
األواوين الذهبية 
يف حرم اإلمام الرضا عليه السالم*

خالصة
ــّم  ــزارات، و تض ــاجد و امل ــام يف املس ــاري ه ــر مع ــوان عن  اإلي
أكــر املســاجد اإليرانيــة والســيا الكبــرة منهــا إيوانــات شـــــاهقة و 
جليلــة، و منهــا إيوانــات حــرم اإلمــام الرضاعليه الســام، و بعــض هــذه 
األواويــن ُغشــيت باآلجــر املذّهــب، و منهــا اإليــوان الذهبــي للصحــن 
ــي بطلــب مــن  ــد بُن ــادري، و ق ــوان الن ــق املعــروف باســم اإلي العتي
»أمرعيل شــرنوايئ« وزيــر الشــاه »حســن بايقــرا التيمــوري«، و قد أمر 
»نادرشــاه« بتذهيــب اإليــوان. أّمــا اإليــوان الذهبــي للصحــن الجديــد 
فيعــود تاريــخ بنائــه إىل العهــد القاجــاري، و ذلك بأمر مــن نارصالدين 
شــاه، و منهــا اإليــوان الذهبــي يف صحــن الجمهوريــة اإلســامية الــذي 
بنــي يف العــر الراهــن، بعــد انتصــار الثــورة اإلســامية يف إيــران. و قد 
زينــت و زخرفــت هــذه األواويــن بفــن الخــط و املقرنصــات و املينــا و 
النقــوش الهندســية والنباتيــة واألرابســك، أمــا نصــوص الكتابــات فيهــا 
فقــد تضمنــت اآليــات الكرميــة و األحاديــث الرشيفــة و أبيات الشــعر 

املتناســبة مــع حــرم اإلمــام الرضاعليه الســام.
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مقدمة
متثـل املـزارات جـزءاً هامـا من العـارة اإليرانيـة يف العر 
اإلسـامي، و قـد بنيـت عـى قبـور مـن تـويف من أهـل البيت 
عليهم السـام يف هـذه األرض، و كـذا عى قبـور كبار الصوفية، 
و مـن نسـب إىل أهـل البيـت مـن األولياء الصالحـن، و تتميز 
عـارة املـزارات مبزايا و خصائص فريدة، ال يتسـع هذا البحث 

إىل تناولها جميعا.
و تضـم بعـض املراقـد – و مبـا يتناسـب مـع الشـخصية 
املدفونة- عنارصعمـرانية مميزة؛ كالقبة و املنارة أو املنــــائر، 

و األروقـة، و األواويـن و الصحـون و غرهـا.
ال شـك أّن مرقـد اإلمام الرضاعليه السـام يف مدينـة مشـهد 
ميثـل أعظـم املـزارات يف إيـران و أكرها بهاء و جاال، والسـيا 
مـن الناحيـة العمرانية؛ حيث تحـّف الروضة املنورة مجموعة 
من األبنية البهيـــة؛ فمنها املدارس الدينية، و منها املســـاجد 
و الصحـون و األروقـة، و الطـراز املبـديئ ألكـر هـذه األبنيـة 

يعتمـد عى أسـلوب األواويـن األربعة.
هندسـة اإليوان أو الطاق تتمثل يف مسـتطيل ممتد، تشيد 
يف القسـم األعـى منـه أقـواس بأشـكال متنوعـة، وكاألجـزاء 
األووايـن  تكـون  اإلسـامية  األبنيـة  يف  األخـرى  العمرانيـة 
مشـحونة مبجموعة كبرة من الرسـومات و العنارص الزخرفية 

كاملقرنصـات، و فـن القاشـاين، و أحيانـا أعـال الجـص. 
أّمـا أواويـن املرقـد الرضـوي الرشيـف فهنـاك ثاثـة منهـا 
مكسـوة باآلجـر املطـيل بالذهـب، و نحـن يف مقالتنـا هـذه 
نخـص تلـك األواويـن الذهبيـة بالبحـث و الدراسـة؛ إذ ندرس 
هيكليتهـا و إبداعـات الفنانن التي زخرفتها و زينتها مبختلف 

عنـارص الزخرفـة و الفنـون. 

