ممکن است قوام الّدین شیرازی عامرت چهارباغ 

مشهد را -که در عهد شاهرخ تیموری در جنوب غرب حرم 

مطّهر رضوی به پایان رسید- معامری کرده باشد، ولی در 

منابع اشاره ای به این امر نشده است. خواندمیر در رشح 

احوال قوام الّدین آورده است: »از جمله آثار آن استاد نادره 

کار در دارالســلطنۀ هرات عامرات عالیاب مهد مهدعلیا 

گوهرشادآغاســت« )خواندمیر، 4/ 15( منظور از عامرات، 

مدرســه و مسجدی بیرون شهر هرات، در شامل آن است 

كه گوهرشاد )فوت:861ق( دستور ساخت آن را داد. ظاهراً 

قوام الّدین از سال 820ق. همکاری خود را در ساختامن 

مسجد و مدرسۀ گوهرشاد در شامل هرات آغاز و تا 841ق. 

آن را تکمیل منود )سیدی، 441(.

*  کارشناس ارشد تاریخ و پژوهشگر گروه تراجم و انساب بنیاد 

پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی

hoseyny.darrud@gmail.com



از دیگر بناهای شــهر هرات که ممکن است قوام الّدین 

در ساخت آن همکاری داشته باشد، عامرت گازرگاه و 

مقربۀ شیخ عبدالله انصاری است که شاهرخ در سال 829ق. 

تصمیم به آبادانی آن گرفت. این بنا هرچند در سال 898ق. 

در جریان ســیل آسیب دید و مجّدداً به دست امیرعلیشیر 

نوایی تعمیر شد، ولی بنای اصلی باقیامنده شبیه به عامرات 

ساخت قوام الّدین است و برخی ساخت آن را به قوام الّدین 

نسبت داده اند)گلمبک و ویلرب، 424؛ گلچین عارفی، 81(.

از دیگر بناهای ســاخت قوام الّدین که باید آخرین 

آنها توّسط وی باشد، ساختامن مدرسۀ خرگرد در چهار 

کیلومرتی خواف، در روستای خرگرد است. این بنا به دستور 

خواجه غیاث الّدین پیراحمد خوافی، وزیر شاهرخ تیموری، 

در سال 848ق. به پایان رسید. با توّجه به اینکه قوام الّدین 

شیرازی در سال 842ق. درگذشته، )فصیح خوافی،1143/3( 

بنای مدرسه، پس از او به وسیلۀ برادرش، غیاث الّدین، به 

امتام رسیده است)میر، 591/1(. این موضوع در کتیبۀ 

ایوان جنوبی مدرسه چنین آمده است: »بنت هذه املدرسه 

املبارکه الغیاثیه علی ید العبد املرحوم استاد قوام الّدین 

شــیرازی و متت بعمل العبد استاد غیاث الّدین شیرازی« 

)گلچین عارفی، 82( 

شــواهد حاکی از آن است که استاد قوام الّدین در زمان 

ساخت مدرسۀ خرگرد در این روستا از دنیا رفته است. از 

جزییات علّت مرگش اطاّلعی در دست نیست؛ اّما مدفنش 

در بیابان های روبروی مدرسه موجود است)سیدی، 459(.   

در خصوص سال درگذشت استاد قوام الّدین، در منابع 

اندک اختالفی وجــود دارد. فصیح خوافی )777 – 845ق.( 

که معارص قوام الّدین بوده و او را می شــناخته، فوت وی 

را روز شــنبه اّول شعبان 842ق. نوشته اســت)فصیح 

خوافی،1143/3(. عبدالرزاق سمرقندی)816 – 887ق.( نیز 

همین تاریخ را تأیید کرده است)سمرقندی، 2ب1، 483( 

ولی مؤلّف تاریخ حبیب الســیر آن را در اّول شعبان 844ق. 

ثبت کرده  است)خواندمیر، 4/ 15(. به نظر می رسد با توّجه 

به تقّدم زمانی منبع، گفتۀ خوافی صحیح  است. این احتامل 

دور از ذهن نیست صاحب حبیب السیر نیز هامن تاریخ 

842ق. راثبت کرده باشد، ولی در استنســاخ این اشتباه 

توّسط کاتبان رخ داده باشد.

