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چكيده
آغاز گســترش و رونق کتيبه نگاري در قلمرو اسالمي با دوران حکومت هاي شيعي به خصوص حکومت  
آل بويه و فاطميان مقارن بوده است. نگاه به تاريخ شکل گيري نهادهاي شيعي و آغاز فعاليت هاي سازمان يافته 
آن ها به همراه تأثيرگذاري اين فعاليت ها بر استقرار حکومت هاي شيعه در سده هاي سوم تا پنجم (ه.ق) اين 
چالش را در ذهن برمي انگيزد که ممکن است ميان فعاليت ها و اهداف اين گروه ها و نهادها بارونق کتيبه نگاري 
در دوران حکومت هاي شيعي در ايران و نواحي ديگر قلمرو اسالمي ارتباطي وجود داشته باشد. پژوهش 
حاضر باهدف واکاوي نقش حکومت هاي شيعه در تحوالت کتيبه نگاري انجام شده است تا از اين طريق بتواند 
بستري براي بازخواني جايگاه شيعيان در مطالعات هنر آغازين اسالمي فراهم آورد و در اين راستا، به اين 
سوال اساسي پرداخته است که «داليل گسترش کتيبه نگاري در حکومت هاي شيعي سده هاي سوم تا پنجم 
(ه. ق) چيست؟» روش تحقيق اين پژوهش جزو پژوهش هاي بنيادي است و به روش تاريخي و توصيفي-

تحليلي انجام شده و اطالعات موردنياز، به شيوه کتابخانه اي و ميداني جمع آوري شده است. در اين پژوهش، 
اطالعات کمي توسط جدول ها و نمودارها ارائه شده و سپس به روش کيفي مورد تجزيه وتحليل قرارگرفته 
است. نتايج تحقيق بيانگر اين است که شکل گيري جريان نظام مند تبليغ و رونق بحث هاي کالمي در قلمرو 
حکومت هاي شيعي دليل اصلي رشد گسترده کتيبه نگاري و تنوع بي سابقه مضامين آن در سده هاي سوم تا 
پنجم (ه. ق) و رواج مضامين مذهبي شيعي در کتيبه ها بوده است و شيعيان در اين راه، عالوه بر آن که برای 
بسط معارف اسالمي و شيعي به تبليغ انديشه ها و باورهاي شيعي اهتمام داشتند از کتيبه نگاري نيز به عنوان 

ابزاري تبليغي بهره جستند.

کليدواژه ها 
کتيبه نگاري، حکومت هاي شيعه، تبليغ ديني، هنر آغازين اسالمي، معماري اسالمي.

 اين مقاله  مستخرج  از رسالة دكتري  نويسندة  اول با عنوان «حکومت هاي شيعي سده هاي سوم تا پنجم (ه.ق) و شکل گيري 
شاخصه هاي هنر اسالمي» و راهنمايي نويسندگان دوم و سوم و مشاوره نويسنده چهارم در دانشکده هنر دانشگاه شاهد است.

Email:H.shj2008@gmail.com    .دانشجوي دکتري تاريخ تطبيقي و تحليلي هنر اسالمي، دانشگاه شاهد، شهرتهران، استان تهران  
Email:m.a_rajabi@yahoo.com                       (نويسنده مسئول) .استاديار گروه هنر اسالمي، دانشکده هنر دانشگاه شاهد، تهران، ايران   
   Email:ghazizadeh@shahed.ac.ir                       استاديار گروه هنر اسالمي، دانشکده هنر دانشگاه شاهد، تهران، ايران    
  Email:mhrajabidavani@gmail.com                         ،دانشيار گروه تاريخ، دانشگاه امام حسين (ع)،شهر تهران، استان تهران      

          جايگاه کتيبه نگاري در حکومت هاي
 شيعي سده هاي سوم تا پنجم هجري 
قمري با تأکيد بر آثار فاطميان و آل بويه*
    حسين شجاعي قادي کالئي** محمدعلي رجبي دواني***
 خشايار قاضي زاده**** محمدحسين رجبي دواني*****

       صفحه ١٤٣ تا ١٥٩

تاريخ دريافت :  ١٤٠٠/١/٢٩ 
تاريخ پذيرش:   ١٤٠٠/٤/١٩

       نوع مقاله: پژوهشي



مقدمه
بناها  در  استفاده شده  کتيبه هاي  به خصوص  و  کتيبه ها 
بخش مهمي از هنر و تمدن اسالمي را تشکيل مي دهند و 
بااليي  اهميت  از  به هنر اسالمي  در بررسي هاي مربوط 
اين  که  مي شود  ناشي  ازآنجا  اهميت  اين  برخوردارند؛ 
کتيبه ها در ارتباط مستقيم با خوشنويسي و معماري قرار 
دارند و از مهم ترين گونه هاي هنر اسالمي به شمار مي آيند. 
هرچند کتيبه نگاري از سده اول هجري قمري در بناهاي 
اسالمي مورداستفاده قرار گرفت، اما اوج گسترش و رونق 
به خصوص حکومت   با دوران حکومت هاي شيعي و  آن 
و  ايران  در  آن-  تابع  منطقه اي  حکومت هاي  –و  آل بويه 
عراق و حکومت فاطميان در مصر و بخش هايي از شامات 
تاريخ شکل گيري  به  نگاه  بوده است. درعين حال،  مقارن 
نهادهاي شيعي و آغاز فعاليت هاي سازمان يافته مذهبي و 
سياسي آن ها به همراه تأثيرگذاري اين فعاليت ها بر استقرار 
حکومت هاي شيعه در سده هاي سوم تا پنجم (ه.ق) اين 
چالش را در ذهن برمي انگيزد که ممکن است ميان فعاليت ها 
و اهداف اين گروه ها و نهادها بارونق کتيبه نگاري در دوران 
حکومت هاي شيعي در ايران و نواحي ديگر قلمرو اسالمي 

ارتباط درخور توجهي وجود داشته باشد.
هدف پژوهش حاضر واکاوي نقش حکومت هاي شيعه در 
تحوالت کتيبه نگاري است تا از اين طريق بتواند بستري 
مناسب براي بازخواني جايگاه شيعيان در مطالعات هنر 
«داليل  که:  سوال  اين  لذا  آورد.  فراهم  اسالمي  آغازين 
گسترش کتيبه نگاري در حکومت هاي شيعي سده هاي سوم 
تا پنجم (ه. ق) چيست؟» پرسش اساسي پژوهش حاضر 

است.
در اينجا ذکر اين نکته ضروري است که به دليل اهميت 
اين مقاله صرفًا  آثار هنري ديگر، در  به  معماري نسبت 
کتيبه هاي بناهاي اسالمي موردبررسي قرار خواهد گرفت. 
دليل اين انتخاب ازآن جهت است که معماري بيشترين ارتباط 
را با افراد جامعه داشته و آثار معماري به همراه کتيبه هاي 
به کاررفته در آن ها به سهولت در ديد همگان بوده است؛ 
خصوصيتي که براي مثال در پارچه ها، ظروف و اشياي 
هنري ديگر و نيز در سنگ نوشته ها -به جهت قرار داشتن 
کتيبه هاي  لذا  نداشته است.  مناطق دورافتاده- وجود  در 
موجود در بناهاي معماري به جهت آن که در انظار عموم 
جامعه قابل رؤيت بوده و به طور عمده در محيط هايي در 
دسترس عموم استفاده مي شده اند براي حکومت ها بسيار 
موردتوجه بوده و تمرکز ما در اين مقاله نيز بر اين دسته 

از آثار قرار دارد.
همچنين تأکيد اين مقاله آنجا که درباره کتيبه هاي بناها در 
حکومت هاي غير شيعه صحبت مي کند بر آثار موجود در 
حکومت هاي اموي و عباسي است و به حکومت هاي شرق 
جهان اسالم نظير ساماني و غزنوي نخواهد پرداخت. دليل 
اين امر آن است که کتيبه هاي سامانيان بيشتر بر روي 

سفال ها بوده است و از آنان کتيبه هاي قابل توجهي بر روي 
بناها وجود ندارد و اندک کتيبه هاي برجاي مانده از آنان 
نيز بيشتر مربوط به حکومت هاي کوچک محلي نظير آل 
زيار بوده است که گرايش هاي نزديک به تشيع داشته و 
در مواقعي تحت سلطه آل بويه بوده اند. غزنويان نيز که 
حکومت خود را از اواسط سده چهارم هجري آغاز کرده و 

تحت تأثير حکومت هاي پيشين خود بوده اند.
که  است  ازآن جهت  حاضر  تحقيق  وضرورت  اهميت 
تحوالت کتيبه نگاري در سده هاي آغازين اسالمي مي تواند 
با تأثير از برخي جريانات سياسي و مذهبي و نيز تحوالت 
حکومتي به وقوع پيوسته باشد و مطالعه و شناخت در اين 
زمينه منجر به افزايش آگاهي و ايجاد درکي عميق تر نسبت 

به جريان هنر اسالمي در سده   هاي آغازين خواهد شد. 

روش تحقيق
اين پژوهش ازنظر هدف، بنيادي و ازلحاظ روش، تاريخي 
شيوه  به  موردنياز،  اطالعات  است.  توصيفي-تحليلي  و 
کتابخانه اي با ابزارهايي نظير کتاب، اينترنت، فيش تحقيق 
و جدول جمع آوري شده است. بخشي از اطالعات نيز به 
و  ايران  در  موجود  بناهاي  به  مراجعه  با  ميداني  روش 
از آن ها توسط  مشاهده نزديک نمونه ها و عکس برداري 

دوربين عکاسي جمع آوري شده است.
بناهايي  کتيبه هاي  شامل  مقاله  اين  در  پژوهش  جامعه 
است که از سده سوم تا پايان سده پنجم (ه. ق) در قلمرو 
دستيابي  ازآنجاکه  اما  احداث شده اند؛  شيعيان  حکومت 
دوره  مقايسه  مستلزم  واقعيت  به  نزديک تر  شناختي  به 
موردمطالعه با دوران پيشين است، لذا نمونه ها از سده اول 
(ه. ق) موردبررسي قرارگرفته و درنتيجه تعداد ۱۵۱ کتيبه 
شناسايي و بررسي شده است. ۳۸ مورد از اين کتيبه ها که 
مربوط به ۲۷ بنا است به پيش از قدرت يافتن شيعيان و 
دوران اموي و عباسي و حکومت هاي تابع آن ها نظير اغلبي 
و اخشيدي تعلق دارند و تعداد ۱۱۴ کتيبه از ۴۴ بنا نيز متعلق 
حکومت هاي  و  آل بويه  فاطميان،  حکومت هاي  دوران  به 
شيعي تحت کنترل و يا تحت تأثير آن ها نظير آل کاکويه و 
آل زيار هستند. همچنين، ازآنجاکه جامعه موردمطالعه در 
اين مقاله کوچک بوده و امکان بررسي تمامي موارد موجود 
در جامعه ميسر است، لذا به جاي نمونه گيري، از سرشماري 
براي بررسي تمامي نمونه هاي موجود استفاده شده است. 

