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چکیده

ــژه   ــه دلیــل عالقــه و ارادت مســلمانان، همــواره مــورد توجــه وی ــخ ب مرقــد اهــل بیــتb در طــول تاری
بــوده اســت. در ایــن میــان، حکومــت تیموریــان و صفویــان، بــر اســاس گواهــی مورخــان از نظــر عظمــت 
و گســتردگی حــوزۀ نفــوذ زیــادی داشــته و بناهــای متعــددی را در مرقــد اهــل بیــتb بنــا کرده انــد. در 
ــرای ســاخت، بازســازی و گســترش مرقــد اهــل بیــتb در ایــران و  ــان اقدامــات فراوانــی ب دوران صفوی
عــراق صــورت گرفــت و آنــان بناهــای ارزشــمندی را از خــود برجــای گذاشــتند. معمــاری مجموعــۀ مرقــد 
اهــل بیــتb فضاهــای گوناگونــی را در برگرفتــه کــه در ایــن بیــن فضــای رواق جایــگاه ویــژه ای داشــته 
اســت. بــه همیــن دلیــل، حکومــت تیموریــان و صفویــان رواق هــای متعــددی را در مرقــد اهــل بیــتb بنا 
کرده انــد. همان گونــه کــه معمــاری ایــن دوران از مفاهیــم اســالمی سرچشــمه گرفتــه اســت، فــرض بــر آن 
اســت کــه کتیبه هــای آن نیــز به منزلــۀ برتریــن نــوع تزیینــات، از آموزه هــای اســالمی نشــئت گرفتــه باشــد. 
هــدف ایــن پژوهــش، شناســایی تأثیــر آموزه هــای اســالمی در شــکل گیری کتیبه هــای رواق مرقــد اهــل 
بیــتb و در پــی پاســخگویی بــه نحــوۀ تأثیــر آموزه هــای اســالمی در شــکل گیری تزیینــات کتیبه هــای 
معمــاری رواق اهــل بیــتb و همچنیــن بازخوانــی مضامیــن آن هاســت. بــه دلیــل دسترســی مناســب به 
مرقــد امــام رضــاg در ایــن پژوهش بــه روش توصیفی تحلیلــی و تاریخی ســه رواق دارالحفاظ و دارالســالم 
از دوران تیمــوری و رواق دارالفیــض از دوران صفــوی به عنــوان نمونــۀ پژوهشــی، بررســی و تحلیــل شــده تــا 

آموزه هــای اســالمی کتیبه هــا روشــن شــود.
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1. مقدمه

تزیینــات در هنــر و معمــاری اســالمی در بناهــای مذهبــی و فضاهــای قدســی، ابــزار یــا بیانــی 
تصویــری بــرای شــرافت بخشــیدن بــه مــاده اســت تــا بــه افق هــای برتــر اعتــال یابــد و دارای ابعــاد 
ــی اعتقــادی،  ــا تأســی از مبان معنــوی و الوهــی شــود)آوینی، 1374: 72(. هنرمنــد مســلمان ب
اســالمی و بــا کمــک تزیینــات معمــاری فضایی معنــوی ایجاد می کنــد. این تزیینــات عالوه بــر دارا 
بــودن ارزش صــوری، بیانگــر راز و رمزهــای فرهنگــی و دینــی نهفتــه در خــود نیز اســت)بورکهارت، 
1386: 62(. یکــی از مهم تریــن تزیینــات در معمــاری اســالمی کــه ریشــه در آموزه هــای اســالمی 
دارد، کتیبه نــگاری اســت. ایــن هنــر عالوه بــر ُبعــد زیبایی شناســی، بعــد مفهومــی نیــز دارد کــه در 

آن مضامیــن اســالمی نهفته اســت. 

