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چكيده
حرم مطهر  رضوي امروزه چون موزه اي مجموع هنرهاي  اسالمي را از ادوار مختلف تاريخي درون خود جاي داده 
است. اسناد اين موضوْع کتيبه هايي است که در ابنيه حرم از ديرباز تاکنون موجود است. قديمي ترين صحن حرم رضوي 
که عتيق( انقالب) ناميده مي شود، به دليل نزديکي با روضه منوره و اهميتي که داشته، کتيبه هايي را از دوران تيموري 
تاکنون درون خود جاي داده، که بيشترين آن ها داراي مضامين مذهبي است، اين کتيبه ها که از جوهر معنوي اسالم 
سرچشمه مي گيرد، اطالعاتي را از شرايط اجتماعي و مذهبي ادوار تاريخي مختلف، نشان مي دهد، با توجه به اين 
مهم، اهداف پژوهش:  معرفي کتيبه هاي مذهبي چهار ايوان صحن عتيق،-آشنايي با مضمون و محتواي کتيبه ها -علت 
استفاده و ارتباط ميان مضامين و جايگاهشان در بنا است. سوالهاي  اين پژوهش عبارتند از: ١. بيشترين کتيبه هاي 
مذهبي در ايوان هاي صحن عتيق مربوط به چه دوره تاريخي است؟ ٢. مضامين و محتواي هر يک از کتيبه هاي مذهبي 
چه بوده؟ ٣. علت استفاده و ارتباط ميان مضامين کتيبه ها و جايگاهشان در صحن عتيق چه بوده است؟ روش  تحقيق، 
توصيفي – تحليلي بوده و گردآوري مطالب آن با استفاده از منابع مکتوب و بررسي ميداني، انجام شده است. تجزيه 
و تحليل نيز با تکيه بر روش تحليل محتواي کيفي، نهايت در قالب چهار جدول طبقه بندي و بررسي شده است. نتايج 
پژوهش گوياي آن است که بيشترين کتيبه هاي صحن، متعلق به دوران صفوي بوده است. همچنين کتيبه هاي مذهبي به 
آيات قرآن و احاديث اختصاص يافته و مضامين آن ها بر اساس توحيد، رسالت انبيا(ع) و دعوت انسان ها به فرايض 
ديني، دوستي آل محمد(ص) و زيارت قبر مطهر حضرت رضا (ع) بوده است. انتخاب مضامين نيز کامًال با جايگاه آن 
در بنا مرتبط بوده است، براي مثال، در ايوان جنوبي (ايوان  طال) که ورود به روضه منوره است، آيات سوره مريم کتيبه 
شده که اشاره به فضاي امني که زائرين به آن وارد مي شوند دارد و همچنين سوره ياسين، که به قلب قرآن معروف 

است، استفاده شده که نشان دهنده قلب اين مکان مقدس (روضه منوره) بوده است.
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مقدمه 
کتيبه ها در معماري اسالمي از اهميت ويژه اي نسبت به ديگر 
هنرهاي وابسته برخوردارند، زيرا هويت تاريخي يک مکان 
با کتيبه و تاريخ مکتوبش تثبيت مي شود، بنابراين مي توان 
اذعان کرد کتيبه ها افزون بر مأموريت هاي مختلفي که در 
بنا بر عهده دارند، نماد سرنوشت اعتقادي و تاريخي ادوار 
مختلف نيز محسوب مي شوند. در ميان هريک از عناصري 
که در بنا داراي مأموريت تزييني هستند. تحول در نظام 
تزييني بناهاي ايران دوران اسالمي از تحول در سامانه هاي 
نگرشي هنرمندان و معماران اين دوران ناشي مي شود، اين 
تحول در طي ساليان باعث شد هنرمندان مسلمان همواره 
تالش نمايند با استفاده از خطوط عربي و کتيبه نگاري به 
فضا قداست و معنويت بخشند، چرا که خوشنويسي بر 
معرفتي مبتني است که خود سرشت معنوي دارد، حضور 
خطوطي که تداعي گر آيات الهي است در فضا هاي مختلف 
بنا حضورپروردگار را همه جا يادآور مي شود و ارتباط 
قلبي و روحي انسان با خالق خويش را به همراه خواهد 
داشت، بنابراين حضورکتيبه هايي با مضامين مذهبي در 
مکان هاي معنوي چون حرم مطهر رضوي بيش از ديگر 
مضامين مي تواند در متجلي ساختن روح معنويت به فضا 
تاثيرگذار باشد، لذا همواره در جاي جاي اين مکان مقدس، 
شاهد کتيبه هاي مذهبي هستيم، اما آن چه در رويارويي با 
کتيبه ها به ذهن خطور مي کند، چرايي انتخاب مضامين آن ها 
است. اين که در بين آيات و سوره هاي کالم اهللا مجيد، برخي 
انتخاب مي شود و يا احاديثي که بعضًا در ميان کتيبه ها به 
چشم مي خورد بر چه اساس گزينش شده اند، مسأله تحقيق 
آشنايي  مقاله  اهداف  بنابراين  است.  بوده  حاضر  مقاله 
-شناخت  عتيق  صحن  مذهبي  کتيبه هاي  طبقه بندي  و 
استفاده  علل  به  دست يابي  کتيبه ها-  مفاهيم  و  مضامين 
کتيبه هاي مذهبي و يافتن ارتباط مضامين و جايگاه کتيبه ها 
بوده است. سوالهاي اين تحقيق عبارتند از: ١-بيشترين 
به  مربوط  عتيق  صحن  ايوان هاي  در  مذهبي  کتيبه هاي 
چه دوره تاريخي است؟ ٢-مضامين و محتواي هر يک از 
کتيبه هاي مذهبي چه بوده ؟ ٣-علت استفاده و ارتباط ميان 
مضامين کتيبه ها و جايگاهشان در صحن عتيق چه بوده 
است؟  ضرورت و اهميت انجام پژوهش: از آن جايي که 
حرم مطهر رضوي، مهم ترين ابنيه تاريخي، مذهبي ايران 
است، بررسي کتيبه هاي آن مي تواند اطالعات مفيدي جهت 
شناخت اين آراية مهم معماري و همچنين اوضاع و شرايط 
تاريخي، اجتماعي و اعتقادي ادوار مختلف به ما بدهد، زيرا 
همانطور که نوع خطوط و مصالح اجراي کتيبه ها متنوع 
است موضوع کتيبه ها نيز با توجه به دوره هاي مختلف و 
شرايط متفاوت تاريخي متغير بوده و معموال دربرگيرنده 
معاني و مفاهيمي هستند که شرايط اجتماعي، مذهبي و 
فرهنگي زمان نگارش کتيبه را انعکاس مي دهند، عالوه بر 
آن، شناخت مفاهيم و مضامين کتيبه هاي تاريخي مي تواند 

گام موثري جهت حفظ و توسعه اين هنر ارزشمند معنوي 
باشد، لذا در زماني که هويت بسياري از هنرهاي سنتي 
ايران اسالمي رنگ باخته و تنها به تکرار هنرها و کتيبه ها، 
بدون شناخت پيشينه و مفاهيم مستتر در آن  ها بسنده شده، 

اين قبيل پژوهش ها مي تواند مثمر ثمر باشد.

روش تحقيق
روش تحقيق در اين پژوهش بصورت توصيفي- تحليلي 
است و شيوه جمع آوري اطالعات منابع مكتوب(كتابخانه اي)

و تحقيقات پيمايشي و ميداني انجام شده است. 
داده هاي اين پژوهش که  کتيبه هاي مذهبي صحن عتيق(عتيق) 
حرم مطهر رضوي است، در مرحله اول با توجه به اهداف 
مقايسه  جدول  چهار  قالب  در  و  شده،  طبقه بندي  مقاله 
با استفاده از روش هاي کيفي کتيبه هاي مذهبي،  وسپس 
مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و در قالب چهار جدول 
مقايسه و بررسي دقيق تر انجام شده است. مطالعه ميداني 
اين پژوهش با بازديد از صحن منتخب حرم امام رضا(ع) و 
سپس عکس برداري از کتيبه ها انجام پذيرفته، جامعه آماري 
مقاله کتيبه هاي مذهبي ايوان هاي صحن عتيق حرم مطهر 
رضوي بوده که در مجموع تعداد آن ٢١ کتيبه است. شيوه 

تحزيه و تحليل كيفي مي باشد.

پيشينه تحقيق
 مقاالت و کتب متعددي پيرامون مبحث کتيبه موجود است که 
به ترتيب سال نشر، شرح مختصري داده مي شود، مانند:« 
جايگاه قرآن، حديث و ادعيه در کتيبه هاي اسالمي»١٣٨٠، 
نويسنده مهناز شايسته فر، مدرس علوم انساني، شماره ٢٣، 
اين مقاله به جايگاه و طبقه بندي کتيبه ها اختصاص دارد- 
و  تيموريان  دوران  مذهبي  کتيبه هاي  محتوايي  «بررسي 
مدرس  شايسته فر،  مهناز  نويسنده  صفويان»١٣٨١، 
محتوايي  مقايسه  مقاله  اين  در  علوم انساني ، شماره ٤٣، 
«کتيبه  است-  گرفته  صورت  شده  ذکر  ادوار  کتيبه هاي 
به نويسندگي رضاخاني پور،،کتاب  وکتيبه نگاري» ١٣٨٣، 
ماه هنر، شماره ٧٧و ٧٨، در اين مقاله اهميت کتيبه نگاري 
بررسي گرديده - « تحول هنر کتيبه نگاري عصر صفوي 
با توجه به کتيبه هاي صفوي مجموعه حرم مطهر امام 
رضا(ع)» ١٣٨٥، نويسندگان سيد هاشم حسيني و محمود 
مقاله  اين  در  و ٩٢،  هنر، شماره ٩١  ماه  کتاب  طاوسي، 
کتيبه هاي دوره صفوي حرم رضوي با توجه به ساختار 
مقايسه شده  قبل  دوره هاي  با  و  بررسي شده  محتوا  و 
است- « مقام وموقعيت امام رضا(ع) در تزيينات کتيبه هاي 
رضا(ع)»  امام  مطهر  حرم  بر  تأکيد  با  اسالمي  معماري 
١٣٨٦، نويسنده مهناز شايسته فر، کتاب ماه هنر، دراين مقاله 
همان طور که از عنوان مشخص است کتيبه هاي مختص به 
امام رضا(ع) مورد بررسي قرار گرفته است - « بررسي 
مضموني کتيبه هاي گنبد اهللا وردي خان در حرم مطهر امام 
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رضا(ع)» ١٣٨٩، نويسنده مهناز شايسته فر، کتاب ماه هنر، 
شماره ١٤٠، در اين مقاله مضامين کتيبه ها و تزيينات اين 
گنبد بررسي و تحليل شده است - «اهميت کتيبه شناسي 
به مثابه سند شناسي» ١٣٩٠، نوشته سيروس نصراهللا زاده، 
اسناد بهارستان، شماره٤، اين مقاله نيز در خصوص اهميت 
کتيبه و کتيبه شناسي به عنوان سندي معتبر، بوده است- « 
گونه شناسي ساختاري و محتوايي کتيبه هاي چهارايوان 
صحن عتيق حرم مطهر رضوي» ١٣٩٦، نويسنده ملوسک 
رحيم زاده تبريزي، فصلنامه فرهنگ رضوي، شماره ٢٠، در 
اين مقاله طبقه بندي کتيبه ها از لحاظ فرم و محتوا انجام شده 
است. همچنين کتاب هايي پيرامون کتيبه چاپ شده که به 
ترتيب سال نشر بيان مي شود.، کتاب «کتيبه نگاري» ١٣٩١، 
نويسندگان سيدامير رجايي باغسرخي و سميه بصيري، 
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، اين کتاب در خصوص 
بازشناسي هنرهاي سنتي اسالمي است که در دو بخش 
به تأثيرپذيري هنر کتيبه نگاري عصر تيموريان از ادوار 
قبل و بهره گيري از کتيبه نگاري در معماري و کتاب آرايي 
 « فارس  يادماني  کتيبه هاي  کتاب«  است.  پرداخته  ايران 
ابوالقاسمي،  ميرزا  صادق  محمد  نويسندگي  به   ،١٣٨٧
گردهمايي  مناسبت  به  کتاب  اين  در  هنر،  فرهنگستان 
مکتب شيراز، کتيبه هاي متعلق به قرون هفتم تا دهم مورد 
بررسي ساختاري قرار گرفته  است. کتاب« شاهکارهاي 
 ،١٣٩٢ گوهرشاد»  مسجد  قدس،کتيبه هاي  آستان  هنري 