مقاله حاضر تنها بر نمونه کتيبه هاي باقي مانده از دوره هاي 
در  صرفًا  که  نمونه هايي  و  دارد  تمرکز  موردمطالعه 
گزارش ها آمده و در حال حاضر ازميان رفته اند به جهت 
آن که امکان مشاهده کتيبه و راستي آزمايي وجود ندارد 
چنين  به  توجه  عدم  طبيعتًا  بود.  نخواهند  موردتوجه 
نمايد؛  ايجاد  اختالل  مقاله  نمي تواند درروند  گزارش هايي 
بناهاي  کتيبه هاي  هم  و  شيعيان  کتيبه هاي  هم  چراکه 
حکومت هاي غير شيعي دست خوش تخريب شده و در اين 
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ابتدا  راه،  اين  در  دارد.۱  اشتراک وجود  آن ها  ميان  مورد 
اعضاي جامعه موردمطالعه به روش کمي با استفاده از 
جدول ها دسته بندي و ارائه شده و سپس بر اساس روش 

کيفي مورد تجزيه وتحليل قرارگرفته اند.

پيشينه تحقيق
موردتوجه  کمتر  اسالمي  آغازين  دوران  هنر  به طورکلي 
پژوهش گران قرارگرفته و پژوهش ها در اين حوزه اندک 
است. بااين وجود به عنوان يکي از مهم ترين منابع مرتبط با 
موضوع مقاله حاضر مي توان به مقاله عالمه تقي زاده و جواد 
علي محمدي اردکاني (۱۳۹۶) با عنوان «بررسي و تحليل 
نوشتار (کتيبه نگاري) به مثابه رسانه تبليغاتي در معماري 
ايران» که در شماره ۴۱ نشريه نگره به چاپ رسيده است 
اشاره کرد. پژوهش ذکرشده، آثار دوره سلجوقي به بعد 
را بررسي نموده و به فرايندي که منجر شد تا کتيبه نگاري 
تبليغي  و  رسانه اي  کارکردي  ايران  اسالمي  معماري  در 
بيابد، نپرداخته است. همچنين، در مقاله مذکور دليل انتخاب 
بناهاي موردمطالعه ذکر نشده است و به جهت وسعت دوره 
موردمطالعه و تعداد اندک نمونه هاي موردبررسي به نتيجه 
قابل اطميناني نرسيده است. مقاله مهناز شايسته فر و ميترا 
با  ابنيه دوران آل بويه  با عنوان «کتيبه هاي  آزاد (۱۳۸۳) 
تأکيد بر مضامين مذهبي» که در شماره ۱ نشريه مطالعات 
هنر اسالمي به چاپ رسيده نيز پژوهش ديگري است که 
به موضوع پژوهش اين مطالعه مرتبط است. نويسندگان 
را  آل بويه  کتيبه هاي  در  شيعي  مضامين  مقاله  اين  در 
موردبررسي قرار داده اند اما به علل وجود مضامين شيعي 
در کتيبه ها اشاره اي نکرده اند. کتاب شيال بلر (۱۹۹۸) با 
به عنوان  مي تواند  نيز   «Islamic Inscriptions» عنوان 
پيشينه مقاله حاضر به شمار آيد. نويسنده در اين کتاب 
وجوه مختلفي از کتيبه هاي اسالمي اعم از زبان، نوع خط، 
هنر  آثار  انواع  در  موجود  کتيبه هاي  در  را  و...  ساختار 
اسالمي اعم از بناها، سفالينه ها، آثار فلزکاري، منسوجات 
و... موردبررسي قرار داده است. اگرچه کتاِب بلر گستردگي 
مذهبي  گرايش هاي  به  درعين حال  اما  دارد،  قابل توجهي 
کتيبه هاي موردمطالعه نپرداخته است. امين البزري (۱۹۹۹) 
 «arabic calligraphy in architecture» کتاب  در  نيز 
با دسته بندي مضموني کتيبه هاي عربي دوره اسالمي به 
بررسي آن ها پرداخته است. البزري در کتاب خود جرياني 
که وقوع آن باعث رواج کتيبه نگاري در قلمرو اسالمي شد 
را موردبررسي قرار نداده است. فرج حسين فرج الحسيني 
بر  فاطميان  «کتيبه هاي  عنوان  با  کتابي  در  نيز   (۱۳۹۳)
ابنيه هايي در مصر» با نگاهي توصيفي به بررسي انواع 
خط کوفي و کتيبه هاي اخشيدي و فاطمي پرداخته است. 
نويسنده در اين کتاب بيشتر به توصيف کتيبه هاي بناهاي 
فاطميان تنها در جغرافياي مصر پرداخته و در بخش هايي 
نيز ابعاد سياسي، اجتماعي، ديني و مذهبي کتيبه ها را نيز 

توضيح داده است. بااين وجود به جهت ماهيت توصيفي 
آن، فاقد نتيجه گيري برخاسته از تحليل است. از ديگر کتب 
مشابه مي توان به کتاب شيال بلر (۱۳۹۴) با عنوان نخستين 
کتيبه ها در معماري دوران اسالمي ايران زمين اشاره کرد 
که با نگاهي توصيفي، کتيبه هاي سده هاي ابتداي اسالمي 

در ايران را صرفًا معرفي نموده است.
کتيبه هاي  مورد  در  تاکنون  که  پژوهش هايي  در  باري، 
بحث  به  است  انجام شده  آغازين  سده هاي  در  اسالمي 
تأثيرات جريان هاي مذهبي و سياسي شيعي بر گسترش 
هنر کتيبه نگاري پرداخته نشده و بررسي هاي اين حوزه 
يا  و  کتيبه ها  مذهبي  و  ديني  مطالعه مضامين  به  بيشتر 
ابعاد زيباشناسي آن ها محدود مانده ، لذا پژوهش حاضر 

ازاين جهت منحصربه فرد است.

چارچوب نظري پژوهش
در تبارشناسي اهميت تبليغ با تکيه بر معارف اهل بيت(ع)، 
به عنوان  سجاديه»  «صحيفه  ارزشمند  کتاب  از  مي توان 
که  مناجات نامه اي  کرد.  ياد  نمونه  مهم ترين  و  نخستين 
ابن شهرآشوب از آن به عنوان «زبور آل محمد» ياد کرده 
ابن ادريس  بيان  (ابن شهرآشوب، ۱۹۶۱: ۱۲۵) به  است. 
حلي (۱۴۲۹ ه. ق، ۶/ ۳۷) «امام زين العابدين(ع) که در آن 
روزهاي سخت زندگي مي کرد، سنت جدش رسول خدا(ص) 
را در شرف نابودي مي ديد، بنابراين دعا را به عنوان بهترين 
راه براي دفع خطر از شريعت اسالمي برگزيد، سالحي که 
سخنوري عملکرد آن را تضمين مي کرد، بدون آن که خشم 
حاکمان را برانگيزد»؛ بنابراين براي حفظ معارف اهل بيت 
در نخستين سال هاي پس از واقعه عاشورا و با توجه به 
فشارها و تنگناهايي که در سده هاي نخستين هجري بر ائمه 
و شيعيان آنان تحميل مي شد، روشي که براي استمرار اين 
معارف از جانب امام چهارم به کار گرفته شد، بيان آن به 
زبان دعا و مناجات بود که با کوشش پيروان ايشان نيز 
ادامه يافت. ضمن اين که چنين شيوه اي از بيان، با توجه به 
تنگناهاي موجود براي شيعيان مي توانست عالوه بر انتقال 
بيشترين مفاهيم، کمترين مخاطره را نيز از جانب حاکمان 

داشته باشد.
در دوره حضرت امام صادق(ع) اما شيوه ديگري براي 
رساندن پيام اهل بيت(ع) به کار گرفته شد. آن امام نسبت 
به گسترش معارف شيعي از طريق بسط مباحث کالمي 
اهتمام ويژه اي داشتند و بدين منظور به تربيت شاگردان 
پرشماري پرداختند که بسياري از آنان با گسيل شدن به 
نواحي مختلف قلمرو اسالمي به نشر و گسترش آموزه هاي 
شيعي پرداختند؛ چنان که در همين ارتباط از حسن بن علي 
الوّشاء نقل شده است که «من در مسجد کوفه نه صد نفر 
از اساتيد بزرگ را درک کردم که هرکدام مجلس درسي 
تشکيل داده بودند و از جعفر بن محمد [(ع) که در آن زمان 
در کوفه زندگي مي کرد] حديث نقل مي کردند».(النجاشي، 

مورد  در  ابن  نجار  گزارش  به   .۱
محراب  رفته  ميان  از  کتيبه 
بن  عمر  توسط  که  مسجدالنبي 
عبدالعزيز در زمان وليد احداث شده 
بود (ابن نجار، ۱۴۲۶ ه. ق، ۳۱۶-

مقريزي  گزارش  به  نيز  و   (۳۱۲
رفته  ميان  از  کتيبه هاي  مورد  در 
فاطميان (مقريزي، ۱۴۱۶ ه. ق، ۲/ 

۶۹) مراجعه کنيد.



۱۴۱۸: ۴۰) و اين خود از دامنه وسيع و انسجام مکتب امام 
صادق(ع) در گسترش دعوت حکايت دارد تا آنجا که بر 
اولين  تشکيل  مي توان  نعمان  قاضي  گزارش هاي  اساس 
سيستم نظام مند تبليغ ديني و دعوت در قلمرو اسالمي را 
به امام ششم شيعيان نسبت داد. (القاضي النعمان، ۱۹۸۶: 
و  صادق(ع)  امام  بسيار  جهد  با  که  موضوعي   (۲۶-۲۷
تالش مجدانه شاگردان پرشمار ايشان در ابالغ آموزه هاي 
بنابراين  قلمرو اسالمي متجلي شد؛  اهل بيت به سرتاسر 
فرآيند دعوت که از زمان امام چهارم در قالب مناجات و دعا 
متجلي شده بود، با کوشش امام صادق(ع) و يارانش در 
قالب مباحث کالمي گسترش يافت و درعين حال به تشکيل 
سازماني منجر شد که از آن به نام «سازمان وکالت» تعبير 

مي شود.
اين  تقويت  به  اهتمام جدي  ديگر شيعه  امامان  پس ازآن، 
سيستم وکالت داشتند؛ اين تشکيالت به خصوص در زمان 
حضرت امام کاظم(ع) به گستردگي قابل مالحظه اي رسيد 
از سرزمين اسالمي را پوشش مي داد.  قلمرو وسيعي  و 
(جباري، ۱۳۸۲: ۱/ ۶۳) رهبري اصلي سازمان وکالت با 
امامان شيعه(ع) بود و ايشان توسط وکالي خود به امور 
شيعيان در نواحي ديگر رسيدگي مي کردند و درعين حال 
سيستم  اين  مي دادند.  نشر  را  شيعي  و  اسالمي  معارف 
وکالت تا آغاز غيبت کبراي امام عصر(عج) (۳۲۹ ه. ق) 
ادامه داشت (جباري، ۱۳۸۲: ۱/ ۱۷۷-۱۷۶) و توانست به 
همگرايي گروه هاي شيعه و نيز استقرار حکومت هاي شيعي 

