
چکیده

مسجد هفتادودوتن یا شاه از بناهای شاخص عرص تیموری در مشهد است که 

امروزه در مجاورت مجموعۀ حرم مطهر رضوی قرار گرفته است. این اثر که در اصل 

یک بنای آرامگاهی و احتامالًمتعلق به یکر از اُمرای تیموری به نام امیرملک شاه 

است، دارای تزیینات مفّصل کاشی کاری و نقاشی دیواری است. کتیبه ها و تغییراتی 

در عرص  بنا  کاربری  تغییر  از  نشانه هایی  می شود  مشاهده  آن  تزیینات  در  که 

شاه سلطان حسین و سال 1119ق را تایید می کند. دیوارنگاره  ها در گنبدخانۀ مرکزی 

بنا متمرکز است و ترکیبی از شیوه های متعدد تزئینی این عرص شامل الیه چینی، 

نقاشی  کتیبه های  بر  نقاشی دیواری است. نقوش عالوه  طالچسبانی، گچ بری و 

شامل نقوش اسلیمی، ختایی و ترنج بندی های متعدد است.
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مقّدمه
  مسـجد هفتادودوتـن )شـاه( یکـی از زیباترین بناهای 

تاریخـی مشـهد اسـت کـه امـروزه در جـوار حـرم مطهـر 

رضـوی و حـامم مهدی قلی بیـک واقـع شـده اسـت. از آنجا 

کـه بیشـر کارهـای پژوهشـی غالبـاً بـه مجموعـۀ بناهـای 

حـرم مطهـر رضـوی معطـوف بـوده اسـت، ایـن بنـا کمـر 

مـورد توجـه پژوهش گـران عرصـۀ فرهنـگ و هـرن واقـع 

بنـا، کاربـری، ویژگی هـای  تاریخـی  شـده اسـت. هویـت 

و  رسـمی بندی  کاشـی کاری،  مفّصـل  تزیینـات  معـامری، 

نقاشـی دیـواری بنا در مجموع موضوعاتی اسـت که هنوز 

جـای بحـث داشـته و محـل توجه اسـت. هویـت اصلی بنا 

به عنـوان مسـجد، آرامـگاه یـا خانقـاه و محل ذکـر و وعظ 

مـورد بحـث و جـدل محققین بوده اسـت. هویت شـخص 

مدفـون در بنـا هنـوز کامـالً مشـخص نیسـت. تزیینـات بنا 

خـود  نـوع  در  آن  دیـواری  نقاشـی  تزیینـات  به خصـوص 

بسـیار درخورتوجـه بـوده، از جایـگاه ویـژه ای برخـوردار 

اسـت. نقاشـی های دیـواری این بنـا از محدود نقاشـی های 

دیـواری عـرص تیموری اسـت که در ایران وجـود دارد و این 

امـر اهمیـت ایـن آثـار را دو چنـدان می کنـد. دیوارنـگاری 

در عـرص تیمـوری بیشـر در بناهـای آرامگاهـی منطقـۀ 

ماوراءالنهـر و به خصـوص در بناهـای سـمرقند و تاحدودی 

در بناهـای هـرات عرص تیموری باقی مانده اسـت، بناهای 

دورۀ تیمـوری کـه دارای نقاشـی دیـواری هسـتند، در ایران 

بسـیار اندک انـد.

  تاکنـون چندیـن مقالـه با موضوع مسـجد شـاه تألیف 

شـده اسـت. مهـدی سـیدی در مقالـه ای با عنوان »مسـجد 

شـاه مقربه اسـت نه مسـجد« در نرشیۀ خراسـان پژوهی به 

موضـوع کاربـری اصیل بنا و مرحـوم عبدالحمید مولوی در 

مقالـه ای بـا عنوان »مسـجد شـاه یـا مقـربۀ امیرغیاث الدین 

بنـا  اصیـل  کاربـری  و  تاریخـی  مباحـث  بـه  ملک شـاه« 

می پردازنـد. ویلـرب و گلمبک در کتاب معـامری تیموری در 

ایـران و تـوران و برنـارد اوکیـن در کتـاب معـامری تیموری 

در خراسـان مباحـث مفیـدی دربارۀ این بنـا ارائه می دهند 

امـا تاکنـون نقاشـی های دیـواری آن کمـر مـورد پژوهـش 

قـرار گرفته اسـت.

ایـن مقالـه بـه معرفـی عمومـی بنـا و بررسـی تزیینـات 

دیوارنـگاری آن مـی پـردازد. 

موقعیت بنا
مسـجد شـاه مشـهد یكـی از بحث برانگیزتریـن بناهای 

تاریخـی خراسـان اسـت.) تصویر 1( 

ایـن بنـا تـا قبـل از احـداث صحـن جامـع رضـوی در 

حاشـیۀ كوچـه ای واقـع شـده بـود كه یـك رس آن بـه بازار 

بزرگ)بـازار زنجیر( راه دشـت. این کوچـه که به نام کوچۀ 

معـروف  جوارکوچـۀ  در  می شـد  خوانـده  شـاه  مسـجد 

چهاربـاغ واقـع بـود. کوچـۀ چهاربـاغ از معابـر تاریخـی 

مشـهد در عـرص تیمـوری اسـت کـه کاخ و دولت خانـۀ 

چهاربـاغ شـاهرخ در آن واقـع بـوده اسـت.

زمانـی كـه ایـن مسـجد سـاخته می شـود در كنـار یكـی 

از میدان هـای بـزرگ و نامـی شـهر قـرار می گیـرد كـه در 

مسـیر محلـۀ نوقـان بـه رسشـور، از محالت قدیمی مشـهد 

و در نزدیكـی حـرم رضـوی واقـع شـده بـود. ایـن میـدان 

در منابـع تاریخـی» میـدان رسسـنگ« نامیـده شـده اسـت 

.)133 )سـیدی،1377: 

این بنا در مسـیر بناهای مهم عرص تیموری مشـهد شامل 

)843ق(  دودر  مدرسـۀ  گوهرشـاد)821ق(،  مسـجد جامـع 

مدرسـۀ پریـزاد و مدرسـۀ بـاالرس)829ق( و در كنـار بنـای 

صفـوی حـامم شـاه)مهدی قلی بیک( واقـع شـده اسـت. این 

معـرب مهـم تاریخی كه بخش اعظـم آن تخریب یا بی هویت 

شـده بـه نام بـازار بزرگ یـا بازار زنجیر شـهرت دارد. مشـهد 

دورۀ تیمـوری عـاری از خیابـان وسـیع علیا و سـفلی بوده و 

بعـداً كـه كاخ و دولت خانـۀ چهـار بـاغ را شـاهرخ تیمـوری 

تصویر1. منای عمومی مسجد شاه، تصویر از 

آرشیو سازمان میراث فرهنگی خراسان



)807 تـا 850ق ( سـاخت، كوچـۀ چهارباغ یكـی از كوچه های 

مهـم این شـهر شـد كه هنوز هـم با همین نـام اما بی هویت 

در حوالـی این مسـجد قـرار دارد)هـامن:121(.

