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چكيده
پژوهش حاضر در پي بررسي و تحليل کتيبه ها به مثابه رسانة تبليغاتي درمعماري ايران بوده است. از اهداف 
پژوهش، تحليل وبازشناسي اهميت وجايگاه کتيبه نگاري به عنوان رسانه تبليغاتي، شناسايي ظرفيت هاي 
بصري نوشتار وکاربرد آنها درمعماري وتحليل جايگاه رسانه اي کتيبه نگاري درمعماري ايران است. در 
راستاي پژوهش اين سواالت به وجود مي آيد: جايگاه نوشتار(کتيبه نگاري) در معماري ايران چگونه بوده 
است؟ به چه طريقي مي توان از اين هنر در بيان مفاهيم و انتقال اطالعات به عنوان يک رسانة تبليغاتي بهره 
جست؟ هنر کتيبه نگاري به عنوان رسانه در معماري ايران داراي چه اهميتي است؟ پژوهش حاضر در صدد 
پاســخگويي به اين سواالت خواهد بود. درطي پژوهش اين نتيجه حاصل شد که درکتيبه ها اطالعات مهم 
تاريخي نهفته اســت و در ذخيره سازي، انتقال اطالعات، افکار و انديشه ها به عنوان يک رسانة تبليغاتي و 
پيام رســان نقش بسزايي دارد. وجود کتيبه ها در معماري ايران مطابق با شرايط زيستي جامعه انعکاس 
دهنده شرايط اجتماعي و مذهبي و فرهنگي زمان نگارش آنها است و نيز نقش تعيين کننده در زمينه فرهنگي 
و تبليغات مذهبي جامعه داشته اند. روش تحقيق توصيفي- تحليلي و روش گردآوري اطالعات به شيوه 
کتابخانه اي و اسنادي است. جامعه آماري شامل کليه کتيبه هاي معماري ايران و روش نمونه گيري انتخابي 

و بصورت کيفي به تجزيه و تحليل اطالعات پرداخته شده است.
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مقدمه
هنر ايراني برگرفته از حس دروني هنرمند و آميخته با 
فرهنگ و مذهب است. هنرمند با استفاده از مفاهيم نمادين 
هنر خويش را به کمال مطلوب رسانده و بي شک کتيبه نگاري 

نيز در معماري از اهميت فراواني برخورداراست.
کتيبه ها به عنوان يکي از مهم ترين منابع تاريخي نقش 
مهمي در آشکار نمودن هويت فضاهاي معماري، روش 
ارائه دهنده  و  دارند  بناها  اين  و...  حاميان  اداره،  ساخت، 
به  نسبت  را  ما  تاريخي  شناخت  که  هستند  آگاهي هايي 
تکميل  و  اصالح  اجتماعي  و  سياسي  اقتصادي،  مسائل 
مي کنند. از لحاظ ارتباط با بيننده نيز کتيبه ها حاوي پيام هاي 
مختلفي هستند و به فرم ها و اشکال گوناگون، با خطوط 
متفاوت در زبان هاي مختلف، نوشته مي شوند. ارزش هاي 
هنري و بصري کتيبه ها نيز همواره مورد توجه است و 
وجود کتيبه ها در معماري ايران مطابق با شرايط زيستي 
جامعه انعکاس دهندة شرايط اجتماعي، مذهبي و فرهنگي 
زمان نگارش خود هستند. عمومًا با کتيبه ها ارتباط معنوي 
برقرار مي کردند. به همين دليل کتيبه ها مي توانند بعضي از 
خصوصيات فرهنگي، افکار، عقايد و رفتارها را نشان دهند 

و از جنبه هاي تزييني، تاريخي و مذهبي اهميت دارند.
بسياري از گونه هاي هنر از جمله نوشتار (کتيبه نگاري) 
اندوخته هاي هنري دوره هاي مختلف تاريخ ايران است که 
علي رغم پيشينة درخشان و حضور چشمگير در جاي جاي 
قابليت هاي  از  و  نمي شود  مشاهده  امروزه  هنر،  تاريخ 
متعدد آنها در هنرهاي بصري معاصر ايران مخصوصًا 
ويژگي هاي  طرفي  از  نمي شود.  زيادي  استفاده  گرافيک 
اين هنر، ماندگاري اطالعات ثبت شده، تأثيرگذاري و تبليغ 
است. به عنوان مثال در دورة اسالمي کتيبه ها جنبة تبليغي 
دارند يعني ترويج و تبليغ تشيع واسالم و يا در بسياري 
به طورکلي  است.  درمورد شخص خاصي  تبليغ  بناها  از 
امروزه رويکرد رسانه اي کتيبه نگاري تقريبًا به فراموشي 
سپرده شده که تمامي اين موارد ضرورت و اهميت توجه 
به اين هنر را در معماري ايران نمايان مي سازد. لذا در اين 
مقاله سعي بر آن شده است تا به نوشتار (کتيبه نگاري) در 
معماري ايران و رويکرد رسانه اي و وجه تبليغي بودن اين 

هنر بپردازيم.
از اهداف اين پژوهش بررسي و تحليل و بازشناسي 
رسانة  به عنوان  (کتيبه نگاري)  نوشتار  جايگاه  و  اهميت 
تبليغاتي۱ در معماري ايران، شناسايي ظرفيت هاي بصري 
نوشتار و کاربرد آنها و تحليل جايگاه رسانه اي کتيبه نگاري 
است. در راستاي اين پژوهش اين سؤاالت به وجود مي آيد: 
۱. جايگاه نوشتار(کتيبه نگاري) در معماري ايران چگونه 
بوده است؟۲. به چه طريقي مي توان از اين هنر در بيان 
مفاهيم و انتقال اطالعات به عنوان يک رسانة تبليغاتي بهره 
معماري  در  رسانه  به عنوان  کتيبه نگاري  هنر   .۳ جست؟ 
اهميتي است؟ پژوهش حاضر در صدد  ايران داراي چه 

پاسخ گويي به اين سواالت خواهد بود. 

روش تحقيق
گردآوري  روش  و  تحليلي  توصيفي-  پژوهش  روش 
اطالعات به شيوة کتابخانه اي واسنادي است. جامعة آماري 
شامل کليه کتيبه هاي معماري ايران و روش نمونه گيري 
انتخابي است و به صورت کيفي به تجزيه و تحليل اطالعات 
خواهيم پرداخت. در مقالة حاضر، به سبب محدوديت حجم 
مقاله، ُنه نمونه از نمونه هاي متعددي که مورد پژوهش قرار 

گرفته انتخاب و تشريح شد.

پيشينه پژوهش
مي بريم  پي  موارد  اين  به  پژوهش  پيشينة  بررسي  با 
بشري،  تمدن هاي  رشد  و  تاريخي  دوران  شروع  با  که 
مسئلة تزيين، بيشتر مورد توجه قرار گرفت و به دنبال 
آن همبستگي تزيينات با معماري نيز گسترش يافت. در 
از  استفاده  هخامنشيان،  از  بعد  خصوص  به  ايران،  هنر 
نقش مايه هاي نگارين و آذيني در معماري توسعه يافت. اين 
روند بعدها در دورة اسالمي چنان تقويت شد که مي توان 
گفت نگاره هاي نمادين، هم پايه اجزا و نيروهاي معماري 
درانتقال مفاهيم نه تنها سهيم بودند بلکه گاه بر آن پيشي 
گرفته اند (رجايي باغسرخي؛ عموزاد مهديرجي، ۱۳۸۸: ۲).