منتج گردد.
شيوه تبليغ ديني که توسط ائمه شيعه آغازشده بود موجب 
شد تا به تدريج، نفوذ شيعيان افزايش يافته و گروه هايي از 
آنان بتوانند در قسمت هاي مختلفي از قلمرو اسالمي قدرت 
سياسي را نيز به دست آورند. توجه به نحوه قدرت يافتن 
فهم صحيح تر  به  مي تواند  آغازين  سده هاي  در  شيعيان 
موضوع کمک نمايد؛ به عنوان مثال، مردم طبرستان که تا 
را  نفوذ  راه هاي  اعراب  مقابل حمله  در  سده سوم(ه. ق) 
بسته بودند، با فعاليت هاي تبليغي ديني شيعيان و رفتار 
باز  آغوش  با  پرهيزگاري،  و  زهد  رعايت  در  آنان  عملي 
اسالم و مذهب تشيع را پذيرا شدند.(ابن اسفنديار، ۱۳۲۰: 
۱/ ۲۲۸ و جعفريان، ۱۳۸۷: ۳۰۱-۲۹۷) و يا فاطميان پيش از 
آن که بتوانند قدرت سياسي را به دست گيرند ابتدا سيستم 
دعوت و يا همان تبليغ ديني-مذهبي را پي ريزي کردند و 
قبايل بربر شمال آفريقا را به دين اسالم و مذهب شيعه 
اين  (جان احمدي، ۱۳۸۶: ۲۰۴)  نمودند.  دعوت  اسماعيلي 
موضوع نشان دهنده اين است که چگونه حکومت هاي شيعي 
با جذب  توانستند  اسالمي  قلمرو  مختلف  قسمت هاي  در 

گسترده مردم نواحي مختلف، به حکومت دست يابند.
ذکر اين نکته مهم است که هرچند جمعيت شيعيان در قلمرو 
اسالمي در سده هاي سوم تا پنجم(ه. ق) کمتر از اهل سنت 
از  تشکيالتي،  و  عملکرد سازماني  نوع  به جهت  اما  بود، 

قدرت فراواني در عرصه اجتماعي و نيز سياسي برخوردار 
بوده و جلب حمايت آنان براي بقاي حکومت ها ضروري 
بود و حکومت ها در اين زمينه با يکديگر رقابت مي کردند؛ 
مقريزي،  و  بردي  تغري  ابن  گزارش  طبق  آن چنان که 
عباسيان که دليل قدرت يافتن فاطميان را در ادعاي انتساب 
آن ها به آل علي(ع) مي ديدند، در زمان خليفه القادر در تالش 
برآمدند تا با اخذ شهادت نامه از فقها، قضات و بزرگان، 
ادعاي فاطميان را در اين زمينه بي اعتبار نمايند.(ابن تغري 
بردي، ۱۴۱۳: ۴/ ۲۳۰-۲۲۹ و مقريزي، ۱۴۱۶: ۱/ ۲۴-۲۲) 
از طرفي ديگر، فاطميان نيز براي اثبات خود، مراکز علمي 
متعددي به راه انداخته و به ترويج مباحث کالمي شيعي 
مبادرت ورزيدند؛ تأسيس جامع االزهر را مي توان اقدامي 
در همين راستا قلمداد نمود.(دفتري، ۱۳۸۶: ۲۰۲) عالوه 
بر فاطميان، حکومت هاي ديگر شيعي نظير آل بويه نيز در 
راه گسترش و تعميق معارف اسالمي و شيعي، دست به 
حمايت از علما و دانشمندان شيعي زدند که از آن ميان 
مي توان به شيخ مفيد، شيخ صدوق، سيد رضي و ... اشاره 

کرد.(دواني، ۱۳۶۳: ۳ / ۱۹۱-۱۶۷ و ۲۳۹-۲۵۹)
بر اين اساس، گسترش معارف اسالمي و شيعي از طريق 
بسط مباحث کالمي به همراه اهتمام به تبليغ ديني با ايجاد 
تشکيالتي نظام مند در اين زمينه براي شيعيان از اهميت 
بااليي برخوردار بود و به ابزاري در برابر ديگر نحله ها 
و گرايش ها تبديل شد. نخستين دليل آن بود که ائمه شيعه 
خود نسبت به اين موضوع تالش بي وقفه اي داشتند و دليل 
به کسب قدرت  توانست  اين شيوه  بود که  نيز آن  ديگر 
شيعيان در قسمت هاي مختلف قلمرو اسالمي در سده هاي 
بعدي ياري رساند. اين نظام تشکيالتي منسجم با توجه 
به دستيابي شيعيان به قدرت، عالوه بر افراد و مبلغان، 
ملزومات ديگري نيز مي طلبيد. اين کار نيازمند استفاده از 
ظرفيت هاي بالقوه  و در دسترسي بود که بتواند به بهترين 
شکل در ابالغ دعوت کارآمد باشد و حداکثر مردم جامعه 
اسالمي را به خود جذب کند؛ آن چنان که در زندگي هرروزه 

مردم نيز به چشم آيد.

مفهوم تبليغ ديني و نسبت آن باهنر اسالمي
براي آغاز اين بحث، ابتدا بايد واژه «تبليغ» را از جنبه لغوي 
تعريف نماييم؛ دهخدا تبليغ را «رسانيدن، رسانيدن پيغام و 
جز آن، رسانيدن عقايد ديني يا غير آن ها با وسايل ممکنه» 
از  تبليغ  است.  نموده  تعريف  [بي تا]، ۱۳/ ۳۴۳)  (دهخدا، 
ريشه بالغ و ابالغ و به معني رساندن پيام و يا رساندن 
مکرر است و به جهت همين تکرار -که منجر به تأکيد نيز 
مي شود- ميان تبليغ و ابالغ تفاوت وجود دارد. در تعريف 
واژه تبليغ بايد به اين نکته نيز اشاره کرد که ميان تعريف 
اسالمي و غير اسالمي اين واژه تفاوت هايي وجود دارد؛ 
ابزار  نوع  در  محدوديتي  تبليغ،  اسالمي  غير  تعريف  در 
مورداستفاده وجود ندارد.(زورق، ۱۳۶۸: ۴۴) درحالي که 
ابزاري صورت  با  بايد  تبليغ  فرايند  اسالمي،  تعريف  در 

 جايگاه کتيبه نگاري در حکومت هاي
شيعي سده هاي سوم تا پنجم هجري 
و  فاطميان  آثار  بر  تأکيد  با  قمري 

آل بويه /١٤٣-١٥٩



شماره ۶۴  زمستان۱۴۰۱
۱۴۷

فصلنامة علمي نگره

پذيرد که با شريعت اسالمي در تضاد نباشد.(الغالييني، 
۱۴۰۵: ۴۴) بنابراين مي توان تبليغ ديني را از منظر اسالمي، 
انتقال روشن عقايد و باورهاي ديني جهت تأثيرگذاري بر 
افکار و اعمال انسان ها با استفاده از مؤثرترين روش ها و 

ابزارهاي مشروع دانست.
از همين جا است که هنر اسالمي با مفهوم تبليغ پيوند مي خورد؛ 
هنر اسالمي ماهيتي ديني دارد و به جهت همين ماهيت ديني 
در راه تقويت و اشاعه گونه هايي از هنر گام برداشته است 
که به دو وجه مهم تنزيه و تذکر متصف هستند. البته اسالم 
صور و گونه هاي خاصي از هنر را تجويز نکرده و تنها به 
تعيين حدود و قلمروهاي خاصي از تجليات هنري پرداخته که 
آشکارا برخاسته از بيانات ايدئولوژيک و کالمي قرآن کريم 
در حيطه توحيد و تجلي الهي هستند.(بلخاري قهي، ۱۳۹۴: 
۶۸-۶۴) پس هنر اسالمي به واسطه ويژگي ها و ظرفيت هايي 
که دارد مي تواند به عنوان ابزاري مشروع براي تبليغ ديني 
به کار گرفته شود. در اين راه، کتيبه نگاري يکي از گونه هاي 

هنر اسالمي است که مورداستفاده تبليغي قرارگرفته است.

کارکرد تبليغي-ديني کتيبه
آغاز استفاده از کتيبه براي تبليغ يک باور و انديشه ديني 
و يا يک رويداد مهم آييني و نظير اين ها به پيش از اسالم 
از  فراوان  نمونه هاي  بين النهرين  در  چرا که  بازمي گردد؛ 
تبليغي  نيز  و  ديني-آييني  محتواي  داراي  که  کتيبه هايي 
 (Benzel et al, 2010: 70).است برجاي مانده  بودند 
پس از اسالم اما دست کم تا سده سوم(ه. ق)، مسلمانان 
توجه چنداني به استفاده از کتيبه هاي تبليغي-ديني نشان 
ندادند تا اين که به تدريج از اين نوع کتيبه ها در آثار اسالمي 
بهره بردند. رواج فرهنگ شفاهي ميان اعراب - باوجود 
توصيه هاي پيامبر(ص) در خصوص اهتمام مسلمانان به 
نوشتن- به همراه عدم شکل گيري هنر شاخص اسالمي تا 
سده سوم و چهارم(ه. ق) و عدم آگاهي مسلمانان نسبت 
به ويژگي ها و قابليت هاي بالقوه خطوط اسالمي ازجمله 
عواملي هستند که استفاده نکردن از کتيبه هاي ديني در سه 

سده ابتداي اسالمي را مي توان به آن ها نسبت داد.

