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چكيده
هنرمندان دوره صفوي از نمادها و نشانه ها در آثار خود استفاده کرده اند که با گذشت زمان بر معاني اين 
نمادها غباري نشسته است. در اين پژوهش نقوش و کتيبه هاي رواق اهللا وردي خان و تعامل اين دو عنصر 
با يکديگر در حرم مطّهر رضوي مورد بررسي قرار گرفته است. هدف مقاله بازخواني و رابطه کتيبه ها و 
مرغاني است که در البالي نقوش اسليمي و ختايي کاشي کاري اين رواق به کار رفته اند. لذا سوال ها اين است 
١- مضامين کتيبه هاي به کار رفته در اين رواق چيست؟ ٢- مرغان نقش شده، نماد چه موضوعي هستند 

و٣- آيا بين اين دو عنصر رابطه اي وجود دارد؟
روش تحقيق  در اين مقاله روش توصيفي- تحليلي و شيوة جمع آوري اطالعات برمبناي اسناد كتابخانه  اي  
و ميداني استوار است. نتايج نشان مي دهد باني بنا  با هدف گسترش و ترويج فرهنگ شيعي، کتيبه و نقش 
پرنده را هدفمند انتخاب و با نقوش و رنگارنگ مرغان، تصويري از بهشت ارايه نموده است. قرقاول، طوطي، 
طاوس، ســيمرغ و مرغابي نمادي از پرواز، فضايي روحاني و معنوي در بين عناصر گياهي خاطرنشان 
ساخته اند. مضامين کتيبه ها با خط ثلث و نستعليق به تاريخ والدت، شهادت و فضيلت زيارت امام رضا(ع)، 
آيه تطهير، ســالم بر اهل بيت و توصيف بنا اختصاص يافته است. مرغان از نظر نمادين، تعداد و رنگ با 
مفاهيمي چون بهشت، عقل انسان کامل، نام امامان معصوم وحضرت مهدي(عج) با کتيبه ها هماهنگ و در 

تعامل هستند.
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مقدمه
مرقد  جوار  در  ورديخان  اهللا  رواق  باني  ورديخان -  اهللا 
لشگرکشي هاي  طي  که  بود  گرجي  ارامنه  از  رضوي- 
چهارگانه شاه طهماسب به گرجستان به عنوان اسير به 
ايران آورده شده بود. او در جواني در مقابل سي سکه طال 
به فروش رسيد و بعد از اين که چندين بار در معرض خريد 
و فروش واقع شد به خاطر لياقت و صداقت به دربار شاه 
طهماسب صفوي راه يافت. والي فارس شد وآثار معماري 
بسياري از خود بجاي گذاشت.به دستور او رواقي زيبا، در 
مشرق توحيد خانه و ضلع شمال شرقي حرم مطّهر به دست 
يکي از معماران ماهر فارس به نام امير بن حاج  محمودنظراتي 
ساخته شد. ساخت بناهاي با نفاست هنري مثل اماکني در 
حرم مطهر امام رضا(ع)، خواجه ربيع، قدمگاه و کتيبه هاي 
رباط خرگوشي خبر از برهه اي با عزم ملي در معماري در 
عرصه ديني و ايدئولوژيکي دارد. رواق اهللا ورديخان که 
هم زمان با مسجد شيخ لطف اهللا اصفهان ساخته شده يک 
ساختمان هشت گوش١ داخلي بدون نما است که ديوارهاي 
نشين ها شده  و شاه  طاق نماها، صّفه ها  به  تبديل  داخلي 
است. (تصاوير١-٣) اين بنا آکنده از نقوش مرغان همراه 
با نقوش ختايي و اسليمي در جوار کتيبه هاست. زيبايي بنا 
و منحصر به فرد بودن آن به خاطر نقوش خاص کاشي ها 
و کتيبه هاي رواق است. هدف مقاله مطالعه و بازخواني 
کتيبه ها و نقوش مرغاني است که بر شاخ و برگ ها نشسته 
يا در حال پروازاند. بنابراين در پي يافتن پاسخ براي اين 
سواالت است که  ١- مضامين کتيبه هاي به کار رفته در 
اين رواق چيست؟٢- مرغان نقش شده، نماد٢  چه موضوعي 
هستند و٣- آيا بين اين دو عنصر رابطه اي وجود دارد؟از 
آنجا که اين رواق تا اواسط دوره قاجار اصلي ترين ورودي 
به مجموعه حرم رضوي بوده است به يقين اهميت وافري 
انجام رسيده  با تامل و تفکر  به  داشته و در نقوش آن 
است. لذا اهميت و ضرورت تحقيق، بررسي رابطه مرغان 

با مضامين كتيبه ها در اين رواق  است .

روش تحقيق 
روش تحقيق توصيفي- تحليلي بوده و روش جمع آوري 
اطالعات بر مبناي اسناد كتابخانه اي و ميداني است. جامعه 
آماري شامل رواق هاي طبقه اول رواق اهللا ورديخان است 
و روش نمونه گيري در مطالعه تعامل مرغان و کتيبه هاي 
رواق، تمام شماري شامل هشت صفه است. شيوه تجزيه 
و تحليل کمي و کيفي و بدين صورت انجام شده است که 
درابتدا ٢٠٣مرغ نقش شده بر رواق از نظر نمادين، مطالعه 
شد.  سپس صّفه ها به ترتيب،توصيف شده و ترجمه متن 
کتيبه هاي دور محراب و پاطاق٣ ذکر شده است. در مرحله 
بعدي ارتباط نقش مرغان ومتن کتيبه ها  به لحاظ نمادين و 
محتوايي مورد بازشناسي قرار گرفت. معاني نمادين آن با 
توجه به جايگاه قرار گرفتن نقش مرغ، ارزيابي و در انجام 

مقاله، نتايج حاصل از مطالعه به صورت تطبيقي در جداول 
نمود يافته است.

پيشينه تحقيق 
اگر چه در مورد بناهاي حرم مطّهر پژوهش گراني چون 
رضوي،  دانشنامه  کتاب  در  زاده(١٣٩١)  عالم  بزرگ 
احتشام کاويانيان(١٣٥٥) در کتاب شمس الشموس و علي 
مؤتمن(١٣٥٥) در کتاب راهنماي آستان قدس رضوي قلم 
فرسايي نموده اند اّما بيشتر مطالب رويکردي تاريخي دارند. 
در حوزه نمادها جيمز هال(١٣٩٠) در کتاب فرهنگ نگاره اي 
نمادها در هنر شرق و غرب به نماد طاوس از ديدگاه هاي 
متفاوت پرداخته است.سيد جعفر سّجادي(١٣٨٣) در کتاب 
فرهنگ و اصطالحات و تعبيرات عرفاني نيز به شرح کامل 
اين نماد را از ديدگاه عرفاني بازگو نموده است. گرترود 
جابز(١٣٧٠) در کتاب سمبل ها و محّمدجعفر ياحّقي(١٣٧٥) 
درکتاب فرهنگ اساطير و اشارات داستاني در ادبيات فارسي 

با ديدگاه ايراني نقش و نماد طاوس را شرح داده اند.
با  ارتباط  پايان نامه هايي در مقطع کارشناسي ارشد در 
موضوع هستند از جمله: هنگامه فالح طوسي(١٣٨٩) در 
مطالعه پيشينه تاريخي و اعتقادي نقش طاوس و بازنمود 
آن در نگاره هاي ايراني در دانشگاه هنر اصفهان با راهنمايي 
دکتر بهار مختاريان به جلوه هاي متفاوت از نقش طاوس 
پرداخته است. زهرا عباسپور(١٣٩٢) در  الوهي  از منظر 
بررسي تطبيقي نقش و مفهوم طاوس در هنرهاي سنتي 
ايران و هند، در دانشگاه هنر اصفهان به راهنمايي دکتر 
عليرضا خواجه احمدعطاري، طاوس را در دو فرهنگ هند و 
ايران مطالعه کرده و مي گويد در هنر هند طاوس در منظره 
پردازي به چشم مي خورد ولي در ايران در خدمت هنر و 
ايراني دارد. مريم  فرهنگ و دين قرار دارد، رنگ و بوي 
دشتي زاده(١٣٨٨) در نشانه شناسي طاوس در هنرهاي 
صناعي دوره هاي صفويه و قاجار با تأکيد بر دستبافت ها و 
مضامين آن در دانشگاه الزهرا به راهنمايي دکتر مهرانگيز 
مظاهري، در ابتدا طاوس را از منظر ادبيات ايراني و سپس 
در دست بافتهاي روستايي و شهري ايران مورد بررسي 
قرار داده است. عطيه خان حسين آبادي(١٣٩٥) در بررسي 
در  مطهر(ع)   حرم  کاشي کاري هاي  در  جانداران  نقوش 
موسسه آموزش عالي فردوس به راهنمايي دکتر مهدي 
اشراقي شناسايي جانداران در حرم مطّهر را مورد مطالعه 