مهناز شايسته فر در مقالة خود با موضوع نقش تزييني 
قرآني  آيات  به  اسالمي  معماري  در  کتيبه  پيام رساني  و 
پرداخت که در کتيبه هاي قرآني، دعايي، حديثي و همچنين 
به سه ُبعد حقيقت معنوي که در کتيبه ها تجلي يافته بود 
(شايسته فر،۱۳۸۴: ۸۹). حميدرضا قليچ خاني در مقالة خط 
و خوشنويسي در گذر زمان صرفَا به تاريخ خط در ايران 
پرداخته و هيچ اشاره اي به ُبعد رسانه اي کتيبه ها نکرده 
است (قليچ خاني، ۱۳۸۳). مهدي مکي نژاد نيز در مقالة خود 
با عنوان کتيبه هاي ثلث در معماري ايران صفوي تا قاجار 
به ويژگي ها و تفاوت هاي فني، ساختارهندسي و اهميت 
اين دو دورة پرداخته است (مکي نژاد،  کتيبه هاي ثلث در 
۱۳۸۸: ۱۳). محمدتقي راشد محصل در کتاب خود با عنوان 
کتيبه هاي ايران باستان به مباحِث تشريح و ريشه يابي واژة 
باستان،  درايران  کتيبه نگاري  کتيبه نگاري،  پيشينة  کتيبه، 
کاربردهاي خط هاي آرامي، ايالمي و بابِلي سخن مي گويد 
(راشد محصل، ۱۳۸۷). امير رجايي باغسرخي و همکاران 
نيز  از دو بخش کلي  با عنوان کتيبه نگاري که  در کتابي 
تأثيرپذيري هنرکتيبه نگاري عصر  به  است،  تشکيل شده 
تيموريان از دوره هاي قبل و نقش آن بر دوره هاي تاريخي 
بعدي و همچنين با بهره گيري از کتيبه نگاري در معماري 
هنر  تاريخي  مباحثي چون سير  به  ايران  آرايي  کتاب  و 
کتيبه نگاري، اهميت و محتواي کتيبه ها، انواع مختلف خط، 
سير تحول اين هنر و استادان مختلف آن در تمدن اسالمي 
توجه نشان داده است (رجايي باغسرخي؛ بصيري، ۱۳۹۱). 
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مهناز شايسته فر در کتاب هنر شيعي (عناصر هنر شيعي در 
نگارگري و کتيبه نگاري تيموريان) که در پنج فصل تدوين 
يافته است به حضور شيعه دردوره هاي تيموري و اواخر 
صفوي، نگارگري و کتيبه نگاري دردوران تيموريان، تداوم 
و گسترش عناصر هنري شيعه از عصر تيموري تا اوايل 
دورة صفوي و درنهايت انگيزه حاکمان را دربه کارگيري 
بيان  عناصر شيعي درنسخه هاي خطي و کتيبه نگاري ها 
مي کند(شايسته فر، ۱۳۸۴). حميدرضا قليچ خاني در کتاب 
خود با عنوان رساالتي در خوشنويسي وهنرهاي وابسته 
که شامل بيش از ۲۰ رساله و متن کهن دربارة خوشنويسي 
و هنرهاي وابسته به آن است که از نسخه هاي گوناگون 
گردآوري  ازکشور  وخارج  ايران  وکتابخانه هاي  موزه ها 
خط،  پيدايش  و  خاستگاه  شامل:  مباحثي  به  است  شده 
اصول وقواعد خطوط گوناگون، تاريخچه و استادان خط 

پرداخته است (قليچ خاني، ۱۳۷۳).
با توجه به مطالعات انجام شده در مي يابيم که بيشتر 
به کتيبه ها از اين ُبعد که، از چه الگوهايي در نوشتار پيروي 
مي کند و چه قواعدي دراجراي کار بوده اشاره داشته اند 
و بيشترنقش تزييني کتيبه مورد توجه پژوهشگران بوده 
است که البته آن هم درجاي خود قابل بحث است ولي به 
(کتيبه نگاري) همان  نکته که اصلي ترين کار نوشتار  اين 
رسانه اي  ُبعد  و  است  نشده  پرداخته  بوده  آن  رسانه اي 
آن کمتر مورد توجه واهميت قرار گرفته است حال آنکه 
درکتيبه ها اطالعات مهم تاريخي نهفته است و از آنجايي 
که جزء مستندترين مدارک پژوهشي دربارة يک بنا هستند 
بسيار حائز اهميت است و بسياري از تغيير و تحوالت و 

اطالعات جامعه را مي توانيم درآن جستجو کنيم.
همان طور که بيان شد در رابطه با رويکرد رسانه اي 

کتيبه نگاري پژوهش جامعي صورت نگرفته و منابع بسيار 
محدودي موجود است. لذا برآن شديم تا در اين پژوهش به 
اين مهم بپردازيم وجايگاه آن را با ديدگاه ورويکرد جديدي 
مورد بررسي قرار دهيم. براي پاسخ گويي به پرسش هاي 
تحقيق و دست يابي به اهداف اين مقاله به جمع آوري داده ها 
با بهره گيري از منابع انجام پذيرفت و براساس داده هاي 

تصويري نتيجه حاصل شد.

نقش و اهميت رسانه
انجام  امکان  افراد  به  و  است  ارزشمندي  منبع  اطالعات 
کارهايي را مي دهد که درصورت نبودن آن نمي توانستند 
امور مورد نظر خود را پيش برند، به اين معني که اطالعات 
آگاهي توانايي انجام کار و بهره گيري از فرصت هايي را 

فراهم مي آورد (فرهنگي، نصيري، ۱۳۸۷: ۹۹).
واژة رسانه۱ در وادي هنر حاکي از آن است که رسانه 
مابين آنچه که هنرمند انجام مي دهد و آنچه که بيننده و 
يا مخاطب مي بيند مابين انديشه و تحقق آن است (ِگتسي؛ 
دوالو، ۱۳۸۲: ۲۵۱). رسانه وسيلة انتقال پيام است. بنابراين، 
يکي از شرايط ضروري قبول هرنوع نوشتار، تصوير، فيلم 
توانايي آن وسيله در  به عنوان رسانه مناسب است.  و... 