در كنـار مسـجد شـاه و چسـبیده بـه آن، حاممـی بـا 

همیـن نـام توسـط میرآخـور شـاه عباس، »مهدی قلی بیـك 

جانی قربانـی« دویسـت سـال بعـد از سـاخت مسـجد در 

زمـان شـاه عباس صفـوی سـاخته می شـود. مـدارس دودر، 

پریـزاد و بـاالرس كاربـرد آرامگاهـی نیـز داشـته اند. مسـجد 

شـاه هـم آنچنـان كـه در صفحات بعـد رشح خواهیـم داد 

درحقیقـت مقـربۀ یكـی از امـرای تیمـوری اسـت. بنابرایـن 

شـواهد مسـیر مزبور یادآور گورسـتان سـلطنتی شـاه زنده 

در سـمرقند اسـت چـرا كـه در اینجا نیز گروهـی از بناهای 

آرامگاهـی مربـوط بـه امرا و خاندان تیموری در یك مسـیر 

قـرار گرفته انـد. ایـن بنـا پـس از انقـالب در اختیـار سـپاه 

پاسـداران قـرار گرفتـه و به عنـوان پایـگاه بسـیج اسـتفاده 

قـرار  قـدس  آسـتان  اختیـار  در  سـال 1381  از  و  می شـد 

گرفـت. معاونـت فنی آسـتان قدس کار مرمـت و بازپیرایی 

انجـام  بـه  مهدی قلی بیـک  حـامم  مرمـت  از  پـس  را  آن 

است.  رسـانده 

كاربری بنا
دربـارۀ كاربـرد اصیـل ایـن بنـا سـخن بسـیار اسـت. نـام 

عمومـی و مشـهور ایـن بنـا »مسـجد شـاه« اسـت كـه پس 

از انقـالب بـه نـام »مسـجد هفتادودوتـن« هـم نامیـده 

تاریخـی  بناهـای  كتـاب  در  مقـری  علی اصغـر  می شـود. 

مشـهد آن را »مسـجد آیت الله قمـی« خوانـده اسـت بـه 

قمـی  حاج آقاحسـن  آیت اللـه  زمـان  آن  در  آنكـه  سـبب 

پیش منـاز مسـجد بودند)مقـری،1357: 9(. نـام مسـجد بـر 

روی كتیبه هـای متعـدد بنـا دیده منی شـود. عنوان شـاه در 

نـام بانـی تیمـوری بنـا بر كتیبـۀ رسدر آن ذكر شـده اسـت. 

ایـن اسـم همچنیـن ممكـن اسـت از كتیبه هایـی كـه مبیّن 

تعمیـرات انجام یافتـه در زمـان شـاهان صفوی یـا موقعیت 

آن كـه در گوشـه ای از حـامم شـاه قـرار دارد، ناشـی شـده 

باشـد)ویلرب و گلمبـک،1374: 467(. 

عبدالحمیـد مولـوی در مقالۀ خود دربـارۀ این بنا اظهار 

كرده انـد كـه ایـن بنـا یـك آرامـگاه بـوده اسـت. دالیـل وی 

بدیـن ترتیب اسـت: 

1( بنا رو به قبله نبوده است؛ 

2( شباهتی به مساجد تیموری ندارد؛

3( محراب و جایی برای مناز جمعی ندارد؛

4( برخـی اشـعار كـه از بی  وفایی جهـان و كوتاهی عمر 

حكایـت می كنـد در بنـا دیده می شـود. مانند بیـت زیر كه 

در پایـۀ ایوان آمده اسـت:

خوش است عمر دریغا كه جاودانی نیست

پس اعتامد بر این پنج روز زندگانی نیست

5( جملـۀ »البقـاء لله« در سـاقۀ گنبد تكرار شـده اسـت 

و ایـن عبـارت با مقربه تناسـب دارد. 

6( وجـود رسداب زیـر بقعـه و چهـار قـرب در آن دلیلـی 

قاطـع بـر مقـربه بـودن بناسـت.)تصویر2( ایـن رسداب در 

سـال 1345ش هنـگام مرمـت بنا كشـف شـد و تـا آن زمان 

کسـی از وجـود آن اطالعـی نداشـت. بـا توجه بـه اینكه در 

اسـالم دفن اجسـاد در مسـاجد معمول نیسـت و از طرفی 

مناز در گورسـتان مكروه اسـت و نیز وجود رسداب، فرضیۀ 

مسـجْد بـودِن بنـا رد می شـود )مولـوی،1374: 77(.

مسـجد  بـر  مبنـی  را  مولـوی  دالیـل  گلمبـك  و  ویلـرب 

نبـودن بنـا كافـی منی داننـد؛ چـرا كـه ضبط هـای گوناگـون 

از قبلـه در مسـاجد دیگـر ایـن ناحیـه ثبـت شـده و ممكن 

اسـت محـراب را در زمانـی برداشـته باشـند. امـا اِشـكال 

بزرگ تـر ویلـرب بـر تحلیـل مولـوی ایـن اسـت كـه مولـوی 

می نویسـد امیرملك شـاه از امـرای تیمـور در خـوارزم بـوده 

كـه در سـال 829 وفـات كـرده و بنـا بـه وصیتش جنـازه اش 

حـرم  نزدیكـی  در  و  می آورنـد  مشـهد  بـه  خـوارزم  از  را 

امام رضـا)ع( دفـن می كننـد و پـس از مدتـی بنـای فـوق بر 

مـزارش سـاخته می شـود امـا تاریـخ كتیبـۀ رسدر بنـا، 855 

اسـت )مولـوی،1374: 90(. مولـوی ایـن تناقـض را این گونه 

توجیـه می كنـد كـه سـاخت و امتـام بنا 26 سـال می كشـد. 

مهدی سـیدی توجیـه دیگری برای رفع این تناقـض دارد. او 

اظهـار مـی دارد كه بنا در سـال های قبل از 829 به سـفارش 

امیرملك شـاه، امیر خوارزم برای مقربه اش بنا می شـود و در 

سـال 829 امیرغیاث الدین ملك شـاه در آن مدفـون می شـود 

و تزیینات كاشـی رسدر در سـال 855 انجام می شـود. اما نه 

مولوی دلیلی برای طول كشـیدن سـاخت مقربه به مدت 26 

سـال ارائـه می دهد و نه سـیدی شـاهدی بـر مّدعای خویش 

دارد. بنابراین با اینكه كاربرد آرامگاهی بنا با كشـف رسداب 

و قربهای چهارگانه محرز اسـت، هویت اشـخاص مدفون در 

بنـا هنـوز قابل اعتامد نیسـت. ویلرب اظهـار مـی دارد با توجه 

بـه مـن كتیبه كه گویـای زنده بودن ملك  شـاه در سـال 855 

اسـت شـاید او نظام الدیـن ملك شـاه یحیی، امیـر سیسـتان 

بـوده كـه در منابـع تاریخی نـام او آمده اسـت.

ویلـرب و گلمبـك كاربردهـای دیگری هـم ارائـه می دهند، 

و  )ویلـرب  خـوراك  تهیـۀ  و  وعـظ  و  ذكـر  محـل  ماننـد 

گلمبـک،1374: 469(. شـواهدی نشـان می دهـد كـه از بنـا 



بـرای مدتـی به عنـوان خانقاه و چله خانه اسـتفاده می شـده 

اسـت، از جملـه وجـود دو حجره در رواق شـاملی و جنوبی 

كـه بـا كمرپوش شـدن رواق هـا ایجاد شـده اسـت. بـرای این 

دو حجـرۀ کوچـک در نیم طبقۀ دوم هیچ کاربـردی منی توان 

متصـور بـود بـه غیـر از چله خانـه )مولـوی،1374: 90(.