یکــی از جلوه هــای تزیینــات کتیبه نــگاری در بناهــای مذهبــی اســت. از آنجــا کــه مســلمانان 
ــتb را  ــل بی ــد اه ــد، مرق ــعی کرده ان ــته اند، س ــتb داش ــل بی ــه اه ــی ب ــواره ارادت خاص هم
ــگاری را  ــا شــکوه ترین تزیینــات کتیبه ن ــد. از همیــن رو، ب ــن نحــو بســازند و تزییــن کنن ــه بهتری ب
می تــوان در مرقــد اهــل بیــتb پیــدا کــرد. بناهــای مرقــد اهــل بیــت، به خصــوص مرقــد مطهــر 
امــام رضــاg منبعــی ارزشــمند از معمــاری اســالمی و تزیینــات ارزشــمندی چــون کتیبه هاســت 
ــاند. در  ــور رس ــه ظه ــه را ب ــالمی نهفت ــی اس ــای مبان ــز و رازه ــا، رم ــه آن ه ــا مطالع ــوان ب ــه می ت ک
معمــاری مرقــد امــام رضــاg رواق،  جایــگاه مهمــی داشــته  و ســابقۀ ســاخت برخــی از آن هــا بــه 
قدیمی تریــن دوران می رســد، به طوری کــه جــزو نخســتین فضاهــای اطــراف مرقــد بــوده  اســت. 
رواق  به عنــوان مــکان حضــور زائــران بــرای تشــرف بــه حــرم، فضایــی معنــوی بــوده و مفاهیمــی 
ارزشــمند را در معمــاری و تزیینــات کتیبه هــا جــای داده  اســت. کتیبه هــای رواق هــای حــرم امــام 
رضــاg، دارای گونه هــای مختلفــی همچــون قرآنــی، حدیثــی، دعایــی، تاریخی و ادبی اســت که 
هــر یــک از آن هــا مفاهیــم ارزشــمندی را ارائــه می کنــد. از ایــن رو، مطالعــۀ مــا بــه اهمیــت جایــگاه 
رواق هــا در مرقــد امــام رضــاg و کتیبه هــای آن بــه منزلــه واالتریــن نــوع تزیینــات، اهمیت فــراوان 

داده و آن هــا را بــرای نمونــۀ پژوهشــی خــود برگزیــده اســت. 

حکومــت تیموریــان و صفویــان در تاریــخ تأثیرگــذاری فراوانــی بــر ســاخت، گســترش و بازســازی 
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مرقــد اهــل بیــتb و به خصــوص رواق هــای حــرم داشــته اند. تیموریــان دوســتدار پرشــور 
معمــاری و نوشــته های تاریخــی و حامــی مذهــب بودنــد. تیمــور ســنی مذهب بــود و بــه اهــل بیــت 
پیامبــر توجــه خاصــی داشــت و از ســاخت عمــارت بــرای آنــان پشــتیبانی می کرد)تاکســتن و 
همــکاران، 1384: 28(. در دوران تیمــوری بــا وجــود معمــاری ســاده تر، امــا طرح هــای تزیینــی 
بیشــتر شــد)هیلن برند، 1387: 76(. در ایــن دوران از کتیبه نــگاری بــرای تزییــن به وفــور اســتفاده 
 b می کردنــد. مضامیــن آن هــا آیه هــای قرآنــی، احادیــث نبــوی، اســماء الله و نــام ائمــه معصومین
اســت)مکی نژاد، 1388: 34(. همچنیــن برنامه هــای فرهنگــی و عالیــق حاکمــان تیمــوری 
ــن  ــا از مضامی ــت. آن ه ــوده اس ــان ب ــده آن زم ــر و عقی ــن هن ــتقیم بی ــاط مس ــود ارتب ــانگر وج نش
اســالمی در تزیینــات بنــا حمایــت می کردنــد. ظهــور سلســلۀ صفویــان)905-1148ق( بــه دنبال 
ــه یکپارچــه  غلبه یافتــن بــر طایفــه قراقویونلوهــا و آق قویونلوهــا در ایــران بــود. صفویــان موفــق ب
کــردن ایــران تحــت یــک سیاســت و سلســلۀ واحد شــدند. ایــن واقعــۀ تاریخــی، باعث ایجــاد تحول 
بــزرگ سیاســی مذهبــی در ایــران شــد و آن رسمی شــدن مذهــب شــیعه بود)شایســته فر، 1379: 
26(. معمــاری دوران صفــوی، اوج شــکوه تاریخــی معمــاری اســالمی محســوب می شــود و 
ارزشــمندترین بناهــای تاریخــی در ایــن دوران ســاخته شــده اند. حکومــت تیموریــان و صفویــان به 
دلیــل عالقــۀ فــراوان بــه اهــل بیــتb اقدامــات زیــادی بــرای مرقــد آنــان انجــام داده انــد. خدمات 