قرار داده است.
از مقاالت مرتبط مي توان اشاره  داشت به محّمد خزائي(١٣٨٣) 
که درمجموعه مقاالت اولين همايش هنر اسالمي به تأويل 
نقش نمادين طاوس و سيمرغ در بناهاي عصر صفوي به 
مطالعه اين دو پرنده  در اولين همايش هنر اسالمي پرداخته 
است. طيبه صباغ پور و مهناز شايسته فر(١٣٨٩) در مجله 
در  پرنده  نمادين  نقشمايه  «بررسي  شماره١٤به  نگره  
فرش هاي صفويه و قاجار از نظر شکل و محتوا» به تحليل  

١.نماد هشت: در بابل باستان اين 
عدد را عدد «خدايان»و عددي مهم 
و سعد مي دانستند. (شيمل، ١٣٩١: 
ايران  در  سال ها  که  پوپ   .(١٧١
معتقد  است.  پرداخته  تحقيق  به 
ضلعي  هشت  آرامگاه هاي  است، 
که  بود  سنتي  شکلي  گنبدپوش،  
قابل  محبوبيت  صفوي  دوران  در 
مالحظه اي داشت آرامگاه هاي برج 
مانند سده هاي پيشين فضاي کمي 
فراهم  زائران  براي  خود  درون  را 
گنبدهاي  رو  اين  از  مي آوردند. 
هشت ضلعي جايگزين عملي تري 
را به وجود مي آورد(پوپ واکرمن، 
١٣٨٧: ١٤٠٣).« در معماري مقّدس 
نگهدارنده  ضلعي  هشت  سازه 
 .(٣٨٢  :١٣٧٩ (کوپر،  است»  گنبد 
در اسالم به هشت درب بهشت و 
الحاقه آيه ١٧ به هشت  در سوره 
فرشته که حامل عرش هستند اشاره 
شده است. در اسالم معتقد هستند 
دارد(ياحقي،  در  هشت  بهشت  که 

.(١٣٨٦: ٢٣٠
ظاهرکننده،  نمود،  «نماد:  ٢.نماد: 
نمودن، نشان دادن، نمايان گردانيدن 
است»(دهخدا،١٣٧٧،  ظاهرکردن  و 
است  معتقد  هال   .(٢٢٧٣١ ج١٤: 
که نماد به سادگي چيزي است که 
به کار مي رود  به جاي چيز ديگر 

(هال،١٣٩٠: ١٤).
که  ديوار  از  قسمتي  پاطاق:   .٣
شروع  سقف  طاق  قوس  آنجا  از 

مي شود.
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نقش پرنده در فرش هاي صفوي و قاجار همت گمارده اند. 
مرجان صلواتي(١٣٨٨) در مجله نقشمايه شماره٣ «عظمت 
نماد طاوس در چنته بافي زنان و ايالت قشقايي فارس» 
را کنکاش نموده است. افسانه قاني (١٣٩٠)در مجله گلجام 
گليمي  بافته هاي  دست  در  طاوس  مايه  شماره ٢٠«نقش 
اقوام شاهسون و قشقايي» را تحليل نموده است. مهدي 
دوازده امامي و ايمان زکريايي(١٣٩٣) در اولين کنگره بين 
المللي فرهنگ وانديشه ديني ، جلد١١ «نماد طاوس و نقش 
رسانه اي آن در معماري شيعي» به تحليل جايگاه استفاده 
از طاوس در بناها و مساجد اصفهان پرداخته استو هانيه 
شيخي ناراني(١٣٨٩)  در مجله نقشمايه شماره٥ «نشانه 
شناسي پرنده، طاوس» را از ديدگاه اساطير ايران و ساير 
ملل  بررسي کرده است. شايسته ذکر است که تعامل نقوش 
پرنده گان و کتيبه ها در اين رواق تاکنون مورد واکاوي قرار 

نگرفته است که اساس بحث مقاله حاضر است.

صّفه هاي رواق اهللا وردي خان:صّفه شماره ١ : جنوب
اين صّفه(تصاوير١-٤) در جهت قبله و گذشته به وسيله 
راهرويي به رواق حاتم خاني مرتبط بوده است. در سمت 
راست اين راهرو قبر باني رواق اهللا ورديخان قرار دارد.در 
مرکز مقرنس در فضاي قوس محرابي، مرغ بسم اهللا١به خط 
طغراي سفيد بر زمينه تيره نقش شده است.پايين قوس، در 
مرکز، يک گلدان بزرگ با گل عباسي است که دو طاوس از 
آن محافظت مي کنند. (تصوير٥) در بخش بااليي دو طوطي 
سبز رنگ هستند و در کنار اين فضاي محرابي به صورت 
قرينه نقش طاوس از روبرو با بال گشوده، در فضاي سبز 
رنگ با زمينه الجوردي است. در قاب هاي جانبي اين رواق 

دو فضاي محرابي بزرگ وجود دارد که هر کدام با دو جفت 
مرغابي سفيد روبروي هم در زمينه الجوردي با گل هاي 
ختايي تزيين شده است.(تصوير٦ )مرغان در اسالم نمادي 
از فرشتگان و يا روح مؤمنين محسوب اند. خوش يمني مرغ 
در باور ايرانيان سبب تنوع و گستردگي آنها شده و در 

قرآن  نماد جاودانگي روح است(بهمني،١٣٩٦: ١٨٧).

کتيبه نماي صّفه١: 
َعن اِالمام اِبي الَحسن الّرضا (ع) قاَل َمن زاَرني َبعد داري 
اِلي اِخره َوَعنه َعليه السالم قاَل ال ُتَشدُّه الرِّحاُل اِلي َشٍئ 
مِّ ُظلمًا َومدُفوٌن  ِمن الُقُبوِر إّال إلي ُقُبوِرنا و إنِّي َمقتوٌل بِالسَّ
في َموضع ُغرَبٍة َفَمن َشدَّ ِرَحَلُه إلي ِزياَرتي ُاسُتجيَب ُدعاَئه 

َوُغِفَراُهللا ُذنُوَبه.
در اين صفه دو مرغ در ميان گل و بوته به تصوير آمده 
است: مرغابي و طاووس. در متن کتيبه از غربت حضرت 
رضا(ع) سخن به ميان آمده که با مفهوم مرغابي که مهاجرت 
و جالي وطن را به ذهن متبادر مي کند، هم راستاست. در 

منطق الطير به رابطه بط با آب و پاکي اشاره شده است. 
سفيدي مرغابي نمادي از پاکي و معصوميت و روشني 
است که جنبه قدسي و آسماني دارد. سفيدي رنگ لباس در 
آيين هاي مختلف نشان طهارت و پاکي است که سالکان راه 

سعادت آن را برتن مي کنند (گلي آيسک،١٣٩٢، ج١: ٨٣ ). 
کتيبه پاطاق صّفه١: ُولَِد اِالمام ابُوالَحسن الِرضا َعليه الَصلوه 
الم َسَنة َثمانيَن َو َارَبعين وِمَأة وُقِبَض في َصفر َسنة  َوالسَّ
الم  َثالَث َوِماَتين ُولَِد اِالمام ُمحّمِد بِن َعلي النَّقي َعليه السَّ
في َشهِر َرَمضان َسَنة َخمَس وِتسعيَن وِماة وُقِبَض في ذي 

العقدة َسنة َعشرين وِماتين. 