معامر و بانی و تاریخ ساخت
خوشـبختانه در كتیبه هـای بنـا نـام معـامر و بانـی و 

تاریخ سـاخت آن ذكر شـده اسـت. بـر گرداگرد منـای ایوان 

بـر كتیبه ای كاشـی كه بخـش اعظم آن فرو ریخته اسـت با 

خـط ثلث سـفید بـر زمینۀ الجـوردی این گونه آمده اسـت: 

»لـل االمیـر ملك شـاه اعرج اللـه معـارج دولتـه فـی رجـب 

سـنۀ خمس وخمسـین ومثامنائه لهجـره«. )تصویـر3(

عالوه بر كتیبۀ مذكور، محمدحسن خان اعتامدالسلطنه 

چند  می نویسد:  الشمس«  نام»مطلع  به  خود  كتاب  در 

كاشی  از  خالی  االن  ایوان)كه  میان  باالی  در  هم  آیه 

سنۀ  آخر»فی  در  و  نوشته اند  دارد(  زبره ای  گچ  و  است 

در  اعتامدالسلطنه  است.  مسطور  تسع عرشومأئه والف« 

ظاهراً  است.  داده  رشح  و  دیده  را  مسجد   1309 سال 

این تاریخ كه در جای دیگر بنا هم ذكر شده مربوط به 

تعمیرات سال 1119ق است كه در زمان شاه سلطان حسین 

صفوی انجام شده است )اعتامدالسلطنه،1362: 244(.

معـامر نـام خـود را در پایـۀ سـمت راسـت ایـوان در 

پاییـن كتیبـۀ ثلثـی كـه بخش اعظـم آن از بین رفتـه، آورده 

كتیبه»...عمـل...  طبـق  بـر  معـامر  نـام  اسـت.)تصویر4( 

شـمس الدین محمد التربیـزی بنـا« اسـت. صنیع الدولـه در 

»احمدبن شـمس الدین محمد  را  معـامر  نـام   1309 سـال 

معامر تربیزی« معرفی كرده اسـت)هامن (. ویلرب و گلمبك 

احمدبن شـمس الدین  دارد  احتـامل  كـه  می دارنـد  اظهـار 

تربیزی، طراح و سـازندۀ بنای مسـجد كبود)مظفریه( تربیز 

هـم باشـد. او دلیـل این احتامل را پسـوند تربیـزی معامر و 

بیشـر شـباهت طرح و نقشـۀ بنا به مسـجد كبود می داند. 

جالـب اینجاسـت كه مسـجد كبود نیز برخالف نـام آن، یك 

بنـای آرامگاهـی اسـت و ایـن نیـز شـباهت دیگر بیـن این 

دو بناسـت )ویلـرب و گلمبـک،1374: 269(.

مولـوی و سـیدی بـه اشـتباه شـمس الدین محمد تربیزی 

را معـامر بنـای آرامـگاه موالنا زین الدین ابوبكـر تایبادی در 

تایبـاد دانسـته اند درحالی كـه معـامر آن بنـا، غیاث الدیـن 

شـیرازی اسـت )گدار،1375:ج1 :186(.

بنابـر شـواهد و كتیبه هـای اصیـل مسـجد شـاه، ایـن بنا 

در مـاه رجـب سـال 855ق و در زمـان سـلطنت الغ بیـك 

تصویر2. رسداب، تصویر از آرشیو سازمان میراث فرهنگی خراسان رضوی

تصویر3. کتیبۀ پایۀ چپ ایوان با نام بانی و تاریخ ساخت بنا، تصویر از نگارنده



بـه امـر شـخصی بـه نـام »امیرملك شـاه« بـه دسـت معامر 

»احمد بن شـمس الدین محمد  تربیـزی  بنـا« بـه امتام رسـیده 

اسـت و در سـال 1119ق همزمان با سـلطنت شاه سـلطان 

حسـین صفوی تعمیر اساسـی شـده اسـت. به احتامل قوی 

تغییـر نـام و كاربـری بنا از آرامگاه امیرملك شـاه به مسـجد 

شـاه نیـز طـی همیـن تعمیرات صـورت گرفته اسـت. 

ویژگی های معامری 
منـای عـامرت یـك شـكل متقـارن را با یـك ایـوان مركزی 

كـه در طرفیـن آن دو ایوانچـه و در گوشـه ها مناره هایـی 

داخـل  بـه  ایـوان  5و6(  )تصویـر  می دهـد.  نشـان  دارد، 

گنبدخانـه كـه بـا دهلیـزی احاطـه شـده راه می یابـد. طرح 

محوطه هـای شـامل و جنـوب ایـن دهلیـز متقارن نیسـت. 

شـاید ایـن در نتیجـۀ آن باشـد كـه الزم بـوده بنـا را در 

محوطـه ای كـه قبـالً وجـود داشـته بگنجاننـد.

فضـای بـاز جلـو ایـن اثـر تاریخـی تـا قبـل از مداخـالت 

اخیـر بـا نـرده ای آهنی محدود شـده بود. احتـامل دارد كه 

ایـن جلوخـان در اصـل عمـق بیشـری داشـته اسـت اما در 

حـال حـارض بـا ردیـف پلکانـی از معـرب عمومی جدا شـده 

اسـت. بـا اینکـه انتظـار می رود کـف بنای تاریخـی از معرب 

پایین تـر باشـد، در مداخـالت متأخـر کـف معـرب پایین تـر 

رفتـه و بنـا در ارتفـاع قـرار گرفتـه و بـه کمـک چنـد پله، با 

معـرب در ارتبـاط اسـت. طـول منـای بنـا، شـامل ایـوان و دو 

غرفـه و دو منـاره، سی وسـه مـر و چهل سـانتی مر اسـت 

و بـا احتسـاب عـرض بنـا كـه بیسـت مـر اسـت، مسـاحت 

كل زیربنـا بیـش از ششصدوشـصت مرمربـع خواهـد بود. 

ارتفـاع ایـوان از بقیـۀ منا بیشـر و تـا لبۀ بام 9/4مر اسـت.

 مناره هـا عنـارص فوقانـی خـود را از دسـت داده انـد. 

بـه عقیـدۀ عبدالحمیـد مولـوی و بنـا بـر شـواهد مسـتند، 

مناره هـا الحاقـِی تعمیـرات دورۀ صفویـه اسـت. تصویـر7 

نشـان می دهد كه سـاخن منـاره بخشـی از تزیینات اصلی 

را پوشـانده اسـت. با وجود این، سـبك تزیینات مناره بسیار 

مشـابه منونه های هم عرص خود یعنی مسـجد گوهرشـاد و 

مدرسـۀ غیاثیـه اسـت. ارتفـاع منـارۀ غربـی 20مـر و منارۀ 

رشقـی 15/4مر اسـت. منارۀ رشقی نزدیك به 40سـانتی مر 

متایـل پیـدا كـرده اسـت. گنبـد نسـبتاً پیازی شـكل نوك تیـز 

بنـا روی یـك گریـو بسـیار مرتفـع قـرار دارد. هشـت روزنۀ 

مستطیل شـكل از ایـن گریـو بـه فضـای داخلـی گنبدخانـه 

بـاز می شـود. ارتفـاع گنبد از تیـزۀ آن تا كف بنـا 17/04مر 

اسـت. ایـوان مسـتقیامً بـه گنبد خانـۀ اصلـی راه می یابـد. 