منابع:

حافظ ابرو. )1349(. جغرافیای حافظ ابرو )ربع خراسان هرات(. به کوشش 

مایل هروی. بنیاد فرهنگ ایران. 

خواندمیر.)1362(. غیاث الّدین بن هامم، تاریخ حبیب السیر. زیر نظر 

محّمد دبیر سیاقی. چاپ دوم.کتابفروشی خیام

سمرقندی، دولتشاه.)1382(. تذکره الشعراء. تصحیح ادوارد براون. چاپ 

اّول. تهران. اساطیر. 

سمرقندی، عبدالرزاق.)1383(. مطلع سعدین و مجمع بحرین، به اهتامم 

عبدالحسین نوایی. چاپ اّول. تهران. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 

فرهنگی. 

سیدی، مهدی و دیگران.)1386(. مسجد و موقوفات گوهرشاد. چاپ اوّل.  

قم.کومه. 

فصیح خوافی، احمد.)1386(. مجمل فصیحی. تصحیح سیدمحسن ناجی 

نرصآبادی. چاپ اّول. تهران. اساطیر. 

گلچین عارفی،مهدی. استاد قوام الّدین شیرازی معامر افسانه. گلستان هرن. 

شامرۀ 16. تابستان 1388ش. 

گلمبک لیــزا، ویلرب دونالد نیوتن.)1374(. معامری تیموری در ایران و 

توران. ترجمۀ کرامت الله افرس و محمدیوسف کیانی. تهران.سازمان میراث 

فرهنگی کشور. 

نوائی، امیرعلیشیر. )1363(. تذکرۀ مجالس النفایس. به اهتامم علی اصغر 

حکمت. چاپ اّول. تهران. کتابفروشی منوچهری. 



علی آیریا
عکاس مخصوص آستان قدس رضوی
)1293–1374ش(

ابوالفضل زارعی*

علی آیریا در سال 1293ش. در شهر یزد دیده به جهان 

گشود. از هامن دوران نوجوانی به عکاسی عالقه مند شد و 

در سال 1307 فّعالیت در این عرصه را آغاز کرد. پس از امتام 

تحصیالت ســال سوم دبیرستان، ابتدا در عکاسی ادیسون 

رشوع به فّعالیت منود و ســپس در فاصلۀ سال های 1312-

1313 با همکاری حسن پیام، عکاسی پیام را در مشهد 

تأسیس کرد)ترابی، 61(. اّما این همکاری به خاطر مرگ زود 

هنگام حسن پیام زیاد دوام نیاورد، بعد از این واقعه در 

سال 1320 عکاسی آیریا را تأسیس منود.

 آیریا به زبان های انگلیســی و فرانسه تسلّط داشت 

و برای پیرشفت و تکامل در زمینۀ عکاســی عالوه بر کار 

تجربی، به مطالعۀ کتاب های مرتبط با عکاسی مانند کتاب 

پاپاریان و مجاّلت خارجی عکاسی نیز می پرداخت )هامن(. 

آیریا طی قرارداد شامرۀ 14169 در تاریخ1329/11/21 

با آستان قدس رضوی، به منظور تهیۀ عکس از آثار نفیس  

خزانه و موزۀ آستان قدس رضوی و همچنین زوایای مختلف 

اماکــن متربکه، مناهای داخلی و خارجی حرم مطهر و کتب 

خطی کتابخانه، به عنوان عکاس رسمی آستان قدس رضوی 

منصوب گردید )مخزن اسناد آستان قدس رضوی، شامره 

اموالی27251/2(. و این همکاری تا ســال 1358 ادامه 

داشت.

آیریا اّولین شخصی بود که در مشهد با نورپردازی 

در آتلیه عکس گرفت و در دوران طوالنی عکاسی اش از 

دوربین های آپالنات، آناستیگامت، زایس و الیکا استفاده 

منود. آیریا در طول دورۀ عکاسی خود حدود صدهزار 

نگاتیو گرفته که بخشی از عکس هایش در مجاّلت آستان 

قدس منترش و برخی دیگر در بین آلبوم های مؤّسســۀ 

مطالعات و پژوهش های فرهنگی بنیاد مســتضعفان تهران 

نگهداری می شود. او اّولین عکس رنگی را با آموزشی که در 

تهران از آقای افتخار و انوشــفر گرفته بود، در حدود سال 

1330 در مشهد منترش کرد )ترابی، 63(.