اإليوان
أوجد اإليرانيون يف األماكن الدينية املقدسة أجزاء معارية 
مرتكـزة عـى الطـاق الذي يعلـوه قوس و يكـون مفتوحا عى 
فنـاء مركـزي كبر، هذا الجـزء من البناء الذي يسـمى باإليوان 
هـو يف الواقـع صفة أو طاق محرايب أو هايل الشـكل. )غرابار، 

 )31 :2009

اإليوان يف املساجد و املزارات اإليرانية
متيزت أغلب األواوين اإليرانية باالرتفاع، و زخرفت سقوفها 
زخرفت  قبة  نصف  أو  كروية  نصف  يف الغالب  كانت  التي 
مبجموعة من العنارص التزيينية كاملقرنصات و اآلجر و الجص 

واملرايا و الرسوم و القاشاين و األخر أكرها استعاال.
و تعترب أواوين مدخل مسجد يزد الجامع، و مسجد الشيخ 
لطف الله و مسجد و مدرسة »تشهار باغ« يف أصفهان من أفخم 

أجمل اآلثار الفنية العمرانية يف إيران. 
كا اشتهر يف إيران إيوان أمرعيل شرنوايئ يف الصحن العتيق 
يف حرم اإلمام الرضا)عليه السام(، و أواوين حرم السيد عبد 
العظيم الحسني و حرم السيدة املعصومة عليها السام، فهي 

متتاز بجال و جال فائقن. )شاطريان، 2012: 251(

و يف الحرم الرضوي الرشيف الكثر من األواوين التي تتصف 
بالبهاء و الجال و منها إيوان مسجد جوهرشاد و اإليوان النادري 
و اآلخر العبايس يف الصحن العتيق و أواوين الصحن الجديد. 
و من بن أواوين الحرم الرشيف ثاثُة أواوين مكسّوة باآلجر 
املذهب و يرجع أول طاء بالذهب لإليوان الذهبي )النادري( 
يف الصحن العتيق إىل العهد األفشاري، بأمر من نادر شاه و الثاين 
هو اإليوان الذهبي يف صحن الحرية )الصحن الجديد(، و يرجع 
تذهيبيه إىل العهد القاجاري بأمر من نارصالدين شاه، و الثالث 
هو اإليوان الذهبي لصحن الجمهورية، و الذي شيّد بعد انتصار 

الثورة اإلسامية يف إيران.

اإليـوان الذهبـي للصحن العتيـق )إيوان أمرعيل شـر أو 
اإليوان الذهبـي النادري(  

الشالية  الجهة  يف  العتيق  للصحن  الذهبي  اإليوان  يقع 
الغربية للحرم الرشيف، و يف الضلع الجنويب للصحن العتيق 
)صحن الثورة(، و يعترب أمنوذجا بديعا للزخرفة باملعدن، و قد بناه 
»أمرعيل شرواين« وزير الشاه »سلطان حسن بايقرا« يف األعوام 
»أمرعيل شرنوايئ«.  بإيوان  أيضا  يسمى  لذا  و  ق،   885-875
هناك اختاف يف تحديد أبعاد هذا اإليوان؛ فقد قال البعض بأّن 
طول اإليوان عرشة أمتار، و عرضه مثانية أمتار، و ارتفاعه 26.25 
مرتا، )مشهدي زادة، 2004: 107(، و ذهب البعض اآلخر للقول 
بأّن طول اإليوان يبلغ 14.70 مرتا، و عرضه 7.80 مرتا، و ارتفاعه 

21.4 مرتا. )مؤمتن 1961: 47( 
و قـد قيـل أّن الشـاه طهاسـب الصفـوي هـو أول من أمر 
بتذهيـب هذا اإليـوان و لكّن الطوب املذهبة تعرضت للرضر 
خـال حمـات األوزبك املسـتمرة وضاع أكرها؛ لتعاد كسـوة 
اإليـوان باآلجـر املذهـب يف عهد الشـاه عباس الصفـوي، ولكن 
بسـبب تعرضهـا للرضر و التلـف مجددا متّت إعـادة تذهيبها 
بأمـر من نادرشـاه يف العـام 1146ق، و هو التذهيب الباقي إىل 
اليـوم، و لهذا يسـمى هذا اإليـوان باإليوان النادري )مشـهدي 
زادة، 2004: 1079(، )مؤمتـن 1975: 121( و الظاهـر أّن هـذا 
القـول غرصحيح، فاألزمنـة التي ذكرت لتذهيـب اإليوان هي 
يف الحقيقية عائدة إىل القبة و املنارة القريبة منه، و قد نسـبت 