تصوير١. موقعيت رواق درحرم مطهر مأخذ:حاجي  قاسمي، 
 ١٣٨٩، ٨١

تصوير٢ .گنبد امام رضا(ع) وگنبد مسي رواق، ماخذ: نگارندگان  

٤. مرغ بسمه اهللا: به نوعي از خط 
از  استفاده  با  خوشنويس  که 
طرحهاي مختلف پرندگان،  در داخل 
را  الّرحيم»  الّرحمن  اهللا  «بسم  آن 
بنويسيد(عباسي و مقتدائي، ١٣٩٢: 

.(٤٨٩



مساله جالب اينست که در کتيبه پاطاق قبله به سال وفات 
است  مرغي  تعداد  با  برابر  اين  و  شده   اشاره  حضرت 
که در اين صفه ها به تصوير کشيده شده است. طاووس 
از  نگهباني  حال  در  کتيبه  باالي  طرف  دو  قاب هاي  در 
آن،  مراد  احتماال  که  ناميرايي  درخت  زندگي اند.  درخت 
امام است. نماد خير و خوبي و « داراي معاني سمبليکي 
همچون: پادشاهي، تزيينات، تجّمل، تکّبر، جالل و شکوه، 
خودبيني، رستاخيز،  زندگي توأم با عشق، زيبايي، سلطنت، 
شأن و مقام، شهرت، فناناپذيري و مورد ستايش همگان 
است»(جابز،١٣٧٠: ٧٩). «هنرمند ايراني از نقوش نمادين 
براي انتقال دسته  گسترده اي از معاني استفاده کرده که از 
عميق ترين معاني عرفاني تا راهنمايي زائران را در برگرفته 

است.»(نصيري و بحراني،١٣٩٣: ١٠٤٨) 
هميشه مار يا اهريمن مي کوشد تا به آب حيات دست پيدا 
کند و طاووس محافظت از آن را بر عهده دارد. در متون 
اسالمي شجره حيات درختي سرسبز است که نماد طبيعت 
و سرزمين نور است(عبدلي وگرکني، ١٣٩٢: ١٤٠). طاوس 
از نگهبانان اين درخت است. از طرفي به زايران خوشامد 
اين مکان  به  نفوس شر  از ورود  از سويي دگر  و  گويد 

مقدس جلوگيري نمايد.

صّفه شماره ٢ : جنوب غربي 
 اين صّفه با َدر مشبک فلزي به رواق حاتم خاني و سپس 
ضريح مطّهر راه دارد. فضاي محرابي شکل باالي سردر 
را ده عدد قرقاول سفيد در زمينه الجوردي با کاکل قرمز، 
دم هاي بلند سفيد و پاي زرشکي آراسته اند. (تصوير٧) در 

اين صّفه پرنده  ديگري مشاهده نشد. 
َأبا  َسَئلُت  قاَل  ُسليماَن  بِن  ُمَحّمِد  َعن  نماي صّفه٢:  کتيبه 
َة اإلسالم ُثمَّ أَتي  الم َعن َرُجل َحجَّ َحجَّ َجعَفِر الَجواد َعليه السَّ
الَمديَنَة َفَسلََّم َعلي النَّبي َصّلي اُهللا َعليِه َو ألِِه ُثمَّ َأتي اَباَک أميَر 
الم عاِرفًا ِبَحقِّهَ فَسلََّم َعليِه َأتي أبا َعبِداهللا  المؤِمنين َعليِه السَّ
الُحسين َفَسلََّم ُثمَّ أتي َبغداَد َفَسلَّم َعلي أبي الَحسِن ُموسي 
الم ُثمَّ انَصَرَف إلي ِبالِده َفَرَزَقُه اُهللا ما يُحبُُّه َفايُهما  َعليِه السَّ
أفَضُل أيُحجُّ َأيضًا أم يخُرُج إلي ُخراساَن إلي ِزيارَة أبيَک 
الم  َفقاَل َبل يأتي إلي ِزيارة أبي َعلي بِن مُوسي َعليِه السَّ
َفيَسلَُّم َعليِه قال: يأتي خراساَن َفَسلََّم أبي بن َعلي الَحَسن 
الم أفَضُل َوليُکن ذِلَک في َرَجٍب َوال ينَبغي أن َتفَعلُوا  َِعليه السَّ

في هذا اليوِم َفإنَّ َعلينا َوَعليُکم ِمَن الُسلطاِن ُشنَعًة. 
اين کتيبه زيارت امام رضا درماه رجب را پرفضيلت تراز 
زيارت حج دانسته است.  درنماي  پاطاق همين صفه به 
آيد  : جبرئيل زعرش  است  نوشته شده  دو طرف  ديوار 
فردوس حريم/ عمدًا  بهر طواف شه  از  زنعيم/  وحوران 
پرخود بردم مقراض دهند/ شايد که بدين وسيله گردند 

مقيم / قائله و راقمه/ حسن الخادم. 
ُدّراج، مرغ صحرايي، جوربور، چورپور،  «قرقاول، تورنگ، 
ج١٠:   ،١٣٧٧ است»(دهخدا،  شده  ناميده  َتَذرو  و  َتدرج 
٦٥٦٥). «برخي به خاطر رنگ زيبايش آتشخوار ناميده اند 
»(گلي آيسک،١٣٩٢، ج١: ١٣٦). سمبلي از جالل و جمال به 
حساب مي آيد. در رواق اهللا وردي خان دو گونه قرقاول ديده 
مي شود يک نمونه کامًال سفيد و تنها کاکل و دور چشم قرمز 
دارد و نوع ديگر رنگي تصوير شده است. پرنده سفيد به 
روح افراد پارسا تشبيه شده و پرهايش به بهار يا خورشيد 

تصوير٣ و٤. پالن گنبد اهللا وردي خان و نمايي از داخل گنبد، ماخذ: همان

 مطالعه وتعامل کتيبه ها و مرغان نقش 
بسته بررواق اهللا ورديخان در مجموعه 

حرم امام رضا(ع)/  ٥ -١٩ 
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مانند است. در اين صفه با رنگ سفيد را شايد بتوان نمادي از 
احرام زايرين و يا فرود حوران از بهشت به جهت مقيم شدن 

در اين آستان، با توجه به مضمون کتيبه دانست.

صّفه شماره ٣ :غرب
به دارالفيض و با راهرويي به روضه منّوره راه داردو با مقرنس 
تزيين شده است. در ميان اين مقرنس ها در فضاي محرابي 
کوچک، دو طاوس (تصوير٨) به صورت قرينه روبروي هم 
بدون عنصر تزييني طراحي شده اند. پايين،زيرساعت نام معمار 
بنا با رنگ سفيد در زمينه الجوردي نقش بسته است. به جز اين 

دو طاوس نقش مرغ ديگري در اين صّفه ديده نشد. 
کتيبه نماي صّفه٣: قاَل اُهللا تَباَرَک َوَتعالي إِنَّما يريُد اُهللا لِيذِهَب 
الم َمَثُل َأهُل َبيتي َکَمَثِل  إلي اِخره ِوقاَل َرسُوُل اهللاِ َعليِه السَّ
َسفيَنِة نُوٍح َمن َرَکَبها َنجَـي َو َمن َتَخلََّف َعنها َغِرَق َو قاَل 
َصلَّي اُهللا َعليِه َو ألِه أيَها الّناُس إّني تاِرٌک فيُکم الثََّقَليِن ِکتاَب 

کُتم َبهما َلن َتَضلُّوا. اهللا َو ِعتَرتي أهَل َبيتي إن َتَمسَّ
عبان،  َسنَة َخمٍس  الزَّمان َصلواُت اهللاِ َعليه َليَلة النِّصِف ِمَن الشَّ
الم ِعنَد اهللاِ َتعالي  َو َخمسيَن َو ِماتين َوَسنَة َوفاتِه َعليه السَّ

يمَالُ األرُض ِقسطًا َوَعدًال َبعَد أن ُملَِئت ُظلمًا َو جُورًا.
کتيبه هاي اين صفه به تطهير اهل بيت اشاره دارند که نقش 
گل و بوته بر جاي جاي آن به نوعي خبر از پاکي و طهارت 
داده اند. نقش عدد هشت در اين مقرنس و رسيدن به وحدت 
در شمسه زير ايوان با رنگ سفيد به هدايت در تمسک به 
اهل بيت باشد. تنها مرغ نقش شده طاووس با دمي مرصع 
است که روايت «مهدي طاووس اهل الجنه» را با توجه به 

کتيبه پاطاق به خاطر مي آورد. 