نويسندگي مهدي صحراگرد، مؤسسه آفرينش هاي هنري 
آستان قدس رضوي، اين کتاب از مجموعه شاهکارهاي 
هنري آستان قدس است که کتيبه هاي مسجد گوهرشاد 
را به لحاظ تاريخي و هنري مورد بررسي و تحليل قرار 
دوران  معماري  در  کتيبه ها  «نخستين  است.کتاب  داده 
اسالمي ايران زمين » ١٣٩٤، نوشته شيالبلر، فرهنگستان 
هنر، اين کتاب شامل مجموعه اي از کتيبه هاي ابنيه پنج قرن 
نخست اسالمي در ايران است که مورد بررسي و تحليل 
محتوايي وساختاري قرار گرفته اند، اين کتاب مرجع بسيار 
است.  کتيبه ها  به  پرداختن  آموختن شيوه  در  سودمندي 
دومين کتاب از « مجموعه شاهکارهاي هنري آستان قدس، 
کتيبه هاي صحن عتيق» ١٣٩٥ و سومين کتاب « مجموعه 
شاهکارهاي هنري آستان قدس، کتيبه هاي صحن آزادي» 
١٣٩٦،هر دوي اين کتب نيز به نويسندگي مهدي صحراگرد 
انجام شده و توسط مؤسسه آفرينش هاي هنري آستان 
قدس رضوي به چاپ رسيده، در اين دو کتاب نيز مباحث 
تاريخچه کتيبه هاي حرم رضوي و  به لحاظ  ارزشمندي 
همچنين تحليل ساختاري و محتوايي کتيبه هاي صحن هاي 
عنوان شده صورت پذيرفته است. اما تفاوت آثار چاپ شده 
با مقاله حاضر به جهت تحليل مضامين کتيبه هاي خاص 
مذهبي بوده که در هيچ يک از مقاالت يا کتب انجام نشده 
است، در واقع علت و چرايي استفاده هر يک از مضامين 
به  توجه  با  ايوان،  هر  در جايگاه  عتيق  کتيبه هاي صحن 
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مفاهيم آن ها، وجه تمايز اين مقاله با مقاالت مشابه و کتاب 
کتيبه هاي صحن عتيق است، الزم به ذکر است: در مقاالت 
و کتب مرتبط، مضامين بعضًا نام برده شده و در برخي 
مقاالت مهناز شايسته فر محتواي کتيبه ها تحليل شده اما در 
خصوص کتيبه هاي اين صحن، تحليلي مفهومي به جهت 
علت گزينش مضامين کتيبه ها کاري صورت نگرفته است. 

کتيبه نگاري در معماري اسالمي
در خصوص واژه «کتيبه» در فرهنگ فارسي عميد نوشته 
شده: کتيبه به دسته اي از لشکر، سواره يا پياده گفته مي شود 
و نيز به معني نوشته،« نوشته اي که بر باالي در يا ديوار 
عمارت روي سنگ يا کاشي نقش شده باشد» است ( عميد، 
١٣٧٧: ٩٦٦). فضائلي نيز در کتاب تعليم خط بيان کرده: 
«کتيبه را تذکره نامه ها در سياق فارسي «کتابه» هم گفته اند 
و آن عبارت از خطوط درشت و جلي است که از روي کاغذ 
و از دست کاتب به صفحات کاشي منتقل و بر سردرها و 
ديوارها و محراب هاي مساجد و مکان هاي مقدس و بناهاي 
مهم ديگر، قرار گرفته و مي گيرد و يا به درها و ضرايح 
امکنه و اعتاب متبرکه، بر روي مينا و قطعات چوب نقش 
بسته و نصب شده است» (فضائلي، ۱۳٧٦ :۱۳۰). همچنين 
کتيبه به مفهوم سنگ نبشته، نوشته خطي، اهدائيه، تقديم 
نامه، نوشته اي بر بدنه کوه يا تخته سنگ نيز بکار برده شده 
است (خاني پور،١٣٨٣: ١٦٠). « کتيبه نگاري و خوشنويسي 
بسيار  برخي خصوصيات  در  کاربردهاي مجزا  رغم  به 
به يکديگر نزديک اند به حدي که گاه نمي توان بين آن دو 

تمايزي در نظر گرفت. در نگاهي کلي هر نوشته اي را بيرون 
از بستر کتابت با کاغذ و قلم، مي توان کتيبه بشمار آورد. 
بر اين اساس اثر سوره هاي رنگين قرآن که اثر قلم موست 
تا متون حکاکي شده بر سنگ در بناها را بايد در زمره 

کتيبه ها گنجاند» ( صحراگرد، ١٣٩٥: ١).
در معماري اسالمي آرايه ها و تزيينات جزء الينفک بنا بوده 
و در انواع آجرکاري، گچ کاري، کاشي کاري و... نمود پيدا 
مي کند. يکي از تزييناتي که از ديرباز تاکنون در انواع ابنيه 
به کار برده شده کتيبه است، امروزه وجود کتيبه در بنا 
از ويژگي هاي معماري اسالمي بشمار مي رود « فضا و 
ساختار معماري اسالمي خاستگاه و خواستار تزيين است. 
در سطوح گسترده  فن  و  نقش  انواع  به  تزيين  کاربست 
بناها شگفتي معماري اسالمي را دوچندان کرده و جلوه 
ذوق ايرانيان در آن يگانه و بي بديل بوده است. خط چون 
عنصري تزييني در همراهي و هم نواختي ديگر طرح هاي 
تزييني پيوسته به کار رفته و بسياري از آن بهره جسته اند، 
تا آن جا که کتيبه نگاري همراه هميشگي تزيين در معماري 
به  الزم   .(١٠  :١٣٨٧ ميرزاابوالقاسمي،   ) است»  اسالمي 
ذکر است، کتيبه در تمام تمدن ها و ادوار از اهميت بسزايي 
برخوردار بوده است، رابطه کتيبه با کالم، مهمترين علت 
اهميت آن در همه تمدن ها خصوصًا تمدن اسالمي بوده 
است، هر جا نياز به ثبت اطالعات و انتقال پيام خارج از 
ساز و کار کتابت بوده از کتيبه استفاده شده است، بنابراين 
کتيبه نگاري منحصر به دوران اسالمي نبوده و در عهد 
باستان نيز براي ثبت اخبار پيروزي ها و احکام و قوانين 

تصوير ٤. تصوير ابتدا وانتهاي کتيبه درون غرفه ايوان ساعت - عکس از نگارندگان 

تصوير ٥. تصوير ابتدا وانتهاي کتيبه حاشيه بيروني ايوان نقاره - عکس از نگارندگان 

تصوير٦- کتيبه پيشاني ايوان نقاره - عکس از نگارندگان 

تحليلي بر مضامين کتيبه هاي مذهبي 
مطهر  عتيق حرم  ايوان هاي صحن 

رضوي/ ١٢٣-١٣٩



شماره ۶۰  زمستان۱۴۰۰
۱۲۷

فصلنامة علمي نگره

کتيبه نگاري انجام شده است. البته در آن روزگار از کتيبه 
تنها براي ثبت اطالعات ضروري در بنا استفاده مي شد، اما 
بعد از ظهور اسالم به يکي از شاخص ترين عناصر تزئيني 
بنا تبديل گرديد و اهميتي ويژه يافت. در اين دوران عواملي 
از قبيل، محدوديت استفاده از جانداران در بناهاي ديني، 
اهميت کتابت در فرهنگ اسالمي، و نيکو شمردن نظر در 
متن قرآن، زمينه ساز رونق بيش از پيش کتيبه نگاري شد، 
لذا گسترش کتيبه نگاري باعث بروز تنوع و اشکال مختلف 
کتيبه گرديد، تا حدي که در هر بنايي هرچند مختصر، انواع 
مختلفي از کتيبه ها را با خطوط و مضامين متفاوت مشاهده 
داليل  مهم ترين  از  اما   .(١  ،١٣٩٥ صحراگرد،   ) مي شود 
بوجود آمدن اشکال مختلف کتيبه نگاري، رشد خوشنويسي 
از دوران اسالمي است که با نگارش قرآن آغاز گرديد. از 
مبدا تاريخ اسالم، خط بعنوان يکي از عناصر مهم وحدت 
در دنياي اسالمي و شريف ترين عنصر بصري به جايگاه 
به  استفاده در کتابت قرآن کريم  بدليل  ويژه اي رسيد و 
معنويت و قداستي رسيد که دراغلب آثار هنرهاي اسالمي، 
خصوصٌا در کتيبه نگاري بکار برده شد.( حاتم،١٣٩١: ٨). 

توجه پيامبر(ص) به امر کتابت قرآن کريم، نيز باعث رشد 

مضاعف اين هنر شد و کتابت کالم وحي به زيباترين وجه 
توسط کاتبان انجام پذيرفت. براي مثال رسول اکرم (ص) 
در دو حديث فرموده اند »:الخط الحسن يزيد الحق و ضحا 
«خط نيکو شدت ظهور حق را روشن تر مي سازد، « من کتب 
بحسن الخط دخل الجنه» بدون حساب هرکسي که با خط 
بهشت شود(مستقيم زاده، ١٩٢٨:  وارد  کند  کتابت  خوش 
١٠). بنابراين عنصر جديد و مهمي که تأثير فوق العاده اي 
در قوالب و اشکال تزييني به جا گذاشت خط عربي بود، 
حروف پر چم وخم و حجيم خط کوفي١، عالوه بر آن که در 
استنساخ کتب بکار مي رفت، در کنار اشکال دايره اي و قابل 
تغيير و انعطاف خط نسخ٢، در ارتقاي کتيبه نويسي ابنيه 
تاريخي مورد استفاده قرار مي گرفت، به اين ترتيب، تدريجًا 
خوشنويسي به يکي از مشغله هاي اصلي هنري درآمد و 
در اين قلمرو هنرمندان اسالمي بسيار پيش تاختند. چنين 
بهره گيري هنرمندانه از اشکال مختلف خط و خوشنويسي 
در ايران بسيار رواج يافت (کونل، ١٣٩٤: ٦٩). چنين است 
با  گسيخته  وگاه  پيوسته  فواصلي  در  نگاري  کتيبه  که 
خوشنويسي و خوشنويسان همراه بوده و محدوديت هاي 
اجرا و تناسب و اندازه ها زمينه ساز خالقيت در آن شده 

تصوير ٧. تصوير ابتدا وانتهاي کتيبه حاشيه بيروني ايوان عباسي ـ عکس از نگارندگان

ـ عکس از نگارندگان تصوير ٨- بخشي از کتيبه هاي داخلي ايوان عباسي 

ـ عکس از نگارندگان تصوير ٩- تصوير ابتدا وانتهاي کتيبه داخلي ايوان طال 

نوشتن  براي  که  خطي  اولين   .١
خط  رفت.اين  کار  به  مجيد  قرآن  
هجرت  از  قبل  قرن  يک  حدود 
اعراب  استفاده  مورد  پيامبر(ص) 

بود( حاتم، ١٣٩١: ٧).
اواخر  از  بطورکلي  نسخ  ٢. خط   
ولي  شد؛  رايج  هجري  دوم  قرن 
تا اواخر قرن سوم هجري چندان 
خط  مهم  نبود.امتياز  متداول 
که  است،  نسبت  رعايت  در  نسخ 
خوشنويسي  مهم  قواعد  از  يکي 
خط  زيبايي  موجب  که  ميباشد 

است(فضائلي،١٣٦٢: ٢٨٦-٢٨٧).