هـذه التواريخ خطاً لإليـوان النادري.
فـوق  مـن  لإليـوان  الداخـيل  السـطح  كسـوة  متـت  و 
إزار1جدرانـه و حتـى مـا تحـت سـقفه باآلجـر املصنـوع مـن 
النحـاس املطـيل بالذهـب، أّمـا الرسـوم و الزخارف املنقوشـة 
عى اإليوان الذهبي فهي عبارة عن زخارف هندسـية؛ كرسـوم 
الشـمس  و األشـكال اللوزيـة، أّمـا القسـم العلوي مـن اإليوان 
-أي نصـف القبـة التـي تشـكل سـقفه- نـرى عـى تصميمهـا 
املكون أساسـا من املقرنصات رسـومات الشـمس املنصفة مع 
رســـومات و عقد هندسية، و النجوم الخمـــاسية و اللوزية، 
و هنـاك غرفة وسـط اإليـوان و عى كل جانب غرفتان فيكون 

املجمـوع خمسـة غـرف مقرنصة.
و يف أسـفل هـذه الغـرف كتابـات نافـرة مطليـة بالذهب، 
كتبـت بخط الثلث، وُحفَّت بنقوش األرابيسـك خـرضاء اللون، 

1. الجـزء السـفيل مـن الجـدار، مكسـو بحجر 

املرمـر، يبلـغ ارتفاعـه حـوايل املرتين.



و نـص الكتابة هو: 
رّب  والحمدللـه  الرحيـم  الرحمـن  اللـه  بسـم 
العاملـن، و الصـاة عـى خـر خلقـه محمـد وآلـه 
الطاهريـن وسـلَّم تسـليا كثـراً كثـراً، ُروَي عـن 
الصـادق جعفربن محمد عـن آبائه)عليهم السـام( 
رسـول الله  قـال  أمراملؤمنن)عليه السـام(  عـن 
بـأرض  مّنـي  بضعـُة  سـتُدفَُن  صى الله عليه وألـه 
عـّز  اللـه  أوجـب  إال  مؤمـن  اليزورهـا  خراسـان 
وجـّل لـه الجنـة و حـرّم النـار عـى جسـده. قـال 
عيل بن موىس الرضاعليـه التحيـة والثنـاء مـن زارين 
عـى بُعـد داري أتيته يـوم القيمة يف ثـاث مواطن 
حتّـى أخلّصه من أهوالهـا؛ إذا تطايرت الكتب مييناً 

و شـاال و عنـد الـراط و عنـد امليـزان.
و قـال النبـي صـى اللـه عليـه وآلـه لعيل)عليه 
السـام( يـا أباالحسـن إن اللـه تعـاىل جعـل قـربك 
و قـرب ولـدك بقاعـا مـن بقـاع الجنـة و عرصـة من 
عرصاتهـا... يـا عـيل مـن عمـر قبوركـم و تعاهدها 
فكأمنا أعان سـليان بن داود عـى بناء بيت املقدس. 
كتبـه محمدبن عيل بن سـليان الرضـوي يف 1145. 
)اعتضـاد بـور،1965: 228(، )مشـهدي زادة، 2004: 

108(، )مؤمتـن، 1975: 122(
و يف وسـط اإليـوان و فـوق اإلزار و يف مقابـل 
محـرايب  طـاق  أضيـف  لإليـوان  الجنـويب  الضلـع 
الشـكل، و عى جزء من املسـاحة املطلية بالذهب 
و فوق أرضية زرقاء اللون مع رسـومات األرابيسـك 
الختائيـة1 نُقـش نـٌص باللغـة العربيـة، و هـو اآلية 
الرشيفـة »إمّنـا يريـد اللـه ليذهـب عنكـم الرجس 

أهـل البيـت و يطهركم تطهـرا«.
الرسـوم  مـن  إطـار  الجـزء  هـذا  أسـفل  يف  و 
الهندسـية التـي تشـمل الشـموس الثانيـة، و يف 
داخلهـا رسـوم دقيقـة و متقنة من األرابيسـك عى 
أرضية كحلية اللون، و قد طليت الرسـوم بالذهب، 
و يف أسـفل هـذا الجـزء نقشـت قصيـدة شـعر يف 
مـدح »نادرشـاه«، و هـو الـذي امـر برتميـم اإليوان 