تصوير٥و٦. نمايي از صفه١ و نقش مرغابي و طاووس در قاب  هاب باالي کتيبه پاطاق. ماخذ: همان  

رواق.ماخذ:  صفه٢  نماي  بر  سفيد  قرقاوالن  تصوير٧. 
همان



صّفه شماره٤ : شمال غرب
به توحيد خانه و صحن انقالب راه دارد. در فضاي قوس 
حاوي  سفيد  کادر  با  بسته اي  فضاي  صّفه  اين  مرکزي 
چهارده مرغ کوچک فيروزه اي است.(تصوير١٠) در ترنج 
باالي قوس، يک در ميان دو طوطي و دو قرقاول سبز نقش 
بسته است. يکي از پاهاي طوطي بر لبه کاسه و پاي قرقاول 
بر لبه کوزه قرار دارد (تصوير١١).زمينه فيلپوش سمت چپ 
با گل هاي ختايي و اسليمي ماري و نقش چهارده قرقاول 
نارنجي و فيروزه اي مزين شده است. در سمت راست نقش 
پرنده اي وجود ندارد و تنها صّفه اي است که نقش فيلپوش 

چپ و راست با هم قرينه نيست (تصوير١٢).

کتيبه نماي صّفه٤: 
ِمَن اإلماُم أِبي الَحسِن الِرضا َعليه الَسالم إنَّه قاَل ِبُخراسان 
ُبقَعًة يأتي َعَليها َزماٌن ُتصيُر ُمخَتَلف الَمالئِکِة َفال يزاُل َفوٌج 
وِر َفقيُل  ماَء َوَفوٌج يصَعُد إلي َان ينَفَخ ِفي الصُّ ينِزُل ِمن السَّ
َله يا ابَن َرسُوِل اهللا َو أيَة بقعٍة هِذه؟ قاَل ِهي بَِأرِض طوَس 
َفِهي واهللاِ َروَضٌة ِمن ِرياِض الَجنَّة َوَمن زاَرني في تِلَک الُبقَعِة 
َله  اُهللا  َوکَتب  َوألِِه  َعليِه  اُهللا  َصَلي  اهللاِ  َکَمن زاَر َرسوُل  کاَن 
َمقبُوَلٍة َوُکنُت أنا َو  َألَف ُعمَرةٍ  َو  ٍة َمبرورةٍ  َألَف ِحجَّ َثواَب 
آباِئي ُشَفعَاه يوَم القِياَمِة.  امام رضا عليه السالم فرمود: 
در خراسان بقعه اي هست که زماني آنجا محل رفت و آمد 
مالئکه خواهد شد.گروهي از مالئکه پيوسته از آسمان به 
آنجا فرود مي آيند و دسته اي به آسمان باال مي روند. اين 
رفت وآمدها تا دميدن در صور ادامه خواهد داشت. از امام 
(ع) سؤال شد اين مکان کجاست؟ فرمود سرزمين طوس به 
خدا قسم که اين مکان باغي از باغهاي بهشت است. پس هر 
کس من را در آن محل زيارت کند همانند کسي است که خدا 
را زيارت کرده وخداوند براي او ثواب هزار حج قبول شده 

و هزار عمره پذيرفته شده مي نويسد ومن پدرانم شفاعت 
کننده او در روز قيامت خواهيم بود.

خودنمايي  ايوان صفه  کتيبه  از  پس  که  تصويري  اولين 
از چهارده  نمايي  مي کند قوس جناغي داخل صفه است: 
با  بيکران الجوردي. فضايي  بر فضاي  فيروزه اي  پرنده 
طراحي پويا و مرغاني سيال در فضا. نمادي از چهارده 
و  مي شوند  رهنمون  باال  به سمت  را  که چشم  معصوم 
القا مي نمايند. بالفاصله در کتيبه  سياليت را در مخاطب 
پاي طاق سالم بر امامان را شاهديم. فيلپوش فضايي است 
فضايي با طراحي بسيار فعال و پر جست و خيز از چهارده 
قرقاول که توسط سه سرترنج به تعادل و ثبات رسيده اند. 
نشاني از مالئکه که طبق کتيبه اصلي صفه به صورت مدام 
در حال آمد و شد در بين زمين و آسمان در اين درگاه اند.

کتيبه پاطاق صّفه٤: اَلّلُهَم َصلِّ ِعلي سيِدنا الُمصَطفي َوَعَلي َو 
الَبُتوِل و الَسبَطيِنَ الَحسِن َوالُحسين َوَصِل َعلي َزيِن العابِدين 
َعلي َوالباِقر ُمَحّمِد َوالّصاِدق َجعِفِر َوالکاِظم مُوَسي و الرِّضا 
الَحسن  الَعسگري  َوالزَّکي  َعلي  َوالنَّقي  ُمَحّمِد  َوالَتقي  َعلي 
َوَصلِّي َعلي القائِِم الُمنَتَظر ُمَحّمُد بُن الُحسين الَمهدي صاِحَب 

الَزمان َصلواُت اهللا َعليِهم أجَمعين َکَتب َسنة ١٠٢١.
در  کاسه  لبه  بر  نشسته  طوطي  صفه  اين  ديگر  مرغ 
ترنجي هاي همجوار با قوس جناغي است. مهمترين صفت 
طوطي همانند کالغ پيام رساني است (سرلو،١٣٨٨: ٥٥٨). 
در نمادهاي ايراني اغلب طوطي سبز رنگ است. «طوطيان 
سبز اسرار قبا پوش انوار کبريا هستند»(سجادي،١٣٨٣: 
٥٥٠). رنگ سبز محبوب ترين رنگها و آن را نشانه  طبيعت 
مي دانند. استفاده از پوشش هاي سبز، سيره و روش خاندان 
نبّوت و امامت بوده است. طوطي هم رديف با خضر نبي(ع) 
قلمداد شده و داراي جايگاه تمثيلي ويژه اي در ادبيات است 
(گلي آيسک،١٣٩٢،ج١: ٣٥٤). مرحبا اي طوطي طوبا نشين/ 

تصوير٨و٩. نمايي از صفه٣ و تصوير طاووس در صفه. ماخذ: همان

 مطالعه وتعامل کتيبه ها و مرغان نقش 
بسته بررواق اهللا ورديخان در مجموعه 

حرم امام رضا(ع)/  ٥ -١٩ 
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تصوير١٠. فيلپوش راست با ١٤ قرقاول در صفه٤. ماخذ: 
همان

فيروزه اي  مرغ  نقش  و  صفه٤  جناغي  قوس  تصوير١١. 
داخل قاب، ماخذ: همان                

حاشيه  ترنج هاي  در  قرقاول  و  طوطي  نقش  تصوير١٢. 
قوس جناغي، ماخذ: همان

پوششت حله است و طوقت آتشين/ طوق آتش از براي 
دوزخي است/ حله از بهر بهشتي وسخي است (عطار،١٣٧٦: 
٧٢). به عنوان مظهر زيبايي، دلفريبي و طراوت بخشي به 
عنوان جان و روح در اشعار ايراني آمده است. «طوطي که 
خوراکش قند و شکر است، تمثيل عارفي است که از قند 
حقايق مي خورد. ولي خدا،  قند معارف را از حق مي گيرد 
و شيرين سخني مي کند»(تاجديني،١٣٨٣: ٦٥٤). بسياري 
از داستان هاي پندآموز سخنان حکمت آميزي که انسان 
نمي تواند بر زبان بياورد از زبان طوطي نقل شده است. 
شايد بر لبه کاسه نشسته، نقل سخن مرغان آسمان در اين 

جايگاه دارند.(تصوير١١)

صّفة شماره ٥ : شمال
 تنها صّفه  بسته است. اين صّفه با مقرنس کاري و نقوش 
اسليمي وختايي تزيين شده است. اکنون با پوشش چوبي 
پاراوان بسته شده و محل انتظامات بانوان است. (تصوير 