ارائه و القاي پيام مورد نظر است. 
رسانه ها نقش مهمي درشکل دهي و نفوذ به فرهنگ، 
و  مهم ترين  دارند.  ما  اعتقادات  و  ديدگاه ها  ها،  ارزش 
مؤثرترين ابزار انتقال اطالعات و آگاهي ها درتحقق فرآيند 

ارتباطات هستند (مولوي؛ قاعدي فرد، ۱۳۹۱: ۲۱).
رسانه ها به باورپذيري، مفهوم سازي و انديشه ورزي و 
تبيين و تعيين الگوهاي فکري و انسجام بخشي به نظام هاي 
عمومي  معرفت  و  دانش  سطح  منظورارتقاي  به  معنايي 

تصوير١. الف. بازترسيم گنبد سرخ مراغه  ب. گنبد سرخ مراغه،  مأخذ: نگارندگان.
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پديده هاي  واکاوي  و  تبيين  به  آنها  مي ورزند.  مبادرت 
دنياي اطراف وطبقه بندي ومعنابخشي به آنها ونماياندن 
رابطة افراد با محيط، ماوراءالطبيعه و ساير اعضاي جامعه 

مي پردازند (دهشيري، ۱۳۸۸: ۱۸۶).
با توجه به گسترش روزافزون فناوري دردنيا، تعدد 
دردسته بندي  كه  است  گسترش  به  رو  دائمًا  رسانه ها 
بخش  رسانه ها  مي گيرند.  قرار  گوناگوني  گروه هاي  و 
امروزه در جهاني  است.  انسان ها  زندگي  از  جداناپذيري 
جديد  اخبار  و  اطالعات  و  رسانه ها  که  مي کنيم  زندگي 
هر لحظه بر زندگي ما تأثير مي گذارند. رسانه ها واقعيت 
را بازسازي مي کنند و دربردارندة پيام هاي ايدئولوژيکي 
اندازة  تا  رسانه اي  پيام هاي  همچنين  هستند.  ارزشي  و 
زيادي تبليغاتي بوده و ارزش ها و باورهاي اساسي معيني 
يا منتقل مي کنند. مهم ترين  را بصورت مداوم، ساخته و 

ويژگي هاي رسانه جلب توجه مخاطبان به خود است.
رسانه ها هم خود نوعي تجلي فرهنگي اند و هم صور 
تنها  آن ها  اوقات  اغلب  مي دهند.  اشاعه  را  ديگر  فرهنگي 
وسيلة ارتباط فرهنگي اند که دردسترس توده مردم قرار 
از  است:  عبارت  آن ها  فرهنگي  کارويژة  رو  اين  از  دارد. 
اذهان براي صور و  تحکم فرهنگ هاي سنتي و گشودن 
سبک هاي نو و پيوند دادن گذشته ملي به ابعاد جهاني و 

فرهنگ بشري.
يکي از نقش هاي رسانه تبليغات است. انجام فعاليت هاي 
گستردة تبليغاتي با رويکرد اطالع رساني و افزايش آگاهي 
عمومي اقشار مختلف مردمي ومخاطبان عام وخاص نسبت 
به توليدات اقتصادي، صنعتي، فرهنگي، سياسي و... . مراکز 
توليدي و سازمان ها و دستگاه ها بيش از پيش ضرورت 
مي کند.  گوشزد  را  بخش  اثر  و  علمي  تبليغات  به  توجه 
در کشورمان ايران اگرچه تبليغ و تبليغات داراي قدمتي 
طوالني است و تبليغ دردوران معاصر فرهنگ شفاهي تا 
فرهنگ مکتوب را دربرمي گيرد، ولي هيچ گاه نظام تبليغاتي 
درايران با پيشينه اي از تحقيق و مطالعه و پژوهش قبل از 
پيام  اثربخشي  دقيق مخاطب و ميزان  تبليغ و شناسايي 

تبليغي همراه نبوده است (سيد محسني، ۱۳۸۱: ۶۵).
تمامي  دربرگيرندة  تاريخ  درطول  اسالمي  معماري 
باز  فضاي  اين  و  است  مسلمان  هنرمندان  خالقيت هاي 
معماري اسالمي است که با هماهنگي ونظم نقش ها، کتيبه ها 
و رنگ ها، محيطي با عظمت همراه با خلوص معنوي پديد 

مي آورد.
عالوه بر زيبايي تزييني کتيبه ها، آنها دربرگيرندة معاني 
و مفاهيمي هستند که نمايندة تمامي خالقيت هاي هنرمندان 

مسلمان و ظهور خلوص معنوي آنهاست.
به منظور  اسالمي  دورة  ابتداي  از  کتيبه نگاري  هنر 
مدنظر  همواره  فرهنگي  تاريخي،  ديني،  هويت بخشي 
هنرمندان و حاکمان مسلمان بوده است. همچنين در بناهاي 
يادبود، مقبره ها، مساجد، مدارس علميه و عمارات آثاري 

ارزشمند از خوشنويسي و کتيبه نگاري را با خطوط متنوع 
به يادگار گذاشتند (شهيداني؛ شاهمندي، ۱۳۹۲: ۶۳).

تحليل کتيبه ها
جامعة آماري مورد نظر ما دراين پژوهش کلية کتيبه هاي 
معماري ايران است و با توجه به امكانات تحقيق و عدم 
دسترسي سرشماري كامل تعداد محدودي از نمونه ها، بر 
اساس مؤلفه هايي چون متن و محتوا، مکان قرار گيري کتيبه، 
نوع خط، جنس و... انتخاب شده اند که هم سو با موضوع 
پژوهش نيز مي باشند تا با رويکردي تبليغي به تحليل آن ها 

پرداخته شود.
مي توانيم کتيبه ها را از ديدگاه هاي مختلفي تقسيم بندي 
کنيم که دراين پژوهش دسته بندي نمونه ها در ابتدا براساس 
نوع خط به کار رفته به سه دسته تقسيم مي شوند وسپس 
تقدم و تأخر در معرفي ابنيه به ترتيب تاريخ و زمان ساخت 
معرفي گرديده است. خطوط تقسيم بندي شده عبارت اند از: 

۱- خط کوفي بنايي ۲- خط ثلث ۳- خط نستعليق

نمونه هاي آماري با خط کوفي بنايي
نوعي کاربردي از خط کوفي است که در بناها و معماري ها 
جلوه گر شده است و به دليل استفاده در بناها خط بنايي 
لقب گرفته و به صورت هاي مختلف پديدار گشته که به 
شکل آسان و متوسط و مشکل دسته بندي مي شود. اساس 
اين خط روي خانه بندي خط کشي مي شود، به اين ترتيب 
که اول کاغذ مانند صفحة شطرنجي خط کشي و خانه بندي 
مي شود و بعد از تقسيم خانه ها حروف آن مرتب مي شود. 
چون اين خط به ترتيب فوق نوشته مي شده، آن را با آجر 
آن  از  عبارتي  تا هم  به آساني مي پيچيدند  روي عمارت 
خوانده شود و هم ديوار عمارت را تزييني باشد. به اين 

نسبت آن را خط معماري يا خط بنايي ناميده اند.