وطائـه بالذهـب. 
تضـّم هذه القصيـدة ثاثة وعرشين بيت شـعر 
منحوتـة نحتـا بـارزا، وعـى مـا يبـدو أّن نادر شـاه 
أنفـق مـن مالـه الخاص عـى عملية ترميـم اإليوان 
وتذهيبـه كـا تشـر القصيـدة، و فيـا يـيل مطلع 

القصيـدة، و آخـر بيت فيها )بالفارسـية(:
حبذا زين منظر عاىل كه فردوس برين

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

دم به  دم زان صفه وایوان هویدا صد صفاست
وكتب يف ذيل القصيدة:

»كتبـه محمدبن عيل بن سـليان الرضـوي غفـر 

رسوم  عى  يشتمل  نبايت،  زخريف  تصميم  الختاء   .1

الورود والرباعم واألغصان واألوراق واألفرع املنحنية، 

والتذهيب  والقاشاين  السجاد  تزين  يف  ويستخدم 

قبيلة  اسم  إىل  التسمية  وتعود  ذلك،  وغر  واألواين، 

الختاي املغولية.









ذنوبـه يف شـهور سـنة خمس وأربعـن ومائة وألـف« و تاها 
كتابـة بخـط النسـتعليق الخفـي باللغـة الفارسـية ترجمتهـا 
»كتابـة الثلـث والنسـتعليق التـي نقشـت يف هـذا اإليـوان 
الذهبـي العايل بخطي أنا العبد العـايص محمد عيل الرضوي، 
وانتهى تركيبها بيد محمدطاهر ابن األسـتاذ مسـيح الشرازي 
يف 1146«. )اعتضـاد بـور، 1965: 226(، )السـابق، 1963: 29(، 

)مؤمتـن، 1975: 122( 
و لهـذا اإليـوان أربعـة أبـواب مطليـة بالذهـب، بحيث لو 
وقفنـا مواجهـن للقبلة ميكن أن نعدها من اليمن إىل اليسـار 
كـا ييل: بـاب مدخل قاعة اسـرتاحة عال السـجاد والخدام، 
بـاب مدخـل رواق دار الرشف، باب مدخل رواق دار الشـكر، 
بـاب مدخل قاعـة »توحيد خانـه«)دار التوحيـد(، وكا ذكرنا 
طليـت هـذه األبـواب بالذهـب، و نقشـت عليهـا زخـارف 
نباتية، كا نقرأ عى سـطحها كتابات تتضمن أشـعارا و آيات 

كرميـة وأحاديـث رشيفة. 

اإليوان الذهبي لصحن الحرية
)اإليوان النارصي، اإليوان الغريب(

يقـع هـذا اإليـوان يف الجهـة الغربيـة للصحـن الجديـد 
)صحـن الحريـة( و يتصـل بالروضـة املنـورة و قـد بُنـي يف 
يسـمى  و  يف العـام1262ق  القاجـاري«  »فتحعيل شـاه  زمـن 
اإليـوان النـارصي؛ و ذلـك ألّن عمليـة طـاء اإليـوان بالذهب 
و  خراسـان  وايل  حسام السـلطنة  زمـن  -يف   1278 يف العـام 
عضدامللـك متـويل العتبة الرضوية املقدسـة- كانـت بأمر من 
»نارصالدين شـاه«، كـا كان يعـرف هـذا اإليـوان يف املـايض 

باإليـوان الذهبـي الخاقـاين.
طـول اإليـوان 15.30مـرتا و عرضـه 7.25 و ارتفاعـه 20.10 
مـرتاـ وقـد طـيل بالذهـب مـن فـوق اإلزار بشـكل كامـل. 

.)118  :2004 زادة،  )مشـهدي 
يف أعـى اإليوان كتابة باللغـة العربية بخط الثلث وباللون 
الذهبـي كتبها الخطاط محمد حسـن »الشـهيد« املشـهدي، 
ويعـود تاريخهـا للعـام 1262 ق. وحينهـا كان آصـف الدولـة 
واليـا لخراسـان، وجـاء يف هـذه الكتابـة مـا يـيل: »العظمـة و 
القـدرة و الجـال و الكـال لخالق األعام الشـامخة و الجبال 
الراسـية و هـذا الطـاق الرفيـع والبنيـان املنيـع شـاهد عـى 
قـدرة الصانـع املبدع البديـع و قد ترشف بعارة هـذا الرواق 
واإليـوان بـاين مبـاين العدل و اإلحسـان و ايل مملكة خراسـان 
آصـف الدولـة العليـة الغاليـة و زين ملطلـق املوقوفات كتبه 
محمدحسـن الشـهيد املشـهدي يف سـنة 1262« كـا ترشف 
إطـار اإليـوان بكتابـة سـورة النبـأ بخـط النسـتعليق باللـون 
 ،)240  :1992 )عطـاردي،  الزورديـة.  أرضيـة  عـى  األبيـض 