آنــان خــارج از مــرز و بــوم ایــران بــه عــراق نیــز رســیده اســت. 

1-1. اهداف تحقیق

ــوای  ــی محت ــاg و بررس ــام رض ــد ام ــگاه رواق در مرق ــایی جای ــدف شناس ــا ه ــش ب ــن پژوه ای
مضامیــن اســالمی در کتیبه نگاری هــای رواق هــای دوران تیمــوری و صفــوی حــرم مطهــر اســت. 
در رونــد پژوهــش ابتــدا بــه بررســی رواق در مرقــد اهــل بیــتb و خدمــات حکومــت تیموریــان 
ــای  ــی رواق ه ــی معرف ــورت اختصاص ــه ص ــپس ب ــت. س ــده اس ــه ش ــا پرداخت ــان در آن ه و صفوی
دوران تیمــوری و صفــوی مرقــد امــام رضــاg بررســی و در نهایــت محتــوای مضامیــن اســالمی 

ــت. ــده اس ــرح ش ــا مط ــای آن ه کتیبه ه
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1-2. سؤاالت تحقیق

بــا توجــه بــه اهمیــت مبانــی اســالمی در تمامــی ابعــاد زندگــی مســلمانان، ســؤال تحقیــق ایــن  
اســت کــه محتــوای مضامیــن اســالمی در تزیینــات کتیبه هــای معمــاری رواق هــای مرقــد امــام 

ــا چــه آموزه هــای اســالمی درآمیختــه اســت؟  رضــاg چیســت؟ ایــن مضامیــن ب

1-3. روش تحقیق

روش پژوهــش بــه شــیوۀ تحلیلی توصیفــی و تاریخــی اســت. در تجزیــه و تحلیــل اطالعــات بــه 
دســت آمــده از روش اســتدالل منطقــی اســتفاده شــده و جمــع آوری اطالعــات از طریــق اســناد 
تاریخــی، کتــب و مقــاالت کتابخانــه ای بــوده اســت. همچنیــن بــرای بررســی و ارزیابــی و برداشــت 
کتیبه هــای تاریخــی، نگارنــدگان در مــکان مــد نظــر حضــور یافتنــد. در وهلــۀ نخســت بــه بررســی 
مضامیــن اســالمی و مبانــی اعتقــادی در دوران مــورد بررســی پرداختــه شــده و ســپس اقدامــات 
حکومت هــای تیموریــان و صفویــان در مرقــد اهــل بیتb مطرح شــده اســت. در ادامــه، معماری 
و تزیینــات در آن دوران معرفــی و ســپس نمونه هــای مــوردی رواق از مرقــد امــام رضــاg کــه بازدید 

و برداشــت میدانــی نیــز شــده، تحلیــل می شــود. 