از اقدامات آقای آیریا می توان به تأسیس واحد سمعی 

برصی دانشگاه مشهد در سال 1338 همزمان با ریاست 

دکرت ســامی راد، ایجاد واحد فیلم تک کتابخانۀ آستان قدس 

رضوی در ســال 1351، تهیۀ عکس از آثار و اشیای گرانبهای 

موزۀ آســتان قدس و کاشی کاری های عرص سلطان سنجر و 

تهیــۀ میکروفیلم های کتاب های کتابخانۀ ملک در تهران، 

اشاره منود )هامن، 61(.

آیریا علی رغم تجربیات گرانبهایش در زمینۀ عکاسی، 

بعدها حرفۀ عکاســی را رها منود و به فروش کاالی عکاسی 

و سپس کاالی طبّی مشغول شد. از شاگردان او می توان به 

محّمد صانع، مسئولین عکاسی های هرن، اونیورسال و آپادانا 

اشاره منود )هامن، 63(.

آیریا رسانجام در سال 1374 دار فانی را وداع گفت و 

فرزندانش بعد از فوت او طبق وصیت پدرشان نگاتیوها و 

عکس هایش را در اختیار آســتان قدس قرار دادند )هامن، 

63؛ طالیی، 332/4(.

منابع

 ترابی، نرسین )1383(. عکاسخانۀ ایام )گزیده ای از تاریخ عکاسی مشهد(. 

تهران. کلهر.

طالیی، زهرا )1387(. دفرت اسناد. شش جلد. مشهد. سازمان کتابخانه ها، 

موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی.

مخزن اسناد. سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی.

*  کارشناس ارشد جغرافیا و پژوهشگر بنیاد پژوهش های اسالمی 

آستان قدس رضوی.

zareiabolfazl5@gmail.com





 محمدحسن 
بیوکی رضوان
کتیبه نویسی به وسعت آفتاب
)1288–1363ش(

محّمدحسن پاکدامن*

محّمد حسن بیوکی، مشهور به »رضوان« فرزند 

محّمدرضا از هرنمندان، کتیبه نویسان ممتاز و قاریان 

برجستۀ قرآن سدۀ چهاردهم هجری اســت. اصالتاً یزدی 

)اینانلو: 11( و پدرش از ساکنان آن شــهر بود) بیوکی:3(. 

اطاّلعی در دست نیست که زادگاهش یزد یا مشهد، 

بوده است) هامن: 3(. سال تولّدش را 1288ش. نوشته اند 

)صفری: 89(. در هفت سالگی با نظارت و رسپرستی برادر 

بزرگش، مرحوم احمد معامرآستانه، دوران ابتدایی تحصیل 

خود را آغاز کرد )اینانلو: 11(. تحصیالتش تا ششــم ابتدایی 

بود )بیوکی: 14(. بیوکی فامیل شناسنامه ای وی بود ) هامن: 

4( و چون شــعر می گفت، به تخلّص شاعری اش )رضوان( 

مشهور بود ) هامن: 3(. 

محّمدحسن که از قریحه و استعداد هرنی رسشار 

برخوردار بود، با حامیت برادرش ابتدا به عنوان بردســت 

و کمک کار وی مشغول به کار شــد، تا اینکه توانست به 

عنوان کتیبه نویس و طرّاح نقوش سّنتی آستان قدس رضوی 

مشغول به کار شــود. او در ابتدا به صورت قراردادی با 

حقوق روزانه دو هزار )دو ریــال( کار می کرد )هامن: 7( 

که پس از سالیانی به استخدام رسمی آستان قدس رضوی 

درآمد ) هامن: 29(. 

وی در طول خدمت در آستان قدس رضوی با شور، 

اخالص و تعّهد به چنان تجربه و رتبه ای از استادی دست 

یافت که امروزه در تحلیل های هرنی از وی به تجلیل فراوان 

یاد می شود؛ از این رو درباره اش گفته اند: »از میان استادان 

بزرگ زمان، می توان از حاج محّمدحسن بیوکی رضوان)ره( 

نام برد که مادر گیتی، هرنمندی چون او دیگر نزاید. استادی 

که از رشوع کاشی کاری معرق دوران تیموری تا امروز به 

واقع کسی هم تراز او در دست کشش طرح و مکتب بسیار 

غنی نقش، وجود نداشــته است و شاید هم دیگر کسی به 

وجود نیاید« )زمرشیدی: 8(.