بـا دهلیـزی در اطـراف احاطـه شـده  گنبدخانـۀ مركـزی 

اسـت. در پشـت گنبدخانـه اتـاق كوچكـی اسـت كـه در 

قسـمت عقب عامرت پیش رفته اسـت. یـك محوطۀ بزرگ 

در طـرف راسـت گنبدخانـه قرار دارد. در دهه های گذشـته 

ایـن قسـمت به صـورت شبسـتانی  )زمـان آیت الله قمـی( 

مـورد اسـتفادۀ منازگـزاران بـوده اسـت و محرابـی كوچك و 

حقیـر مایـل به سـمت چپ دارد كـه معلوم اسـت بعداً به 

بنـا اضافـه شـده اسـت. بـر فـراز ایـن محوطه در گوشـه ها 

طبقـۀ دومـی وجـود دارد بـا حجره هایـی كوچـك و سـقف 

كوتـاه كـه احتـامالً محلـی بـرای عبـادت خصوصـی )چلـه 

خانـه( در زمان كاربرد خانقاهی بنا بوده اسـت. در سـمت 

تصویر4. کتیبۀ حاوی نام معامر در پایۀ راست 

ایوان، تصویر از نگارنده

تصویر 5. منای عمومی بنا با مناره ها و ایوان و گنبد، تصویر از آرشیو 

سازمان میراث فرهنگی خراسان رضوی

تصویر6. پالن مسجد شاه، تصویر از ویلرب و گلمبک،1374



چـپ گنبدخانـۀ مركزی، یك تاالر مربع شـكل واقع شـده كه 

چـون طاق منایـی برای محراب دارد، شـاید اتاقـی برای ادای 

منـاز بـوده اسـت. از ایوانچه های كنـاری بنا كـه پنجره های 

مشـبك چوبـی دارد نیـز می توانسـته اند مسـتقیامً وارد این 

دو جنـاح شـوند. )تصویر8(

ابعـاد گنبدخانـۀ اصلـی 5×5 مر اسـت. )تصویر9( گنبد 

دوپـوش بـوده و ارتفاع بیـن دوپوش آن زیاد اسـت. این بنا 

از نظـر معـامری با مسـجد كبود تربیـز)880ق( همچنین با 

مسـجد یشـیل جامع در بورسـا واقع در کشـور ترکیه قابل 

قیـاس اسـت. نقاشـی های گنبدخانـه نیـز بـا زرنگارخانـۀ 

آرامـگاه خواجه عبداللـه انصـاری در هـرات قابل مقایسـه 

اسـت )ویلرب و گلمبـک،1374: 470 تـا476 و مولوی،1374: 

65 تا92(

تزیینات و کتیبه های بنا
تزیینـات بنـا در نوع خود بسـیار غنـی و درخور توجه و 

عبـارت اسـت از کاشـی معـرق در مناهای بیرونی و کاشـی 

معقلـی در گنبـد. منـای بیرونـی بنـا )ایـوان و غرفه هـا و 

مناره هـا( متامـاً بـا كاشـی های نفیـس معـرق تزییـن شـده 

عـرص  کاشـی های  سـبک  بـه  معـرق  کاشـی های  اسـت. 

تیمـوری بـا نقـوش اسـلیمی و ختایـی و نقـوش گـره بـا 

رنگ هـای الجـوردی، فیـروزه ای، سـفید، سـیاه، سـبز زمردی 

بـا  مناره هـا  سـطح  شـده اند.  اجـرا  کهربایی)اکـر(  زرد  و 

آجـرکاری سـاخته شـده و ترنج  هـای کاشـی در بیـن آجرهـا 

اجـرا شـده اسـت. بخشـی از سـطوح داخلـی شبسـتان بـا 

کاشـی های شـش ضلعی به رنگ سـبز زمردِی بسـیار زیبا و 

درخشـان پوشـیده شـده اسـت. ازارۀ متـام بنا )اعـم از منای 

داخلـی و خارجـی( سـنگ مرمـر سـیاه اسـت. 

مشـاهده  متعـددی  کتیبه هـای  بنـا  کاشـی های  در 

اسـت: رشح  بدیـن  بنـا  كتیبه هـای  برخـی  می شـود. 

ثلـث  خـط  بـا  ایـوان  پایـۀ  راسـت  طـرف  حاشـیۀ  در 

عسـلی رنگ در زمینـۀ الجـوردی از جنـس كاشـی معـرق 

نوشـته شـده:  »خـوش اسـت عمـر دریغـا كـه جاودانـی 

نیسـت پـس اعتـامد بـر ایـن پنـج روز فانـی نیسـت« 

كتیبـۀ اصلـی گرداگرد ایـوان غالباً از بین رفتـه و فقط نام 

معـامر در سـمت راسـت و نام بانـی و تاریخ سـاخت بنا در 

سـمت چـپ باقی مانـده كه قبالً ذكر شـد. از حاشـیۀ طرف 

چـپ پایۀ راسـت نیـز دو مرصع شـعر باقی مانده اسـت:

»كه باوصاف خداوند سخن چون رانم

من و توحید تو هیهات دمل می لرزد«

در حاشـیۀ راسـت پایـۀ چـپ از باال به پایین این اشـعار 

بـه جا مانده اسـت: 

»عاجزم خسـته دمل بی رس و بی سـامانم

مصـحف روی تو را از همه رو می خوانم

چند روزیست كه قاسم ز تو مانده است جدا

 تصویر7. محل الحاق منازل سمت چپ به بنا که بخشی از کاشی ها را 

می پوشاند. تصویر از نگارنده

تصویر 8. ایوانچۀ سمت راست با پنجره های مشبک، 

www.behrah.comتصویر از سایت

انتقالی،  ناحیۀ  شامل  زیرگنبدخانه،  منای  تصویر9( 

رسمی ها و عرقچین گنبد، تصویر از آرشیو سازمان میراث 

فرهنگی خراسان رضوی



پس عجب مانده ام ایدوست عجب می مانم«

اشـعار مذكور از شاه قاسـم انوار اسـت. در قسـمت آخر 

ایـن حاشـیه نزدیك بـه ازارۀ بنـا این بیت خوانده می شـود:

»برین رواق زبرجد نوشته است بزر

بجز نکویی اهل کرم نخواهد ماند«)تصویر10(

درپایـۀ راسـت تا تیـزۀ ایوان و از تیزه تـا روی پایۀ طرف 

چـپ، پخـی ای قـرار دارد كـه در متام پخ مذكـور صلوات بر 

چهارده معصـوم دیـده می شـود. رنگ آبی الجـوردی، زمینۀ 

طرح هـا و كتیبه هـا را تشـكیل می دهد. 

دِر ورودی گنبدخانه، دِر اصلی دورۀ تیموری آن نیسـت 

دورۀ  از  قدیمـی مشـهد  تكایـای  از  یكـی  از  را  آن  بلكـه 

نادرشـاه افشـار بـه این محـل منتقـل كرده اند. بـر روی دو 

لنگـۀ در، ایـن عبارت منبت شـده اسـت: »انـا مدینه العلم 

و علـی بابهـا« و »مـن بنی مسـجداً بنی الله بیتـاً فی الجنه« 

و » انـا دار البـكاء الحسـین علیه السـالم مـن دخلنـی البكاء 

فقـد دخلـه اللـه فی الجنـه « و در بـاالی چهارچوب نوشـته 

شـده اسـت »بسـم الله الرحمن الرحیـم1155« 

بـر گریـو بركشـیدۀ گنبـد عبـارت »البقاء للـه« بـا خـط 

كوفـی با كاشـی های نـره در زمینۀ آجری اجرا شـده اسـت. 

بـر گـرد سـاقۀ گنبـد كتیبه ای بـه خط ثلـث سـفید و زمینۀ 

الجـوردی با كاشـی  معرق اجرا شـده كه بخـش اندكی از آن 

بـا عبـارات زیـر باقی مانده اسـت: 

»سـجده گاه اصفیـا... از صفـا و مـروه آن كعبـه گـر دارد 

رشف، از صفـا و مـروه ایـن كعبـه دارد صـد بهـا، از وجـود 

مصطفـی گـر گشـت آن كعبـه عزیـز... مـاه برج سـلطنت، 

آفتـاب اوج عـزت، شـاه فوج اولیـاء« )اعتامدالسـلطنه،ج2، 

244( عبـارت شـاه فوج اولیـا كـه احتـامالً القـاب یکـی از 

اشـخاص مدفـون در بنـا بوده اسـت، می رسـاند كه صاحب 

مقـربه از بـزرگان عرفـا و متصوفـه بوده اسـت. )تصویر11(

بـر روی مناره هـا ترنج هایـی از كاشـی معـرق با اسـامی 

الهـی در زمینـۀ آجـری اجـرا شـده اسـت. در چهـار ترنـج  

بـزرگ در بـاالی ازارۀ مناره هـا احادیثـی از حـرت رسـول 

اكـرم)ص( دربـارۀ اذان بـا كاشـی معـرق و بـه خـط ثلـث 

نوشـته شـده اسـت: »قـال رسـول الله صلی اللـه علیـه و اله 

و سـلم املـوذن اطول اعناقـا یوم القیامه؛ و قال علیه السـالم 

النبـی  قـال  مایقـول؛  مثـل  فقولـوا  املـوذن  یسـمعتم  اذا 

علیه السـالم مـن اذن سـبع سـنین محتسـباً کتـب لـه بـرات 

مـن النار صدق نبی الله« )اعتامد السـلطنه،1362ج2: 248(. 