1-4. پیشینۀ تحقیق

دربـارۀ حـرم مطهـر امـام رضـاg، کتاب هـای ارزشـمندی بـه چـاپ رسـیده اسـت. نعمتـی 
)1391(، در کتـاب »هنـر در حـرم مـروری بـر هنرهـای بـه کار رفتـه در حـرم رضـوی« هنرهـای بـه 
کار رفتـه در حـرم را بـه صورت اجمالی بررسـی کرده اسـت. همچنیـن عالـم زاده )1390( در کتاب 
»دانشـنامه رضـوی« بـارگاه امام رضـاg را از منظر هنری و معماری بررسـی کرده اسـت. عالوه بر 
ایـن عطـاردی )1391( در کتـاب »تاریـخ آسـتان قـدس رضـوی« ایوان هـا، صفه هـا، محراب هـا، 
بسـت ها، درب هـا و رواق هـای اطـراف مضجع شـریف را معرفـی کرده اسـت. کتاب های ارزشـمند 
دیگـری ماننـد کتاب »تاریخ آسـتان قدس« به نـگارش مؤتمن )1355( کتاب »شمس الشـموس« 
بـه نـگارش کاویانیـان )1355( و کتـاب »مطلع الشـمس« به نـگارش اعتمادالسـلطنه )1362( به 

چـاپ رسـیده اند کـه بناهـای معمـاری حـرم مطهـر را بررسـی کرده اند.
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ــوری و  ــتb در دوران تیم ــل بی ــد اه ــه مرق ــته ب ــای وابس ــاب فضاه ــی در ب ــون مطالعات تاکن
صفــوی صــورت گرفتــه اســت. فغفــوری و بلخــاری )1394( در مقالــه »بررســی تطبیقــی مضمــون 
کتیبه هــای مســجد گوهرشــاد و مبانــی اعتقــادی شــیعه در دوره تیمــوری و صفــوی« کتیبه هــای 
مســجد گوهرشــاد را مطالعــه کرده انــد. حســینی )1388( در مقالــۀ »مقایســه ویژگی هــای هنــر 
کتیبه نــگاری عصــر صفــوی در دو مجموعــۀ شــاخص شــیعی ایران)حــرم مطهــر امــام رضــاg و 
بقعــه شــیخ صفــی الدیــن اردبیلــی(« بــه صــورت تطبیقــی و مقایســه ای به مطالعــۀ کتیبه هــای آن 
پرداختــه اســت. شایســته فر )1389( در مقالــۀ »بررســی تزیینــات و کتیبه هــای قرآنــی دو مجموعه 
گوهرشــاد هــرات و مشــهد« بــه بررســی کتیبه هــای دو مســجد مراکــز فرهنگــی تیموریــان از جهت 
موضوعــی و مفهومــی پرداختــه اســت. شایســته فر )1380( در مقالــه »جایــگاه قــرآن، حدیــث و 
ــه صــورت کلــی مفاهیــم قرآنــی در کتیبه هــا را بررســی کــرده  ادعیــه در کتیبه هــای اســالمی« ب
اســت. صحراگــرد )1392( در کتــاب »شــاهکارهای هنــری در آســتان قــدس رضــوی؛ کتیبه هــای 
مســجد گوهرشــاد« بــه دســته بندی و تحلیــل ســاختاری و هنــری کتیبه هــای مســجد گوهرشــاد، 
ــای  ــتb پژوهش ه ــل بی ــرم اه ــای ح ــارۀ رواق ه ــت. درب ــه اس ــون پرداخت ــاخت تاکن ــان س از زم
بســیار اندکــی صــورت گرفتــه اســت. همچنیــن خــأ پژوهــش دربــارۀ کتیبه هــای رواق هــای اهــل 
بیــتb مشــهود اســت. از ایــن رو، پژوهــش مــا بــر کتیبه هــای رواق هــای اهــل بیــتb در دوران 

تیمــوری و صفــوی تمرکــز دارد.