است. در کتاب هاي تاريخ و تذکره هاي خوشنويسي ارتباط 
کتيبه نگاري با کتيبه نگاران و خوشنويسي، سررشته سخن 
را به برخي از اطالعات تاريخي درباره بانيان، خوشنويسان، 
فرمانروايان و... کشانده است. ( ميرزاابوالقاسمي، ١٣٨٧: 

.(١٠

کاربرد کتيبه با توجه به مضمون
 مضمون و محتواي کتيبه ها با توجه به کاربرد ابنيه متفاوت 
بوده است، گرچه در تمام ساختمان هاي مذهبي و غيرمذهبي 
متون در اکثر مواقع از قرآن اقتباس شده، اما در کتيبه هاي 
تزييني اشعار غير مذهبي نيز بکار برده شده است. همچنين 
متون در مدح و تحسين حاکم و آرزو براي بقاي معمار و 
صاحب بنا، ازجمله عباراتي بوده که وجود داشته و در اکثر 
موارد تاريخ ساخت بنا نيز همراه با آن حک شده است( 
کونل، ١٣٩٤: ٦٩). بنابر اين« هر کتيبه با ساخت، مرمت، 
گسترش يا تغيير کاربري يک بنا رابطه اي مستقيم دارد. 
اگرچه برخي از نمونه هاي آن به شيوه يادگاري يا وقف نامه 
يا حک شده  بناها نصب  فرمان هاي مهم حکومتي در  يا 
است، مهمترين ويژگي و هدف اصلي کتيبه نويسي، تزيين 
و شرح چند و چون ساخت يا مرمت يک مجموعه معماري 
است. آثار به جا مانده از هر دوره براي بررسي تحوالت 
تاريخي، مهم ترين و مطمئن ترين اسناد به شمار مي رود. 
بناها در شناخت نوع معماري، شکل گيري و تداوم سنت هاي 
ساخت، سليقه تزيين، و ديگر خصوصيات فني و هنري در 
خور تأمل اند و در اين ميان کتيبه ها- خصوصا کتيبه هاي 
از چگونگي ساخت،  اطالعاتي  داشتن  بر  در  با  احداثيه- 
تاريخ آغاز و پايان و احداث بنا، نام باني، معمار، و بسياري 

نکات ديگر شايان توجه اند»( ميرزاابوالقاسمي، ١٣٨٧: ١٤). 
عالوه بر موارد ذکر شده، چنان که بيان شد، در مکان هاي 
مذهبي، خصوصًا مساجد، کتيبه هايي به چشم مي خورند 
که برگرفته از آيات قرآني و مضامين مذهبي هستند، در 
کتيبه هايي که در اين گونه مکان ها استفاده مي شود، سه 
بعد حقيقت معنوي، قرآن کريم، حقيقت روح و سخن پيامبر 
(ص) و ائمه (ع) و حديث، سنت و دعا، تجلي مي يابد. طبق 
اين مطلب انواع موضوعات کتيبه هاي مذهبي از اين حقايق 
معنوي سرچشمه گرفته است، لذا «تکرار فراوان کتيبه هاي 
مأخوذ از قرآن کريم بر ديواره هاي مساجد و ساير ابنيه 
حيات  پود  و  تار  که  مي رساند  حقيقت  اين  به  را  انسان 
اسالمي از آيات قرآني تنيده شده و از لحاظ معنوي متکي 
بر قرائت قرآن و نماز مي باشد» (شايسته فر، ١٣٨١: ٩١). 
با توجه به موارد فوق مي توان از طريق مشاهده کتيبه ها 
به اطالعات متعددي در خصوص بنا دست يافت، بعضي 
از آن ها به عنوان سندي، تاريخ آغاز يا اتمام بنا را نشان 
مي دهند يا برخي اتمام تزيينات يا مرمت را حکايت کرده 
و يا در خصوص دست اندرکاران و باني بنا اطالعاتي را 
نشان مي دهند، بعضي ديگر نيز با توجه به کاربري مکان، 
به  از طريق مطالعه آن ها  ارائه مي دهند که  را  مضاميني 
شرايط اجتماعي، فرهنگي و مذهبي تاريخ کتيبه مي توان پي 
برد، لذا به داليل ذکر شده، کتيبه ها همواره مورد توجه 
محققان و پژوهشگران بوده و از اهميت بسزايي برخوردار 

است.     

مروري بر صحن عتيق حرم رضوي
بناي با شکوه حرم مطهر رضوي با شکلي هندسي تقريبًا 

تصوير ١٠- بخشي از کتيبه باالي ازاره سمت راست، داخل ايوان طال- عکس از نگارندگان

تصوير١١- بخشي از کتيبه باالي ازاره سمت چپ، داخل ايوان طال- عکس از نگارندگان

تصوير١٢- ابتدا و انتهاي کتيبه داخلي ايوان ساعت- عکس از نگارندگان

تحليلي بر مضامين کتيبه هاي مذهبي 
مطهر  عتيق حرم  ايوان هاي صحن 

رضوي/ ١٢٣-١٣٩



شماره ۶۰  زمستان۱۴۰۰
۱۲۹

فصلنامة علمي نگره

مربع مي باشد و «مساحت آن بعد از عمليات توسعه، به 
(عالم زاده(٢)،  است»  رسيده  مترمربع   ١٣٥/٠٠٠ حدود 
موزه ها،  حرم  حريم  حوزه  در  امروزه   .(٣٠  :١٣٩٠
کتابخانه ها، مدارس علميه، دانشگاه علوم اسالمي، مراکز 
مهمانسراي  فرهنگي،  و  خدماتي  مراکز  پژوهشي،  علمي 
حضرت و ... وجود دارد، اما به طور کلي بخش هاي مختلف 
حريم حرم که مشتاقان و زائرين حرم را در آغوش جاي 
مي دهد، شامل: صفه ها١، رواق ها٢، صحن ها٣ و بست ها٤ 
قديمي ترين  از  يکي   .(١٦  :١٣٨٧ (ظريفيان،  مي شود 
صحن هاي حرم مطهررضوي که در شمال روضه منوره 
نام هاي  به  واقع شده، صحن عتيق است، که در گذشته 
عتيق يا کهنه و در جمهوري اسالمي« انقالب» نام گذاري 
توجه  مورد  همواره  تاريخي  فضاي  اين  است.  شده 
حکمرانان، انديشمندان و بزرگان در دوران هاي مختلف 
بوده و چندين بار مورد بازسازي قرار گرفته است. به 
نقل تاريخ و استناد به کتيبه ها، اين صحن متعلق به دو 
عصر تيموري و صفويه و داراي دو باني بوده است. بناي 
اصلي و اوليه آن مربوط به قرن نهم هـ . ق، اواخر دوران 
تيموري بوده و گسترش آن نيز در عصر صفويه انجام 
شده است (افشارآرا، ١٣٨٢: ٣١٦ ). اين صحن پشت سر 
حضرت واقع شده و «نصف آن که در سمت گنبد طالي 
عليشير، وزير شاه سلطان  امير  بناهاي  از  است  نادري 
حسين بايقرا مي باشد و نصف ديگر از بناهاي شاه عباس 
سال  در  که  هنگامي   .(١٢٩  :١٣٦٢ (صنيع الدوله،  است» 
به حرم  زيارت  براي  عباس صفوي  . ق شاه  هـ   ١٠٢١
مطهر مشرف مي شود با کوچک يافتن فضاي صحن  آن 
را توسعه دادو به قرينة نيمة جنوبي (بناي اميرعليشير) 
نيمة شمالي و دو ايوان شرقي و غربي را احداث مي نمايد. 
بعد از اين اقدام، شاه عباس دوم در سال ١٠٥٦ هـ . ق 

تمام بناي صحن را مورد مرمت و بازسازي قرار مي دهد 
(اسکندربيک، ١٣١٧: ٥٨٤). پس از آن نيز صحن، بارها 
با  صحن  اين  مي گيرد.  قرار  مرمت  و  بازسازي  مورد 
مساحت حدود ٦٧٤٠ مترمربع داراي چهار ايوان بزرگ و 
تاريخي به قرينه يکديگر و با نام هاي طال (ايوان جنوبي) 
عباسي (ايوان شمالي) ساعت (ايوان غربي) نقاره (ايوان 
شرقي) مي باشد که بجز ايوان جنوبي باقي از ورودي هاي 
اصلي حرم مي باشند و از اهميت بسزايي برخوردار هستند 
زيرا ايوان ها عالوه بر آن که «براي جريان يافتن هوا باز 
هستند، از تابش آفتاب جلوگيري مي کنند و به عنوان يکي 
به  داشته،  فوق العاده اي  اهميت  دهنده  تشکيل  اجزاي  از 
بنا، برجستگي و شکوه مي بخشند» (هيل /گرابر، ١٣٧٥: 
١٨ـ١٩). همچنين ايوان ها به دليل فرم ظاهري و موقعيت 
مکاني که محل عبور و ارتباط صحن با فضاهاي ديگر 
است داراي جلوه بصري بسياري است، لذا از مهمترين 
مکان هايي هستند که تزيينات بسياري را در بر مي گيرند. 
در طرفين هر ايوان دو گذرگاه کوچک وجود دارد که محل 
ايوان ها  تردد مي باشد (فيض، ١٣٢٢: ٣٨١). «در اطراف 
ساخته  تحتاني  و  فوقاني  بصورت  غرفه٥  و  حجره   ٤٨
شده است و در رديف غرفه ها ١٢ صفه مرتفع درگاه مانند 
ديگر  از  (عالم زاده(١)، ١٣٩٠: ٢٢٩).  مي شود»  ديده  نيز 
دو  گنبدو  عناصري چون  وجود  اين صحن  مشخصات 
مناره طال، برج ساعت، نقاره خانه، پنجره فوالد و سقاخانه 

است. 
   