متـام سـطح منـاره بـا ترکیـب آجـر و کاشـی معرق پوشـش 

یافته اسـت و در ترنج ها اسـامء الهی مرقوم شـده اسـت از 

آن جملـه اسـت: »یـا ممکن، یا قـادر، یا سـبحان، یادیان، یا 

غنـی، یـا مغنـی، یا هـادی، یـا بدیع، سـبحان اللـه و الحمد 

لله«.)تصویـر12( ایـن سـبک تزییـن منـاره بـه قوام الدیـن 

شـیرازی، معامر بزرگ عرص تیموری منسـوب اسـت )ویلرب 

و گلمبک،1374(. نظیر چنین سـبکی در مناره های مسـجد 

گوهرشـاد مشـهد، مدرسـۀ غیاثیۀ خرگرد و مجموعۀ مصلی 

تصویـر10. کاشـی های پایـۀ چـپ ایوان، اشـعار فارسـی با خـط ثلث و 

قـاب زیبـای پایه گلدانـی به سـبک تیمـوری، عکـس از نگارنده

تصویـر11. کتیبـۀ ثلـث با اشـعار فارسـی، سـاقۀ گنبـد، عکس از آرشـیو 

سـازمان میـراث فرهنگـی خراسـان رضوی



و آرامـگاه گوهرشـاد در هـرات نیز مشـاهده می شـود. اگر 

قبـول کنیـم که ایـن مناره ها الحاقـی دورۀ صفوی هسـتند 

بایـد بگوییـم معـامر، ایـن شـیوه را از منونه هـای تیمـوری 

برداشـت کرده اسـت.

تزیینـات داخلی در گنبدخانۀ مركزی جمع شـده اسـت. 

ازارۀ گنبدخانـه تـا ارتفـاع 1/45مـر بـا كاشـی شـش ضلعی 

بسـیار نفیـس و نـادر از نـوع زرانـدود پوشـش داده شـده 

اسـت. ایـن كاشـی ها بـه رنگ سـبز سـیر درخشـان اسـت. 

در ایـن كاشـی  ها تأللـؤ هفت رنگی)قـوس قزحـی( و آثـار 

اندكـی از نقـوش بسـیارظریف طالیـی به چشـم می خورد. 

نقـوش طالیـی فقـط در چندكاشـی در یكـی از گوشـه ها 

باقـی مانـده اسـت. در نقـوش طالیـی نـام مبـارك حـرت 

علـی)ع( سـه بـار بـه خـط كوفـی دیـده می شـود. بـه نظر 

می رسـد ایـن نقـوش طالیـی عمـداً از روی كاشـی ها پـاك 

شـده اسـت چـرا كـه آنچه باقـی مانده بسـیار اندك اسـت. 

كاشـی های شـش گوش سـبزرنگ در چهـار جهـت سـطوح 

دیـوار تـا انتهـای طـاق باربـر ادامـه می یابند.)تصویـر13( 

تـا  و  می شـوند  رشوع  گچـی  سـطوح  گوشـه ها  در  اّمـا 

گوش فیل هـا ادامـه می یابنـد. در واقـع نقاشـی ها هـم در 

گوشـه ها از روی همیـن سـطوح رشوع می شـوند. 

بـا  سـنگی  سـتونچه های  بیـرون زده،  گوشـه های  در 

رسسـتون های مقرنـس بـه رنـگ سـیاه كار گذاشـته شـده 

اسـت. در بـاالی ازارۀ كاشـی، كتیبـۀ كاشـی با خـط ثلث به 

عـرض 24سـانتی مر جـای گرفتـه اسـت. ایـن كتیبـه كـه به 

رنگ عسـلی بر زمینۀ سـبز سـیر )مشـابه كاشـی های ازاره( 

اسـت، شـانزده بیـت از مناجات نامـۀ حـرت)ع( اسـت. 

رشوع كتیبـه بـا ایـن بیـت اسـت:

لك الحمد یا ذالجود و العلی

تباركت تعطی من تشاء و متنع

و با بیت زیر به امتام می رسد: 

و صل علیهم ما دعاك موحد

و ناجاك اخیار ببابك ركع

و  »الحكم للـه  عبـارت  كتیبـه  ایـن  بـاالی  قسـمت  در 

امللك للـه« بـا خـط كوفـی نوشـته شـده اسـت. )تصویر14( 

بسـیاری از كاشـی های داخـل گنبدخانـه و منـای بیرونـی و 

سـطح گنبـد در سـال 1349توسـط سـازمان حفاظـت آثـار 

باسـتانی)دفر فنی خراسـان( مرمت شـده اند. آخرین دورۀ 

مرمـت تزیینـات کـه شـامل کاشـی ها و نقاشـی ها بـود در 

سـال 1391 تحت نظارت سـازمان میراث فرهنگی خراسـان 

رضـوی صـورت پذیرفت. 

دیوارنگاره ها
وقتـی در نظـر آوریـم كه متـام سـطوح ازاره و چهارطاقی 

بـا كاشـی های سـبز زرانـدود پوشـیده بـوده و متـام سـطوح 

رنگ هـای  بـا  گنبـد  عرقچیـن  و  رسـمی ها  و  گوش فیل هـا 

داشـته،  نقاشـی  بسـیارظریف  نقـوش  و  و طـال  الجـوردی 

بایـد گفـت كـه این گنبدخانـه به یـك صندوق جواهرنشـان 

تصویـر12. تزیینـات منـاره، کتیبـه ای از پیامـرب)ص( در موضـوع اذان و 

ترنج هایـی بـا اسـامی جاللـۀ الهـی، تصویـر از نگارنـده

تصویـر 13. منـای داخلـی، کاشـی های شـش ضلعی 

انـدود  زر  کاشـی ها  ایـن  از  بخشـی  رنـگ،  سـبز 

هسـتند، تصویر از آرشـیو سـازمان میراث فرهنگی 

خراسـان رضـوی



شـبیه بـوده اسـت. از هشـت پنجره نـور خورشـید به فضای 

گنبدخانـه راه می یافـت و بـر ایـن صنـدوق جواهرنشـان 

می تابیـد. دیوار نگاره هـا فقـط در گنبدخانـۀ مركـزی واقـع 

شـده اند و از بـاالی ازاره در محـل جـرز باربـر رشوع شـده تا 

عرقچیـن گنبـد ادامـه می یابـد. 

متامی سـطوح رسـمی ها و عرقچین نقاشـی داشـته است 

امـا آنچـه که امروز باقی مانده بسـیار کمر از اصل و بسـیار 

آسـیب دیده اسـت و این موضوع چیزی از اهمیت این آثار 

کـم منی  کنـد. منطقـۀ انتقالـی گنبـد و رسـمی ها را انـدودی 

خاكسـری رنگ پوشـانده بـود کـه طـی مرمت هـای اخیـر 

اندود الحاقی برداشـته و آثار نقاشـی هویدا شـده اسـت. از 

دیوارنگاره هـای سـطح عرقچیـن فقط بخش هـای آغازین آن 

باقی مانده اسـت و معلوم می شـود كه سـطح زیر عرقچین 

در دوره ای ریختـه و بـه جـای آن گـچ كشـیده اند. 