 باري، مسلمانان به تدريج و در طول سه سده، استفاده از 
کتيبه  را در بناهاي اسالمي آغاز نمودند. کتيبه ها با خط عربي 
که حامل کالم وحي بود نگاشته مي شدند (شيمل، ۱۳۸۶: ۱۴) 
و ازاينجا کتيبه هاي ديني، مسلمانان را به استواري در ايمان 
و غيرمسلمانان را به قبول وحدانيت خداوند در پرتو اسالم 
دعوت مي کردند، يعني درواقع کتيبه هاي ديني به جهت آن که 
آشکارکننده کلمه اهللا بودند، هم داراي جلوه هنري بوده و هم 
پيامي ديني را القاء کرده و تبليغ مي کردند.(گروبه و ديگران، 
۱۳۸۰: ۱۶۸) جلوه هنري کتيبه ها بر ميزان تأثيرگذاري آنان 
مي افزود و باعث مي شد تا پيام موردنظر به بهترين شکل به 
مخاطبان انتقال يابد. ازاين رو، کتيبه ها به سرعت نقشي غالب 
يافتند؛ اين کتيبه ها که محتواي مذهبي داشته و هدف معيني 
را دنبال مي کردند، به لحاظ زيبايي هنري که در ساخت و 
تزئينات آنان به کاررفته بود در ترويج اصول اعتقادي اسالم 
اثر بسيار مفيدي داشتند.(مانزو، ۱۳۸۰: ۲۰) مسلمانان در 
جريان استفاده از کتيبه ها در بناهاي اسالمي، درواقع با گونه 
جديدي از رسانه آشنا شدند که هم داراي جلوه هنري بوده 
و هم از مشروعيت الزم براي تبليغ مفاهيم ديني برخوردار 
بود. هماهنگي جلوه هنري کتيبه ها با شريعت اسالم و نيز 
ظرفيتشان در ايجاد فضايي ديني در بناها باعث شده بود که 
استفاده از آن ها توسط ائمه شيعه(ع) توصيه گردد؛ چنان که 
حضرت امام صادق(ع) به استفاده از برخي آيات ازجمله 
آيه الکرسي به صورت کتيبه بر ديوار بيروني خانه ها سفارش 
نموده اند.(حر عاملي، ۱۴۱۶: ۵/ ۳۱۲ و کليني، ۱۴۰۷: ۶/ ۵۲۹) 
طبيعتًا استفاده از آيات قرآن بر بناها گذشته از به وجود 
آوردن فضايي ديني و معنوي مي توانست کارکردي تبليغي 

نيز داشته باشد.

اول  سده هاي  اسالمي  معماري  در  کتيبه نگاري  آغاز 
هجري قمري

عراق،  نظير  نواحي  در  اسالم  ظهور  از  قبل  کتيبه نگاري 
کتيبه ها،  اين  است.  بوده  رايج   ... و  ايران، سوريه، مصر 
بيشتر کتيبه هاي يادبودي، راهنما و احداثيه بودند که با خط  
 Blair, 2006:).نوشته مي شدند و سرياني  نبطي  يوناني، 
78) همچنين، سنگ نوشته هاي بسياري نيز متعلق به پيش 
از ظهور اسالم در يمن، حجاز، مصر و نواحي ديگر به 
خط عربي يافت شده است که از کيفيت پايين تري نسبت 
به کتيبه ها برخوردار هستند. اين سنگ نوشته ها در دوران 
اسالمي نيز ادامه يافتند و به طور عمده يا بر سنگ قبرها 
نقر  و صحراها  کوه ها  روي سنگ هاي  يا  و  اجراشده اند  
شده و بيشتر يادماني بوده اند  و در بسياري موارد نيز در 
مکان هايي اجراشده اند که چندان در معرض ديد افراد قرار 

(Berchem, 1922: 43/82) .نداشته  است
داراي  که  اسالمي  بناهاي  در  ديني  کتيبه هاي  اولين  اما 
جنبه هاي تبليغي نيز بودند در بناي قبه الصخره مورداستفاده 
Léon Parvillée .1قرار گرفتند.(تصوير ۱) اين کتيبه ها شامل آياتي از قرآن 

تصوير ١. بخشي از کتيبه هاي اموي قبه الصخره، آيه ٣٤ سوره 
www.iliatorlin.com :مريم، قدس، دوره اموي، مأخذ



نام بنا
سال

احداث
(ه. ق)

تعداددورهمکان
کتيبه

نوع کتيبه ها

توضيحات احداثيه
و 

يادماني
قرآني

فلسطين ۷۳-۷۲قبه الصخره
۴اموياشغالي

کتيبه هاي قرآني اين 
بنا، از ۸ سوره قرآن 

انتخاب شده اند.

ــــــــــــــ۱اموياردن۸۱قصر برقع

فلسطين ۸۵باب الود
ــــــــــــــ۱اموياشغالي

مسجد جامع 
ــــــــــ۲امويسوريه۹۶-۸۷دمشق

ــــــــــــــ۱اموياردن۹۲قصر الحّرانه

ــــــــــــــ۱اموياردن۹۳-۹۲قصير عمره

ــــــــــــــ۱اموياردن۱۰۷-۱۰۴آب انبار الموّقر

ــــ۲امويسوريه۱۱۰قصر الحير
يک کتيبه در الحير 
شرقي و ديگري در 

الحير غربي است.
سردر بازار 

فلسطين ۱۲۰اموي
موجود در موزه ۲اموياشغالي

فلسطين اشغالي

ُبصري در ۱۲۸مسجد عمر
ــــــــــــــ۱امويسوريه

آب انبار رمله 
فلسطين ۱۷۲(بئر العنيزيه)

ــــــــــــــ۱عباسياشغالي

دربند/ ۱۹۵بنايي در دربند
ــــــــــــــ۱عباسيقفقاز

مجموعه 
ــــــــــــــ۱عباسيسوريه۲۲۷-۲۱۸کاخ هاي رّقه

مسجد جامع 
ــــــــــــــ۱عباسيسوريه۲۲۷-۲۱۸رّقه

ــــــــــــــ۱اموياسپانيا۲۲۰کهن دژ مارده

ــــ۱اغلبيتونس۲۲۶-۲۲۳مسجد بوفتاته
اغلبيان جزو خالفت 

عباسي بوده اند.
مسجد جامع 

ــــــــــ۲اغلبيتونس۲۳۶سوسه

ــــــــــــــ۱اغلبيتونس۲۴۵رباط سوسه

جدول ١. کتيبه هاي بناهاي اسالمي در دوره اموي و عباسي و حکومت هاي تابع آن ها، مأخذ: نگارندگان

 جايگاه کتيبه نگاري در حکومت هاي
شيعي سده هاي سوم تا پنجم هجري 
و  فاطميان  آثار  بر  تأکيد  با  قمري 

آل بويه /١٤٣-١٥٩



شماره ۶۴  زمستان۱۴۰۱
۱۴۹

فصلنامة علمي نگره

هستند که به حضرت عيسي(ع) و حضرت مريم(س) اشاره 
و...  نيز سوره نساء  از سوره مريم و  آياتي  مانند  دارد؛ 
همچنين در آن ها به موضوعاتي نظير توحيد و رد تثليث و 
موضوعاتي ازاين دست پرداخته شده است و به دليل آن که 
اين  بود  يهودي  نيز  و  مسيحي  بيش تر  شامات  جمعيت 
کتيبه ها بيش تر در حکم دعوت غيرمسلمانان به اسالم و 
 Kessler, 1970:).پذيرش نبوت حضرت محمد(ص) است
12-11) کتيبه ديگري نيز در فلسطين اشغالي قرار دارد که 

به کتيبه سردر بازار اموي معروف است.(تصوير ۲) اين 
کتيبه به همراه کتيبه ديگري با مضمون ديني که در مسجد 
قرآني  کتيبه هاي  ديگر معدود  از  دارد  قرار  جامع دمشق 

دوره اموي به شمار مي آيند.
علت گرايش مسلمين به استفاده از کتيبه  هاي ديني در بناهاي 
قدس را بايد در جايگاه خاص قبه الصخره دانست که براي 
از جايگاه پراهميتي  يهوديان، مسيحيان و نيز مسلمانان 
برخوردار بوده و به نوعي مکان عبادت پيروان هر سه دين 
به شمار مي آمده است.(هاتشتاين، ۱۳۹۰: ۶۵-۶۴) لذا به 
اين دليل، مسلمانان نه تنها در اين بنا که در بناهاي اطراف 

آن نظير سردر بازار اموي نيز اقدام به احداث کتيبه هاي 
قرآني نمودند. همچنين، استفاده از مضمون ديني در کتيبه 
مسجد جامع دمشق تحت اين عبارات که: «[...] بسمله- ال 
اله اال اهللا وحده ال شريک له و ال نعبد اال اياه رّبنا اهللا وحده 
 «[...] نبينا محمد صلي اهللا عليه و سلم  و ديننا االسالم و 
(Hoyland, 1997: 701) نيز بيش تر به عنوان نمادي براي 
تسلط اسالم بر اديان ديگر در بناي اين مسجد که پيش تر 
کليسايي مسيحي بوده است احداث شده و کارکردي مشابه 
همان کارکرد کتيبه هاي قبه الصخره را دارا است. گذشته 
از اين کتيبه ها، اما استفاده از کتيبه هاي قرآني و ديني که 
داراي کارکرد تبليغي باشند در هنر اسالمي ادامه دار نشد و 
حتي در بناهاي هم دوره با بناهاي ذکرشده نيز هيچ نمونه 
مشابهي وجود ندارد؛ يعني درواقع تا حدود سال ۲۳۶ (ه. 
ق)، تنها کتيبه هاي ديني، همين کتيبه هاي قبه الصخره، سردر 

بازار اموي و مسجد جامع دمشق هستند.(جدول ۱)
به غيراز  مي شود،  مشاهده   ۱ جدول  در  که  همان طور 
کتيبه هاي بناي قبه الصخره و کتيبه سردر بازار اموي در 
قدس و کتيبه مسجد جامع دمشق تا حدود سال ۲۳۶ (ه. ق) 

ــــــــــــــ۱اغلبيتونس۲۴۵باروي سوسه

نيل سنج 
ــــــــــ۲عباسيمصر۲۴۷جزيره روضه

مسجد جامع 
ــــــــــ۲اغلبيتونس۲۵۰زيتونه

مسجد محمد 
بن خيرون 
(سه دري)

قيروان/ ۲۵۲
ــــــــــ۲اغلبيتونس

بنايي در جاده 
ــــــــــــــ۱امويسوريه۲۷۰اريحا

ديواري 
در اطراف 
قبه الصخره

فلسطين ۲۹۷-۳۰۰
ــــ۲عباسياشغالي

کتيبه ها به نام خليفه 
المقتدر باهللا و فردي 

ديگر است.

همان مسجد جامع ــــ۱عباسياردن۳۲۰-۳۰۰مسجد الحسيني
اموي است.

مسجد جامع 
شمال رود ۳۰۸بيلقان

ــــــــــــــ۱عباسيارس

ــــ۱اخشيديسوريه۳۵۰بنايي در حّران
حکومت اخشيدي 

تحت فرمان خالفت 
عباسي بود.

ادامه جدول ١.