(١٣
َو  الُمتَّقين  إِماُم  َو  المُؤِمنيَن  أميَر  صّفه٥:  نماي  کتيبه 
َعليِه  َوَسُالمُه  اهللاِ  َصَلواُت  العاَلمين  َربَّ  َرسُول  َوِصي 
ُظلمًا  م  بِالسَّ ُخراساَن  بَِأرِض  ُولدي  ِمن  َرُجًل  َسيقَتُل 
ِإسُمُه إسمي َو ِإسُم أبيِه إسم ابِن ِعمران ُموَسي(ع) أال 
م ِمنها َو ما  َفَمن زاَرُه ِفي ُغرَبتِه َغَفر اُهللا َلهُ ُذنوَبُه ما َتَقدَّ
َر َوَلو کاَنت ِمثُل َعَدِد النُُّجُوِم َو َقطِر اَألمطاِر َو َوَرِق  َتَأخَّ
ِإنَّ  قاَل:  الَسالم  َعليِه  التَّقي  ُد  ُمحمَّ اإلمام  اَألشجار. ُروي 
َبيَن َجَبَلي طوٍس َقبَضة ُقِبَضت ِمَن الَجنَِّة َمن َدَخَلها کاَن 
آِمنًا يوَم القِياَمة ِمَن الّناِر هذا بِتوفيِق اهللا. در اين کتيبه از 
ثواب زيارت امام سخن رفته و آن را قطعه اي از بهشت 

دانسته است.
الحسيِن  َعبِداهللاِ  ابُو  اإلماُم  ُولَِد  صّفه٥:  پاطاق  کتيبه 
ربيِع  َشهِر  آِخَر  الَسالم  َعليه  طالب  َأبي  بن  َعلي  بن 
في  َشهيد  مَعني  َو  الِهجَرِة  ِمن  َثالث  ِسنِة  في  اَالّوِل 
و  الِهجَرة  ِمَن  َوستِين  ِإحِدي  ِسنِه  ِمن  بِت  السَّ اليَوم 
خاِمِس  في  الَسالم  َعليه  العابِديَن  َزيِن  اإلماُم  ُولَِد 
م  ُمَحرَّ من  َعَشَر  ثاني  ِفي  َوُتَوّفي  َثلثيَن  َسنَة  َشعبان 

ِتسعين. َسنََّة 

صّفه شماره ٦ : شمال شرق
اين صّفه با راهروي باريکي به صحن انقالب راه دارد و 
شيوه تزيين آن کاربندي است.فضاي داخل صفه به کوزه 
و گلي بزرگ مزين است که خطوط کناره نماي کوزه و گل 
به نقش سيمرغ آراسته شده  و طاووس در ميان آن دم 
فيروزه اي  بال  با  الجوردي  طاووس  بدن  است.  افشانده 
و سري نيمرخ در زمينه الجوردي است. با چرخش دو 
سيمرغ قرينه در باال و پايين، گلدان زيبايي با زمينه سبزو 
سر دو اژدها تکميل شده است( تصوير١٤).«در اساطير 



کهن ايراني نام سيمرغ با ايزد خورشيد مرتبط بوده است»( 
بهمني،١٣٩٦: ١٩٨). در اوستا بر اين باور بودند که منشأ 
سفر  در  است.  درخت  اين  از  زمين  روي  گياهان  تمامي 
مرغان، سرانجام سي مرغ به مقصد مي رسند چشمشان به 
جمال الهي به پرتو هزاران شعله ور روشن مي شود و غرق 
حيرت مي شوند. سي مرغ به مقصد رسيده چهره سيمرغ 
ابدي را در آيينه وجود خويش مي بينند(کربن،١٣٧١: ٢٨٠). 
در ادبيات حماسي قبل از اسالم (شاهنامه) نماد خرد و 
و  حکمت  در  که  مرغان  شاه  «سيمرغ  است.  بوده  مداوا 
جانان،  جان  و  جهان  جان  و  جانهاست  مصدر  عرفان،  
نيز  القدس  روح  و  فعال  عقل  و  جبرائيل  فرشته  تصوير 
هست »(سّتاري،١٣٧٢: ١٢٨). خصوصيات ظاهري سيمرغ 
با خصوصيات جبرئيل از فرشتگان مقرب اسالمي مشابه 
کامل  «انسان  نماد  را  سيمرغ   .(٣٠٩ (جابز،١٣٧٠:  است 
بخش،١٣٧٣:  گويند»(نور  را  حق  ذات  به  عارف  وسالک 
٣٢٧). اين پرنده در فرهنگ ايراني جنبه مثبت دارد و نماد 
خير خواهي و خوبي است. در تصوير ١٤ که دو سيمرغ، 
کوزه اي ساخته و در باالي آن مانند گلي بزرگ بارنگ هاي 
متباين ُاکر و فيروزه اي، طاووس را در برگرفته اند به نحوي 
طاووس  فرشته،  قالب  در  سيمرغ  دارد.  تعامل  کتيبه  با 
در تصوير اهل بيت و بويژه امام زمان(ع) را در آغوش 
گرفته است. از طرفي رنگ ها چنان هنرمندانه به کار گرفته 
شده اند که عالوه بر همنشيني در جوار يکديگر، بيشترين 
باال  قسمت  در  کوچک  ترنج  چهار  دارند.  را  درخشندگي 
قرار دارد که دو طوطي سبزايستاده بر لبه کاسه نظاره گر 
هستند. اين فضا را اسليمي هاي با رنگ ُاکر پر کرده اند. دو 
قرقاول الجوردي تيره به شکل قرينه ونيمرخ در دو طرف 
گلدان الجوردي در زمينه سفيد و پيرامون آن با گل پنبه اي 
ُاکر تزيين شده است (تصوير١٥). در کنج اين صّفه، دو 
طاووس در حال محافظت از درخت سرو هستند. درخت 

سرو بر گلداني نشسته که انتهاي آن به دو سر اژدها ختم 
شده است. (تصوير ١٦)  در اين بخش بار ديگر حضور 
امام را در قالي سروي جاودانه،هنرمند به تصوير کشيده 
که طاووس و سر اژدها آن را از نفوس بد در امان داشته اند. 
فضاي مجاور با زمينه الجوردي در هر طرف ده مرغ سفيد 

کوچک را در بر دارد.(تصوير١٧)
کتيبه نماي صّفه٦:

َحَفَدتي  يقَتل  قال:  الَسالم  َعليه  الصاِدق  إالماُم جعفر  َعن   
إَليها  َلها ُطوُس. َمن زاَره  َمديَنٍة يقاُل  بِأرِض ُخراسان في 
عاِرفًَا ِبَحقِه َأَخذُتُه بيدي يوَم القِياَمِة َوَأدَخلُتُه الَجنَّة َوإِن کاَن 
: يعَلَم َأنَُّه إِماٌم َشهيًد  ِمن َأهِل الکَبائِر ُقلُت: َوما عرفاُن َحقَِّه. قالََ
َمَفتَرضٌ  الطاعة َو َعن بن َأسباط قاَل: َسًالُت ابا محّمٍد الَجواد 
َعليه الَسالم ما لَِمن زاَر َوَلُدک َعليه الَسالم ِبخراسان. َفقال 

َعليه الَسالم
موضوع قابل تامل ديگر حضور  شش گل خوشيدي کوچک 
در باالي سر طاووس است که با رنگ سفيد به خوبي بر 
تارک قاب گل مي درخشد؛ اين در حاليست که حديث اين 
صفه از امام ششم است. در تصوير ١٧ که تصاوير مرغان 
سفيد که نشانه اي از سفيدبختي اند بر شاخسارها در امن 
و امان به آوازه خواني مشغولند؛ انگار هنرمند در ارتباط با 
حديث  خواست هبه نوعي تصويرگر بهشت باشد يا عاقبت 

زايران را به تصوير کشد.
کتيبه پاطاق صّفه٦: 

الم  َوالسَّ َعليه  التَّقي  ِد  الَحسن َعلي بِن ُمحمَّ اَبو  إِالماُم  ُولَِد 
ِة ِسنَِة اثَنَتي َعَشرَة ِومَأتين َو ُتَوفِّي في  لِلنِّصِف ِمن ذي الِحجَّ
د الَحَسن بِن  َرَجٍب َسّنة َأربٍع َوماتين،  ُولَِد إِالماُم َأبو ُمحمَّ
َعلي الَعسکري في َشهَر َربيع َأَالوَّل ِمن َسنة إِثَنَتيِن َوِمَأَتين. 