دیوارنگاره هـا از بـاالی كتیبـۀ کاشـی كـه ابتدای سـطوح 

گچـی اسـت، آغـاز می شـوند. دور دیواری که با کاشـی  های 

شـش ضلعی پوشـش یافتـه کتیبـه ای بـه خط ثلث بر بسـر 

گـچ و بـر زمینـۀ آبی الجوردی روشـن نقاشـی شـده اسـت. 

در بخـش باالیـی کتیبـه آثـاری از کتیبـۀ کوچک تـر کوفـی 

دیـده  آسـیب  بسـیار  نقاشـی  کتیبـۀ  می شـود.  مشـاهده 

متامـی  اسـت.  رفتـه  بیـن  از  آن  از  زیـادی  بخش هـای  و 

ایـن کتیبـه بـا انـدود خاکسـری رنگی پوشـیده شـده بـود 

کـه طـی مرمـت اخیـر از زیـِر انـدود هویـدا شـده اسـت. 

مـن کتیبـه بخش هایـی از سـورۀ مبارکـۀ واقعـه اسـت. در 

گوشـه های دیگـر گنبدخانـه اندكـی از دیوارنگاره هـای این 

قسـمت باقی مانـده اسـت. )تصویـر15( ایـن دیوارنگا ره ها 

بیـن خطـوط  در  می یابـد.  امتـداد  باربـر  طاق هـای  دور 

كتیبـه نقـوش اسـلیمی بـه رنـگ طالیـی و قلم گیـری قرمـز 

طالیـی  رنـگ  شـد  معلـوم  بررسـی ها  طـی  می چرخنـد. 

استفاده شـده ورق طال بوده كه مسـتقیامً روی بسـر گچی 

چسـبانده شـده اسـت. سـامل ترین دیوارنگاره هـای آشـكار 

شـدۀ ایـن بنـا در ناحیـۀ فیل پـوش جنوبـی متمرکـز اسـت. 

)تصویـر16(

 كتیبۀ فوقانی شـامل آیات قرآنی با رنگ سـفید و اندكی 

برجسـته بر زمینۀ قرمز اسـت. من كتیبه به رشح زیر اسـت: 

»ان الذیـن كفـروا و ماتـوا و هـم كفـار اولئـك علیهـم لعنـه 

اللـه و املالئكـه و النـاس اجمعیـن خالدیـن فیهـا ال یخفـف 

عنهـم العـذاب و ال هـم ینظـرون و الهكـم الـه واحـد ال الـه 

اال هـو الرحمـن الرحیـم ان فـی خلـق السـموات و اختـالف 

اللیـل والنهـار و الفلـك التـی تجری فی البحر مبـا ینفع الناس 

و مـا انـزل اللـه مـن السـامء مـن مـاء فاحیـا بـه االرض بعـد 

موتهـا و بـث فیهـا من كل دابه و ترصیف الریاح و السـحاب 

املسـخر بیـن السـامء و االرض آلیـات لقـوم یعقلـون و مـن 

النـاس مـن یتخـذ مـن دون الله انـدادا یحبونه كحـب الله و 

الذیـن آمنـوا اشـد حبـاً للـه و لو یـری الذیـن ظلمـوا اذ یرون 

العـذاب ان القـوه لله جمیعاً و ان الله شـدید العـذاب اذ ترب 

الذیـن اتبعـوا مـن الذیـن اتبعـو او راوا العـذاب و تقطعـت 

بهـم االسـباب صـدق اللـه العظیم و صـدق رسـوله الكریم و 

نحـن علی ذلك... فی شـهور سـنه تسـعه عرش و مـأه و الف 

هجری« من پایانی آیه از كسـانی یاد می كند كه نسـبت به 

منظـوم  مناجات نامـۀ  مـن  بـا  ثلـث  کتیبـۀ  تصویـر14. 

امیراملؤمنیـن)ع(، تزیینـات باالی ازارۀ شبسـتان، تصویر از 

آرشـیو سـازمان میـراث فرهنگـی خراسـان رضـوی

تصویر15.کتیبۀ نقاشی، دور طاق غربی، تصویر از نگارنده



خداونـد بسـیار محبت مـی ورزند. شـاید انتخاب ایـن آیات 

هـم تأكیـدی بـر ارتباط بنـا و صاحب مقربه با عرفـان و اهل 

تصوف باشـد. )تصویـر17و18(

صالبت خط ثلث در انتهای كتیبۀ دیگر وجود ندارد و 

از محل»صدق الله.....« تا پایان با دستی دیگر و ناشیانه 

و بی برنامه نوشته شده است. از طرفی متام كتیبه اندكی 

از من برجسته تر است اما در ناحیۀ انتهایی هم سطح و 

فقط با رنگ سفید نوشته شده است. در متام طول كتیبه 

كوفی  خط  با  عبارت»الحكم لله«  حروف  باالی  محل  در 

شده  پوشیده  اخرایی  قرمز  رنگ  با  متاماً  كه  شده  نوشته 

است. این تغییرات بر اساس تاریخ انتهایی کتیبه مربوط به 

تعمیرات دورۀ صفوی و عرص شاه سلطان حسین است. شاید 

در انتهای کتیبه نام بانیان یا صاحب مقربه یا کاتب نوشته 

بوده و به دالیل تغییر کاربری بنا حذف شده و من مذکور 

جایگزین شده است.

در ناحیۀ کوچکی از کتیبه اندكی از این خط كوفی ظاهر 

ثلث  كه خطوط  معلوم شد  الیه نگاری ها  در  است.  شده 

با فن الیه چینی خاص این دوره برجسته شده و روی آن 

ورق طال داشته است و رنگ زمینۀ کتیبه الجورد بوده است 

)خورشیدی،1381: 64(. اما در زمانی زمینۀ كتیبه را بسیار 

عبارت  جمله  از  و  می كشند  اخرایی  قرمز  رنگ  عجوالنه 

كوفی »الحكم لله« نیز در زیر این رنگ پنهان می شود، 

سپس روی خطوط ثلث را كه بیشرِ طالی آن ریخته بود 

رنگ سفید می زنند. در برخی جاها قسمت هایی از كتیبه 

را با هامن رنگ بازسازی می  كنند. عبارات صدق الله العظیم 

تا پایان و تاریخ و بسم  اللهی كه به صورت کوچک شده 

است.  مداخالت  نوع  این  از  گرفته  جای  تاریخ  باالی  در 

الیه چینی اصل تیموری برجسته و البته بسیار آسیب دیده 

و رنگ قرمز الحاقی بدشكل و تاول زده است. )تصویر19( 

لچکی هـای بیـن طاق ها با اسـلیمی های برجسـته زینت 

یافتـه اسـت. یـك ترنـج كشـیده كه نقـوش اسـلیمی ظریف 

و طالچسـبان دارد، محـل رشوع سـاقۀ اسـلیمی های پیچـان 

اسـت. سـاقه های اسـلیمی الیه چینی و طالچسـبان بوده اند. 