طبقه بندي از لحاظ مضمون و محتوا
همان طور که بيان گرديد کتيبه ها از لحاظ مضمون و محتوا 
به  توجه  با  دارند،  گوناگون  کاربردهاي  و  مختلف  انواع 
مواردي که ذکر شد مي توان کتيبه ها را از نظر متن و محتوا 
به چهار نوع: الف ـ کتيبه هاي مذهبي، شامل آيات قرآن، 
احاديث، دعا و مدح. ب ـ کتيبه هاي احداثيه، شامل مواردي 
که اطالعاتي درباره تاريخ احداث بنا يا مرمت و بازسازي 
آن و همچنين درباره باني، مباشر، معمار و ... مي دهد. ج 
ـ کتيبه هاي ترکيبي مذهبي ـ احداثيه، که ترکيبي از متون 
مذهبي همراه با بخشي از اطالعات بنا يا باني و... است، د 
ـ کتيبه هاي تذکاري، که جهت يادآوري رخدادهاي تاريخي 

ساخته و نصب مي شوند (صحراگرد، ١٣٩٥: ٧٤).
 با توجه به هدف مقاله که تحليل کتيبه هاي مذهبي صحن است، 
در ادامه تنها بخش (الف) مورد بررسي قرار مي گيرد، الزم به 

ـ عکس از  تصوير ١٣. کتيبه هاي باالي محراب داخلي ايوان طال 
نگارندگان 

ـ عکس از نگارندگان تصوير١٤. ابتدا و انتهاي کتيبه داخلي ايوان نقاره 

١. صفه: طاق نما، ايوان، غرفه، سکو، 
شاه نشين خانه و محل خروجي بنا را 
گويند. در چهار ضلع حرم، چهار صفة 
بزرگ قرار دارد که محل حرم رفت و 

آمد است ( عالم زاده٢، ١٣٩٠: ٣١).
٢. رواق: در لغت به معني پيش خانه 
و سايبان است. در آستان قدس به 
سرپوشيدة  عمارت هاي  از  يک  هر 
گرداگرد روضه منوره گويند. ويژه نامه 
معرفي  را  رواق   ٢٨ حرم،  نشريه 

مي نمايد( همان: ٨٢). 
٣. صحن: سراي، فضاي باز، حياط، 

ميدان( عالم زاده١، ١٣٩٠: ٢٤٩).
موجود  يا  انسان  که  حريمي   .٤
ديگري در پناه آن از تعرض و تعدي 
ديگران ايمن مي ماند، بست (حريم) 
ناميده مي شود.در حوزه حرم مطهر 
بست  صحن  ها  از  خارج  فضاي 

گويند(ظريفيان، ١٣٨٧: ٣٨).
٥. غرفه: باالخانه، قسمتي از خانه که 
يک طرف آن باز است و از بيرون 

ديده مي شود(موتمن، ١٣٥٥، ٣٦٥).



ذکر است تفاسير آيات برگرفته از پايگاه جامع قرآن.
کتيبه هاي مذهبي

 اين کتيبه ها شامل متون مذهبي هستند که بر اساس نوع 
متن، خود به چند دسته تقسيم مي شوند:١. کتيبه هايي که 
متن آيات قرآن کريم هستند. معموًال انتخاب اين آيات از 
سوره هاي کوچک قرآن بوده و يا آياتي از سورة بزرگ 
با  بقره  از سوره  به ويژه  اين موضوع  انتخاب مي شود، 
انتخاب «آيه الکرسي» بسيار مرسوم بوده و محل قرارگيري 
اين گونه کتيبه ها معموًال در قسمت ها ي مهم و اصلي بنا 
است. تقريبًا برتمام بناهاي اسالمي، کتيبه هايي با مضامين 
قرآن، وجود دارد و محل هاي مشخصي نيز براي نگارش 
آن ها استفاده مي شود (شايسته فر،١٣٨٠: ٦٠). شمار اين 
گروه کتيبه در معماري اسالمي معموال بيشتر از انواع ديگر 
بوده و مضمون آن ها به فراخور نوع بنا، کاربرد و محل 
نصب متفاوت است، مثًال براي مناره مساجد جامع معموال 
آيات ٩-١٠ سوره جمعه کتيبه مي شود که مضمون آن 
دعوت مؤمنين به نماز است و کتيبه با کارکرد مأذنه کامًال 
ياسين  معموًال سوره  گنبد  دور  کتيبه  يا  دارد،  همخواني 
نصب مي شود که معروف به قلب قرآن بوده و اشاره دارد 
به گنبد که جايگاه قلب بنا است (صحراگرد، ١٣٩٥: ٧٥). در 
ايوان هاي صحن عتيق نيز بيشترين و مهم ترين کتيبه ها به 
نوع مذهبي اختصاص پيدا کرده است، کتيبه هاي آيات قرآن 
در هر چهار ايوان صحن، در حاشيه بيروني ايوان ها، به 

شرح ذيل، قرار گرفته است. 

١- کتيبه هاي آيات قرآن : 
بر حاشيه بيروني ايوان جنوبي (ايوان طال) با خط ثلث سوره 
مبارکه مريم تا آيه ٣٤ نوشته شده و خوشنويس آن محمد 
رضا امامي١   بوده و با ترکيب با آن، به خط کوفي سورة 
مبارکه يس تا آيه ٨٣ نوشته شده است. (شکل ١) مضمون 
آيات کتيبه شده سوره مريم، پيرامون معجزات والدت يحيي 
(ع) و عيسي مسيح (ع) است. در فضيلت اين سوره مطالب 

بسياري از قول حضرت رسول و ائمه معصوم بيان شده 
در تفسير البرهان از رسول گرامي(ص) نقل شده است که 
خانه اي که بر ديوار آن سوره مريم باشد از خطرات حفظ 
شده و آنچه در خانه است در امنيت خواهد بود.٢  (خزايي، 
و  لطف  ذکر  نيز  يس  سوره  آيات  مضمون   .(٤٩  :١٣٩٥
مرحمت خداوند به انسان به جهت هدايتش توسط پيامبران 
و همچنين آگاهي پروردگار به همه اعمال اوست. اين سوره 
عالوه بر جنبه هاي تربيتي انسان ها به توحيد و معاد اشاراتي 
دار د و همان طور که اشاره شد، از اين سوره به عنوان«قلب 
قرآن»ياد شده است. در فضيلت ثواب و شفاعت قاري اين 
سوره از قول پيامبراکرم(ص)روايات متعددي است٣. چنان 
که بيان گرديد، اين ايوان در زمان تيموريان بنا گرديده اما 
کتيبه هاي کنوني بازنويسي شده در زمان صفويان است و 
ترکيب کلي کتيبه که مانند ايوان مقصوره مسجد گوهرشاد 
به شيوه دوران تيموري ترکيب کتيبه مادر و بچه انجام 
نشان  موضوع  اين  است،  کوفي  و  ثلث  دوخط  به  شده، 
مي دهد کاتب عصر صفوي به حفظ کتيبه دوران تيموري 
وفادار بوده است ( صحراگرد، ١٣٩٥: ١١٧). کتيبه  مرقوم 
شده بر حاشيه ايوان غربي (ايوان ساعت) نيز به خط ثلث 
(شکل ٢) مضمون  است.  آخر  تا  االنسان  مبارکه  سورة 
سوره شريف االنسان (دهر) بر توانايي و قدرت خداوند در 
خلقت انسان و هدايت او و عذاب کافران است و بسياري 

ـ عکس از نگارندگان تصوير ١٥. ابتدا و انتهاي کتيبه داخل غرفه ايوان نقاره 

تصوير ١٦- بخشي ازکتيبه هاي داخلي محراب ايوان طال. عکس از 
نگارندگان

ـ عکس از نگارندگان  تصوير١٧- بخشي از کتيبه هاي باالي ازاره قسمت درهاي ورودي به روضه منوره داخل ايوان طال 

از  اصفهاني:  امامي  ١. محمدرضا 
خوشنويسان صاحب  نام قرن ١١ 
شاه  و  اول  عباس  شاه  معاصر 
شاگردان  از  و  صفوي  سليمان 
او  است.  بوده  عباسي  عليرضا 
عمري طوالني داشته و به او «امام 
خطاطان» گفته اند (فضائلي،١٣٦٢، 

 .(٣٥٠-٣٥١
به:  ر.ک.  بيشتر  آگاهي  براي   .٢
quran.). .تفسير البرهان، ج٣، ٦٩٥

(anhar.ir

به:  ر.ک.  بيشتر  آگاهي  ٣.براي 
تفسير نورالثقلين(همان).

تحليلي بر مضامين کتيبه هاي مذهبي 
مطهر  عتيق حرم  ايوان هاي صحن 

رضوي/ ١٢٣-١٣٩



شماره ۶۰  زمستان۱۴۰۰
۱۳۱

فصلنامة علمي نگره

از مفسران شيعه و سني نزول آن  را در شأن حضرت 
علي(ع) و اهل بيت مي دانند. در سيره امام رضا (ع) درباره 
خواندن اين سوره در نماز صبح روز دوشنبه و پنجشنبه 
و همچنين تأکيد برمداومت خواندن آن جهت حفظ انسان از 
شرارت ها آمده است.٤    با همان خط ثلث بر پيشاني ايوان 
نيز آيه الکرسي تا علي العظيم نوشته شده است. (شکل٣) 
در داخل ايوان ساعت نيز باالي در، غرفه اي است که داخل 

الکرسي کتيبه شده است. (شکل  آيه  ثلث  با خط  نيز  آن 
٤) مضمون آيه الکرسي که آيات ٢٥٥-٢٥٧ سوره بقره 
است بر يگانگي، مالکيت زمين و آسمان و دانايي وتوانايي 
خداوند اشاره دارد و شانزده مرتبه نام خداوند و صفات او 
مطرح شده است، به همين سبب آيه الکرسي را شعار و پيام 
توحيد دانسته اند.گفته شده به مناسبت وجود کلمه«کرسي» 
در آيه، رسول اکرم (ص) آن را «آيه الکرسي» ناميد و در 

محل شکل
کتيبه

دوره 
تاريخي

نوع متن کتيبه 
مذهبي

مضمون کتيبه

شکل۷

حاشيه 
ايوان

۱۲۶۲
هـ.ق

(آيات قرآن)
سوره جمعه

در  انسان ها  رستگاري 
نماز  برپايي  و  عبادت 

جمعه

شکل۱۸

داخل 
ايوان

(ادعيه)۱۰۵۹ هـ.ق
دعاي نادعلي صغير

بيان فضائل امام علي(ع) 
و توسل به او

شکل۸

زير 
غرفه هاي 

داخلي

(آيات قرآن)۱۲۹۰ هـ.ق
آيات ۲۶ و۲۷ سوره 
آل عمران و سوره 

کوثر

انفاق در راه خدا و 
گواهي بر وحدانيت و 

يگانگي و مالکيت خداوند 

شکل۱۹

دور 
محراب 

(ادعيه)۱۰۵۹ هـ.ق
صلوات و بخشي 
ازدعاي توسل 

درود و توسل بر 
حضرت محمد(ص) و 

اهل بيت(ع) 

شکل۲۰

داخل 
محراب

۱۲۹۰
هـ.ق

نام امام رضا(ع)(ادعيه- احداثيه) 

جدول١- کتيبه هاي ايوان شمالي(عباسي) ،  مأخذ: نگارندگان

ـ عکس از نگارندگان تصوير ١٨. بخشي ازکتيبه هاي داخل ايوان عباسي 
١.براي آگاهي بيشتر ر.ک. به: من 
quran.).ال يحضره الفقيه، ج١، ٣٠٨

(anhar.ir



آيات در کتيبه هاي اماکن مذهبي ادوار تيموري و صفوي 
بسيار رايج بوده و از مهمترين آياتي است که در امامزاده ها 
مشاهده مي شود(شايسته فر، ١٣٨١: ٧٦). شيالبلر نيز در 
کتاب خود، در خصوص نصب کتيبه «آيه الکرسي» در همه 

روايات شيعه و سني آمده است که اين آيه به منزله قّله 
قرآن است و بزرگترين مقام را در ميان آيات دارد،١   لذا 
نسبت به فضيلت اين سوره روايات بسياري وجود دارد و 
به تالوت اين آيه سفارش بسيار شده است. استفاده از اين 