مراغه: گنبد سرخ
يكي از قديمي ترين مقابر دورة سلجوقي گنبد سرخ مراغه 
سرخ  گنبد  به  بيشتر  مراغه  شهر  اهالي  درنزد  که  است 
شهرت دارد. گنبد سرخ يکي از قديمي ترين بناهاي دورة 
اسالمي است که در زمان حکومت سلجوقيان ساخته شده 
است. احداث مقابر در دورة سلجوقي به عنوان يک بناي 
بنا به  اين  مذهبي اهميت فراوان داشته و سبک معماري 

شيوة رازي۱ است (مؤذني، ۱۳۹۲: ۳۸۶۲).
اين گنبد چهارضلعي بوده و کتيبة ضلع شمالي در باالي 
در ورودي بنا واقع شده است. ديوارة شمالي بنا شامل 
قوس شکسته اي  يا  کوچک  طاق نماي  که  است  کتيبه  دو 
که آن نيز از ويژگي هاي معماري ايراني است آنها را از 
يکديگر مجزا ساخته است. زير قوس شکسته با آجرهاي 
تراشيده و به خط کوفي چنين نوشته شده است: «امرببناء 
هذه القبه االميرالرئيس العالم فخرالدين عماداالسالم قوام 

بررسي و تحليل نوشتار(کتيبه  نگاري) 
به مثابه رسانة  تبليغاتي  در معماري 

ايران

كه  ايراني  معماري  در  ١. شيوهاي 
مربوط ؟؟؟؟؟
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آذربايجان ابوالعزيزعبدالعزيز بن محمودبن سعديديم اهللا 
عاله» (تصوير۱). در اين کتيبه چنين آمده که «اين گنبد به 
دستور امير و رئيس عالم وکسي که فخردين و استواري 
اسالم و پايندگي آذربايجان عبدالعزيزبن محمودبن سعد 

ساخته شد».
بناهاي مشهور آجري است و نقش هاي  از  اين گنبد 
با آجرکاري و آجرتراشي طرح گرديده است.  آن عمدتًا 
بنابراين، بهترين خط در چنين مواردي در معماري خط 
کوفي است که در کتيبه هاي اين بنا نيز به کار رفته است. 
خط کوفي به کار رفته در تحرير کتيبه هاي گنبد سرخ خط 
بسيار منحصر به فردي است که ترکيب آن با طرح هاي 
اسليمي و با تزيينات آن بسيار زيبا و ماهرانه است. چنين 
چندان  ديگر  درکتيبه هاي  کوفي  خط  از  نگارشي  روش 
مورد استفاده نبوده است و ويژگي هاي آن اين است که 
در عين حال که پيچيده نيست بسيار زيبا و متناسب هم 
است. آرايه هاي معماري اين بنا داراي معاني بنيادي هستند. 
خطوطي که در سطوح خارج بنا وجود دارد نشانگر نام و 
القاب باني گنبدوتاريخ احداث بنا مي باشدوحاوي اطالعات 

تاريخي اند.

اصفهان- مسجد جامع
درطي  که  است  بناهايي  جمله  از  اصفهان  جامع  مسجد 
زمان به تدريج ساخته و تزيين شده است و نام سالطين، 
آن،  متعدد  بانيان  و  هنرمندان  مخيران،  وزرا،  حکمرانان، 
اعم از زن و مرد، در بخش هاي متعددي از مسجد ديده 
هنراسالمي  مجسم  المعارف  دايرة  مسجد  اين  مي شود. 
ايران بوده وحاصل تجارب هزارسالة معماري وتکنيکهاي 

مختلف بنايي است(شايسته فر، ۱۳۸۸: ۸۸).

مسجدجامع اصفهان در هر دورة تاريخي دچار تغييرات 
و تحوالتي شده است. در اين مسجد، کتيبه هاي بسياري از 
دوره هاي تاريخي مختلف بر جاي مانده است، از جمله در 
ايوان غربي (صفة استاد)، کتيبه اي به خط بنايي به امضاي 
محمد امين اصفهاني و مربوط به دورة سلطنت شاه سلطان 
حسين آمده است که در آن دو بيت شعر به خط بنايي و به 

زيبايي نگاشته شده است(تصوير۲).
چون نامه جرم ما به هم پيچيدند 

بردند و به ديوان عمل سنجيدند
 بيش از همه کس گناه ما بود ولي 

ما را به محبت علي بخشيدند
اين دو بيت به دو نکتة مهم اشاره دارد، يکي توجه به 
روز قيامت و نامة اعمال انسان ها و دوم اهميت عالقه مندي 
و ارادت به اهل بيت (ع) به ويژه محبان حضرت علي(ع) و 

پاداش معنوي که در اين زمينه نصيب انسان مي شود.
شعر فارسي، عالوه بر ويژگي روايي بودنش، همواره 
ازجمله  مختلف  و مضامين  مفاهيم  ابراز  براي  وسيله اي 
بوده  وتوصيف  ستايش  مدحي،  عرفاني،  حکمي،  مفاهيم 
است، قرارگيري اشعار به عنوان کتيبه، متناسب با فضا و 
مکان خاص، به خوبي و با زباني روان و سليس، مفاهيم 
وانديشه هاي هنرمندومعمار را به بيننده منتقل مي نمايد. و 
اين اشعار مذهبي ابزارکارآمدي براي تبليغ هستند (نيستاني؛ 
به  مي توان  را  تبليغي  بارز  ويژگي  و  عليئي، ۱۳۹۲: ۵۰) 

وضوح در اين کتيبه مشاهده نمود.
محاسبات  و  معين  اصول  تحت  اثر  اين  ترکيب بندي 
شده  ايجاد  ارتباط  آن  عناصر  بين  و  گرفته  انجام  دقيق 
است. ساختار و سازمان دهي عناصر و باالخره هماهنگ 
کردن همة اجزاء با هم، در اين بنا مفهوم ترکيب را به خوبي 

تصوير٢. الف. باز ترسيم مسجد جامع اصفهان.    ب. مسجد جامع اصفهان،  مأخذ: همان.

الف.                                                                                                        ب.



مشخص مي کند. رنگ غالب اين کتيبه ، سفيد است. رنگ آبي 
تيره به عنوان زمينه و نوشته ها سفيد است که تضاد اين دو 

رنگ موجب جذابيت و ديد مناسب تر کتيبه  شده است.

آمل: بقعة ميرقوام الّدين مرعشي
در کتيبه هاي ابنية صفوي، کاربرد کاشي معرق و هفت رنگ 
در تزيينات، رونق فراوان يافت طوري که بناهاي مذهبي 
طاق نما،  ايوان  گنبد،  بخش هايي چون  عمدتًا  و  دورة  اين 
آراسته شد. خطاطي  کاشي  با  منارها،  و  سردر ورودي 
و خوشنويسي روي کاشي نيز درآرايش بناهاي مذهبي 
عموميت يافت و بناهاي متعددي با خطوط ثلث، نسخ، کوفي 
تزيين شد. خوشنويسي در هنر اسالمي موردتوجه  و... 
بسياري بوده و هيچ هنري در پرورش ذوق هنري مسلمانان 
به اندازة آن مؤثر نبوده است. اين هنر مهم ترين جايگاه را 
در ميان هنرها داشته و بستري مناسب در بيان مستقيم 

عرفان و معنويت برگرفته از نوشتار فراهم ساخته است.
مهم  تاريخي  بناهاي  از  يکي  آمل،  ميربزرگ  مشهد 
نظر  از  بقعه  اين  مي رود.  شمار  به  مازندران  بزرگ  و 
داخلي  نماي  تزيينات کاشي کاري،  ويژگي هاي معماري، 
تاريخي  اهميت  ورودي،  به خصوص سردر  خارجي،  و 
دارد. گنبد ميرقوام الّدين مرعشي۱ چندين بار ويران شده 
است و بناي کنوني بقعه و مجموعه هاي وسيع پيرامون 
آن در دوران سلطنت شاه عباس اول برپا گرديده است.