)مؤمتـن، 1962: 90(، )عطـاردي، 1996: 28(
ُزيـّن هـذا اإليـوان مبجموعـة مـن الزخـارف املتميـزة؛   
فالسـطح الداخـيل لإليـوان مـن فـوق اإلزار مكسـو بـأوراق 
النحـاس املطليـة بالذهب، و إطـار اإليوان مشـحون بالكامل 
بالزخـارف البديعـة و منهـا العقـد الهندسـية التـي تشـمل 

الشـموس الثانية الرؤوس و الجامات1، و مخمسـات األضاع 
وغرهـا، و يف السـقف أي القسـم النصـف الكـروي )نصـف 
القبـة( مـن اإليوان تزيينات بالشـموس املنصفة و املقرنصات 
وزخـارف األرابيسـك النافـرة، وهي جميعا مطلية بالذهب، و 
قد شـكلت الرسـوم الهندسـية املرتبة وذات الزوايا إىل جانب 

زخـارف األرابيسـك املنحنيـة انسـجاما بريا وفنيـا رائعا.
يوجـد يف وسـط اإليـوان غرفـة مقرنصـة، و تحـت هـذه 
الغرفـة وعـى إزار اإليـوان كتابـة، هـي عبـارة عـن قصيـدة 
بالفارسـية بخـط النسـتعليق تحـي تاريـخ ترميـم اإليـوان 
النـادري وتذهيبـه، و أسـاء الفنانن والحرفيـن، والجهة التي 

أوصـت بهـذا العمـل وتعهـدت بتكاليفـه.
و قـد جـاءت هـذه الكتابـة عـى أرضيـة زرقـاء مـع إطـار 
أخـرض اللـون مزيـن بزخـارف األرابيسـك املذهبـة، و عـدد 

أبيـات القصيـدة 28 بيتـا مطلعهـا ومقطعهـا:
این بارگاه کیست که از خاک پاک طوس 

انوار او فکنده به عرش برین عکوس 
رسخوش بدیهه از پی تاریخ سال گفت
باید ز شمس شعشعه ایوان شاه طوس

فی الجهة الیمنی لإلیوان و فيا ييل الكتابة السابقة نقشت 
اآلية الرشيفة )سام عليكم طبتم فادخلوها خالدين( بخط 
الثلث املذهب؛ و يف الجهة اليرسى نقشت اآلية الرشيفة )سام 

عليكم مبا صربتم فنعم عقبى الدار(. )عطاردي، 1992: 241(
أيضا  أربعة غرف مقرنصة، و هي  اإليوان  كا يضم هذا 
مكسوة باآلجر املطيل بالذهب، و تحتها كتابات بديعة مذهبة، 
فتحت كّل غرفة كتب بيت من الشعر بالفارسية، و األبيات هي:

بدور راد شهنشاه زاده اعظم
جال دولت سلطان حسین جم دربان
به فضل ایزد وعون امام و حکم ملک
چو بازگشت ز ری صدر پاسبان کیوان

ابوالسخا عضدامللک یم نوال حسین
قیام کرد در امتام این بلند ایوان

چو شد متام به تاریخ سال مینا گفت
ها به شوکت ایوان فزود صدر جهان 

و كُتب يف ذيل هذه األبيات: بخط العبد الفقر حسن عيل 
املازندراين، و مادة تاريخها هي السنة 1283ق، فقد تّم ترميم اإليوان 