هيچ کتيبه قرآني و ديني ديگري در قلمرو حکومت اسالمي 
در دوره امويان و عباسيان و حکومت هاي تابع آن ها توليد 
نشده است. تنها طي سال هاي ۲۵۲-۲۳۶ (ه. ق) است که با 
چهار کتيبه قرآني مواجه مي شويم. از اين چهار کتيبه يکي 
در مصر و در دوره عباسي و بقيه در تونس کارشده اند 
و متعلق به دوران اغلبيان هستند که خود، زير مجموعة 
خالفت عباسي به شمار مي رفت و هم سو با دستگاه خالفت 

عباسي نيز بود.
ظهور تعدادي کتيبه هاي قرآني در شمال آفريقا مي تواند 
به تأثير از شيعيان صورت پذيرفته باشد؛ چرا که شيعيان 
و  بوده  فعال  بسيار  در همين دوران  زيدي  و  اسماعيلي 
بسياري از بربرهاي شمال آفريقا توسط ادريسيان (۳۶۹-

۱۷۲ ه. ق) که شيعه زيدي بوده و از اولين حکومت هاي 
شيعي قلمرو اسالمي به شمار مي آمدند مسلمان شده بودند. 
«هنگامي که بنيان حکومت ادريس اول استوار گشت به سوي 
بربرها پيشروي کرد و اغلب آنان که مسلمان نبودند به 
دست او اسالم اختيار کردند».(سالوي، ۲۰۰۷: ۱۲۶/۱) پس 
مي توان اين گونه برداشت کرد که فعاليت شيعيان در شمال 
آفريقا که بيشتر ماهيت تبليغي و ديني داشت و سليقه دولت 
اغلبيان و عباسيان که در اين ناحيه بودند را در استفاده از 
کتيبه هاي قرآني تحت تأثير قرار داده است. نکته ديگري که 
از جدول ۱ مي توان دريافت اين است که کتيبه هاي سده هاي 
اول تا سوم هجري قمري بيشتر در نواحي شامات و شمال 
آفريقا متمرکز هستند، درحالي که در ايران نمونه چنداني 
در اين زمينه وجود ندارد. البته از حکومت ساماني تعداد 
بسيار اندکي کتيبه احداثيه برجاي مانده است که قابل توجه 

نيستند.

حکومت هاي شيعي و گسترش کتيبه نگاري
پيش از قدرت يافتن شيعيان در اواخر سده سوم(ه. ق) 

قرار  موردتوجه  چندان  کتيبه  تبليغي  کارکرد  از  استفاده 
نگرفته بود. در بناهاي متعلق به سده هاي اول و دوم(ه. 
ق) از کتيبه در بناهاي اسالمي استفاده مي شد، اما اين قبيل 
کتيبه ها به طور کل حاوي اطالعاتي در خصوص خود بنا، 
نظير تاريخ احداث آن و بانيان آن بودند.(کرسول، ۱۳۹۳: 
۳۵-۳۲) البته در اين ميان، قبه الصخره، سردر بازار اموي 
و مسجد جامع دمشق استثنا هستند و به غيراز اين ها، نمونه 
ديگري از کتيبه هاي بنا وجود ندارد که داللت بر استفاده 
کتيبه  تبليغي  کارکرد  از  ق)  اوليه(ه.  سده  دو  مسلماناِن 
داشته باشد. در دوران عباسي نيز تنها کتيبه هاي قرآني و 
تبليغي همان هايي بوده اند که در قلمرو اغلبيان کار شدند و 

احتمال تأثير شيعيان بر آن ها هم بسيار باالست.
برخالف حکومت هاي اموي و عباسي، استفاده از کتيبه در 
اوج قدرت  يافت.  دوران حکومت هاي شيعه رونق بسيار 
شيعيان در سده چهارم و پنجم(ه. ق) بود که طي آن قلمرو 
قرار  آن ها  اختيار  در  اسالمي  سرزمين هاي  از  وسيعي 
از  شيعي  حکومت هاي  دوران  اين  در   (۳ گرفت.(تصوير 
شمال آفريقا و شامات گرفته تا بخش هاي وسيعي از ايران 
را در اختيار داشتند و حتي قلمرو حکومت آنان از شمال 
به ترکمنستان و ارمنستان و از جنوب به يمن نيز رسيده 
بود. بيشتر اين قلمرو در اختيار آل بويه و فاطميان قرار 
داشت و بقيه نواحي توسط حکومت هاي تحت سلطه آن ها 
اداره مي شد. ازاين رو، بيشتر کتيبه هاي به دست آمده از اين 
دوره نيز مربوط به قلمرو آل بويه و فاطميان هستند. اين دو 
حکومت به جهت قدرت و اقتداري که داشتند از ثبات بيشتري 
نيز نسبت به حکومت هاي ديگر شيعي برخوردار بودند، لذا 
مهم ترين تحوالت علمي، مذهبي و ديني در قلمرو آنان به 
وقوع پيوست؛ يکي از اين تحوالت، گسترش کتيبه نگاري و 
نيز رواج کتيبه هاي ديني-مذهبي در قلمرو اسالمي بود. در 
بررسي کتيبه هاي برجاي مانده از حکومت هاي شيعه اولين 

 جايگاه کتيبه نگاري در حکومت هاي
شيعي سده هاي سوم تا پنجم هجري 
و  فاطميان  آثار  بر  تأکيد  با  قمري 

آل بويه /١٤٣-١٥٩

https://commons.wikimedia.org :تصوير ٢. کتيبه سردر بازار اموي، آيه ٢٨ سوره فتح، قدس، مأخذ



شماره ۶۴  زمستان۱۴۰۱
۱۵۱

فصلنامة علمي نگره

سالنام بنا
احداث
(ه. ق)

تعداددورهمکان
کتيبه

نوع کتيبه ها

توضيحاتمضمون شيعي کتيبه ها احداثيه
و

يادماني
مذهبيقرآني

اوايلمسجد جامع اصفهان
ــــــــــعبارت الملک هللا*ــــــ۱آل بويهايرانسده ۴

**ــــ۲آل بويهايران۳۵۰مسجد جامع نائين
صلوات بر پيامبر(ص)

ــــــــــو آله الطاهرين
مسجد سرکوچة محمديه

ــــــــــــــــــــــــ*ــــ۱آل بويهايران۳۵۰در شهر نائين

محراب آرامگاه شير کبير
در دهستان

-۳۷۵
***۴آل بويهدهستان۳۵۰

آيه الکرسي، آيه ۱۸ سوره
ــــــــــآل عمران، عبارت الملک هللا

۳۷۵-مسجد جورجير اصفهان
ــــــــــآيه ۱۸ سوره آل عمران**ــــ۲آل بويهايران۳۵۰

۳۸۵-جامع االزهر
***۲۲فاطميمصر۳۵۹

آياتي از سوره مؤمنون که
چندين بار در اين بنا تکرار
شده و آيه ۱۰۱ سوره انبياء

کتيبه هاي قرآني اين 
بنا  آياتي از ۱۱ سوره

قرآن هستند.
کتيبه تأسيس به نام

مادر العزيز باهللا
-۳۸۶
ــــــــــآيه ۱۹ سوره توبه***۱فاطميمصر۳۶۵

۴۰۰-مسجد جامع اردستان
ــــــــــــــــــــــــ*ــــ۱آل بويهايران۳۷۵

گنبد خانه مسجد
***۲آل بويهايران۳۸۹جامع نطنز

آيه ۱۸ سوره آل عمران، 
ــــــــــسوره اخالص

۴۰۱-مسجد الحاکم
***۱۲فاطميمصر۳۹۳

آيه ۵ سوره قصص، آيه ۵۵
سوره مائده، آيه الکرسي،

آيه ۷۳ سوره هود،
عبارت الملک هللا

ــــــــــ

محراب فاطمي مسجد
احمد بن طولون

پايان
ــــــــــــــــــــــــ**۳فاطميمصرسده ۴

ــــــــــــــــــــــــ*ــــ۱آل بويهايران۴۰۰قلعه سرماج در بيستون

ــــــــــعبارت الملک هللا*ــــــ۱آل بويهايران۴۰۰نعل درگاه در بيستون
محرابي در

ــــــــــــــــــــــــــ*۱آل بويهايران۴۰۰تنگه اهللا اکبر شيراز

مسجد الحسن بن عبداهللا
ــــــــــنام حضرت امام علي(ع)***۳فاطميمصر۴۰۲بن محمد بن سلسله لبزاز

۴۱۱-برج رادکان
ــــــــــــــــــــــــــ*۱آل باوندايران۴۰۷

سوره اخالص***۲آل باوندايران۴۱۳برج رسکت

آل باوند شيعه بوده 
و در برخي مقاطع 

تاريخي تحت فرمان 
آل بويه بودند.

ــــــــــــــــــــــــــ*۱آل باوندايران۴۱۳برج الجيم

ــــــــــآيه ۳ سوره مائده***۲آل بويهايران۴۱۳مسجد جامع قروه

***۳آل زيارايران۴۱۷پير علمدار دامغان
عبارت الملک هللا،

آيه ۵۳ سوره زمر

هرچند آل زيار تحت 
فرمان آل بويه نبوده اند، اما 
شيعه زيدي بوده و نيز 
آثارشان تأثيرات آل بويه 

و را نشان مي دهد.

مناره مسجد جامع 
سمنان

-۴۲۵
آل کاکويه تحت فرمانــــــــــــــ**۲آل کاکويهايران۴۲۲

آل بويه بوده  است.

جدول ٢. کتيبه هاي بناهاي اسالمي در دوره فاطميان و آل بويه و حکومت هاي تابع آن ها، مأخذ: همان



***۴آل کاکويهايران۴۲۹دوازده امام يزد
آيه الکرسي، آيه ۶۵ سوره 

ــــــــــغافر

ــــــــــعبارت الملک هللا***۳آل زيارايران۴۴۶برج چهل دختران

ــــــــــآيه ۱۷۳ سوره آل عمران*ــ*۱آل کاکويهايران۴۴۸گنبد عالي ابرقو

ميانهمسجد جامع ساوه
ــــــــــــــــــــــــ*ــــ۱آل بويهايرانسده ۵

کتيبه بازسازي مسجد
***۳فاطميمصر۴۷۰احمد بن طولون

صلوات بر پيامبر(ص)
ــــــــــو آله الطاهرين

۴۷۴-مسجد و مأذنه عتيق إسنا
ــــــــــآيه الکرسي***۲فاطميمصر۴۷۰

۴۸۶-مسجد الغمري
ــــــــــــــــــــــــ**۲فاطميمصر۴۷۰

مسجد العمري شهر 
ــــــــــآيه ۱۷۳ سوره آل عمران*ــ*۱فاطميمصر۴۷۳قوص

کتيبه تأسيس مسجد 
سعد الدوله سارتکين 

الجيوشي
ــــــــــنام حضرت امام علي(ع)***۱فاطميمصر۴۷۶

*ــ*۱فاطميمصر۴۷۷کتيبه تأسيس بدرالجمالي
علي ولي اهللا،

صلوات بر اهل بيت (ع)
بناي کتيبه نامعلوم 

است.