در این که وی چه زمانی به خدمت آستان قدس رضوی 

در آمده، اطاّلعی در دســت نیســت، ولی به استناد گفتۀ 

فرزند بزرگش، محّمدرضا بیوکی، در مصاحبه با خربنگار 

نرشیۀ کیهان فرهنگی در سال 1363ش. » ... ] پدرم[ حدود 

47 ســال قبل به آستان قدس آمده و مشغول کار شدند« 

)بیوکی: 43( این گونه برداشت می شود که محّمدحسن 

بیوکی در حدود 28 سالگی به توفیق خدمت در آستان 

قدس رضوی دست یافته است. البته همو در مصاحبۀ 

دیگرش با مرکز اسناد شفاهی آستان قدس، سن ورود پدرش 

را به آستان قدس رضوی، 25 ســالگی می داند)بیوکی: 2(. 

»]وی[ قبل از اینکه در خدمت آستان قدس درآید در 

خیابان تهران، واقع در مشهد با برادران پیراسته و مرحوم 

ارژنگ، نگارستانی تشکیل داده بودند و بیشرت در منازل کار 

می کردنــد« )بیوکی: 43(. همچنین برای مّدتی در خیابان 

شاه رضای سابق ]آزادی[ مغازه داشته است) بیوکی: 26(. 

وی با ورود به آســتان قــدس، طرح ها و کتیبه های فراوانی 

ارایه داد. از این رو در طول ســالیان خدمتش، پایه گذار 

مکتبی استوار و هرنی گردید. »مکتب او چه از نظر انواع 

متون، ابداع اسلیمی ها و خلق انواع ختایی ها، و چه از 

حیث نقش افزونی های نو، بسیار زیبا، با فلسفه، شورانگیز 

و چشمگیر در قالب هرنهای سّنتی و با اصالت کاشی کاری 

معرق و چه در زمینۀ انواع خطوط به خصوص خط کوفی و 

ثلث، بسیار پخته، با قاعده، بسیار عمیق، گسرتده و کامل بود... 

*  پژوهشگر گروه تراجم و انساب بنیاد پژوهش های اسالمی آستان 

قدس رضوی.

hasan.pakdaman@gmail.com 



این استاد فرزانه و بس هرنمند، مکتب تیموری و صفـویه را 

به رسحّد کامل مطلوب و اوج رسانید« )زمرشیدی: 8(. » برای 

مثال می توان از کتیبه های دارالذکر و رسدر موزه و گنبد 

الله وردیخان نام برد که استاد، بیش تر به گنبد الله وردیخان 

افتخار می کردند و عالقۀ خاصی به آن داشتند« ) بیوکی:43(.

از دیگر آثارشــان می توان به طرّاحی های منقوش 

بر کاشی های شاهچراغ، اصفهان و کربالی معلّی اشاره 

کرد. عالوه بر طرّاحی کاشی که رشــتۀ اصلی کارش بود، 

کتیبه نویسی و نقاشی به شــیوۀ پرداز را هم به خوبی 

می دانست و چند تابلو آبرنگ باقی مانده از وی، تسلّط او را 

در کار نقاشی می رساند، عالوه براین ها حّجاری و کنده کاری 

روی چوب هم می کرد )اینانلو: 12-11(.

محّمدحسن بیوکی قبل از آن که شخصیت هرنی اش به 

شهرت برسد، در سن 20 سالگی پس از سال ها آموخنت از 

محرض استادالقراء حاج محّمد عرب زعفرانی، خود به مقام 

اســتادی رســید و کتاب »لؤلؤئه الرضوان فی قرائه القرآن« 

را براساس کتاب منتخب التجوید استادش سیدمحّمد عرب 

زعفرانی به چاپ رساند )صفری: 106(. در ابتدا معّمم و 

در لباس روحانیت بود ولی بعدها با محاسنی معمولی 

و کالهی پوســتین به رنگ سیاه در همه جا حارض می شد 

)بیوکی: 25(. 