اسـلیمی های بسیار برجسـته نیز بسر سـازی طال و الیۀ طال 

دارنـد. در بررسـی های دقیـق معلوم شـد زمینـۀ این طرح ها 

رنـگ آبـی الجوردی داشـته و نقـوش ختایی ظریـف كه آنها 

هم الیه چینی شـده اند، در بین اسـلیمی ها در حال چرخش 

اسـت. در دوره ای روی متـام این هـا را كـه احتـامالً آسـیب 

دیـده و ریختگـی داشـته اسـت رنـگ چـرك قهـوه ای اخـرا 

می كشـند، سـپس روی نقوش به خصوص سـاقۀ اسلیمی را با 

سـفید بازسـازی می كنند )مشـابه كاری كـه در كتیبه صورت 

گرفته اسـت(. برجسـتگی نقوش ختایی الیه چینی شـده که 

در بیـن اسـلیمی ها در حرکـت اسـت، از زیـر انـدود چـرك و 

رنگ الحاقی مشـخص اسـت. )تصاویـر20 و21(

 سـه ردیـف حاشـیه در بـاالی کتیبـۀ نقاشـی مشـاهده 

می شـود. حاشـیۀ اّول بـا زمینـۀ سـیاه بـا دو بنـد نقـوش 

ختایـی كـه در میـان هـم حركـت می كنند پر شـده اسـت. 

تصویر16. دیوارنگاره های فیل پوش جنوبی، تصویر از نگارنده

تصویر17. لچکی و کتیبۀ زمینه قرمز، تصویر از نگارنده

تصویر18. بخشی از کتیبۀ قرمز با فن الیه چینی



در اینجا یك گل الله عباسـی الیه چینی شـده اسـت. حاشـیۀ 

بعـدی نقـش مداخـل با رنگ قرمـز و زرد اكر دارد. حاشـیه 

دیگـر بـاز زمینۀ سـیاه دارد. یك بند اسـلیمی با الیه چینی و 

یـك بنـد ختایـی با گل هـای عباسـی و برگ هـا در میان هم 

حركـت می كننـد. الیه چینـی اسـلیمی ها به شـدت ریختگی 

پیـدا كـرده اسـت. )تصویر22(

گچی  سطوح  پنجره ها  فاصل  حد  و  انتقالی  ناحیۀ  در 

ایجادشده با ترکیب زیبایی از نقوش اسلیمی و ختایی و 

نقاشی ها  این  است.  شده  نقاشی  متوالی  ترنج های  طرح 

شده  خارج  الحاقی  اندود  زیر  از  اخیر  مرمت های  طی 

است. چندین ردیف حاشیه با نقش مداخل و نقوش ختایی 

طالکاری شده دور فرم نیم طاق را دربر گرفته است. زمینۀ 

با گل ها و  البته چرک شده ای  طرح به رنگ آبی روشن و 

به  ترنج ها  است.  یافته  زینت  سفیدرنگ  تشعیری  نقوش 

شیوۀ الیه چینی و طالچسبانی اجرا شده است.)تصویر23(

گنبد  عرقچین  ابتدای  و  رسمی بندی ها  سطوح  متامی 

در  آن  از  بخش هایی  که  است  بوده  پوشیده  نقاشی  با 

مرمت های اخیر بازسازی شده است. این ناحیه نیز در زیر 

اندود گچی و خاكسری پنهان بوده است كه قسمت هایی 

از آن آشكار شده است. 

اسلیمی در وسط،  ترنج  یك  ترنجی رسمی ها  در شكل 

تشعیری  گل های  و  است  شده  طالچسبان  و  الیه چینی 

ختایی در زمینه ای از رنگ آبی رنگ پریده ای قرار گرفته اند. 

و  زمینه الیه چینی  در  دیگر  تزیینی  همچنین چند عنرص 

تصویـر19. بخـش الحاقـی کتیبـه، ایـن بخـش تاریـخ 1119 را نشـان می رهـد، آثـاری از کتیبـۀ اصلـی 

تیمـوری بـا عبـارت اللـه دیـده می شـود، تصویـر از آرشـیو سـازمان میـراث فرهنگـی خراسـان رضـوی

تصویر22( حواشی متوالی نقاشی، طاق غربی، تصویر از نگارندهتصویر21. اسلیمی های برجسته با الیۀ طال، تصویر از آرشیو سازمان میراث فرهنگی خراسان رضوی

تصویر20. ناحیۀ اسلیمی های برجسته، تصویر از نگارنده



طالچسبانی شده اند که مانند بیشر نواحی، الیۀ طال ریخته 

و بسر قرمزصورتی آن باقی است. در کادر حاشیۀ این فرم 

آثار طالچسبانی که ورق بودن آن کامالً مشهود است، دیده 

می شود. )تصویر24(

و  اسـلیمی  نقـوش  از  ترکیبـی  بـا  گنبـد  عرقچیـن  ناحیـۀ 

ختایـی و قاب هـای کشـیده ای بـا کتیبـۀ ثلـث و کوفـی  بـا 

تزییـن  طالچسـبانی  و  الیه چینـی  نقاشـی،  تکنیک هـای 

شـده اسـت. بـر روی دوال زیگزاگـی رسـمی ها كتیبـۀ خط 

كوفـی نقاشـی شـده كه به علـت ضایعـات و ریختگی های 

فـراوان، خوانده منی شـود. در باالی دوال رسـمی ها حاشـیۀ 

اسـلیمی و الیه چینی شـده قـرار دارد. زمینـۀ طـرح به رنگ 

آبی خاكسـری اسـت كـه بـه خاطـر دوده و گـرد و خاك به 

ایـن حالـت درآمده. رنـگ آبی زمینه غالباً ریخته اسـت. در 

ایـن زمینـه گل هـای ختایی نقاشـی شـده اند. در این ناحیه 

ترنج هایـی كشـیده  با زمینـۀ قرمزصورتی از نوع بسرسـازی 

طـال جـای گرفته اند كه عبـارات صلوات بـر چهارده معصوم 

بـا خـط ثلث در آن دیده می شـود. در برخـی از این فرم ها 

ورق طـال بـه حالـت اصلـی خـود باقـی اسـت. )تصویر25( 

ایـن ناحیـه )یعنی نقاشـی های زمینه آبـی و نقوش ختایی( 

بـا نقشـی مداخـل متـام شـده و پـس از آن ناحیـه ای دیگـر 

بـا زمینـۀ قرمـز كم رنـگ رشوع می شـود. در ایـن زمینـۀ 

قرمـز نقـوش اسـلیمی، الیه چینی و طال چسـبانی شـده اند. 

فقـط اسـلیمی های برجسـته طالچسـبان شـده اند و زمینه، 

قرمزصورتـی اسـت. ایـن ناحیـه )یعنـی نقاشـی های زمینـه 

قرمـز و اسـلیمی های طالیـی( بـا نقـش مداخل متام شـده، 

آبـی و گل هـای  بـا رنـگ زمینـۀ  سـپس سـطوحی دیگـر 

ختایـی كـه ترنج هـای كشـیدۀ كتیبـه دار در میـان آن قـرار 

گرفته انـد رشوع می شـود. آنچـه از نقاشـی های عرقچیـن 

گنبـد باقی مانـده تا همین جاسـت ولـی می تـوان حدس زد 

كـه ترتیـب سـطوح نقاشی شـده بـه همیـن ترتیـب تـا نوك 

عرقچیـن گنبـد ادامـه می یافته اسـت. یعنی سـطوح زمینۀ 

آبـی و قرمـز به ترتیب تكرار می شـده  تا اینكه متام سـطوح 

عرقچیـن را می پوشـاندند. )تصویـر26(

دیوارنگاره هـای فیل پـوش جنوبـی را می تـوان سـامل ترین 

تزیینات نقاشـی در این بنا دانسـت. )تصویر27( نقاشـی ها 

شـامل یـك ترنـج بـزرگ طال كاری شـده در وسـط زمینـه ای 

آبی رنـگ اسـت كـه بـا گل هـای ختایـی تشـعیری پر شـده. 