مسجد العطارين 
ــــــــــــــــــــــــ**۲فاطميمصر۴۷۷اسکندريه

ــــــــــنام امام علي(ع)***۵فاطميمصر۴۷۸مشهد سپاهيان

آيه الکرسي، علي ولي اهللا***۱فاطميمصر۴۸۰دروازه النصر (العز)
در حصار شمالي 

قاهره است

***۱فاطميمصر۴۸۰دروازه الفتوح (االقبال)
آيه الکرسي، علي ولي اهللا،
آيه ۱۷۳ سوره آل عمران

در حصار شمالي 
قاهره است

ــــــــــآيه الکرسي، علي ولي اهللا***۱فاطميمصر۴۸۰دروازه البرقيه (التوفيق)

۴۸۵/ دروازه زويله
ــــــــــآيه الکرسي، علي ولي اهللا***۱فاطميمصر۴۸۰

ــــــــــــــــــــــــ**۲فاطميمصر۴۸۲بارگاه سيده نفيسه

مسجد المقياس در جزيره 
***۳فاطميمصر۴۸۵روضه

صلوات بر پيامبر(ص)
ــــــــــو آله الطاهرين

کتيبه هايي در نزديکي
ــــــــــآيه ۱۷۳ سوره آل عمران***۳فاطميمصر۴۸۵مقياس النيل

محراب االفضل شاهنشاه
ــــــــــعلي ولي اهللا***۶فاطميمصر۴۸۷در مسجد ابن طولون

مسجد امير ابومنصور
ــــــــــــــــــــــــ**۱فاطميمصر۴۹۱خطلخ االفضلي

گنبد فاطمي در روبروي
 خانقاه بيبرس جاشنگير

پايان
ــــــــــــــــــــــــ*ــــ۱فاطميمصرسده ۵

حرم حضرت
*ــ*۱آل بويهايرانــــــعبدالعظيم حسني (ع)

دعا، درود بر آل  محمد 
ــــــــــ(ص)

ادامه جدول ٢. 

 جايگاه کتيبه نگاري در حکومت هاي
شيعي سده هاي سوم تا پنجم هجري 
و  فاطميان  آثار  بر  تأکيد  با  قمري 

آل بويه /١٤٣-١٥٩



شماره ۶۴  زمستان۱۴۰۱
۱۵۳

فصلنامة علمي نگره

کتيبه هاي  از  استفاده  کثرت  که جلب توجه مي کند  چيزي 
ديني-قرآني و مذهبي است که در قلمرو آل بويه و فاطميان 

پراکندگي تقريبًا يکساني داشته است. (جدول ۲)
همان طور که در جدول ۲ مشاهده مي شود، حکومت هاي 
استفاده  بناها  کتيبه در  از  به ميزان بسيار زيادي  شيعه 
کرده اند. همچنين، شيعيان در استفاده از کتيبه در بنا، تنها 
به کتيبه هاي احداثيه و يادماني بسنده نکرده و از مضامين 
ديني و قرآني نيز بهره برده اند. نکته بسيار مهم در جدول ۲ 
وجود کتيبه هاي مذهبي است؛ استفاده از کتيبه هاي احداثيه 
و يادماني و نيز ديني و قرآني پيش از شيعيان سابقه داشته 
است اما آغاز استفاده از کتيبه هاي مذهبي را مي توان از 
اساس  بر  که  نمودار ۱  دانست.  دوران حکومت شيعيان 
مقايسه ميان جداول ۱ و ۲ تنظيم شده مي تواند اين موضوع 
را به خوبي روشن نمايد؛ همان طور که در نمودار ۱ مشخص 
است، ۱۰۰ درصد کتيبه هاي اموي و عباسي کاربرد يادماني 
داشته و يا احداثيه بوده اند و حکومت هاي پيش از شيعيان 
تنها در ۲۶ درصد از کتيبه ها از مضامين ديني و قرآني 
استفاده کرده اند. اين در حالي است که کتيبه هاي احداثيه و 
يادماني و نيز ديني- قرآني در دوران حکومت هاي شيعه 
ازلحاظ کثرت کاربرد وزن عددي برابر داشته اند. عالوه بر 
اين  در ۶۸ درصد کتيبه هاي بناها در حکومت هاي شيعه از 

مضامين مذهبي استفاده شده است.

مقايسه جدول ۱ و ۲ نکات مهم ديگر را نيز آشکار مي  سازد؛ 
يکي از نکات بااهميت آن است که تراکم تعداد کتيبه هاي 
مورداستفاده در هر بنا نيز در دوران حکومت هاي شيعه 
افزايش داشته است؛ به عنوان نمونه اي در اين زمينه مي توان 
به جامع االزهر با ۲۲ کتيبه و يا مسجد الحاکم با ۱۲ کتيبه 
اشاره کرد؛ اين موضوِع بسيار پراهميتي است که نشان 
بنا براي  از عالقه شيعيان به استفاده از حداکثر ظرفيت 
کتيبه نگاري و نيز تبليغ ديني-مذهبي دارد. اين مسئله ازاينجا 
قابل اثبات است که اين ميزان تراکم در استفاده از کتيبه در 
بناهايي مشاهده مي شود که بيشتر در معرض مراجعه افراد 
قرار داشته و به نوعي مرکز اجتماعات به شمار مي آمدند. 
اين زمينه  الحاکم مثال خوبي در  االزهر و مسجد  جامع 
هستند؛ چراکه مرکز آموزش فقه شيعه اسماعيلي بوده اند 
و درعين حال اهل سنت نيز در اين دو مکان کرسي تدريس 

داشته  و رفت وآمد داشته اند.(قلقشندي، [بي تا]، ۳ / ۵۹۸)
نکته مهم ديگر در فراواني و نوع پراکندگي کتيبه ها است. 
تنظيم شده   ۲ و  جدول ۱  اساس  بر  که  نمودار ۲  به  اگر 
است توجه نماييم، از دوران پيش از شيعيان، تنها دو کتيبه 
در ايران يافت شده که اندکي بيش از ۷ درصد کتيبه هاي 
آن دوره را شامل مي شود و در مقابل، حدود ۹۳ درصد 
نظير شامات و شمال  ايران  از  مناطق خارج  کتيبه ها در 
آفريقا استفاده شده اند. اين در حالي است که بيش از ۴۷ 
شيعيان  حکومت  دوران  از  شده  يافت  کتيبه هاي  درصد 
در  شده  يافت  نمونه هاي  و  بوده  ايران  جغرافياي  درون 
ايران و نواحي ديگر قلمرو حکومت شيعيان نظير مصر 
وزن عددي تقريبًا برابري داشته اند. اين موضوع مي تواند بر 
نقش ايران به عنوان کانون تحرکات شيعي در بروز تحوالت 
کتيبه نگاري اين دوران تأکيد نمايد. همچنين، وزن عددي 
برابر تعداد کتيبه ها در حکومت آل بويه در ايران و فاطميان 
در شمال آفريقا اثبات مي کند که تحوالت کتيبه نگاري در اين 
دوران نه يک حرکت منطقه اي که نتيجه يک جريان مذهبي 
تبليغ معارف  شيعي بوده؛ جرياني که دغدغه اصلي آن، 
ديني و مذهبي بوده و در اين راه از انواع مضامين قرآني 

تصوير ٣. قلمرو حکومت هاي شيعي در سده هاي سوم تا پنجم (ه. ق)، 
مأخذ: نگارندگان؛ برگرفته از جعفريان، ١٣٨٩: ٢٣٨

تصوير ٤. عبارت «علي ولي اهللا» در محراب فاطمي مسجد احمد بن 
 www.flickr.com :طولون، دوره فاطميان، مصر، مأخذ



واجد مضمون شيعي نيز بهره برده است.
ارتباط مضامين قرآني و مذهبي شيعي در کتيبه ها

بر اساس توالي تاريخي کتيبه ها در جدول ۲، عبارات مذهبي 
در کتيبه ها براي نخستين بار در حکومت هاي شيعي و در 
ايران دوران آل بويه مورداستفاده قرار گرفتند و پس ازآن 
به سرعت در نواحي ديگر قلمرو اسالمي، به خصوص در 

شمال آفريقا و در قلمرو حکومت فاطميان فراگير شدند.
فاطميان حتي در مساجدي که آن ها را بازسازي مي کردند 
ميان  آن  از  که  کرده اند  استفاده  هم  شيعي  مضامين  از 
مي توان به کتيبه هاي فاطمي مسجد احمد بن طولون اشاره 
که  کتيبه ها  در  مذهبي  مضامين  ظهور   (۴ کرد.(تصوير 
در سرتاسر قلمرو حکومت هاي شيعي به وقوع پيوسته 
ميان  زمينه  اين  در  هم گرايي  نوعي  ايجاد  از  نشان  بود 
حکومت هاي در شيعي اين سده ها دارد.(بلوم، ۱۳۹۳: ۴۱) 
موضوع مهمي که در توضيح نمودار ۲ نيز به آن اشاره 

کرديم.
به طورکلي، مضامين شيعي در کتيبه هاي بناهاي اين دوران 

را مي توان به دو گروه تقسيم کرد؛ گروه اول کتيبه هايي 
در  و  است  آشکار  آن ها  در  شيعي  مضامين  که  هستند 
آن ها عبارت هايي که آشکارا حاوي مفاهيم شيعي هستند 
بر  صلوات  به  مي توان  ميان  اين  از  است.  استفاده شده 
پيامبر(ص) و آل او، (تصوير ۵) استفاده از عبارت «الملک 
هللا» (تصوير ۶) که نقش خاتم انگشتر حضرت امام علي(ع) 
بوده است (ابن بابويه، [بي تا]، ۲/ ۵۶)، عبارت «علي ولي اهللا» 
(تصوير ۷) که معموًال در ادامه شهادتين و يا در ادامه نام 
قرار مي گرفت و موارد مشابه  پيامبر(ص) مورداستفاده 
اشاره کرد. در اين گروه از کتيبه ها بيشتر نام اهل بيت(ع) 
در کنار نام پيامبر(ص) استفاده شده تا بر پيوند ايشان با 
پيامبر(ص) و لزوم اطاعت از آنان تأکيد شده باشد. مصداق 
بارز اين نوع بيان در کتيبه ها، صلوات بر پيامبر(ص) و آل 
ايشان است؛ اما گروه دوم، کتيبه هاي هستند که مضمون 
شيعي در آن ها پنهان است. تشخيص اين گروه از کتيبه ها 
کمي دشوار است؛ چراکه نياز به نگاهي عميق تر به اليه هاي 
معنايي عبارات قرآني و نيز، آگاهي نسبت به شأن نزول 

تصوير ٥. عبارت «[...] اهللا عليه [محمد(ص)] و علي آله الطيبين الطاهرين» در کتيبه اطراف منبر مسجد جامع نائين، بخشي از کتيبه پشت منبر 
قرارگرفته است، نائين، دوره آل بويه، مأخذ: همان

 جايگاه کتيبه نگاري در حکومت هاي
شيعي سده هاي سوم تا پنجم هجري 
و  فاطميان  آثار  بر  تأکيد  با  قمري 

آل بويه /١٤٣-١٥٩

دوران  در  ايران  در  کتيبه های موجود  فراوانی  مقايسه  نمودار٢. 
حکومت های شيعی و پيش از آن،  بر اساس اطالعت جدول ١و ٢،  