(معقلي)  آجر-کاشي  از  مرعشي  ميرقوام الّدين  بناي 
ساخته شده است. درنماي بنا ورودي بزرگي درميانه و 
دو ورودي کوچک تر در دو سمت چپ و راست آن قرار 
دارد که حاشية آن ها را کاشي مينايي رنگي با خط کوفي 

احاطه کرده است.
در کتيبه هاي سردر با خط کوفي بنايي، عبارات زير 
برکاشي هايي با خط سياه برزمينه اي نارنجي رنگ نوشته 
اکبر  واهللا  اِاُهللا  والاِله  َوالَحمُداهللاِ  اهللاِ  «ُسبحاَن  است:  شده 

َوالَحوَل َوالُقَوَه اِال بِاهللا»(تصوير۳).
همان طورکه مشاهده مي شود اين کتيبه غير از جنبة 
تزييني و آرايشي، اهميت زيادي از نظر تاريخي و مذهبي 
زيباي  نام هاي  ي  کننده  توصيف  که  کتيبه هايي  دارد، 
خداوند و ستايش گر و بازگوکننده توانايي هاي او هستند 
با مضامين دروني خود بر معنويت و مضامين روحاني اين 
مکان افزوده است و با تنظيم و ترکيب بندي درجايگاهي 
به  ايجادتناسب  بنا براي  مناسب کنار اجزاي ديگرسردر 
خوبي به کارگرفته شده است و هنرمند توانسته از تأثير 
رنگها و بيان آنها براي القاي انديشه خود به بهترين شکل 
بهره برداري نمايد و همچنين مي تواند اطالعات بسياري 
مربوط به بنا يا ويژگي هاي دورة ي هنري خاص خود را 
روشن سازد. خطوطي که در سطوح خارج اين بنا وجود 
دارد عبارات مقدس مذهبي چون آيات قرآن، ذکر خداوند که 

يادآور وظايف ديني، اخالقي است. 

بررسي و تحليل نوشتار(کتيبه  نگاري) 
به مثابه رسانة  تبليغاتي  در معماري 

ايران

تصوير٣. الف. باز ترسيم بقعة  مير قوام الّدين مرعشي.    ب. بقعه مير قوام الّدين مرعشي، مأخذ: همان.

الف.

ب.

۱. سيد قوام الدين مرعشي ملقب 
به ..............
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نمونه هاي آماري با خط ثلث:
در خط ثلث کلمات گاهي مجزا و گاه خيلي تودرتو و سوار 
بريکديگر نوشته مي شوندکه به اين علت گاهي خوانايي آن 
کم مي شود. اين خط از لحاظ ظاهري بي شباهت به خط 
محقق۵ نيست با اين تفاوت که در اين خط برخالف محقق 

دورحروف بيشتر و اندازه آنها کوچکتر است.
يکي از مشخصات و در عين حال زيبايي خط ثلث اين 
است که حروف داراي اشکال متعددند و چون از اين لحاظ و 
ازنگاه سطح و دور و باريکي هيئت، ازديگر خطوط اسالمي 
مايه و پايه گرفته اند به مادرخط ها۱ معروف شده است. اين 
خط داراي بار مذهبي نيرومندي است از اين رو در دورة 
پس از انقالب اسالمي در آثار گرافيکي براي نوشتن آيات 

قرآن و ادعيه به کاررفته است (مکي نژاد، ۱۳۸۸: ۲۹).
خط ثلث با ساختارى ايستا و موقر، بيشتر در تزئين 
کتاب ها وکتيبه ها به کار مى رفته است. عمده ترين و مهم ترين 
قبه ها و سر در  اين خط کتيبه نويسي محراب ها،  کاربرد 
ورودي مساجد، توأم با طرح هاي اسليمي و ختايي است که 
رواج آن، به سبب هماهنگي خط ثلث با طرح ها و رنگ ها و 

کاشي کاري مساجد است. 

کرمان: کاروانسراي گنجعلي خان
کاروان سراي گنجعلي خان مرکز  تجاري مهمي بوده و ازنظر 
معماري داراي ويژگي هاي خاصي است. از جمله وجود دو 
حياط در طبقة دوم ساختمان که حجره هايي دراطراف آن 
قرار دارد. وجود اين دوحياط خلوت درطبقه باال ازموارد 
نادر درمعماري ايران است. اين بنا درعهدصفوي برپا شده 
است. کاشي کاري هاي کاروانسرا، حمام و آب انبار گنجعلي 
خان جلوه هايي زيبا از شاهکارهاي تزييني عهد صفوي را 

به نمايش گذاشته است.
زيرقوس سردر قسمتي از کتيبة نفيسي از خط ثلث اثر 

مي بينيم.  را  صفوي  زمان  معروف  خطاط  عباسي  رضا   
جمالت آخراين کتيبه نام و القاب حاکم وقت و نام کتيبه نويس 
علي رضا عباسي وتاريخ آن رانشان مي دهد. متن کتيبه به 
اين صورت است: «کتبه العبد المذيب الراجي - علي رضا 
عباسي غفرذنوبه-۱۰۰۷»(تصوير۴). زمينة کتيبه الجوردي 
وخطوط به رنگ طاليي است. ترکيب بندي حروف در اين 
کتيبه با ترکيبي پيچيده و پرتحرک است. خطوط طاليي 
با  دارند  قرار  گرد  و  مايل  عمودي،  افقي،  درجهات  که 
گل  آنها  بين  و  آميخته  درهم  آبي  ظريف  اسپيرال هاي۲ 
وغنچه هاي بسيار کوچک سفيد پخش شده است. سه نوار 
باريک سفيد به ضخامت خطوط طاليي، حاشية گلدار کتيبه 
را قاب مي کنند. حاشية زيبايي با زمينة سياه و زنجيري از 
گل هاي کوچک سفيد و طاليي وخطوط آبي کتيبه را قاب 
کرده اند. اين کتيبه داخل قاب مقعرآجري قرار دارد که وجود 
اين قاب به زيبايي آن افزوده است. عمده اين كتيبه ها كه به 
خط عربي هستند محتواي مذهبي، اخالقي يا آموزشي با 
هدفي معين دارند و براي ترويج اصول اسالمي با استفاده 

از تأثير ناشي از زيبايي آنها به كارگرفته شده  اند.
درمعماري ايران از ديرباز براي ثبت تاريخ، ثبت نام 
و نشان باني، کتيبه نويس، معمار و ذکر دقيق تاريخ اتمام 
کاروان سراي  در  که  مي کردند  استفاده  کتيبه  از  و...  بنا 
گنجعلي خان نيز شاهد اين موضوع هستيم  که به وضوح 

نشان دهندة نقش رسانه اي کتيبه است.

مشهد: گنبد حرم مطهر امام رضا(ع):
حرم علي بن موسي الرضا، که با نام مرسوم حرم امام 
هشتمين  آرامگاه  دربرگيرندة  مي شود،  شناخته  رضا 
داراي  مجموعه  اين  است.  مشهد  شهر  در  شيعيان  امام 
۲۶رواق(بناي سرپوشيده) و ُنه صحن (فضاي باز) و ِشش 

مدخل ورودي به نام بست است.