يف تلك السنة. )عطاردي، 1992: 242(، )مؤمتن، 1965: 135(
و يف وسـط اإليـوان محـراب علتـه زخـارف قطـع املرايـا، 
و يف األسـفل منـه يقـع البـاب الذهبـي الكبـر، و فـوق بـاب 
فـوق  توجـد رشيحـة معدنيـة مذهبـة منصوبـة  الدخـول 
جامـة زرقـاء اللـون مزينـة بـورود الشـاه عبـاس الدقيقـة و 
األنيقة، و قدنقشـت عليها عبارة: »السـلطان نارصالدين شـاه 
قاجـار« وكتـب إىل جانـب هامش اإليـوان: »خر الحاج سـيد 
أبوالحسـن خان أمـن آسـتانه بسـعي رسكار خـر الحـاج حاج 
رجبعـيل كربـايس بامتام رسـيد.« وترجمته: »عمـل خر الحاج 
أبوالحسـن خان؛ أمـن العتبـة، و كان االنتهـاء منهـا مبسـاعي 

املحـرتم خـر الحـاج رجـب عـيل كربـايس«.

1. رسـم مربـع الشـكل غـر مسـتقيم األضـاع 

ويسـمى بالفارسـية »ترنـج«.









و عى هامش الباب الكبر رسمة جامة كبرة زرقاء اللون 
نقش عليها عبارة: »عمل محمد صالح مسغر«

و بوجد أربعة أبواب صغرة عى جانبي الباب الكبر، و قد 
نقش عى الباب الكبر بخط مّذهب و باللغة الفارسية: »به 
رأي قاطع وآگاه إمام خمینی انجام شده 1358«1، ترجمتها: 
»نفذ يف العام 1979 بتوجيهات حكيمة من اإلمام الخميني«،  
و زخرفت األبواب بالرسوم النباتية، و بكتابات فنية توزعت بن 

رسومات الجام.

اإليوان الذهبي لصحن الجمهورية )اإليوان الرشقي(
صحن الجمهورية من األبنية املشيّدة بعد انتصار الثورة 
السطح  قدغيش  و   ،1990 العام  يف  بالتحديد  و  اإلسامية، 
الورق  بطبقة من  الصحن  الذهبي يف هذا  لإليوان  الداخيل 
اإليوان  الذهب، و قد زخرفت أسطح  املطلية مباء  النحايس 

الذهبية بالرسوم ورشائط الكتابات بأسلوب املينا املزجج.
و نقشت األساء الحسنى عى كامل محيط اإليون داخل 
نرى  الثاين  الهاميش  الرشيط  يف  و  شمسية،  مضلعة  أشكال 
النجوم الثانية، و قد كتب يف وسطها لفظ الجالة »الله«، 

تحّفه أساء الخمسِة أصحاب الكساء بالخط الكويف البنايئ.  
و يف داخل اإليوان من جهة األعى تصاميم زخرفية هندسية، 
و منها رسوم املزهريات، و سداسيات األضاع و... نقشت فوقها 
رسوم نباتية منها نقوش الختايئ عى أرضية زرقاء اللون مغشاة 

باملينا الزجاجي. 
و ُزيّن بعض اإليوان باملقرنصات، و اشتمل زخرفته عى النجوم 
الرباعية املنقوش يف وسطها لفظ الجالة، و النجوم الخاسية 
التي تحكل أساء الخمسة أصحاب الكســـاء، و يف أعى و وسط 
اإليوان أشكال الجامات، وزعت زخارف األرابيسك فيا بينها، 
و ملئت أرضيتها بالرسوم الختائية النباتية، و يف وسط اإليوان 
الذهبي ترشف اإليوان بكتابة اآليتن 169 و170 من سورة آل 

عمران الرشيفة، عى رشيحة ذهبية فوق أرضية زرقاء.
العليا حديث سلسلة  اإليوان  عتبة مدخل  نقش عى  و 
الذهب، ونصه: »كلمة ال إله إال الله حصني فمن دخل حصني 

أمن من عذايب«، وملئت املساحات الفارغة بن كلات الكتابة 
بزخارف األرابيسك ورسوم زهور الشاه عباس.

وعى جدار اإليوان من الجهة السفى نُقش »لفظ الجالة: 
بخط النسخ، و اسم النبي األكرم »محمد« يف وسط رسومات 
األعى  الجزء  يف  اإليوان  سطح  يضم  كا  الشكل،  شمسية 
تتخللها زخارف  الختائية  الرسومات  القاشاين و  منه زخارف 

األرابيسك املذهبة و النافرة. 
قام بأعال الزخرفة والتذهيب لهذا اإليوان الفنان املعارص 
»محمد باكدل«، اما أعال املينا الزجاجي فتعهدها املرحوم 

األستاذ »غفاريان األصفهاين«.
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