مأخذ:همان 

نمودار ١. مقايسه فراواني مضامين کتيبه ها در حکومت هاي شيعه 
با امويان و عباسيان، بر اساس اطالعات جدول هاي ١ و ٢، مأخذ: 

نگارندگان 



شماره ۶۴  زمستان۱۴۰۱
۱۵۵

فصلنامة علمي نگره

آيات قرآن و جريانات مرتبط با آن ها دارد.(جدول ۳)
آيات  تمام  است  ذکرشده   ۳ جدول  در  که  آياتي  هرچند 
مورداستفاده در کتيبه ها نيستند و آياتي نيز در کتيبه ها 
که  همان طور  اما  ندارند  شيعي  مضمون  که  دارد  وجود 
از  نيز  دارند  که مضمون شيعي  آياتي  مشاهده مي شود 
موضوع  که  اهميتي  جهت  به  برخوردارند.  فراواني  تنوع 
مضمون شيعي آيات قرآن براي اين مقاله دارد، در تنظيم 
جدول ۳، معتبرترين منابع شيعه مورداستفاده قرارگرفته 
است. همان طور که مالحظه مي شود، متکلمان و معتبرترين 
راويان احاديث شيعه نظير عالمه مجلسي، عالمه اميني، 
ابن بابويه و... بر وجود مضمون شيعي در اين آيات تأکيد 
نموده اند و در بسياري از موارد مالک ايشان در تشخيص 
مضمون شيعي آيات، تفسيرها و کالم امامان شيعه(ع) –به 
صورتي که در جدول نيز بازتاب يافته- و نيز شأن نزول 
آيات و وقايع تاريخي مرتبط با آن بوده است. همان گونه 
که در جدول ۳ مي بينيم، بيشتر آيات مورداستفاده، آياتي 
هستند که به نوعي بر حقانيت واليت حضرت امام علي(ع) 
نيز  و  اهل بيت(ع)  و  ايشان  واالي  جايگاه  و  داشته  تأکيد 

شيعيان را مورد تأکيد قرار مي دهند.
نکته قابل توجهي که جدول ۳ به همراه اطالعات ارائه شده 
در جدول ۲ به دست مي دهد، فراگيري استفاده از اين آيات 
در حکومت هاي شيعه فارغ از منطقه جغرافيايي آن ها است؛ 

همان طور که در جدول ۲ نشان داده شد، استفاده از آيات 
داراي مضمون شيعي -که در جدول ۳ ارائه شده - هم در 
فاطميان در  ايران و هم در حکومت  حکومت آل بويه در 
مصر رايج بوده است و ازاين جهت نيز نوعي هم گرايي ميان 
حکومت هاي شيعه در اين زمينه وجود داشته و آن ها در 
اين مورد رفتاري مشابه داشته اند. بررسي جدول ۲ و ۳ 
مشخص مي کند که گزينش آياتي از قرآن که چه به لحاظ 
تفسير و چه به لحاظ شأن نزول داراي مضمون شيعي 
هستند براي شيعيان از اهميت بااليي برخوردار بوده و اين 
آيات در مناطق جغرافيايي مختلف، در بناهاي متنوع و به 

تعداد زياد مورداستفاده قرارگرفته اند.

تصوير ٦. عبارت «الملک هللا» در کتيبه باالي درگاه ورودي برج چهل دختر، دامغان، آل زيار، مأخذ: نگارندگان

تصوير ٧. عبارت «علي ولي اهللا» در کتيبه بدر الجمالي، دوره فاطمي، 
www.britishmuseum.org :مصر، موزه بريتانيا، مأخذ



آيات استفاده شده
مضمون شيعيمتن آياتدر کتيبه ها

توضيحاتکتيبه ها

اهللاَُّ َال إَِلَه إِالَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم َال َتْأُخُذُه آيه الکرسي
ِسَنٌة َوَال َنْوٌم َلُه [...].

شفاعت اهل بيت (ع)
 و عبارت

«عروه الوثقي»

در کالم حضرت امام صادق(ع)، آيه الکرسي در دو جا اشاره به اهل بيت(ع) دارد؛ 
در کلمه «يشفع» اشاره به شفاعت اهل بيت (ع) دارد (عياشي، ۱۳۸۰ ه. ق، ۱/ 
۱۳۶) و کلمه «عروه الوثقي» در آيه سوم آيه الکرسي نيز به اهل بيت(ع) اشاره 

دارد. (مجلسي، ۱۹۸۳: ۳۶/ ۳۹۷)

آيه ۱۸ سوره
 آل عمران

َشِهَد اهللاَُّ َأنَُّه َال إَِلَه إِالَّ ُهَو َواْلَمَالئَِكُة 
َوُأوُلو اْلِعْلِم َقائًِما بِاْلِقْسِط َال إَِلَه إِالَّ

 ُهَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم. 
در بيان حضرت امام کاظم (ع)، اين عبارت به امامان شيعه اختصاص دارد. عبارت قائمًا بالقسط

(عياشي، ۱۳۸۰ ه. ق، ۱/ ۱۶۶)

آيه ۶۵ سوره غافر
ُهَو اْلَحيُّ َال إَِلَه إِالَّ ُهَو َفاْدُعوُه 

ِ َربِّ  يَن اْلَحْمُد هللاَِّ ُمْخِلِصيَن َلُه الدِّ
اْلَعاَلِميَن.

واليت اهل بيت(ع) 
شرط پذيرش توحيد

اين آيه در کالم حضرت امام صادق(ع) اشاره به شيعيان دارد؛ از کالم امام(ع) 
در مورد اين آيه اين طور برمي آيد که اعتقاد به وحدانيت خداوند با تشيع کامل 

مي شود. (مجلسي، ۱۹۸۳: ۳/ ۱۲)

آيه ۵۵ سوره مائده
إِنََّما َولِيُُّكُم اهللاَُّ َوَرُسوُلُه َوالَِّذيَن

َالَة َوُيْؤُتوَن  آَمُنوا الَِّذيَن ُيقِيُموَن الصَّ
َكاَة َوُهْم َراِكُعوَن.  الزَّ

شأن نزول آيه درباره 
واليت حضرت امام 

علي(ع) است.
اين آيه هنگامي بر پيامبر نازل شد که حضرت امام علي (ع) در حال رکوع انگشتر 

خود را به مسکيني بخشيد. (اميني، ۱۳۸۶: ۲/ ۵۸-۶۰)

آيه ۱۹ سوره توبه

َأَجَعْلُتْم ِسَقاَيَة اْلَحاجِّ َوِعَماَرَة اْلَمْسِجِد 
ِ َواْلَيْوِم اْآلِخِر  اْلَحَراِم َكَمْن آَمَن بِاهللاَّ

ِ َال َيْسَتُووَن ِعْنَد  َوَجاَهَد ِفي َسبِيِل اهللاَّ
الِِميَن. ِ َواهللاَُّ َال َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّ اهللاَّ

شأن نزول آيه درباره 
حقانيت حضرت امام 

علي(ع) است.

عباس عموي پيامبر(ص) و طلحه بن شيبه به آب  رساني به حاجيان و تعمير 
مسجدالحرام نزد حضرت امام علي(ع) تفاخر مي کردند، سپس آيه در تأييد 

امام(ع) بر پيامبر(ص) نازل شد. (مجلسي، ۱۹۸۳: ۳۶/ ۳۷)

آيات ۱ تا ۵ سوره 
مؤمنون

َقْد َأْفَلَح اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ُهْم ِفي 
َصَالتِِهْم َخاِشُعوَن َوالَِّذيَن ُهْم َعِن 

اللَّْغِو ُمْعِرُضوَن [...]

شأن نزول اين آيات 
درباره اهل بيت(ع) 

است.
اين آيات درباره پيامبر(ص)، حضرت امام علي(ع)، حضرت فاطمه(س) و 

حسنين(ع) نازل شده است. (البحراني، ۲۰۰۶: ۵/ ۳۲۵)

آيه ۱۷۳ سوره
آل عمران

الَِّذيَن َقاَل َلُهُم النَّاُس إِنَّ النَّاَس َقْد 
َجَمُعوا َلُكْم َفاْخَشْوُهْم َفَزاَدُهْم إِيَماًنا 

َوَقاُلوا َحْسُبَنا اهللاَُّ َونِْعَم اْلَوِكيُل.

شأن نزول آيه درباره 
حضرت امام علي(ع) 

است.

آيه مربوط به گفتگوي حضرت امام علي(ع) با اهل مکه است که امام (ع) در مقابل 
بهانه تراشي مردم مکه از عبارت «حسبنا اهللا و نعم الوکيل» استفاده مي کند. (قمي، 

(۱۲۴-۱۲۶ /۱ :۱۴۰۴

آيه ۵۳ سوره زمر

ُقْل َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى 
َأْنُفِسِهْم َال َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة اهللاَِّ
ُنوَب َجِميًعا إِنَُّه إِنَّ اهللاََّ َيْغِفُر الذُّ

ِحيُم  ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ

شأن نزول آيه درباره 
گناهکاران است.

اين آيه به خصوص درباره اوالد حضرت فاطمه(س) و شيعيان حضرت امام 
علي(ع) نازل شده است. (قمي، ۱۴۰۴: ۲/ ۲۵۰)

آيه ۳ سوره مائده

ُم َوَلْحُم  َمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َوالدَّ ُحرِّ
ِ بِِه  اْلِخْنِزيِر َوَما ُأِهلَّ لَِغْيِر اهللاَّ

َيُة  َواْلُمْنَخنَِقُة َواْلَمْوُقوَذُة َواْلُمَتَردِّ
َوالنَِّطيَحُة َوَما [...].

شأن نزول آيه درباره 
واليت حضرت امام 

علي(ع) است.

اين آيه همان آيه اي است که عبارت «اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم [...]»
 در آن قرار دارد و در جريان واقعة غدير خم بر پيامبر(ص) نازل شده است. 

(طبرسي، ۱۴۰۸: ۳/ ۲۴۵-۲۴۶)

إِنَّ الَِّذيَن َسَبَقْت َلُهْم ِمنَّا اْلُحْسَنى آيه ۱۰۱ سوره انبياء
ُأوَلِئَك َعْنَها ُمْبَعُدوَن.

شأن نزول آيه درباره 
جايگاه حضرت امام 
علي(ع) و شيعيان 

ايشان است.

در خطبه اي از پيامبر(ص) آمده است که اين آيه در اشاره به جايگاه حضرت 
امام علي(ع) و شيعيان ايشان در روز رستاخيز نازل شده است. (ابن بابويه، 

(۵۶۲ :۱۳۷۶

آيه ۵ سوره قصص
َوُنِريُد َأْن َنُمنَّ َعَلى الَِّذيَن

اْسُتْضِعُفوا ِفي اْألَْرِض َو َنْجَعَلُهْم
ائمه َوَنْجَعَلُهُم اْلَواِرثِيَن. 

شأن نزول آيه در 
مورد بشارت ظهور 
مهدي موعود (عج) 

است.