تصوير٤. کاروانسراي گنجعلي خان ، مأخذ: مکي نژاد، ١٣٨٨: ٣٢.
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در سال ۱۰۰۹ ه . ق که شاه عباس صفوي از پايتخت 
آن روز، اصفهان، پياده به مشهد رفت، مدتي در مشهد ماند 
ودستور داد که گنبد حرم، بار ديگر با خشت هايي از مس 
و روکش طاليي پوشيده شود. بر پايه آنچه در کتيبه گنبد 
ديده مي شود، اين کار درسال ۱۰۱۰ ه . ق آغاز شده و در 

سال ۱۱۱۶ ه . ق به پايان رسيده  است. 
عليرضا  ايراني  خوشنويس  اثر  که  گنبد  کتيبة  متن 
عباسي است، و با حروف طاليي بر زمينة فيروزه اي به خط 
ثلث نوشته شده چنين است: «بسم اهللا الرحمن الرحيم، من 
عظائم توفيقات اهللا سبحانه، ان وفق السلطان االعظم، مولي 
ملوک العرب والعجم، صاحب النسب الطاهر النبوي والحسب 
الباهرالعلوي تراب اقدام خدام هذه العتبة المطهرة الالهوتية 
غبار نعال زوار هذه الروضة المنورة الملکوتية مروج اثار 
ابوالمظفر شاه  السلطان  بن  السلطان  المعصومين  اجداده 
عباس الحسيني الموسوي الصفوي بهادرخان، فاستسعد 
الي  اصفهان  دارالسلطنه  من  قدميه  علي  ماشيا  بالمجيي 
زياره هذا الحرم االشرف و قدتشرف بزينه هذه القبه من 
خلص ماله في سنه الف و عشر، و تم في سنه الف و ست 
وعشر». (به نام خداي بخشاينده مهربان از توفيقات عظيم 
خداي سبحانه و منزه اينکه توفيق داد سلطان بزرگ آقاي 
شاهان تازي وفارسي وداراي نژادپاک نبوي و دوده روشن 
علوم خاک قدمهاي خادمين اين آستانه پاک الهوتيه و گرد 
کفش هاي زائران اين روضه نوراني ملکوتيه ترويج کننده 
آثار نياکان پاکش پادشاه فرزند پادشاه صاحب ظفرشاه 
عباس حسيني موسوي صفوي بهادرخان پس آماده شد 
به پياده رفتن با قدمهايش از پايتخت اصفهان براي زيارت 
اين حرم شريف و به تحقيق شرف پيدا کردوتشرف جست 
به آرايش قبه از مال خالص خودش درسال هزاروده و به 
پايان آورد درسال هزار وشانزده هجري قمري»(قمي:الهي 

قمشه اي، ۱۳۸۴: ۸۲۸).
کتيبه به عنوان يکي از عناصر تزييني، اعتبار بخشي 
وهمچنين اطالع رساني همواره در معماري دورة اسالمي 

به کار رفته است و همانطورکه ازترجمه اين کتيبه برمي آيد 
حاوي اطالعاتي از وقايع تاريخي زمان خود است وتاکنون 
به خوبي حفظ وبه نسل امروز منتقل شده است. البته اينجا 
الزم است متذکر شويم که دربرخي ازکتيبه ها مانند اين 
کتيبه خط پيچيده به کار مي رود که ظاهرًا عموم نمي توانند، 
تاحدودي  متن  آن  نتيجه  ودر  بخوانند  راحتي  به  را  متن 
هنري محسوب مي شود که به نظر مي رسد هدف آن ثبت 

يک رويداد تاريخي است.

اصفهان: مسجد امام:
مسجد شاه که به نام هاي مسجد امام، مسجد جامع عباسي 
و مسجد سلطاني جديد نيز شهرت دارديکي ازمساجد ميدان 
نقش جهان اصفهان است که درطي دوران صفوي ساخته 
شد و از بناهاي مهم معماري اسالمي ايران به شمارمي رود. 
اين بنا شاهکاري جاويدان از معماري، کاشي کاري و نجاري 
اين مسجد در سال ۱۰۲۰  در قرن يازدهم هجري است. 
هجري به فرمان شاه عباس اول دربيست و چهارمين سال 

بررسي و تحليل نوشتار(کتيبه  نگاري) 
به مثابه رسانة  تبليغاتي  در معماري 

ايران

Kabutareharam.ir   :تصوير٥. گنبد حرم مطهر امام رضا، مأخذ

Isfhanartists.ir :تصوير٦. مسجد امام اصفهان ، مأخذ



شماره۴۱  بهار۹۶
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فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

سلطنت وي شروع شده وتزيينات والحاقات آن دردورة 
اتمام رسيده است. خوشنويساني چون  به  او  جانشينان 
امامي،  رضا  محمد  تبريزي،  عبدالباقي  عباسي،  عليرضا 
محمد  کرده اند.  کتيبه نگاري  آن  در  امامي  صالح  محمد 
خط  صاحب  نام  خوشنويسان  از  اصفهاني  امامي  رضا 
ثلث درقرن يازدهم، معاصر شاه عباس اول وشاه سليمان 
صفوي و از شاگردان عليرضا عباسي بوده است. او عمري 
طوالني داشته و به او«امام خطاطان» گفته اند (مکي نژاد، 

.(۳۵ :۱۳۸۸
متن کتيبه مورد نظردر ورودي مسجد و به خط ثلث 
نوشته شده است «کتبه محمدرضا االمامي حامدااهللا تعالي 
في ۱۰۴۰» (تصوير۶). كتيبه حاوي اطالعات تاريخي در 
رابطه با کاتب و تاريخ ساخت کتيبه است. همچنين متناسب 
با نوع استفاده، خوشنويس ناگزير بوده كتيبه را به خط 

خوش بنگارد و هماهنگي و تناسب حروف را مراعات كند 
مکان  زيرا  قراردهد  مناسب  مكاني  در  را  كتيبه  همچنين 
ذاتًا حاوي  اهميت است. خط  داراي  نيز  کتيبه  قرارگيري 
معناست، معنايي پندآموز، گويي معمار با نشاندن خط بر 

همه چيز بنا را محترم و مقدس مي کند.
اين بنا نمايانگر اوج يک هزار سال مسجد سازي در 
ايران است. سّنت هاي شکل دهي، آرمان ها، شعاير و مفاهيم 
ديني و تزيينات همه در مسجد امام باعظمت و شکوهي، که 
آن را در شماريکي از بزرگ ترين بناهاي جهان قرار داده 

است.

نمونه هاي آماري با خط نستعليق
درقرن هشتم هجري قمري، در ايران از ادغام دو خط تعليق 
و نسخ، خط نسخ تعليق شکل گرفت که بعدتر به دليل کثرت 
از حدود  و  يافت  اختصار  به صورت نستعليق  استعمال 
قرن دهم هجري اکثر کتاب هاي فارسي به اين خط نوشته 
شده اند (جباري، ۱۳۸۷: ۷۸). خط نستعليق نشانه اي بارز 
از طبع و سليقة زيبايي شناختي ايرانيان است و بي شک 
زيباترين و ظريف ترين خط درميان خطوط اسالمي است 
تا جايي که آن را به حق «عروس خطوط اسالمي» لقب 

داده اند(دباغيان، ۱۳۹۳: ۶).