دوره محل کتيبهشکل
تاريخي

نوع متن کتيبه 
مذهبي

مضمون کتيبه

شکل ۱

حاشيه 
ايوان 

تيموري 
فاقد 
تاريخ

(آيات قرآن)
سوره هاي مريم و يس

توانايي و قدرت پروردگار 
و لطف و مرحمتش نسبت 

به انسان ها

شکل۹

داخل
 ايوان

 ۱۱۴۵
هـ.ق

(احاديث)
احاديث از قول حضرت 

محمد(ص) وامام 
رضا(ع) 

ثواب زيارت حضرت 
رضا (ع) و شفاعت زيارت 

کنندگان توسط حضرت

شکل۱۳

باالي 
محراب

(آيات قرآن)فاقد تاريخ
انتهاي آيه ۳۳ سوره 

احزاب

عصمت وپاکي اهل بيت 
پيامبر(ص)

شکل۱۶

داخل 
محراب

 ۱۱۴۵
هـ.ق

(ادعيه- احداثيه) 
قصيده مربوط به زمان 

نادرشاه افشار

مدح حضرت رضا(ع)

 
شکل۱۰

باالي
 ازاره

(احاديث)فاقد تاريخ
حديث از قول حضرت 

محمد(ص)

پاداش بهشت و زايل شدن 
غم براي زيارت کنندگان 

قبر حضرت رضا(ع)

 
شکل۱۱

باالي
 ازاره

(احاديث)فاقد تاريخ
حديث از قول حضرت 

علي(ع)

بخشيده شدن گناهان 
زيارت کنندگان حضرت 

رضا(ع)

 
شکل۱۷

باالي
 ازاره

(ادعيه)فاقد تاريخ
 بخشي از دعاي صباح 

امام اميرالمؤمنين(ع)

اقرار به گناهان و طلب 
بخشش گناهان و پوشيدن 

عيب ها

جدول ٢. کتيبه هاي ايوان جنوبي(طال) – مأخذ: نگارندگان

به:  ر.ک.  بيشتر  آگاهي  براي   .١
تفسير الميزان،ج٢، ٣٥٤(همان).

تحليلي بر مضامين کتيبه هاي مذهبي 
مطهر  عتيق حرم  ايوان هاي صحن 

رضوي/ ١٢٣-١٣٩



شماره ۶۰  زمستان۱۴۰۰
۱۳۳

فصلنامة علمي نگره

جا، بيان کرده« آيه الکرسي که شايد شيواترين بيان قرآن 
از برتري و چيرگي خداوندي باشد، همه جا هست، از جمله 
بر مناره ترمذ و دوازده امام يزد. گويا اين آيه را مجازًا در 
مقام بيان شکوه و عزت سالم مي آورده اند» (بلر، ١٣٩٤: 

   .(٢١-٢٢
درکتيبة حاشيه ايوان شرقي (ايوان نقاره خانه) با خط ثلث 
سوره مبارکه مزمل نقش بسته وکاتب آن محمد حسين 
شهيد مشهدي بوده است (شکل ٥) در تفسير الميزان نسبت 
به مضمون سوره مبارکه مزمل آمده است: اين سوره در 
ابتدا دعوت پيامبر(ص) به برپاداشتن نماز شب و آمادگي 
جهت گرفتن مسؤوليت وحي قرآن و سپس صبر دربرابر 
آيات  اين  بيهوده دشمنان است، در  مشرکان و حرفهاي 
تهديد و انذاري هم به كفار شده، و حكم صبر را به همه 
مؤمنين تعميم داده، در آخر تخفيفي را كه براي رسول خدا 
(ص) و مؤمنين قائل شده ذكر مي كند. حضرت نبي اکرم 
اند: هر کس سوره  اين سوره فرموده  (ص) در فضيلت 
مزمل را قرائت نمايد سختي هاي دنيا و آخرت از او دفع 
مي شود.١ بر پيشاني ايوان نيز سوره مبارکه نور با خط 
ثلث کتيبه شده است. (شکل ٦) در تـفسير آيات سوره نور 
نيز سخن بسيار گفته شده است و مفسران و فالسفه و 
عرفاي اسالمي هـر كـدام بـحـث هاي فراواني دارند، گروهي 
از مفسران كلمه (نور) را در اين سوره به معني (هدايت 
كننده ) و بعضي به معني (روشن كننده ) و بعضي به معني 
(زينت بخش) تفسير كرده اند، همه اين معاني صحيح است 
ولي مفهوم آيه باز هم از اين گسترده تر است، تـوضـيح 
از چند چيز به  اين كه: در قرآن مجيد و روايات اسالمي 
تمام  پديد آورنده  ياد شده است خدائي كه  (نور)  عنوان 
جهان هستي است، روشني بخش عالم آفرينش است، همه 
موجودات زنده به بركت فرمان او زنده اند و همه مخلوقات 
بر سر خوان نعمت او هستند كه اگر لحظه اي چشم لطف 
خود را از آنها باز گيرد همگي در ظلمت فنا و نيستي فرو 
مي روند و جـالب ايـنـكـه هـر مـوجـودي بـه هـر نـسـبـت 
بـا او ارتباط دارد به همان اندازه نورانيت و روشنائي كسب 
مي كند: قرآن نور است چون كالم اوست، آئين اسالم نور 
است چون آئين او است، پيامبران نورند چون فرستادگان 
اويند، امامان معصوم انوار الهي هستند چون حافظان آئين 
او بعد از پيامبرانند، (ايمان ) نور است چون رمز پيوند با 
او است، علم نور است چون سبب آشنائي با او است. در 

كتاب (توحيد) از (امام علي بن موسي الرضا) (ع) چنين 
آمده: از آن حـضـرت تـفـسـيـر آيـه اهللا نـور السـمـوات 
و االرض را خـواسـتـنـد فـرمـود: «هـاد الهـل السـمـوات 
و هـاد الهـل االرض»: (او هـدايـت كـنـنـده اهل آسمانها و 
هدايت كننده اهل زمين است ). در فضيلت سوره نور از 
نور  نيز روايت شده: هر که سوره  پيامبر گرامي اسالم 
را قرائت نمايد خداوند به تعداد تمام مردان و زنان مؤمن 

درگذشته و در آينده به او ده حسنه عنايت مي کند.٢  
در حاشيه ايوان شمالي (ايوان عباسي) سورة مبارکه جمعه 
با خط ثلث کتيبه شده و در انتهاي سوره نام محمدحسين 
مشهدي و سال ١٢٦٢ تحرير گرديده است. (شکل ٧) از 
اهداف اساسي سوره جمعه، ترغيب و تشويق مسلمانان به 
حضور در نمازجمعه است، اين سوره با تسبيح خداوند و 
بيان بعثت پيامبر اسالم آغاز شده و در ادامه از مسلمانان 
از هر  نمازجمعه برخاست، دست  نداي  مي خواهد هرگاه 
کاري بکشند و به سوي ذکر خدا بشتابند، در فضيلت قرائت 
اين سوره و ثواب و دريافت حسنه از رسول خدا (ص) 
روايت شده است٣  و در سخني از امام صادق (ع) نيز 
جهت قرائت سوره جمعه و اعلي در شب جمعه و همچنين 
خواندن سوره جمعه و منافقون در نماز ظهر روز جمعه 
سفارش شده است.٤ حضور اين سوره در اماکن مذهبي 
و مساجد حقيقتًا انسان ها را به عبادت دعوت مي کند در 
مساجد مختلف از جمله مسجد جامع يزد و مسجد شيخ 
محراب  قسمت  داخل  در  جمعه  اصفهان سوره  اهللا  لطف 
استفاده شده است ( شايسته فر، ١٣٨١: ٧٧). در داخل ايوان 
عباسي نيز در زير سه غرفه، آيات ٢٦ و٢٧ سوره هاي 
مبارکه آل عمران (آيه ملک) و کوثر کتيبه شده است. (شکل 
٨) آيه  ملک، «درباره مالکيت انحصاري خداوند نسبت به 
حکومت و عزت يا ذلت اقوام و اشخاص بحث و بررسي 
مي کند»٥، در تفسير نمونه آمده است خداوند در دو آيات 
٢٦ و٢٧ سوره مبارکه آل عمران مي فرمايد: (بگو: بارالها! 
و  بخواهي  كس  هر  به  كه  هستي  تو  توئي،  ملكها  مالك 
شايسته بداني حكومت مي بخشي و از هر كس بخواهي 
حكومت را جدا مي سازي ) (هر كس را بخواهي بر تخت 
عزت مي نشاني و هر كس را اراده كني بر خاك مذلت قرار 
مي دهي ) در يك جمله كليد تمام خوبي ها به دست تواناي تو 
است، زيرا تو بر هر چيز توانائي. از فضيلت هاي اين آيات 
از حضرت رسول  جهت برآورده شدن حاجت است که 

تصوير ١٩- بخشي ازکتيبه هاي حاشيه محراب داخلي ايوان عباسي ـ عکس از نگارندگان 

١. براي آگاهي بيشتر ر.ک. به: مجمع 
البيان، ج١٠، ١٥٧(همان).

٢. براي آگاهي بيشتر ر.ک. به: مجمع 
البيان،ج٧، ٢١٦ (همان).

٣. براي آگاهي بيشتر ر.ک. به: مجمع 
(quran.anhar.ir).البيان، ج١٠، ٥

٤.براي آگاهي بيشتر ر.ک. به: ثواب 
االعمال، ١١٨(همان).

به:  ر.ک.  بيشتر  آگاهي  ٥.براي 
.(wikifeqh.ir)

به:  ر.ک.  بيشتر  آگاهی  برای   .٦
خواص آيات قرآن کريم، ٣٥(همان).



اکرم(ص) نقل شده است.٦ در خصوص سوره کوثر که 
کوچک ترين سوره قرآن کريم است، مفسران قرآن کريم 
گفته اند: اين سوره در شأن و منزلت حضرت فاطمه زهرا 
(س) نازل شده است١  نام سوره برگرفته از آيه اول است 
و به معناي خير کثير و فراوان مي باشد. نقل شده است: 
روزي پيامبر (ص) را ديدند که در حال تبسم بود پرسيدند: 
اي رسول خدا چه چيزي موجب خنده شما شده است؟ 
فرمود: سوره اي بر من نازل شده است و بعد سوره کوثر 
را قرائت نمودند و گفتند: آيا مي دانيد کوثر چيست؟ گفتند 
در  نهري  کوثر  فرمود:  پيامبر  آگاه ترند.  و رسولش  خدا 
بهشت است که خداوند با آن مرا به خير کثيري وعده داده 
امتم در کنار آن بر من  است و آن حوض من است که 
وارد مي شوند٢ در تفسير نورالثقلين آمده بر اساس روايات 
متعّدد از شيعه و سّني، عاص بن وائل، پدر عمرو عاص که 
از بزرگان مشرکان مّکه بود، پس از آن که پسران پيامبر 
از دنيا رفتند و آن حضرت ديگر پسري نداشت، از روي 
دنباله خواند.  بدون  و  ابتر  را  پيامبر  زبان،  طعنه و زخم 
خداوند براي تسّلي خاطر پيامبر و پاسخ به اين سخن نابجا، 
سوره کوثر را نازل فرمود و ناکام بودن دشمنان و دوام 
و بقاي نسل و فکر پيامبر را خبر داد. لذا« اين سوره بيانگر 
بخشش و سخاوت (نعمت) به پيامبر محمد(ص) است که 
يکي از بهترين آنان فاطمه(س) دختر پيامبر(ص) است» 
( شايسته فر، ١٣٨١: ٧٢). در روايات، براي کسي که اين 
سوره را در نمازهاي واجب و مستحب بخواند، سيراب 

شدن از حوض کوثر در قيامت، وعده داده شده است.