وی در هر دو رشتۀ قرآن و کتیبه نویسی شاگردان 

فراوانــی را تربیت کرد. »در تربیت قاریان قــرآن نقش 

بسیار مؤثّری ایفا می منود؛ چنانکه بیش از بیست نفر از 

شاگردان برجستۀ ایشان به تشکیل جلســه ای جداگانه 

مبادرت ورزیده اند«)صفری، 95(. فردی بردبار بود و در 

شــیوۀ آموزشی اش »اگر کسی قرآن را غلط می خواند اّول 

آیه ای که آن شــخص غلط خوانده بود تالوت می کرد و اگر 

طرف متوّجه اشتباهش منی شد، با محبّت تذکّر می داد... با 

آن همه فضایلی که داشــت هیچ وقت اظهار فضل و برتری 

منی منود؛ هرگز از خودش متجیــد و تعریف منی کرد؛ هیچ 

وقت با صدای بلند منی خندید.« ) هامن، 94(.

در آموزش هرن و کتیبه نویسی نیز به دیگران دریغ 

منی کرد. »این وجود ارزشمند، شاگردانی چند، از جمله فرزند 

هرنمند خود را ]مرحوم محّمدرضا بیوکی، 1318 – 1385ش.[ 

در آســتان مقّدس رضوی پرورش داد که آنان با استفاده از 

عنارص فراوان و گوناگونی چون: اسپَرسازی ها، کتیبه سازی ها، 

پشت بغل سازی ها، نقش اندازی در کاشی کاری زیر دورها، 

طاق ها، رواق ها، زیرگنبدخانه ها، غرفه ها، ایوان ها، صّفه ها 

و همچنین رســمی بندی ها، کاربندی ها، یزدی بندی ها، 

طاسه سازی ها و بسیاری دیگر خصوصاً در کتیبه سازی و 

نقش های کاشــی معرق به یاری ذوق هرنی و اخالص به 

خداونــد و پیامرب و امئۀ طیّبین و طاهرین، آثاری آفریدند 

که هرگز دیگر مانند آنها آفرینش نخواهد شــد. ]آثارهرنی[ 

استاد بیوکی و شاگردانش از بارگاه حرضت رضا)ع( به سایر 

مکان های مترّبکۀ مقّدسه، مسجدها و مدرسه های روزگار 

ما به خصوص بارگاه احمد بن موسی)ع( در شیراز گسرتش 

یافت«)زمرشیدی: 9(.

 محّمدحسن بیوکی رضوان از نوجوانی در رسودن شعر، 

طبعی روان داشت. وی کتاب تجویدش را به صورت شعر 

در وزن شاهنامۀ فردوسی در دویست بیت رسود) صفری: 

96 – 102(. همو اشــعار فراونی را در مدح امام عرص)عج( 

و دیگر اهل بیت)علیهم الّسالم( رسود که متأّسفانه هنوز 

به صورت تدوین شــده انتشار نیافته یا از بین رفته اند 

)بیوکی: 19(. اخیراً به کوشــش مجید غالمی جلیســه، یکی 

از قدیمی ترین منت های چاووشــی نامه انتشار یافته است. 

شاعر بیشــرت بخش های این چاووشی نامه مشّخص نیست، 

اّما بخشی از این کتاب، رسودۀ مرحوم محّمدحسن بیوکی، 

متخلّص به رضوان اســت. محتوای دیجیتال این نسخه در 

حال حارض در کتابخانۀ دیجیتال بیاض ثبت شــده و اصل 

آن در کتابخانۀ مسجد اعظم قم موجود است. این کتاب 

به اهتامم مجید غالمی جلیسه در 32 صفحه به شامرگان 

یک هزار نسخه از سوی انتشارات عطف روانۀ بازار شده 

است )خربگزاری کتاب ایران(. 

بیوکی هنگام مرگ 75 سال داشت و به علّت عارضۀ 

ناشی از دیابت درگذشــت«) اینانلو: 12(. تاریخ وفاتش 

1363/9/10 بود و بدنش در صحن مطّهر آزادی حرم رضوی، 

بلوک 37 دفن گردید) صفری: 89(. وی که در زندگی پربارش 

تحسین اهل هرن را برانگیخت بر سنگ مزارش نوشته اند: 

»آرامگاه ابدی قبلۀ اهل هرن« ) هامن: 96(. 
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