تبريز: مسجدمدرسة صادقيه
اين بنا درراسته بازار صادقيه و کنار بازارچة يخچال واقع 
هزينة  به  درسال ۱۰۶۸ه.ق  مسجد  اين  بناي  است.  شده 
ميرزا محمد صادق- پسر صدرالدين محمد مستوفي- به 
انجام رسيده است. دسترسي اصلي مسجد از راسته بازار 
صادقيه است که به وسيلة دو مغازة الحاقي درطرفين آن 
به واسطة يک  اين ورودي  از  باعبور  اشغال شده است. 
ايوان رفيع به صحن مسجد مدرسه رسيده و بر هردو مکان 
دسترسي خواهيم داشت (اسمعيلي سنگري، ايالئي، ۱۳۹۳: 

.(۱۲۴
متن بازخواني  شدة تنها کتيبه اي که در اين مسجد يافت 
المرحوم  ابن  اين قرار است: «محمدصادق  از  شده است 
السعيد صدرالدين محمد وقفه اهللا تعالي لما و کان ذلک في 
سبع وستيعن الف سنته» کتيبه مذکور درقسمت ورودي 
دهليز شرقي مسجد، به عنوان نعل درگاه از آن استفاده شده 

تصوير٧. باز ترسيم مسجدمدرسة  صادقيه ، مأخذ: اسمعيلي سنگري؛ ايالئي، ١٣٩٣: ١٢٥.

تصوير٨. مسجد و مدرسه آقا بزرگ کاشان، مأخذ: نگارندگان.



است که فقط بخشي ازکتيبه اصلي است و با خط نستعليق 
خوشنويسي شده است. دراين نوشتارعنصر خط بطور 
منطقي درفضاي مورد نظر و به خوبي ترکيب وهماهنگ 

شده است.
از باقيمانده متن کتيبه برمي آيد، اشاره به  آنچه که 
باني مسجدمدرسه و موقوفه بودن آن توسط ميرزا محمد 
صادق در سال ۱۶۰۸هجري قمري (دورة صفويان، درزمان 
حکومت شاه عباس دوم) است. از همين بخش باقي مانده 
به وضوح مي توان دريافت که مفهوم وهدف کتيبه ترويج 
و تبليغ عمل وقف وتمجيد ازکساني است که به اين عمل 
رو آورده اند وموقوفاتي از خود بر جاي گذاشته اند واين 
خودنشان از تدبيري هوشمندانه درجهت تدوين برخي از 
احکام مديريتي و فرهنگي درجامعه آن دورة از حکومت 

اسالمي دارد(اسمعيلي سنگري، ايالئي، ۱۳۹۳: ۱۲۴).

مسجدومدرسة آقابزرگ کاشان
مسجدومدرسة آقا بزرگ کاشان بناي مسجد و مدرسة 
دورة  زيباترين مساجد  و  باشكوه ترين  از  يكي  آقابزرگ 
قاجار در ايران به شمار مي آيد. ساختمان اين مدرسه با 
سرمايه شخصي به نام حاج محمد تقي خانبان طي سال 
هاي۱۲۵۰تا۱۲۶۰هجري قمري جهت استفاده نماز جماعت 
و درس و بحث داماد خود، مال مهدي نراقي دوم، برادر مال 
احمد نراقي، ملقب به آقابزرگ بنا شده و به اين نام معروف 

شده است.
اين کتيبه به خط نستعليق نگارش شده است و به دليل 
زيبايي و روان بودن، براي نوشتن فرامين بيشتر مورد 
استفاده قرار گرفته است. بازخواني متن کتيبه بدين صورت 
وباذل  عادل  شاهنشاه  محکم  بحکم  است:«هوالباقي- 
محمدشاه قاجار خلداهللا ملکه و احسانه احسب بخواهش 
جناب شريعت آداب حجه االسالم مال محمد مهدي نراقي 
منال ديواني قصابي و دباغي کاشان بموجب فرمان مبارک 
از تکاليف ديواني معاف شد. خالف  بتخفيف مقرر آمده 
کننده بلعنت خدا و نفرين رسول گرفتار شود في محرم 

الحرام ۱۲۵۶»
اين کتيبه شامل فرمان شاه مبني بر بخشيدن ماليات 
وعوارض صنوف(دباغي) و (قصابي) کاشان به درخواست 
مالمحمد مهدي نراقي ثبت شده است و به همان صورت 

نقش تبليغاتي برآن مترتب شده است.

تبريز: مسجدمقبرة چهارمنار
اين بنا در محلة قديمي چهارمنار و بخش غربي مجموعه 
بازارواقع شده است که با عنوان مسجدمقبره چهارمنار 
ياچهارقبرها ناميده مي شود. بر اساس کاوش هاي ميداني 
صورت گرفته، گنبد و مقبره اين مجموعه دراواسط قرن 
پنجم هجري قمري احداث شده است. گنبد و مقبرة اصلي 

مربوط به دورة قاجار است ولي بقايايي از دورة سلجوقي 
نيز بازيابي شده است. بقاياي كالبد و وضع موجود بنا با 
با  گنبد آجري  مربع شکل، شامل سردرب ورودي  پالن 

چهار مناره برگوشه هاي بنا، ساخته شده است. 
متن محتوايي تنها کتيبه اي که دراين مجموعه موجود 
بقعه  تعميرجديداين  است:«صرف  شرح  اين  به  است، 
مبارکه بحسب االمر سرکا نواب عاليه حاجي شهزاده دامت 
شوکتها مرحمت مرضيه و غفران بنا نواب نايب السلطنه 
مرحوم ابن فتحعلي شاه قاجارطاب اهللا ثراه اتمام پذيرفت 

۱۲۸۰»(اسمعيلي سنگري، ايالئي، ۱۳۹۳: ۱۱۹).
 تن کتيبه درسه سطر و با خط نستعليق کتابت شده 
است. محتواي آن مربوط به تعمير و بازسازي بنا دردورة 
قاجار و درسال ۱۲۸۰ هجري قمري توسط شاهزادگان 
اهميت  به  باتوجه  است.  قاجار  شاه  فتحعلي  به  منسوب 
موضوع آبادکردن مساجد، مؤمنان درآباداني خانه هاي خدا 
که به عنوان معماري مقدس مي توان ازآن نام برد هميشه 
پيشقدم بوده اند. يکي از راه هاي شناخت و بينش بيشتر 
استفاده  نوع  درمورد دوره هاي معماري اسالمي درکنار 
از عناصرتزييني و نقوش، توجه به متون کتيبه هاست و با 
توجه به متن اين کتيبه به نقش تبليغات فرهنگي در رابطه با 

بازسازي مکان هاي عمومي مي پردازد.
در پايان مباحث، اين کتيبه ها همان طور که بيان شد 
بر اساس نوع خطوط به سه دسته کوفي، ثلث، نستعليق 
تقدم  و  قرارگيري  نظر  از  همچنين  و  شده  تقسيم بندي 
ابنيه به ترتيب تاريخ و زمان ساخت  و تأخر در معرفي 
است. در جدول ذيل، مکان و محل قرارگيري کتيبه ها، دورة 
تاريخي و متن و موضوع آن ها و... بيان شده که تفسيرو 
نمونه ها  تعداد  است.  آمده  قبل  در صفحات  آن ها  تحليل 
آماري براساس محدوديت هاي پژوهش ُنه نمونه است. و 
اين تحليل در راستاي پاسخ به سواالت، فرضيات و اهداف 
پژوهش است. نمونه هاي آماري به طور خالصه به شرح 

جدول ذيل است:

بررسي و تحليل نوشتار(کتيبه  نگاري) 
به مثابه رسانة  تبليغاتي  در معماري 

ايران

تصوير٩. باز ترسيم مسجدمقبرة  چهار منار، مأخذ: اسمعيلي سنگري؛ 
ايالئي، ١٣٩٣، ١٢٠.
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تصوير کتيبه ها محتوي 
تبليغاتي

موضوع و 
متن کتيبه

مکان 
نصب

جنس 
کتيبه

دورة تاريخي شهر نمونه آماري

انتقال دهندة 
اطالعات تاريخي 

نام باني گنبد، 
تاريخ احداث 

بنا

ديواره 
شمالي، 
سردر بنا

آجر سلجوقي مراغه گنبد سرخ ١

انتقال مفاهيم 
و انديشه هاي 

مذهبي

شعر ايوان 
غربي(صفه 

استاد)

کاشي صفويه اصفهان مسجد جامع ٢

عبارات مقدس با 
هدف يادآوري 

وظايف ديني

ذکر خداوند سردر بنا کاشي صفويه آمل بقعة مير 
قوام الدين 

مرعشي

٣

ثبت 
وانتقال دهندة 

اطالعات هنري 
و تاريخي

نام کتيبه نويس 
علي رضا 

عباسي و تاريخ 
ولقب حاکم

زير قوس 
سردر

کاشي صفويه کرمان کاروانسراي 
گنجعلي 

خان

4

حاوي اطالعاتي 
از يک رويداد 

تاريخي

درمورد سفر 
شاه و تاريخ 
ساخت گنبد

دور گنبد طال صفويه مشهد گنبد حرم 
مطهر امام 

رضا(ع)

٥

انتقال دهندة 
نام هنرمندان و 
تاريخ ساخت 
کتيبه،اطالعات 

تاريخي

کتبه محمد 
رضااالمامي 

حامدااهللا تعالي 
في ۱۰۴۰

ورودي 
مسجد سمت 

چپ

کاشي صفويه اصفهان مسجد امام ٦

تبليغ و ترويج 
عمل وقف، 

تبليغات فرهنگي

باني مسجد- 
مدرسه و 

موقوفه بودن

ورودي 
دهليز شرقي 

مسجد

سنگ صفويه تبريز مسجدو 
مدرسه 
صادقيه

٧

نقش تبليغات در 
زمينه اقتصادي

حکم محمد 
شاه قاجار
درمورد 

تخفيف و 
بخشيدن 
ماليات

باالي سردر سنگ قاجاريه مسجد و 
مدرسه 

آقا 
بزرگ

مسجد و 
مدرسه آقا 

بزرگ

٨

تبليغات فرهنگي 
دررابطه با 
بازسازي 
مکان هاي 

عمومي

تعمير و 
بازسازي

- سنگ قاجاريه تبريز مسجد و 
مقبره چهار 

منارتبريز

٩

جدول ١ . نمونه هاي آماري از كتيبه نگاري ، مأخذ: نگارندگان.

يق
تعل

نس
ث

ثل
في

کو



نتيجه
کتيبه ها از آنجا که جزو مستندترين مدارک پژوهش دربارة يک بنا هستند مورد توجه هستند. ُبعد 
رسانه اي آن بسيار حائز اهميت است ولي با توجه به پيشرفت رسانه هاي امروزي، رسانة سنتي، 

کتيبه نگاري به طور کلي از بين نرفته است تا حدودي جايگاه آنها کم رنگ تر شده است. 
در پاسخ به سؤاالت پژوهش مي توان به اين نکته رسيد که وجود کتيبه ها در معماري از خصايص 
بارز و مهم هر بنايي است که در بيان مفاهيم و انتقال اطالعات به عنوان يک رسانة تبليغاتي از اهميت و 

جايگاه بااليي برخورداراست که در بررسي نمونه هاي مورد مطالعه به نتايج زير رسيده ايم.
- بحث رسانه اي يک کتيبه را نمي توان منحصراً در يک ُبعد تاريخي، مذهبي، فرهنگي و... دانست ممکن 
است يک کتيبه در ابعاد مختلف رسانه نقش تبليغاتي را ايفا کرده باشد ولي در يکي از ابعاد بيشترجلب 

توجه کند. 
- کتيبه هاي گنبد سرخ مراغه، کاروانسراي گنجعلي خان، گنبد حرم مطهر امام رضا(ع) و مسجد امام 
اصفهان به ثبت وقايع تاريخي زمان خود پرداخته اند و ازنظرثبت اطالعات تاريخي نقش رسانه اي قابل 

توجهي داشته اند.
- کتيبه هاي مسجد جامع اصفهان وبقعه ميرقوام الّدين مرعشي آملي جنبه تبليغات مذهبي درآن مشهود 

بوده است.
- کتيبه هاي مسجدومدرسه صادقيه وهمچنين مسجد ومقبره چهارمنار تبريز نقش تبليغات فرهنگي را 

به ترتيب دررابطه ترويج و تبليغ عمل وقف ودررابطه با بازسازي مکان هاي عمومي داشته اند.
- کتيبه مسجد و مدرسه آقا بزرگ کاشان ازنظر نقش رسانه اي اقتصادي مي توان گفت منحصر به فرد 

است.
- به نظر مي رسد که بيشتر اين کتيبه ها در دوران صفويه وقاجاريه کتابت شده اند که مي توان اين 

دوران را اوج کتيبه نگاري ايران دانست.
 به طورکلي اين نتيجه حاصل شد که کتيبه نگاري پيشينة بسيارکهني دارد و توانسته است نقش رسانه اي 
را ازگذشته تاکنون به انجام رساند. با توجه به اين که کتيبه ها، تنها اسنادگويايي هستند که مي توانند 
بي واسطه اطالعات سودمندي درارتباط با اوضاع فرهنگي، سياسي، اجتماعي، هنري و... را در دوره هاي 
مختلف دراختيار ما قرار دهند. کتيبه ها در معماري ايران به مثابه رسانة تبليغاتي نقش تعيين  کننده اي در 

ساختمندي فرهنگي و مذهبي جامعة ايران داشته اند.
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This study seeks to analyze the inscriptions as advertising media in Persian 

architecture. The purposes of the study areanalysis and recognition of the importance 

of inscriptions as advertising media,recognition of the visual potentials of writing 

and their function in architecture, and the analysis of status of inscription as an 

advertising medium in Persian architecture. With regard to the study, these questions 

arise: What was the status of the writing (inscriptions) in Iranian architecture? In 

what ways can this art form be used to convey concepts and transfer information 

as an advertising medium? What significance does the art of inscription have in 

Iranian architecture as a medium? The present study seeks to answer the above-

mentioned questions, using descriptive-analytical method,based on library sources. 

The statistical population includes all architectural inscriptionsin Iran, and using 

selective sampling method, the data is analyzed qualitatively.The results indicate 

that important historical information lies within inscriptions, which plays a notable 

role in storing, transferring information, thoughts and ideas as an advertising 

medium. The inscriptions in Persian architecture are in accordance with the terms 

of bio-architecture and reflect their contemporaneous social, religious and cultural 

conditions, and play a decisive role in the cultural context and religious propaganda 

in the society.

Keywords: Advertising Medium, Persian Architecture, Inscription,Religious Propaganda, 

Writing.
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