 ٢ـ کتيبه هاي احاديث:
 دومين نوع از کتيبه هاي مذهبي به احاديث از پيامبر و 
ائمه اطهار (ع) اختصاص دارد. سابقة استفاده از اين نوع 
کتيبه ها به قرن چهارم مي رسد و در واقع احاديث ائمه شيعه 
از مذهب  امر ناشي  اين  پيدا کرد،  از دوره صفويه رواج 
حاکمان زمان بوده زيرا حاميان و بانيان آثار معماري غالبًا 
افراد وابسته به دربار سني مذهب بودند و همين امر امکان 
(صحراگرد،١٣٩٢:  نمي کرد  فراهم  را  احاديث  از  استفاده 
٣٩). در ايوان هاي صحن عتيق که بيشتر متعلق به دوران 
صفويه است، استفاده از اين نوع کتيبه بسيار مشهود بوده 
و در داخل هر چهار ايوان کتيبه هايي با مضمون احاديث 
بکار برده شده است. در داخل ايوان طال، باالي چهار غرفه 
کوچک فوقاني، کتيبه اي طوماري به خط ثلث جلي وجود 
دارد که احاديثي از امام صادق (ع) امام رضا (ع) و حضرت 
محمد (ص) به زبان عربي با طال بر زمينه الجوردي نقش 
بسته که مزين به نقوش اسليمي بوده٣   و در انتهاي متن 
(کتبه محمد بن علي سليمان الرضوي في ١١٤٥ ) آورده 
شده است. (شکل ٩) مضمون احاديث درخصوص ثواب 
زيارت قبر حضرت رضا(ع) و از قول آن حضرت شفاعت 
عبور  هنگام  اعمال،  نامه  زمان عرض  در  زيارت کنندگان 

اعمال است(عطاردي، ١٣٧١:  از صراط و هنگام سنجش 
٢٠٦ـ٢٠٧). باالي ازاره٤  ، در سمت راست و سمت چپ 
داخل ايوان نيز احاديثي پيرامون فضيلت زيارت حضرت 
امام رضا (ع) به خط نستعليق و به زبان فارسي کتيبه 
شده است. الزم به ذکر است تاريخي بر کتيبه هاي مذکور 
مشاهده نمي شود اما بر ازاره رو به رو کتيبه اي وجود دارد 
که حاکي از بازسازي و مرمت در دوران قاجار مي باشد 
نيز  ازاره  ديگر روي  کتيبه هاي  نمود  اذعان  توان  که مي 
در اين دوران نصب گرديده است.(اشکال ١٠و ١١) کتيبه 
سمت راست چنين است: بسند معتبر از حضرت رسول 
خدا (ص) منقول است که فرمودند زود باشد که پاره تن 
او را  من در زمين خراسان مدفون گردد و هيچ مؤمني 
زيارت نکند مگر آنکه حق تعالي بهشت را از براي او واجب 
گرداند و در حديث ديگر فرموده اند که پاره اي از بدن من 
او را زيارت  در خراسان مدفون خواهد شد هر غمناکي 
کند البته حق تعالي غمش را زايل گرداند. بر کتيبه ديوار 
سمت چپ روي ازاره نيز نوشته شده: بسند معتبر منقول 
است که حضرت اميرالمؤمنين (ع) فرمودند زود باشد که 
مردي از فرزندان من بزهر کشته شود در زمين خراسان 
بظلم وعدوان که نام او نام من و نام پدرش نام موسي بن 
عمران هر که او را در غربت زيارت کند گناهان گذشته و 
آينده او را حق تعالي بيامرزد هر چند مثل عدد ستاره هاي 
آسمان و قطره هاي باران و برگ درختان باشد(رحيم زاده، 
١٣٩٦: ١٤٤-١٤٥). صحراگرد در خصوص لزوم استفاده 
اين نوع احاديث در صحن عتيق، بيان کرده: « اين صحن 
را درست زماني ساختند که شيعيان براي زيارت عتبات به 
قلمرو عثماني در کشور عراق سرازير مي شدند و عالوه 
بر خروج منابع اقتصادي ايران به جهت نذر و وقف مورد 
از  يکي  ظاهرا  مي شدند.  واقع  نيز  عثمانيان  اذيت  و  آزار 
انگيزه هاي سفر پياده شاه عباس به مشهد در ١٠١٠ق و 
توسعه حرم رضوي در سال هاي بعد، جلب توجه شيعيان 

ـ عکس از نگارندگان تصوير٢٠. کتيب داخل محراب ايوان عباسي 

به:  ر.ک.  بيشتر  آگاهي  ١.براي 
بحاراالنوار، ج٨، ١٦(همان).

به:  ر.ک.  بيشتر  آگاهي  ٢.براي 
منتخب الکالم في تفسير االحالم،ج١، 

٧٤(همان).
٣. بسم اهللا رب العالمين والصلوه علي 
خير خلقه محمد و آله الطاهرين و 
سلم تسليما کثيرا. روي عن الصادق 
عن  عليهم السالم  آبائه  عن  جعفر 
اميرالمؤمنين علي قال، قال رسول اهللا 
عليه وآله ستدفن بضعه مني بارض 
خراسان اليزورها مؤمن اال وجب اهللا 
عزوجل له الجنه و حرم جسده علي 
النار. قال علي بن موسي الرضا عليه 
بعد  علي  زارني  من  الثناء  و  التحيه 
القيامه في  اتيته يوم  داري ومزاري 
ثالث مواطن حتي اخلصه من اهوالها، 
اذا تطايرت الکتب يمينا و شما ال وعند 
الصراط وعند الميزان. قال النبي صل 
اهللا عليه وآله لعلي عليه السالم يا ابا 
لحسن جعل اهللا قبرک وقبر ولدک بقاعا 
من بقاع الجنه وعرصه من عرصاتها 

(عطاردي،١٣٧١ :٢٠٦-٢٠٧).
٤.ازاره: در لغت يعني هر چيز که بر 
کمر بسته شود و ساق ها را بپوشاند، 
پايين  نماي قسمت  در ساختمان ها 
ديوار ايوان را گويند(موتمن، ١٣٥٥: 

.(٣٥٣

تحليلي بر مضامين کتيبه هاي مذهبي 
مطهر  عتيق حرم  ايوان هاي صحن 

رضوي/ ١٢٣-١٣٩



شماره ۶۰  زمستان۱۴۰۰
۱۳۵

فصلنامة علمي نگره

به اين مکان مقدس بود. در چنين شرايطي بديهي است که 
درج احاديث و رواياتي در فضيلت و ِرحجان زيارت امام 
امام حسين(ع)، مکمل تالش حکومت  رضا(ع) بر زيارت 
مرکزي ايران در اين جهت بود»( صحراگرد،١٣٩٥: ٧٥). 
در کتيبه هاي زير طاق داخل ايوان ساعت نيز، با خط ثلث 
عليرضا عباسي١   احاديثي مکتوب است، اين خط نيز به 
احاديث  است،  يافته  زينت  اسليمي  نقوش  با  و  بوده  ثلث 
فوق از صحيح بخاري و مسلم نقل شده است «اين کتيبه 
در سال ١٣٤٠ هـ .ق تعمير شده و نام طاهر رضوي ذکر 
گرديده است»٢   (عطاردي،١٣٧١ :٢١٠ ـ ٢١١).(شکل١٢) 
حديث فوق که از قول عايشه بيان شده حديث کسا است 
و در فضيلت اين حديث سخن بسيار گفته شده، حضرت 
آيت اهللا بهجت قدس سره که مانند ديگر عالمان بزرگ شيعه 
توجه ويژه اي به اين حديث و مداومت بر قرائت آن داشت 
مي فرمود: اين حديث در بيان شأن نزول آيه تطهير است، 
آيه اي که يکي از مهم ترين براهين شيعه براي اثبات عصمت 
که  شده  بيان  سني  و  شيعه  کتب  در  است،  (ع)  اهل بيت 
مقصود از اهل بيت در آيه إنَّما يِريُد اُهللا لِيذِهَب َعنُکُم الرِّجَس، 
أهلَ  الَبيِت... پنج تن آل عبا، فاطمه و پدرش و شوهرش و 
فرزندانش سالم اهللا عليهم اجمعين هستند، آنان کساني اند 
که خدا ايشان را از رجس و پليدي پاک کرده است. اهميت 

اثبات عصمت نيز بر کسي پوشيده نيست، چراکه اگر بدانيم 
کسي از جانب خدا از هرگونه زشتي پاک شده، مي توانيم 
با آرامش خاطر، تمام وجودمان را به او بسپاريم و از او 
تبعيت نماييم٣ . الزم به ذکر است در قسمت باالي محراب 
داخل ايوان طال نيز دو کتيبه کوچک در سمت راست و چپ 
قرار دارد که با خط ثلث إنَّما يِريُد اُهللا لِيذِهَب َعنُکُم الرِّجَس، 
أهلَ  الَبيِت (آيه تطهير) مکتوب شده است که بخش انتهايي 
آيه شريف ٣٣ سوره احزاب است و اراده خداوند بر پاک 
نمودن پليدي از خاندان محمد(ص) را بيان مي کند (شکل 
١٣) اين آيه نقش بيرق شيعيان بوده که آن را گواه حقانيت 
انتساب  براي  خود  آيه  اين  حضور  و  مي دانستند  خود 
آرامگاه به شيعيان و امام زاده دانستن آن کفايت مي کرده 

است( بلر، ١٣٩٤: ٢٣).  
داخل ايوان نقاره نيز دور طاق و کمر ايوان حديث کشاف 
و احاديث ديگري از پيامبر(ص) و امام صادق(ع) با خط 
ثلث کتيبه شده است٤. (شکل ١٤) در داخل ايوان درون 
غرفه باالي ورودي نيز حديثي از امام صادق (ع) با خط 
انتها ١٣٨٧ درج گرديده٥   ثلث کتيبه شده و سال آن در 
پيامبر  از  قول  نقل  نيز  احاديث  اين  .(شکل ١٥) مضمون 
(ص) پيرامون ثواب و پاداش دوستي آل محمد(س) است 
و در ادامه آمده است که پيامبر فرموند فاطمه خون دل من 

شکل۱۴

في تسمع داخل ايوان
وخمسين 

والف

(احاديث)
احاديث پيامبر(ص) 

و امام صادق(ع)

ثواب و پاداش دوستي آل 
محمد(س) و ثواب زيارت 

قبر حضرت رضا(ع)

شکل۱۵

داخل غرفه 
ايوان

 ۱۳۸۷
هـ.ق

(احاديث)
 حديث امام 

صادق(ع)

ثواب زيارت قبر 
حضرت رضا(ع)

جدول ٤. کتيبه هاي ايوان غربي(ساعت) – مأخذ: نگارندگان

جدول ٣. کتيبه هاي ايوان شرقي(نقاره خانه) – مأخذ: نگارندگان
دوره محل کتيبهشکل

تاريخي
نوع متن کتيبه 

مذهبي
مضمون کتيبه

شکل۵

۱۲۶۱حاشيه ايوان
هـ.ق

(آيات قرآن)
سوره مزمل

دعوت به انجام فرايض 
ديني و صبر در برابر 

مشرکان 

شکل۶

(آيات قرآن)فاقد تاريخپيشاني ايوان
 سوره نورآيه ۳۵

مالکيت خداوندبر زمين 
و آسمان و اهميت هدايت 

در راه شناخت خداوند

(وفات  تبريزي:  عباسي  ١.علي رضا 
۱۰۳۸ هجري قمري) خطاط برجسته 
بود  ايراني  خوشنويسي  استاد  و 
که از طرف شاه عباس صفوي به 
لقب شاهنواز خان ملقب گرديد. وي 
خط نسخ و ثلث را با استادي تمام 
مي نوشت و در خط نستعليق شيوه اي 