در گوشـه ها و حواشـی فیل پـوش نیـز نقـوش اسـلیمی و 

طالكاری شـده قـرار گرفته انـد. ترنج شـامل یك حاشـیۀ طال 

بـا نقـوش اسـلیمی و الیه چینـی اسـت. نـواری سـفیدرنگ 

یـك ترنـج كوچك تـر داخلی را تشـكیل داده اسـت. در ترنج 

داخلـی فقط اسـلیمی های الیه چینی شـده ورق طـال دارند 

و رنـگ زمینـه، قرمـز کم رنـگ اسـت. بـر روی زمینـۀ قرمـز 

كه در حقیقت بسرسـازی طالسـت، رنگ های آبی و سـیاه، 

مـن را تشـكیل داده اند كـه این رنگ ها غالباً ریخته اسـت. 

بنابرایـن نقـوش طالیی در مـن آبی الجوردی و سـیاه بوده 

اسـت، چیـزی که بسـیار نزدیـک به تذهیب اسـت. تصویـر23. دیوارنگاره هـای ناحیـۀ انتقالـی، تصویـر از آرشـیو سـازمان 

میـراث فرهنگـی خراسـان رضـوی

تصویـر24. بخشـی از تزیینات رسـمی ها، نقاشـی 

و الیه چینـی بـر زمینـۀ آبـی روشـن، تصویـر از 

آرشـیو سـازمان میـراث فرهنگـی خراسـان رضوی



تفـاوت در نـوع درخشـش طـال در بندهـای نقـش دور 

ترنـج و مـن طـالكاری مشـخص اسـت. بـه عبـارت دیگـر 

برخـی بندهـای نقـوش كـه فـرم اصلـی را نشـان می دهنـد 

درخشـان اسـت ولـی طـال در زمینـۀ حاشـیه ترنـج و مـن 

داخـل ترنـج مـات و از درخشـش كمـری برخـوردار اسـت 

و سـایه ای سـبز دارد. ایـن نـه به دلیـل اسـتفاده از دو نوع 

طـال بلكـه به خاطـر وجود یك الیـۀ پوشـش دهنده بر روی 

طـالی مـات بوده كه با متیز كـردن، این الیه ورنی برداشـته 

و طـالی درخشـان منایـان می شـد.)تصویر28(

قرمز  که  داده  پوشش  بسری  را  ترنج  داخل  متام سطح 

كم رنگ است. تثبیت اّولیۀ خطوط اصلی طرح با خراش بوده 

است چرا كه خطوط نقرشده ای اطراف نقوش را دربر گرفته 

است. متامی نقوش الیه چینی شده است و ورق طال بر روی 

آنها قرار گرفته است. زمینه با رنگ های آبی الجورد و سیاه 

رنگ شده است. دور نقوش طالیی مات با رنگ قهوه ای و 

دور نقوش طالیی درخشان و بندهای اصلی با رنگ سیاه 

قلم گیری شده  است.

واضح است كه سبک طراحی نقوش این دیوارنگاره ها با 

سبک نقوش سنتی دورۀ صفوی متفاوت است. نوعی حالت 

طبیعت گرایانه در نقوش ختایی تشعیری كه بر زمینۀ آبی اجرا 

شده اند دیده می شود که از ظرافت زیادی برخوردار است.

بحث و نتیجه گیری
در مجموع در نقاشی های دیواری مسجد شاه از چندین 

روش تزیینی استفاده شده است که می توان آنها را به ترتیب 

زیر دسته بندی و ارائه منود:

تصویـر25. ترنج هـای کشـیده بـا طالچسـبانی، عرقچین گنبـد، تصویر 

از آرشـیو سـازمان میـراث فرهنگی خراسـان رضوی

تصویـر26. دیوارنگاره هـای عرقچیـن گنبـد پـس از مرمـت، تصویـر از 

آرشـیو سـازمان میـراث فرهنگی خراسـان

تصویر27. دیوارنگارۀ فیل پوش جنوبی، تصویر از نگارنده

تصویـر28. جزییاتـی از دیوارنـگارۀ فیل پـوش جنوبـی کـه در جلـوۀ 

طـالی مـات و درخشـان قابل تشـخیص اسـت، تصویـر از نگارنـده



۱( فن الیه چینی و طالچسبانی
شناخته  صفوی  عرص  بناهای  در  بیشر  که  شیوه  این 

شده است شامل برجسته کاری اندک نقوش با ترکیبی از گل 

رسخ و گچ و یک مادۀ چسباننده است. در بناهای صفوی 

تیموری  بناهای  در  و  حیوانی  رسیشم  از  استفاده  غالباً 

استفاده از چسب گیاهی رسیش گزارش شده است )ویلرب 

از  پس   .)196 خورشیدی،1381:  و   186 گلمبک،1374:  و 

بر سطح الیه چینی شده چسبانده  برجسته سازی ورق طال 

شده است؛

۲( نقاشی تشعیری آبی بر زمینۀ آبی آب رنگی
مشاهده  گنبد  عرقچین  و  فیلپوش ها  در  را  شیوه  این 

می کنیم. در این شیوه ابتدا سطح گچی با رنگ آبی الجورد 

بسیار کم رنگ و آب رنگی رنگ آمیزی شده، سپس ساقه ها و 

گل های ختایی بر زمینه ای با رنگ آبی الجورد تیره اجرا شده 

است. به نظر می رسد نقوش بدون پیش طرح و با دست آزاد 

توسط هرنمند اجرا شده است چرا که تقارن کاملی در نقوش 

دیده منی شود؛

۳( نقاشی بر زمینۀ قرمزصورتی
زمینۀ صورتی در واقع از جنس هامن بسرسازی طالست 

در  شیوه  این  از  است.  شده  رنگ آمیزی  طال  جای  به  که 

فیل پوش ها و عرقچین گنبد استفاده شده است؛

۴( نقاشی آب رنگی جسمی بر زمینۀ سفید گچی 
متامی کتیبه های بزرگ طاق ها بر زمینۀ گچی بسر اجرا 

شده اند. در واقع در این روش رنگ آمیزی و نقاشی بر بسر 

آماده شدۀ گچی اجرا شده است؛

5-اسلیمی های برجستۀ طالکاری
این شیوه در متامی لچکی های باالی طاق ها اجرا شده 

است. این روش را باید تلفیقی از گچ بری و طالچسبانی و 

نقاشی دانست. برجستگی اسلیمی ها تا سه سانتی مر هم 

می رسد. در نهایت یک الیۀ صورتی از جنس گل رسخ به 

منظور آماده سازی بسر برای چسباندن ورق طال بر سطح 

نقوش اجرا شده و سپس ورق طال الحاق شده است.

به نظر می رسد حذف یا پوشاندن نقاشی ها که عموماً 

آسیب دیده و همراه با طالکاری بوده، همزمان با مرمت های 

عرص صفوی)سال1119ق( و به منظور تغییر کاربری بنا از 

مقربه به مسجد صورت گرفته باشد. بخش اعظم طالکاری ها 

و نقاشی ها با اندود گچی یا رنگ قرمز پوشیده شده بود. 

شاید عمل حذف و پوشاندن نقاشی ها و طالکاری ها به دلیل 

این مالحظۀ رشعی بوده باشد که مسجد نباید با طال زینت 

شود. مخدوش شدن انتهای کتیبۀ ثلث و برخی مداخالت 

دیگر از جمله افزودن مناره ها و متونی در اهمیت اذان و 

از طرفی وجود متونی در کتیبه ها که یادآور مقربه بودن و 

جایگاه عرفانی شخص صاحب قرب است؛ دالیل دیگری هستند 

که تغییر کاربری بنا از مقربه و احیاناً خانقاه را به مسجد در 

اواخر عرص صفوی تأیید می کنند.
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