2. مبانی نظری

اعتقــادات ســالطین تیمــوری بــه مســائل دینــی و ترویــج احــکام بزرگداشــت شــعائر دینــی بــه 
تبــع تــزوکات تیمــوری بــود و بــر ایــن اســاس هیــچ مذهبــی از مذاهــب مــورد قبــول مســلمانان، 
بــر مذهبــی دیگــر برتــری نداشــت. تیموریــان حنفــی مذهــب بودنــد، ولــی معتقــدان بــه دیگــر 
ــه دوازده  ــه ائم ــرام ب ــد و احت ــب نمی کردن ــن مذه ــروی از ای ــه پی ــور ب ــیعیان را مجب ــب و ش مذاه
 g امامــی در ایــن دوره بســیار رایــج بــود. در هــر حــال، شــاهرخ و جانشــینانش زیــارت امــام رضــا
را از فرایــض خــود می دانســتند و بــه دیگــر ائمــه نیــز احتــرام زیــادی می گذاشــتند؛ تــا آنجــا کــه 
تصــور اعتقــاد ســالطین بــه تشــیع می رفت)ســمرقندی، 1353: 1391(. در کنار مذهب رســمی 
ایــن دوره، عناصــر اعتقــادی شــیعه چــون حــب اهــل بیــت b و اعتقاد بــه ایشــان از جایــگاه واالیی 
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در میــان آثــار و افــکار علمــا و مــردم ایــران برخــوردار بــود کــه نمونــۀ آشــکار آن را در آثــار جامــی و 
ــوان یافت)مســتوفی، 1381: 197(. حاکمــان قــرن نهــم هجــری  ــن روزبهــان می ت ــه  ب فضل الل
ایــران کمتــر درگیــر تعصبــات مذهبــی بودنــد و ایــن زمینــۀ مناســبی بــرای ترویــج تشــیع و شــیعه 
دوازده امامــی بــود. بــه همیــن دلیــل از ایــن فرصــت بــرای نشــر عقایــد و اظهــار آزادانــه اعتقــادات 
خویــش بهــره بردنــد. ایــن دوران باعــث همســویی تصــوف بــا تشــیع و تشــکیل نهضــت شــیعی 
ــه ضعــف می گراییــد  ــه ســوی نیرومنــدی و تســنن ب ــن دوران تشــیع ب صوفــی شــد. در اواخــر ای
و زمینه هــای فراگیــری مذهــب تشــیع در کشــور بــه خوبــی فراهــم و ســال 907 قمــری مذهــب 
ــن رســمی کشــور شــناخته  ــه دســت شــاه اســماعیل صفــوی، به عنــوان دی شــیعۀ اثنا عشــری ب

ــکاران، 1380: 26(. ــیوری و هم شد)س

در دوران صفـوی مذهـب دوازده امامـی به عنـوان مذهـب رسـمی اعالم شـد و از آن پـس، هر یک 
از شـاهان صفـوی در گسـترش و تقویـت آن، بـه تالش هـای فراگیـری روی آوردنـد. کارکـرد دینـی 
و مذهبـی، مهم تریـن وظایـف دولـت صفـوی را تشـکیل مـی داد. آنـان جـدا از تکاپـوی جـدی در 
حمایـت از قوانیـن شـریعت و برقـراری مناسـبات نزدیـک بـا عالمـان دین، ترویـج آیین ها و شـعایر 
مذهبـی را بخـش دیگـری از وظایف دینی خـود قرار دادند)اشـراقی و علـوی، 1393: 261(. دورۀ 
صفویـه را می تـوان دوران طالیی معماری شـیعی دانسـت. از  آنجا کـه حکام و پادشـاهان این دوره 
برای ترویج و تبلیغ بیشـتر مذهب تشـیع، دسـتور سـاخت بناهای مذهبی بزرگ تری را در مملکت 
صـادر کردنـد و معمـاران شـیعه مذهـب، بـا حکمـت خویـش، مبانـی عرفانـی و آسـمانی تشـیع را 
دریافـت کردنـد و الهامـات و اعتقـادات الهـی را بـرای تغییر و قدسـی کـردن فضای مذهبـی به کار 
بردند)انصـاری و همـکاران، 1387: 147(. بـا توجه به تشـکیل حکومت مقتدر و رسـمی سـاختن 
مذهـب شـیعه در دوران صفـوی بعـد از 9 قـرن تـالش شـیعیان، می تـوان ایـن دوران را مهم تریـن 
فصـل تاریـخ اسـالمی ایـران دانسـت. آموزه هـای اسـالمی شـیعه در تمامـی حوزه  هـای زندگـی 
همچـون سیاسـت، فرهنـگ، تبادالت و به خصـوص هنر و معمـاری تأثیر فراوان گذاشـت. معماری 
در ایـن دوران برگرفتـه از آموزه هـای اسـالمی همچـون وحدت، توحیـد، ذکر و تذکـر، تزکیه نفس و 
بسـیاری از مبانـی اعتقـادی شـیعی اسـت. تزیینات نیز بـه پیروی از معمـاری، مفاهیم اسـالمی را 
در قالـب نقـش بیـان کرده اسـت تـا عالم مادی را بـه زمینه ای بـرای درک عالم معنـوی تبدیل کند.
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2-1. مرقد اهل بیتb در دوران تیموری و صفوی