پيامبر(ص) مستضعفين در اين آيه را اهل بيت خود دانسته که خداوند به واسطه 
ظهور مهدي موعود(عج)، ايشان را عزيز و نيز دشمنانشان را ذليل مي کند. 
(طوسي، ۱۳۸۷: ۳۴۶) اگرچه فاطميان از اين آيه در راستاي ادعاي مهدويت 

عبيداهللا مهدي استفاده مي کردند اما به هر ترتيب آيه داراي مضمون شيعي است.

َمُد َلْم َيلِْد َوَلْم سوره اخالص ُقْل ُهَو اهللاَُّ َأَحٌد اهللاَُّ الصَّ
ُيوَلْد َوَلْم َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحٌد.

به حضرت امام علي(ع) 
مانند شده است.

در روايتي از پيامبر(ص) آمده است که ايشان حضرت امام علي(ع)
را به سوره اخالص تشبيه فرموده اند. (حلي، ۱۴۱۱: ۲۹۷)

جدول ٣. آيات قرآني داراي مضمون شيعي در کتيبه هاي موجود در بناهاي حکومت هاي شيعه سده  سوم تا پنجم (ه. ق)، مأخذ: همان

 جايگاه کتيبه نگاري در حکومت هاي
شيعي سده هاي سوم تا پنجم هجري 
و  فاطميان  آثار  بر  تأکيد  با  قمري 

آل بويه /١٤٣-١٥٩



شماره ۶۴  زمستان۱۴۰۱
۱۵۷

فصلنامة علمي نگره

آيه ۷۳ سوره هود
ِ َرْحَمُت  َقاُلوا َأَتْعَجبِيَن ِمْن َأْمِر اهللاَّ
ِ َوَبَرَكاُتُه َعَلْيُكْم َأْهَل اْلَبْيِت إِنَُّه  اهللاَّ

َحِميٌد َمِجيٌد.

نزد شيعيان اشاره به 
اهل بيت پيامبر(ص) 

دارد.

اين آيه در خصوص اهل بيت حضرت ابراهيم(ع) آمده است اما از طرفي، شيعيان 
آن را مربوط به اهل بيت پيامبر(ص) نيز دانسته اند و براي اثبات نظر خود به آيه 

تطهير استناد مي کنند. (فرج  الحسيني، ۱۳۹۳: ۵۱۴)

ادامه جدول ٣. 

نتيجه
همان طور که در ابتداي مقاله، در بخش چارچوب نظري اشاره شد، بسياري از انديشمندان اسالمي به چگونگي 
شکل گيري و نضج رويکرد امامان شيعه و پيروان آنان به دعوت از طريق روش هاي تبليغ معارف اهل بيت(ع) 
پرداخته اند؛ حرکتي که درنهايت موجب استقرار حکومت هاي شيعه در اواخر سده سوم هجري قمري گرديد. 
حکومت هاي شيعه در اين سده ها که خود با جرياني از دعوت و تبليغ توانسته بودند به حکومت دست يابند اهميت 
آن را بيش ازپيش احساس کرده و به گسترش و تعميق معارف اسالمي و شيعي از طريق استفاده از تمامي 
ظرفيت هاي بالقوه موجود پرداخته و در اين راستا از کتيبه نگاري در بناها نيز بهره بردند. برخالف حاکميت سني 
مذهب که قدرت سياسي و نظامي را به طور مطلق در اختيار داشت و لزومي به استفاده از تبليغ ديني و مذهبي 
با روش ها و ابزارهاي ديگر نمي ديد، کتيبه ها مي توانستند براي شيعيان، نقش ابزاري براي تبليغ را ايفا نموده و از 
اين طريق، اعتقاد آنان به حقانيت تشيع را تقويت کرده و نيز ديگر مسلمانان را به تشيع ترغيب و تشويق نمايند؛ 
لذا جرياني وسيع در توليد و ساخت کتيبه هاي ديني و قرآني و مذهبي در اين دوره شکل گرفت. ازاين رو، تحولي 
که در مضامين کتيبه ها از سده سوم(ه. ق) به بعد و در حکومت هاي شيعي رخ داد، نشان دهنده حرکتي تازه در 
کتيبه نگاري است که آن را متمايز از گذشته مي کند. در اين راستا مي توان به پنج مورداشاره کرد که در اين مقاله 
به طور مستند به آن پرداخته شد: ١. کثرت کتيبه هاي برجاي مانده از حکومت هاي شيعي سده هاي سوم تا پنجم 
(ه. ق) در مقايسه با حکومت هاي پيشين که مي تواند نشان دهنده اهتمام ويژه آنان به استفاده از کتيبه در بناها 
باشد. ٢. تراکم تعداد کتيبه هاي موجود در هر بنا؛ به اين معني که حکومت هاي شيعي اين سده ها در بناهايي که 
بيشتر در معرض مراجعه افراد قرار داشته اند از تعداد کتيبه هاي بيشتري استفاده نموده و تالش کرده اند تا از 
حداکثر ظرفيت بنا در اين زمينه استفاده نمايند. ٣. نوع پراکندگي کتيبه ها در قلمرو حکومت هاي شيعي؛ نشان دهنده 
آن است که اهتمام به استفاده از کتيبه هاي ديني-قرآني در بناها نه يک حرکت بومي و منطقه اي، بلکه حرکتي 
منبعث از جريان مذهبي شيعي بوده است. ٤. استفاده پرشمار از عبارات مذهبي شيعي در کتيبه ها که به وضوح 
نشان دهنده مضمون شيعي در کتيبه ها بوده  و با استفاده از نام اهل بيت(ع) در کنار نام پيامبر(ص) و عباراتي نظير 
«آله الطاهرين» در انتهاي صلوات و... سعي در تأکيد بر پيوند اهل بيت با پيامبر(ص) و لزوم اطاعت از آنان داشته 
است. ٥. استفاده پرتعداد از آيات قرآني داراي مضمون شيعي که طبق آثار معتبرترين متکلمان و انديشمندان 
شيعه و بر اساس کالم امامان شيعه(ع) و شأن نزول آيات بر حقانيت حضرت امام علي(ع) و نيز جايگاه واالي 
اهل بيت(ع) و شيعيان تأکيد مي نمايند. بر اساس پنج مورد ذکرشده و نيز بر مبناي جريان شناسي تبليغ در ميان 
شيعيان که در مباني نظري به آن اشاره نموديم، درنهايت مي توان اين طور نتيجه گرفت که شکل گيري جريان 
نظام مند تبليغ و رونق بحث هاي کالمي در قلمرو حکومت هاي شيعي دليل اصلي رشد گسترده کتيبه نگاري و 
تنوع بي سابقه مضامين آن در سده هاي سوم تا پنجم(ه. ق) و رواج مضامين مذهبي شيعي در کتيبه ها بوده و 
شيعيان در اين راه، عالوه بر آن که بر بسط معارف اسالمي و شيعي به تبليغ انديشه ها و باورهاي شيعي اهتمام 

داشتند از کتيبه نگاري نيز به عنوان ابزاري تبليغي بهره جستند. 
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have used more inscriptions in the buildings which have been most exposed to people and have 

tried to use the maximum capacity of them in this field. Inscriptions were used in equal numbers and 

in almost equal proportions in Iran and other parts of the Islamic realm; this shows that the effort to 

use religious and Qur,anic inscriptions in the building was not a local and regional movement, but 

a movement originating from the Shi,a religious motion. Shi,a expressions are used extensively in 

the inscriptions, which distinctively showed the Shi,a content in them. Using the name of the Ahl 

al-Bayt (AS) next to the name of the Prophet (PBUH) and using phrases such as «Al at Taherin» 

at the end of Salawat and etc., all are to emphasize the connection of the Ahl al-Bayt with the 

Prophet (PBUH) and the need to obey them. And finally, Qur,anic verses with Shi,a content, which 

according to the most authoritative Shi,a theologians and thinkers, and based on the words of the 

Shi,a Imams (AS) and the dignity of the revelation of the verses, emphasize on the legitimacy of 

Imam Ali (AS) and the high position of the Ahl al-Bayt (AS), were also widely used. According to 

what was stated, finally, it can be concluded that the formation of a systematic flow of propaganda 

and the prosperity of theological debates in the realm of Shi,a governments are the main reasons for 

the widespread growth of inscription and the unprecedented variety of its themes and the prevalence 

of Shi,a religious themes in inscriptions during the third to the fifth centuries (AH); and in this 

way, the Shi,as used inscriptions in addition to the development of Islamic and Shi,a knowledge to 

propagate ideas and beliefs, so they used it as a propaganda tool.

Keywords: Inscription, Shi,a Governments, Religious Propaganda, Early Islamic art, Islamic 

Architecture
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The beginning of the expansion and prosperity of inscriptions in Islamic territory has coincided with 

the era of Shi,a governments, especially Al-e Buya’s and the Fatimids’ governance. Considering the 

change in the religious and political structure of the governments and the domination of the Shi,a 

governments over the Islamic territory from the third century (AH), it is necessary to pay attention 

to the effect of these developments on the inscription of the buildings. Looking at the history of the 

formation of Shi,a institutions and the beginning of their organized activities, along with the impact of 

those activities on the establishment of Shi,a governments in the third to fifth centuries (AH), raises 

the challenge that there may be a connection between the activities and goals of these groups and 

institutions and the prosperity of inscriptions during the Shi,a governance in Iran and other parts of 

the Islamic realm. Therefore, the present study aims to investigate the role of Shi,a governments in 

the evolution of inscriptions in order to provide a category to reread the position of early Islamic 

art studies and in this regard, it has addressed the basic question that: What are the reasons for the 

spreading of the inscriptions in the Shi,a governments of the third to fifth centuries (AD)? This research 

is a fundamental one in terms of purpose, historical and descriptive-analytical in terms of method. 

The required information has been collected using library and field methods. Here, in this research, 

quantitative information is presented by tables and graphs, and then, they are analyzed qualitatively. 

The results show that the Shi,a governments in these centuries, which they themselves had gained 

power through a stream of invitation and propaganda, felt its importance more than ever to expand 

and deepen Islamic and Shi,a knowledge through the use of all the existing potentials; so, in this 

regard, they used inscriptions in the buildings. Contrary to the Sunni governments, which had absolute 

political and military power and did not find any need to use religious propaganda by other methods, 

inscriptions were a tool for the Shi,a to propagate, and in this way, they had strengthened their belief in 

the legitimacy of Shi,a and also had encouraged other Muslims to become Shi,a. Therefore, a massive 

stream was formed in the production and construction of religious and Qur,anic inscriptions in this 

period, and this trend also brought changes with it. The number of survived inscriptions from Shi,a 

governments in the third to the fifth centuries (AH) compared to previous governments increased, 

which may indicate their special interest in using the inscription in the buildings. Also, the number of 

inscriptions in each building increased; this means that the Shi,a governments during those centuries 
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