خاص داشت(فضائلي،١٣٦٢: ٣٤٩).
٢.قالت عائشه: خرج رسول اهللا صلي 
اهللا عليه وآله و سلم ذات غداه عليه 
فجاء  أسود،  شعر  من  مرجل  مرط 
الحسن فادخله ثم جاء الحسين فادخله 
ثم جاءت فاطمه فادخلها ثم جاء علي 
فادخله ثم قال: انما يريد اهللا ليذهب عنکم 
الرجس اهل البيت ويطرکم تطهيرا. في 
صحيح مسلم عن سعد بن ابي وقاص، 
قال لما نزل فقل تعا لواندع ابناء نا وابناء 
کم قال رسول اهللا صلي اله عليه وآله 
فاطمه بضعه مني من آذا ها فقد اذاني 
ومن آذاني فقل آذي اهللا ومن اذي اهللا 
فقد کفر، صدق رسوالهللا صلي اهللا عليه 

وآله(عطاردي،١٣٧١ :٢١٠-٢١١).
٣.براي آگاهي بيشتر ر.ک. به: مرکز 
تنظيم و نشرآثارحضرت آيه اهللا اعظمي 

.(bahjat.ir )بهجت قدس سره
٤.روي عن صاحب الکاشف عن النبي 
صلي اهللا عليه و آله و سلم في تفسير 
قوله تعالي قل الاسئلکم عليه اجرا اال 
الموده في  القربي من مات علي حب آل 
محمد مات شهيدا، اال ومن مات علي 
حب آل محمد مات مغفورا، اال ومن 
مات علي حب آل محمد مات تائبا، اال 
ومن مات علي حب آل محمد ماتمؤمنا 
مستکمل االيمان. االو من مات علي 
حب آل محمد بشره ملک الموت با 
لجنه اال ومن مات علي حب آل محمد 
تزف الجنه کما تزف العروس الي بيت 
زوجها اال ومن مات علي حب آل محمد 
فتح له بابا الي الجنته، اال ومن مات علي 
حب آل محمد جعل اهللا عزوجل زوار 
قبره، ملئکه بالرحمه، اال ومن مات علي 
حب آل محمد مات علي سنه رسول 
اهللا صلي اهللا عليه وآله وسلم. اال ومن 
مات علي بغض آل محمد جاء يوم 
القيامه يئس من رحمه اهللا ع اال ومن 
مات علي بغض آل محمد مات کافرا، 
اال ومن مات علي بغض آل محمد لم 
يشم رائحه الجنه صدق اهللا وصدق نبي 
اهللا. عن النبي صلي اهللا عليه وآله وسلم 
انه قال فاطمه مهجه لقلبي وابناها ثمره 
فؤادي ويعلها نور بصري واالئمه من 
ولدها امنائي وحبله الممدودبيته وبين 
خلقه،من اعتصم به نجي ومن تخلف 
عنه هوي. حدثنا أبو جعفر باسناده 
ابا  عن الحسين بن زياد قال سمعت 
عبد اهللا الصادق جعفر بن محمد عليهما 

بقيه در صفحة بعد



نتيجه
در فضاي صحن عتيق(انقالب) که قديمي ترين صحن درمجموعه آستان قدس است، شاهد استفاده 
بسيار از کتيبه هاي مذهبي اعم از آيات قرآن، احاديث و ادعيه هستيم. آنچه بررسي ها نشان مي دهد مبين 
جاي گيري قراردادي کتيبه با توجه به مضمون آن در ايوان ها است بطوريکه مشاهده مي شود مهم ترين و 
قابل رويت ترين فضا در ايوان ها به کتيبه هاي مذهبي (خصوصًا آيات قرآن) اختصاص پيدا مي کند، تمام 
حواشي بيروني ايوان ها به سوره هاي قرآن کريم مزين است و فضاي داخلي کتيبه هاي کمربندي به احاديث 
اختصاص پيدا کرده است. کتيبه هاي ادعيه نيز فضاهاي ديگر داخل ايوان ها، بين تزيينات کاشي کاري را 
پوشش داده است. تحقيقات حاکي از آن است که چون احداث صحن توسط صفويان انجام شده است، 
بيشترين کتيبه هاي مذهبي متعلق به دوران صفويه بوده، ليکن کتيبه هاي ديگري مربوط به ادوار بعد نيز 
وجود دارد که نشان از ارادت و توجه حاکمان وقت به اين صحن بدليل نزديکي با روضه منوره است، 
بنابراين مي بينيم در ايوان طال که ورودي روضه بوده تنوع بيشتري از اين قبيل به چشم مي خورد، که 

است و دو فرزند او ميوه هاي دل من هستند، وشوهرش 
نور ديدگان من مي باشد، امامان از فرزندان او امناي من 
هستند آنها ريسمان خدا هستند که بين او و مردم قرار داده 
شده اند هرکس به علي چنگ بزند نجات پيدا مي کند و هر 
کس وي را ترک گويد سقوط مي نمايد. مضمون دوحديث 
از امام صادق (ع) در مورد کشته شدن حضرت رضا(ع) 
است(رحيم زاده،  حضرت  قبر  زيارت  ثواب  و  طوس  در 

.(١٣٩٦: ١٤٨
 

 ٣ـ کتيبه هاي ادعيه:
ستايش  و  دعا  در  که  هستند،  کتيبه هايي  گروه  سومين 
پروردگار، مدح پيامبر و ائمه آمده اند و يا بيان کننده صفات 
و اسماء احسني الهي بوده اند. الزم به ذکر است گروهي از 
کتيبه هاي مدح و ستايش، از نظر ظاهر و محتوا صورتي 
کامًال متفاوت دارند، متن اين گونه کتيبه ها اشعار فارسي 
افراد  مدح  در  غزل  يا  قصيده  قالب  در  معموًال  که  است 
سروده شده است. اين نوع کتيبه ها در دوره صفويه رايج 
شد و در دوره قاجار به اوج رسيد. اين نوع کتيبه ها، گاه 
مدح امام(ع)، حاکم زمان و اطالعاتي از تعمير و ساخت 
بنا را نشان مي دهد. به دليل اطالعات داده شده اين نوع 
کتيبه مي تواند در گروه کتيبه هاي احداثيه نيز قرار گيرد 
(رجايي باغسرخي/ بصيري، ١٣٩١: ٢٤). بارز ترين نمونه 
ايوان  اين نوع کتيبه در صحن عتيق کتيبه داخل محراب 
با  (ع)  طال مي باشد که قصيده اي در مدح حضرت رضا 
خط نستعليق بوده، که در زمان نادرشاه افشار سروده و 
هنگام مرمت نصب گرديده است. درداخل متن قصيده و 
انتهاي آن اطالعات راجع به باني و کاتب و سال آن درج 
شده است، بنابراين جزء کتيبه احداثيه نيز مي توان آن را 
قرار داد (رحيم زاده، ١٣٩٦: ١٤٩). (شکل ١٦) از اين گروه 

کتيبه اشاره ديگري مي توان داشت به کتيبه هاي موجود 
در جايگاه درهاي ورودي داخل ايوان طال، اطراف دو در 
سمت راست وچپ، که با خط نستعليق بر روي سنگ مرمر 
نقش بسته و بخشي از دعاي صباح امام اميرالمؤمنين(ع) 
است.١(شکل١٧) نمونه ديگر از اين نوع کتيبه، داخل ايوان 
عباسي است، در طرف راست و چپ داخل ايوان زير طاق ها 
با خط نستعليق دعاي نادعلي صغير مکتوب شده است.٢ 
(شکل ١٨) چنان که در کتيبه مشاهده مي شود و در کتاب 
تاريخ آستان قدس نيز بيان شده: «در ضلع شرقي و غربي 
محمدرضا  کتبه  آخر  در  و  نادعلي  نستعليق  بخط  ايوان 
االمامي ١٠٥٩ مرقوم شده است» (مؤتمن، ١٣٥٥: ١٢٥). «ناد 
علي» از جمله دعاهايي است که جهت نيايش و استمداد از 
حضرت علي (ع) بسيار استفاده مي شود و «علي علي علي، 
يکي از مشهورترين تجلي علي (ع) در کتيبه نگاري است که 
تقريبًا در بيشتر اماکن مقدسه صفوي و بعضي از اماکن 
تيموري ديده مي شود» (شايسته فر، ١٣٨١: ٨٤). در حاشيه 
محراب داخل ايوان نيز، صلوات بر رسول اکرم و اهل بيت 
تاريخ  در  امامي  آن محمدرضا  کاتب  و  نوشته شده  (ع) 
برگزيده  عباراتي  آن  از  قسمت هايي  است.«ظاهرا   ١٠٥٩
است»(صحراگرد،  توسي  نصير  خواجه  توسل  دعاي  از 
١٣٩٥: ١٦٩). (شکل ١٩ ) همچنين در داخل محراب نيز لوح 
کتيبه اي وجود دارد که ياعلي موسي الرضا نوشته شده 
کتيبه  در  اهللا، محمد، علي  نام هايي چون  است.(شکل ٢٠) 
نگاري مساجد و اماکن مذهبي خصوصا در دوران صفويه 
بسيار استفاده شده است که نشان از احترام و اعتقاد قلبي 
اينجا نيز ارادت  کاتبان دارد (شايسته فر، ١٣٨١: ٨٣). در 
کاتب با آوردن نام حضرت رضا(ع) مشاهده مي شود. در 
ادامه جهت بررسي دقيق تر، کتيبه هاي هر ايوان در قالب 

جداول شماره١-٤ آورده مي شود.

بقيه از صفحة قبل
السالم يقول: يخرج من ولد ابني موسي 
في  فيتقل  اميرالمؤمنين،  اسم  اسمه 
بالسم  بخراسان  وهي  طوس  ارض 
فيدفن فيها غريبا، من زاره عارفا بحقه 
اعطاه اهللا اجرمن هاجر قبل الفتح في 
تسمع وخمسين والف(عطاردي،١٣٧١ 

.(٢١٧:
٥. قال الصادق عليه السالم يقتل حفدتي 
بارض خراسان في مدينته يقال لها 
طوس مزاره اليها حجقه عارفا فاتحه 
خديومرالقيامه فادفي خلته الجنته وان 
کامنه هل اکبارقيل و ما عرفان حقه قال 
ان يعلم انه امام شهيد مفترض صدق 
عليه السالم کتبه الرضوان( رحيم زاده، 

.(١٣٩٦: ١٤٨- ١٤٩

١. الهي قلبي محجوب و نفسي معيوب 
و عقلي مغلوب وهوائي غالب و طاعتي 
قليل و معصيتي کثير و لساني مقر 
بالذنوب فکيف حيلتي ي ستار العيوب 

و يا عالم الغيوب (همان: ١٥٢).
٢.(ناد عليا مظهر العجائب تجده عونالک 
سينجلي  وغم  هم  (کل  النوائب)  في 
بواليتک يا علي، يا علي، يا علي) (مؤتمن، 

.(١٣٥٥: ١٢٥

تحليلي بر مضامين کتيبه هاي مذهبي 
مطهر  عتيق حرم  ايوان هاي صحن 

رضوي/ ١٢٣-١٣٩



شماره ۶۰  زمستان۱۴۰۰
۱۳۷

فصلنامة علمي نگره

محل شکل
کتيبه

دوره 
تاريخي

نوع متن کتيبه 
مذهبي

مضمون کتيبه

شکل۲

حاشيه 
ايوان

۱۲۶۲
هـ.ق

(آيات قرآن)
سوره االنسان

خلقت انسان وهدايت او 
وعذاب کافران

شکل۳

پيشاني 
ايوان

۱۲۶۲
هـ.ق

(آيات قرآن)
آيه ۲۵۵ سوره 

بقره (آيه الکرسي)