ــات  ــته  و خدم ــتb داش ــل بی ــد اه ــه مرق ــژه ای ب ــه وی ــان توج ــان و صفوی ــت تیموری حکوم
ارزشــمندی در ایــن زمینــه انجــام داده انــد کــه نشــانگر عالقــه آن هــا بــه اهــل بیــتb اســت. در 

ــت. ــده اس ــرح ش ــتb مط ــل بی ــد اه ــان در مرق ــات آن ــه، اقدام ادام

مرقــد اهــل بیــتb در عــراق: دوران تیمــوری در ایــران باعــث شــکوفایی بســیاری در زمینــۀ 
معمــاری آرامگاهــی و مذهبــی شــده اســت، امــا اقدامــات حکومــت تیمــوری بــه پهنــۀ ســلطنت 
خــود محــدود بــود و تأثیــر چندانــی در ســاخت و گســترش مرقــد اهل بیــتb در خــارج از ایــران و 
عــراق نداشــته اســت. صفویــان نه تنهــا در ســرزمین ایــران بــه ســاخت، توســعه و بازســازی بناهــای 
مذهبــی، آرامگاه هــای اهــل بیــتb به خصــوص حضــرت رضــاg پرداختنــد، بلکه در ســرزمین 
عــراق نیــز فعالیت هــای هنــری بــرای توســعه، تعمیــر و تزییــن بناهــای مرقــد امامــان شــیعه بــه 
ــود  ــل وج ــه دلی ــهد ب ــهر مش ــوری در ش ــاندند)بهرام نژاد، 1397: 387(. در دوران تیم ــام رس انج
مرقــد مطهــر امــام رضــاg اقدامــات و آبادانــی فراوانــی صــورت گرفــت و شــاهزادگان و امــرای 

تیمــوری درگســترش ایــن شــهر کوشیدند)شــیخی، 1398: 96(.