صّفه شماره ٧ : شرق
در واقع راهرويي است به دارالضيافه وقبل از ساخت آن 
ورودي اصلي رواق اهللا ورديخان بوده است. گرداگرد قوس 
اصلي، پنجره مشبکي است که راه ورود به رواق را نشان 
مي دهد. (تصوير١٨). داخل راهرو با نقوش هندسي گره ُکند 
دو پنج با حميل هاي سفيد و فيروزه اي تزيين شده است. 
اين صفه تنها صفه اي است که مقرنس وکاربندي نشده 
وتزييني منفرد دارد. (تصوير١٨)نماي لچکي اين صّفه با 
نقوش ختايي و قرقاول هاي سفيد، در هر لچکي با بيست 

قرقاول آراسته شده است.(تصوير١٩).

کتيبه نماي صّفه٧:
ُروي الُبخاري َوالُمسلم في َصيَحهما َأنَّ النبَّي َصلَّي اُهللا َعليَه 
ُل ِمن ِشعٍر أَسَوَد َفجاَء  َوألِِه َخَرَج ذات َغداةٍ وَعليه ِمرٌط َمرحَّ
فاطمُه  ُثمَّ جاَئت  َفادخَلها  الُحسيُن  جاَء  ُُثمَّ  َفَادَخَله  الَحسُن 
َفاَدَخَله ُثمَّ جاءَ علي َفادَخَله ُثمَّ قاَل إِنَّما يريُد اُهللا لِيذِهَب َعنُکُم 

َر ُکم تَطهيرا... الِرجَس َأهُل البيِت َو يطهَّ
بيرون مي آيد  پيامبر(ع) در سپيده دمي  روايت کردند که 

تصوير١٣. نماي  صّفه٥، ماخذ: همان

 مطالعه وتعامل کتيبه ها و مرغان نقش 
بسته بررواق اهللا ورديخان در مجموعه 

حرم امام رضا(ع)/  ٥ -١٩ 



شماره ۵۵  پاييز۹۹
۱۳

فصلنامة علمي نگره

عبايي نقش دار که از موي سياه بافته شده بود بر دورش 
داشت. پس امام حسن (ع) آمد و وارد شد پس امام حسين 
(ع) آمد وداخل شد پس فاطمه (س) آمد او را داخل کردند 
پس علي (ع) آمد. او را داخل کردند سپس فرمودند: خدا 
چنين مي خواهد هر رجس وآاليش را از شما خانواده نبّوت 
ببرد وشما را از هر عيب پاک ومنزه گرداند.  آنچه در اين 
قسمت مي تواند مورد انديشه باشد صحبت از تطهير است. 
رنگ قرقاول ها سفيد و تعداد آنها چهل عدد است که نشان 
تمام و کامل بودن است. همان که به نحوي در آيه تطهير 
بيان شده است. از طرفي در ارتباط با زيارت امام رضا(ع) 
به تواتر سخن رفته که حج فقراست و عدد چهل در اينجا 
زيارت  اين  در  خدا  دين  اداي  و  دين  کامل شدن  مي تواند 

محسوب باشد.

کتيبه پاطاق صّفه ٧ :

 سمت راست : خوش بنايي است اين که بنا که زند/ فرش 
او تکيه بر فراز فلک/ تاکند رفعت نظر و نهاد/ از مه و مهر 
و نه فلک عينک. سمت چپ: چو بود در جوار روضه شاه/ 
خردم گفت کامده بي شک/ سال تاريخ آن خجسته مقام/ 
کعبه خلق و سجده گاه ملک.   که مصرع آخر به به حساب 

ابجد سال١٠٢١ را نشان مي دهد.

صّفه شماره ٨ : جنوب شرقي
اين صّفه به دارالسياده راه دارد. شيوه تزيين، کاربندياست. 
رنگ  به  طوطي  دو  با  ترنج  اصلي،چهار  قوس  باالي  در 
نارنجي و بال هاي فيروزه اي نقش شده اند. اين طوطي ها 
در زمينه سبز ترنجي قرار دارند. زيباترين طوطي در ميان 
صّفه هاي رواق اند که با کادر ظريف سفيد از بقيه جدا شده 
است. فضاي دور تادور اين ترنج با گلهاي ختايي با شش  
است  شده  ُپر  وخيز  جست  حال  در  فيروزه اي   قرقاول 

مرکزي  تصوير١٤.نماي 
صفه٦ رواق.

تصوير١٨ و ١٩. ورودي صفه از رواق و از دارالضيافه با تزيينات قرقاول. ماخذ: همان

تصوير١٧. فضاي راست و 
چپ جانبي صفه ٦ رواق اهللا 

وردي خان. ماخذ: همان

بر  مرغان  نقش  تصوير١٥. 
ترنج هاي باالي گلدان مرکزي

تصوير١٦. طاووس و درخت 
سرو در فيلپوش رواق. 



شماره رديف
مضمونگروهخطموقعيتصفه

فضيلت زيارت امام رضا(ع)روايت از امام رضا(ع)ثلثبيرون١جنوب١

تاريخ والدت وشهادت امام رضا(ع) وجواداالئمه(ع)تاريخ والدت و شهادتثلثپاطاق١جنوب٢

٢جنوب ٣
فضيلت زيارت امام هشتم بهتر از هزار حج واجب وحج حديث از امام جواد(ع)ثلثبيرونغربي

عمره است.

٢جنوب ٤
شأن حرم مطهر.شعرنستعليقپاطاقغربي

٥٣
ثلثبيرونغرب

آيه ٣٣ سوره احزاب
روايت از پيامبر(ص). 

حديث ثقلين

پاکي اهل بيت(تطهير).
شباهت اهل بيت به کشتي نوح.

دو امانت پيامبر قرآن واهل بيت.

٦٣
تاريخ والدت.حديث از ثلثپاطاقغرب

پيامبر(ص)
والدت امام مهدي(عج)

شأن صاحب الزمان(عج)

٤شمال ٧
روايت از امام رضا(ع)ثلثبيرونغربي

طوس قطعه اي از بهشت و محل رفت وآمد مالئک.
عمره  وحج  واجب  حج  هزار  از  بهتر  هشتم  امام  زيارت 

است.

٤شمال ٨
درود وسالم.ثلثپاطاقغربي

تاريخ
درود و سالم بر پيامبر وامامان به ترتيب.

تاريخ١٠٢١ اتمام بنا.

خبرشهادت امام هشتم.ثلثبيرون٥شمال٩
روايت از امام جواد(ع)

تشريح شهادت امام هشتم با سم.
طوس قطعه اي از بهشت.

والدت وشهادت امام حسين(ع) و امام زين العابدين(ع)تاريخ والدت. شهادتثلثپاطاق٥شمال١٠

٦شمال ١١
فضيلت زيارت امام در خراسان و شناخت حق زيارت.روايت از امام صادق(ع)ثلثبيرونشرقي

٦شمال ١٢
والدت وشهادت امام مّحمدتقي(ع)تاريخ والدت و شهادتثلثپاطاقشرقي

والدت امام حسن عسگري(ع)

حديث کساء و ذکر منزه بودن اهل بيت و دوري ايشان از روايت از پيامبر(ص).ثلثبيرون٧شرق١٣
هرناپاکي.آيه تطهير

شعر.نستعليقپاطاق٧شرق١٤
تاريخ

توصيف بنا.
تاريخ ١٠٢١ اتمام بنا.

٨جنوب ١٥
توصيف و معرفي پنج تن در زمان نزول آيه تطهير.روايتثلثبيرونشرقي

٨جنوب ١٦
والدت وشهادت امام علي(ع).تاريخ والدت و شهادتثلثپاطاقشرقي

والدت امام حسن (ع).

جدول١.مضمون کتيبه هاي به کار رفته در هر صّفه ماخذ: نگارندگان

 مطالعه وتعامل کتيبه ها و مرغان نقش 
بسته بررواق اهللا ورديخان در مجموعه 

حرم امام رضا(ع)/  ٥ -١٩ 
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(تصوير٢٠). 
و  الجوردي  زمينه  در  بزرگي  صّفه،گلدان  اين  فيلپوش 
گل هاي ختايي وعباسي با ساقه الجوردي استشامل دوازده 

مرغ کوچک. 
بر عدد دورازده  ها همگي  قرقاول  تعداد  نيز  اين مرغ ها، 
متمرکز است و توانسته نمادي از دوازده امام باشد. نمادي 
از معنويت و سبک بالي و رهبري(تصوير٢١). درطرفين 
جانبي اين صّفه، دو درخت گل  و شکوفه هاي سفيد و قرمز، 
زمينه کادر را پر کرده اند. پايين درخت دو آهو فيروزه اي و 
نارنجي و در ميان شاخه هاي درخت شش مرغ کوچک در 
حال جست و خيز هستند. چهار مرغ به رنگ فيروزه اي و 
دو مرغ به رنگ  نارنجي اند(تصوير٢٢). اين تصوير اشاره 

به داستاني از حسنين عليهما سالم دارد
کتيبه نماي صّفه٨ : 

ُرِوي اَ حَمد بُن َحنَبٍل في َمسَنَدهِ َعن ُامِّ َسلِمه َرِضي اُهللا َعنُهما 
َأنَّه َلّما َنَزل َقوُلُه َتعالي إِنَّما يريُد اُهللا لِيذَهُب إلي اِخِر آيه ....