مجموعه صفات ذات 
اقدس الهي و يگانگي و 
مالکيت همه موجودات

 
شکل۳۰

ستون هاي 
ايوان

(ادعيه- احداثيه)فاقد تاريخ
شعر

شعر در ارادت و مدح 
حضرت رضا(ع)

شکل۱۲

داخل 
ايوان

(احاديث)فاقد تاريخ
حديث کسا 

عصمت و طهارت اهل 
بيت پيامبر(ص)

شکل۴

باالي 
غرفه 
داخلي

(آيات قرآن)فاقد تاريخ
آيه ۲۵۵ سوره 

بقره (آيه الکرسي)

مجموعه صفات ذات 
اقدس الهي و يگانگي و 
مالکيت همه موجودات

متفاوت ترينشان از نظر مضمون، نحوه اجرا و خط و تزيين، قاب کتيبه اي قصيده اي در مدح حضرت 
به طور کلي در کتيبه هاي مذهبي  رضا(ع) بوده که در زمان نادرشاه افشار سروده و نصب گرديده است. 
چهار ايوان صحن، مضامين آيات بکار رفته، توانايي و قدرت پروردگار در خلقت و آفرينش جهان هستي و 
انسان ها همچنين هدايت آنان توسط پيامبران و لطف و مرحمتش نسبت به ايمان آورندگان و عذاب کافران 
و دعوت به انجام فرايض ديني و صبر در برابر مشرکان و پاداش و رستگاري انسان ها به جهت عبادت و 
برپايي نماز و در نهايت اهميت هدايت در راه شناخت خداوند است، احاديث نيز که از حضرت محمد(ص) 
و امام صادق(ع) و امام رضا(ع) است بيشتر در خصوص اعالم شهادت حضرت رضا(ع) در طوس و 
شفاعت حضرت براي زيارت کنندگان و ثواب آنان است، همچنين گواهي پيامبر بر عصمت و طهارت اهل 
بيت(س) و دعوت به دوستي و تکريم ايشان و پاداش براي مؤمنان، مضامين ادعيه که کمترين کتيبه هاي 
مذهبي را شامل مي شود و فقط در ايوان هاي طال و عباسي که بيشترين و متنوع ترين کتيبه ها را دارند 
مشاهده مي شود و شامل صلوات و توسل به حضرت محمد (ص) و معصومين(س) و ارادت و توسل 
بر حضرت علي(ع) و طلب بخشش گناهان از پروردگار يکتا مي شود که به ترتيب در بخش هايي از دعاي 

خواجه نصير توسي، دعاي نادعلي صغير و بخشي از دعاي صباح اميرالمؤمنين قابل مشاهده است. 
 بنابراين در يک جمع بندي، مضامين کتيبه هاي مذهبي برمبناي اصول دين (توحيد، عدل، نبوت، امامت و 



معاد) بوده و اين موضوع نشان مي دهد کاتبان در دوران صفويه آگاهانه در جهت ترويج شعائر ديني و 
مذهب شيعه مضامين کتيبه ها را انتخاب مي نمودند، که تأکيدي بر رسميت داشتن مذهب شيعه بر جامعه 
بوده است، همچنين جنبه مفهومي کتيبه ها بيش از جنبه تزييني مد نظرشان بوده، که اين انتخاب دقيق نيز 
مبين انس و الفت هنرمند کاتب با مفاهيم قرآني و ديني بوده که باعث ايجاد و تاکيد رابطه عميق عرفاني 
در فضايي معنوي چون حرم رضوي شده است. عالوه بر موارد فوق با توجه به تحليل ها و جداول، 
پيرامون مفاهيم و مضامين کتيبه هاي آيات قرآن مي توان اذعان کرد: محل نصب کتيبه ها در اين صحن 
کامًال با توجه به موقعيت هر ايوان و کاربري آن تعيين شده است، چنان که مي بينيم در ايوان جنوبي(ايوان 
طال) که ورود به روضه منوره است، آيات سوره مريم کتيبه شده و اشاره به فضاي امني که زائرين به 
آن وارد مي شوند دارد و همچنين سوره ياسين، نشان دهنده قلب اين مکان مقدس (روضه منوره) است، 
انتخاب اين آيات با توجه به اين که ايوان در دوران تيموريان، بنا شده توجه و ارادت شاه سلطان حسن 
بايقرا و وزيرش اميرعلي شير نوايي به حضرت رضا(ع) و گرايش آنان به تشيع را نشان مي دهد. در ايوان 
شمالي(ايوان عباسي) سوره  جمعه، کتيبه شده است که با کارکرد مأذنه کامًال مناسب بوده و دعوت براي 
نماز را نشان مي دهد. در ايوان شرقي( ايوان نقاره) سوره مزمل که مضمون آن دعوت به انجام فرايض 
ديني بوده و آيات سوره نور کتيبه شده که با کارکرد اين ايوان و محل قرار گيري آن که مشرق است 
بسيار مناسبت داشته است، گويي با بانگ نقاره١   همزمان با طلوع خورشيد، مالکيت خداوند بر جهان و 
برپا داشتن فرايض ديني يادآوري مي شود. درايوان غربي(ايوان ساعت) نيز سوره االنسان کتيبه شده 
که آن نيز از نظر مفهومي با کارکرد ايوان همراه بوده، ساعت نشان دهنده زمان است و يادآوري زمان 
خلقت انسان و آفرينش دنيا با آوردن اين سوره به بهترين نحو بيان شده است، عالوه بر آن کتيبه هاي آيه 
الکرسي در دو مکان ايوان، تأکيدي بر خلقت و مالکيت حضرت حق و اصل توحيد بوده است. اما موضوع 
هماهنگي مضمون کتيبه هاي آيات با کاربري بنا از گذشته مرسوم بوده چنان که در کتاب نخستين کتيبه ها 
در معماري دوران اسالمي ايران زمين، نمونه هايي از اين مورد آمده است. آن چه در مورد کتيبه هاي 
مذهبي در اين مکان، مورد توجه قرار مي گيرد و از زمان صفويه به بعد با تکرار در ديگر ادوار بدعت 
مي شود، آوردن احاديث در خصوص عزت شيعه و شفاعت پيامبر(ص) و امام رضا(ع) براي زائران به 
جهت ثواب و پاداش زيارت آنان است، اين قبيل کتيبه از قول پيامبر(ص) و امام علي(ع) و امام صادق(ع) 
و امام رضا(ع) در کنار آيه تطهير و يا حديث کسا که در خصوص عصمت و طهارت اهل بيت پيامبر(ص) 
بوده، همگي در جهت تأکيد بر مذهب شيعه بوده است، اين موضوع امروزه که قرن هاست مذهب رسمي 
ايران شيعه است امري عادي به نظر مي رسد، اما در روزگار صفويه اين اقدامي تأثيرگذار در شرايط 
تاريخي، اجتماعي و فرهنگي و مذهبي بوده است، تنها با تأمل در کتيبه هاي ايوان عباسي، (اولين ايواني که 
در دوران صفويه ساخته مي شود )چرايي گزينش و آوردن آيه ملک، (که بخشيدن يا ستاندن حکومت و 
فرمانروايي و همچنين بخشيدن عزت و ذلت را به دست خداوند مي داند) همراه با سوره کوثر (که در شأن 
حضرت زهرا (ع) نازل شده) در کنار دعاي نادعلي و صلوات و بخشي از دعاي توسل، پيامي مبني بر 

خواست و مشيت الهي نسبت به استقرارحکومت صفويه و عزت شيعه مشخص مي شود. 
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location which is east; as if the sound of the Naqareh reminds us of God>s ownership of the world 

and performing religious duties at the same time as the sun rises. The western porch (porch of the 

clock) is also inscribed with Surah Al-Insan, which is also conceptually associated with the function 

of the porch. The clock represents time and is the reminder of the time of human creation, and the 

creation of the world is best expressed by quoting this Surah. In addition, the inscriptions of the 

Throne verse in two places of the porch have been an emphasis on the creation and ownership of 

the Lord and the principle of monotheism.

However, the subject of coordinating the content of verse inscriptions with the use of the building 

has been common in the past, as in the book of the first inscriptions in the architecture of the Islamic 

period of Iran, examples of this have been given. What is considered about religious inscriptions 

in this place and from the Safavid period onwards, which is repeated by heresy in other periods, 

is bringing hadiths about the honor of the Shiites and the intercession to the Prophet (PBUH) and 

Imam Reza (AS) for the pilgrims as the reward of their pilgrimage. Such inscriptions are quoted 

from the Prophet (PBUH) and Imams (AS) along with the verse of purification or the hadith of 

al-Kisa which is about the infallibility and purity of the family of the Prophet (PBUH). It has been 

aimed at emphasizing the Shiite religion. The fact that Shia has been the official religion of Shiite 

Iran for centuries seems normal today, but in Safavid times, this issue was effective in historical, 

social, cultural and religious conditions. Only by reflecting on the inscriptions of the Abbasid porch, 

the reason for selecting and bringing the sovereignty verse along with Surah Kawthar together 

with Nadali and Durood and a part of Tawassul prayer, a message based on the divine will and 

providence regarding the establishment of Safavid government and Shiite dignity is specified.

Keywords: Razavi Holy Shrine, Religious Inscriptions, Atiq Courtyard Porches, Inscription Theme, 

Safavid.
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Razavi holy shrine, due to the blessing of the shrine of Ali ibn Musa al-Reza (PBUH), has always 

been under the care and attention of rulers, artists, etc. Today, it houses all the Islamic arts like a 

museum. The inscriptions that have been available in the buildings of the shrine for a long time 

prove this claim. Inscriptions that have been restored many times, by preserving history and their 

themes, show the fate of the building in different historical periods. The oldest courtyard of the 

Razavi shrine, which is called Atiq (Revolution) due to its closeness to the Golden Dome and its 

importance, contains inscriptions from the Timurid period until now; most of which have religious 

themes. These inscriptions, which originate from the spiritual essence of the Holy Quran and the 

words of the Imams, express information which is taken from the social and religious conditions 

of each historical period, especially the Safavid era. According to this important point, the research 

questions are: - What historical period do the most religious inscriptions on the porches of the 

old courtyard belong to? -What are the themes and contents of each of the religious inscriptions? 

-What was the reason for the use and connection between the contents of the inscriptions and 

their place in the ancient courtyard? The research method is descriptive-analytical and its contents 

have been collected using written sources and field research. The analysis is also based on the 

method of qualitative content analysis; finally classified and reviewed in the form of four tables. 

The findings show that most of the inscriptions in the courtyard belong to the Safavid era and 

are dedicated to verses of the Qur’an and hadiths and their themes are based on monotheism, the 

mission of the prophets and the invitation of human beings to religious duties, friendship of the 

family of Muhammad and visiting the holy tomb of Imam Reza (PBUH). The choice of themes 

was also completely related to their place in the building. For example, in the south porch (Golden 

Porch), which is the entrance to the golden dome, the verses of Surah Maryam are inscribed, which 

refers to the safe atmosphere into which pilgrims enter, and also Surah Yasin, which is known as 

the heart of the Qur>an, is used to indicate the heart of this holy place (shrine). In the north porch 

(Abbasi porch), there is an inscription of Surah Jumu>ah which is completely suitable for the 

function of the minaret and shows the invitation to prayer. In the east porch (Naqareh porch) Surah 

Al-Muzzammil the theme of which is the invitation to perform religious duties and the verses of 

Surah Noor are inscribed which is very appropriate regarding the function of this porch and its 