الم َافَضَل َکسائِِه َفَکسا بِه عليًا َو  َاَخَذ َرسُوُل اهللا َعليِه السَّ
فاِطمِة،  الَحَسّن َوالُحسين (ع) َو اللهمَُّ ُهوالءِ َاهُل بيتي َفَاذَهب 
لِمه َفَدَخلُت ... در  َعنُهُم الرِّجَس َو َطهِّرُهم َتطهيرا قاَلت ُام السَّ
اين کتيبه پيامبر بر اهل بيت خود لباس تميز پوشاننده و از 
خداوند مي خواهد که ايشان را از پليدي دور کند. حضور 
پررنگ عدد دوازده توسط مرغان، اهل بيت را به طريقي 

کامل نموده و مراد را چهارده مصوم برمي شمارد.
کتيبه پاطاق صّفه٨: 

ُولَِد َاميَرالمُؤِمنين َواِماُم الُمتَّقين َسالُم اهللا َعليِه َوَعلي َاوالِدِه 
ِب َبعد َمولِد  الطاِهريَن يوِم الُجمعه ثاِلَث َعَشَر ِمن َرَجِب الُمَرجَّ
النَّبي بَِثالثيَن َسنة َوَمضي إلي َربَّه َشهيدا ِفي ليلِة الُجمعِة 
اِلحادي َوالِعشريَن ِمن َشهِر َرمَضان َسنَة َارَبعيَن ِمن الِهجَرِة 
ُولَِد إِالماُم اَبو ُمَحّمِد الَحسن بِن َعلي بن َأبي طاِلب ُمنَتِصَف 

َشهُر َرمضان ِسنة إثَنتيِن ِمَن الِهجَرة.

مرغان شامل سيمرغ، طاووس، طوطي، قرقاول و مرغابي  
در تعامل با کتيبه ها مورد مطالعه قرار گرفتند. در ادامه 
مضمون و متن کتيبه ها و شکل قرار گرفتن، تعداد و جايگاه 

اين عناصر در هر صّفه مورد مداقه و بررسي است. 

متن کتيبه هاي رواق
گرداگرد  که  است  صفه  هشت  داراي  اهللا ورديخان  رواق 
قوس  طبقه اّول، با کتيبه هاي کاشي معرق به خط ثلث سفيد 
در زمينه الجوردي آراسته شده است. اين کتيبه ها از ازاره 
شروع مي شود دورتا دور قوس مي گردد و به سمت ديگر 
ختم مي شود. در پاطاق نيز کتيبه هايي وجود دارد به خط 

ثلث يا نستعليق.(جدول١)
با بررسي مضمون کتيبه هاي رواق اهللا ورديخان مشخص 
شد که بيشترين مضمون، مربوط به فضيلت زيارت امام 
والدت  تاريخ  به  ترتيب  به  موارد  بقيه  و  است  رضا(ع) 
وشهادت امامان (ع) و فضيلت اهل بيت،  قرآن وآيه تطيهر 
در مراتب بعدي تعلق دارند. دو مرتبه تاريخ اتمام بنا(١٠٢١)   

يک بار به ابجد مشاهده شد.(جدول٢).

گستردگي مرغان در رواق اهللا ورديخان
در رواق مذکور دويست و سه مرغ از گونه هاي مختلف 
يافت شد. قرقاول با فراواني نود و شش عدد، بيشترين را 
به خود اختصاص داده وکمترين نقش مربوط به سيمرغ و 
مرغابي با فراواني چهار است. بيشترين تعدادمرغ مربوط 
به صّفه شماره ٨ بوده و درصّفه ٥ هيچ مرغي مشاهده 

نشد. (جدول ٣و٤)

تعامل نقوش مرغان و کتيبه هاي به کار رفته بر رواق 
اهللا ورديخان

مرغ در فرهنگ ايراني به خاطر زيبايي و معاني عرفاني 

تصوير٢٠. تزيين با مرغان قرقاول 
فيروزه اي و اکر در کاربندي صفه٨.  

ماخذ: همان 

  تصوير٢١. قرقاول هاي با رنگ  ُاکر 
در فيلپوش صفه. ماخذ: همان

 تصوير٢٢. جانبين صفه با درخت گل. 
ماخذ: همان



و جهت حرکت فرشته،  مالئک يا زائران حج را که به طرف 
ضريح مي روند، نشان داده است.

نماي صّفه٣ کتيبه ايست با مضمون پاکي اهل بيت وشباهت 
ايشان به کشتي نوح که انسان ها را از نابودي نجات مي دهند. 
در پاطاق والدت امام مهدي (عج) و اين که ايشان در زماني 
زمين را پر از عدل وداد مي کند که از ظلم پر شده باشد. تنها 
نمادي که در اين صّفه آمده است دو طاوس روبروي هم 
بوده که ياد آور«المهدي طاوس اهل الجنه»است(تصوير٨)(

مجلسي،١٣٧٧: ٣١١).
امام  دفن  که محل  نماي صّفه ٤، خراسان  کتيبه  مضمون 
رضا(ع) است را قطعه اي از بهشت مي داند  و متذکر گرديده  

تعدادموضوعرديف

٨تاريخ والدت١

٧تاريخ شهادت٢
٦فضيلت زيارت امام رضا(ع)٣

٣فضيلت اهل بيت وقرآن٤

٢آيه تطهير٥

٢تاريخ اتمام بنا٦

١شأن حرم٧

١شأن صاحب الزمان (عج)٨

١درود وسالم به اهل بيت٩

١تشريح شهادت امام رضا(ع)١٠

١توصيف بنا١١

جدول٢.گستردگي و مضمون کتيبه هاي رواق، ماخذ: همان

رواقتعدادمرغرديف

٨-٦-٧٠٤پرنده١

٤٦سيمرغ٢

٦-٣-١١١طاوس٣

٨-٦-٤-١٨١طوطي٤

٧-٨-٦-٤-٩٦٢قرقاول٥

٤١مرغابي٦

جدول٣.گستردگي مرغان در رواق اهللا وردي خان، ماخذ: همان

آن جايگاه خاصي دارد و نمادي از پاکي و بي گناهي و 
پرواز را تداعي مي کند. در مکان هاي مذهبي اغلب از نقش 
مرغان زيبا و خوش آواز استفاده شده است. مرغ نمادي 
جدانشدني از فرهنگ ايران قبل و بعد از دوره اسالمي 
صفوي  دولت  است.  اسالمي  اشعار  و  آيات  در  بويژه 
مبناي شيعي داشته و معمار و باني بنا با هدف تقويت 
و ترويج اسالم نقوش وکتيبه هارا انتخاب نموده و نقش 
مرغان تنها به عنوان عنصر تزييني قلمداد نشده است. 
مرغ بسم اهللا در سردر رواق صّفه١ که جهت قبله است، 
با شناخت کامل،براي اين مکان در نظر گرفته است. نقش 
طاوس به عنوان پرنده بهشتي و محافظ در سردرهاي 
صّفه١-٣-٦ استفاده شده و درهمراهي با نقش طاوس، 
طوطي و سيمرغ نقش شده اند. فراواني گسترده نقوش 
مرغان در صّفه٢،٤ و٦ و با توجه به مضمون کتيبه صّفه ٤ 
که سرزمين طوس را باغي از باغهاي بهشت مي داند، معنا 
پيدا مي کند. هدف از ساخت بناي هشت گوش اهللا ورديخان 
با نقوش مرغان زيبا و رنگارنگ به تصوير کشيدن بهشت 
است.اگر چه اين مکان به عنوان مقبره اهللا ورديخان ساخته 
شده است، ولي از باني بنا به جز سنگ قبر اثري در رواق 
وجود ندارد ومضمون کتيبه هاي صّفه ٢،٤، ٥ و٦ در شأن 
و مقام امامان خصوصًا امام رضا(ع) و فضيلت زيارت 

امام چندين بار در متن کتيبه ها ذکر شده است. 
کتيبه قوس صفه ١ به فضيلت زيارت امام رضا(ع) و اين 
که غريبانه به خاک سپرده شده اند اشاره داشته و در جهت 
راست اين صّفه قبر باني رواق است. او هم که غالم گرجي 
بوده، دور از وطن اصلي خود در اين جا غريبانه به خاک 
سپرده شده است. اين رواق با مرغابي سفيد که نشان از 
عابدي است که در عبادت وسواس داردمزين شده است. 
در دور صّفه ٧حديث کساء و آيه تطهير بيان شده است. 
در پاطاق شعري در بيان سال ساخت و هم جواري اين بنا 
با روضه شاه خراسان که محل رفت وآمد مالئک است و 
محل زيارت گاه مؤمنين و سجده گاه مالئک، بيان گرديده. 
از جهت دار الضيافه در دو قوس اصلي مجموعًا چهل 
قرقاول سفيد در ميان ختايي گنجانده شده.(تصوير١٩) 
عدد چهل عدد کمال عقل در انسان و سن مبعوث شدن 
اين  است. شايد سازنده خواسته ساخت  پيامبران  اکثر 
بنا رادر حد کمال بداند و عمدًا از چهل قرقاول در لچکي 
ورودي استفاده کرده است. دور صّفه٢، فضيلت زيارت 
است،  سزاوارتر  حج  به  رفتن  از  رضا(ع)که  امام  مرقد 
ده  نقش  ميان صّفه٢  کاشي کاري  فضاي  بيان شده.در 
قرقاول سفيد تصويرسازي شده. قرقاول سفيد نمادي از 
فرشتگان يا ارواح پاک است و احتماًال اشاره به حاجياني 
با لباس هاي سفيد احرام را دارد که در حال آمدن براي 
زيارت امام به طرف ضريح هستند و با پنجره مشبک 
فلزي مشخص شده است.(تصوير٧) اين نقش در صّفه 
٢ که ورودي اصلي به ضريح است دوباره طراحي شده 

 مطالعه وتعامل کتيبه ها و مرغان نقش 
بسته بررواق اهللا ورديخان در مجموعه 

حرم امام رضا(ع)/  ٥ -١٩ 
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مالئک مدام در رفت وآمد هستند. در قوس اصلي چهارده 
مرغ فيروزه اي (تصوير١٠)، در جوار فيلپوش ها باچهارده 
قرقاول رنگي که نمادي از مرغان بهشتي اند(تصوير١٢)آمده 
و در پاطاق اسامي چهارده معصوم به ترتيب ذکر شده 
است. متن کتيبه با تعداد مرغان هماهنگ است. صّفه ٥ که 
پشت به قبله است و تنها صّفة بسته است. در اين قسمت 
نقش  مرغي مشاهده نشد شايد به اين دليل که محل رفت 
وآمد زائران ومالئک نيست. کتيبه قوس اصلي، شهادت امام 
رضا(ع) با سم و به ظلم را در بر دارد وغربت امام در اين 
مکان دوباره يادآوري شده، گويا عمدًا از نقش هيچ مرغي 

استفاده نشده است. (تصوير١٣)
در نمايقوس صّفه ٨ دوباره آيه تطهير و معرفي اهل بيت 
پيامبر ذکر شده است. نقش متفاوتي که در اين صّفه وجود 

دارد نقش دو آهو فيروزه اي و نارنجي در پايين دو درخت پر 
از شکوفه است. عده اي از محققين اشاره به داستان ضامن 
آهو دارند. (تصوير٢٢) آهو سمبل بي گناهي وزيبايي، يا 
اشاره به داستاني در مورد بچه آهويي که شکارچي براي 
امام حسن(ع) و امام حسين(ع) هديه آورده ؛ اشاره دارد. 

در پاطاق تاريخ والدت امام حسن(ع) ذکر شده است.
تمامي مطالب ذکر شده سعي دربيان اهميت و دقت استفاده 
و همخواني کتيبه هاي به کار رفته با نقوش مرغان در رواق 
اهللا وردي خان است. استاد کاران و هنرمندان سازنده بنا با 
الهام از مفاهيم و نمادهاي بکار رفته در نقوش مرغان سعي 
در بهتر نشان دادن مفهوم آيات و روايات داشته و در عين 
رعايت اين مطلب سعي درنمود زيبايي و ارائه خالقانه هنر 

اسالمي و ايراني خود به نحو احسنت کرده اند.  

شماره 
مرغابيقرقاولطوطيطاوسسيمرغپرندهجبههصفه

٤٤جنوب١

١٢٢١٠جنوب غرب٢

٢٠٢غرب٣

١٤٤١٨شمال غربي٤

شمال٥

٤٥٤٤شمال شرقي٦

٤٠شرق٧

٢٤٨٢٤جنوب شرقي٨

٢٠٣٧٠٤١١١٨٩٦٤مجموع

جدول ٤. مجموع مرغان با توجه به هر يک از رواق هاماخذ: همان

نتيجه
يکي از بناهاي زيبا در مجموعه مطّهر امام رضا(ع) که در زمان حيات باني بنا و به دستور خود او 
ساخته شده رواق اهللا ورديخان است. هنرمندان و معماران با ساخت اين بنا دست به آفرينش اثري 
بديع در معماري زده اند و در واقع ارادت و مراتب مهارت و هنر خود را به نمايش گذرده اند.  در پاسخ 
به سوال اول  بايد گفت مضامين کتيبه هاي  نقش بسته بر رواق شامل تاريخ والدت، شهادت و  عمدتا 



فضيلت  امام رضا(ع)، آيه تطهير، تاريخ اتمام بنا، شان حرم مطهر و سالم بر اهل بيت و حضرت 
ولي عصر است. اين کتيبه ها به خط ثلث و دو کتيبه در شان حرم و تاريخ بنا به خط نستعليق کتابت 
شده اند. آنچه بر آن تاکيد شده زيارت امام غريب در خراسان و حديث هاي متواتري از دانستن حرم به 
عنوان قطعه اي از بهشت است.مرغان نقش شده به ترتيب فراواني شامل قرقاول، طوطي، طاوس، سيمرغ 
و مرغابي هستند  که با تنوع رنگي و زيبايي  اين مرغان ، همچنين معاني نمادين آن، هنرمند سعي در 
به تصويرکشيدن فضايي ماورايي و بهشتي در ذهن داشته است. در مورد سوال دوم بايد بيان کرد  
در برخي صفه ها مثل صفه دو، چهار و شش، طوس را قطعه اي از بهشت  بيان مي دارد که بيشترين 
فراواني تعداد مرغان متعلق به همان صفه هاست و تصوير  مرغاني آواز خوان بهشتي بر اين موضوع 
تاکيد دارد. در مواردي تعداد مرغ با تعداد نام امامان در کتيبه هماهنگي دارد. شکل و رنگ مرغ با متن 
کتيبه در ارتباط است مانند ثواب زيارت  امام رضا(ع) با قرقاول سفيد مزين شده است. در جايي که 
اشاره به ثواب زيارت حاجيان دارد قرقاول سفيد نقش شده است که اشاره به لباس احرام حاجيان يا 
مالئک دارد. سازندگان و هنرمندان اين رواق را محل آمد و شد ماليک و مومنين دانسته و با آگاهي 
تعدادي از مرغان نمادين را  در تزيين آن به کار برده تا محيطي امن و با طروات براي واردين بدان 
فراهم آورند. بي وزني مرغان نقش شده بر رواق ها، نشستن بر شاخسارها و سرمستي و آوازه خواني 
ايشان، همراه با مضمون کتيبه ها که هم آوايي موزوني را به مخاطب ارزاني داشته است، هدف هنرمندان 
را به ذهن متبادر ساخته است. مراد و مقصوذ، قراردادن مخاطب در فضايي مينوي بوده که در آستانه 

ورود به اين حرم، محرم گردد و ياري شود تا اندکي از معنويت اين مکان را بتواند درک و فهم نمايد.
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