دولــت صفــوی از آغــاز تأســیس، با رســمی کردن تشــیع در ایــران، آن را پشــتوانه ای بــرای حمایت 
از خــود قــرار داد و بــا روش هــای مختلــف توســل و تمســک مذهبــی کوشــید خــود را بیــش از پیش 
مطــرح و قلــوب شــیعیان را بــه صفویــه جلــب کنــد؛ بنابرایــن، بــا مهــم شــمردن زیــارت قبــور اهــل 
بیــتb در ایــران و عــراق عــرب توســعه و آبادانــی ایــن اماکــن مقــدس شــیعی، در رأس برنامه های 
مذهبــی، فرهنگــی و سیاســی، اجتماعــی دولــت صفــوی قــرار گرفت)النگریــک، 1378: 60(. در 
ــات، آرامــگاه  ــات عالی ــان، شــاه عبــاس اول عــراق و عتب نظــر شــاهان صفــوی و در رأس همــۀ آن
ائمــه اطهــارb بــود کــه بــه ســان کعبــه ای دیگــر، آمــال همــه شــیعیان جهــان و عاملــی مهــم در 
گســترش مذهــب و فرهنــگ تشــیع، قلمــداد می شــد و هماننــد پشــتیبانی محکــم، بــرای شــاه 
ــه آن توجــه خاصــی داشــت.  ــزرگ صفــوی محســوب می شــد و ایــن دولــت از آغــاز تاســیس، ب ب
شــاه عبــاس، فقــط هنــگام ضعــف و ناتوانــی اش پذیرفــت تــا آن مناطــق را بــه دشــمن کینه تــوز 
خــود واگــذار ســازد و موقــت او را آرام کنــد، امــا ســرانجام در آخریــن ســال های حکومــت، موفــق 
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بــه بــاز پس گیــری آن شــد. زمانــی کــه شــاه عبــاس، مظفرانــه قــدم بــه خــاک عــراق نهــاد، مشــاهد 
ــدس  ــرم مق ــان، ح ــن زم ــد. در ای ــه ش ــده ای مواج ــی فزاین ــعه و آبادان ــا توس ــراق ب ــرفه در ع مش
حضــرت علــیg در نجــف اشــرف در جایــگاه اول قــرار داشــت. در واقــع، بنــای اصلــی نجــف، 
در ایــن دوران گذاشــته شد)ســعاد ماهــر،1388: 153(. شــیخ بهایــی، وظیفــه طراحــی و نظــارت 
بــر بنــای ایــن آســتانه مطهــر را بــر عهــده یافــت. او طــرح بســیار جامــع و باشــکوهی را ایجــاد کــرد. 
گنبــد بســیار رفیعــی بــرای حــرم بنــا شــد و اطرافــش را رواقــی بــه عــرض 12 زراع کــه گرداگــرد آن 
رواق، حجــرات ســاختند و درهــای بســیار نفیــس از هنــر خاتــم کاری بــر آن هــا نصــب کردنــد. قبــۀ 
حــرم بــا کاشــی های زمــردی منّقــش آراســته شــد و داخــل آن بــا بهتریــن کاشــی های اصفهــان و 
ســنگ های مرمــر، تزییــن شــد. در چوبــی قدیمــی حــرم را برداشــتند و دری از نقــره بــه جــای آن 
قــرار دادنــد. وضوخانــه، کاروان ســرا، دارالشــفا و مطبــخ نیــز بــرای اقامــت و آســایش زائــران دور و 
نزدیــک ســاخته شد)آقاســید، 1379: 60-61(. همچنیــن بــه دســتور شــاه عبــاس ضریح هــای 
ــا شــکوهی ســاخته شــد کــه روی هــر شــش صنــدوق قدیمــی در ســامراء، کاظمیــن،  فــوالدی ب
کربــال و نجــف قــرار گرفــت و در همــه ایــن اماکــن مقــدس، در حــد تــوان ســاخت و ســازهایی انجام 
داد. شــاه دســتور بــه تعمیــر کاشــی کاری حــرم امــام حســینg را نیــز داد و ویرانــی و آســیب های 

حــرم کاظمیــن را بــر طــرف کــرد)آل طعمــه، 1389: 159(.

پــس از مــرگ شــاه عبــاس اول در ســال 1038 قمــری نــواده اش شــاه صفــی جانشــین او شــد. او 
حــرم کاظمیــنg را کــه بــر اثــر طغیــان رودخانــه دجلــه در ســال 1042 قمــری خــراب شــده بود، 
 ،gتعمیــر کــرد)آل  یاســین، 1371: 80(. همچنیــن در شــهر ســامرا و عتبــۀ مقــدس عســکریین
دســتور بــه بازســازی و نظــارت بــر امــور حــرم را داد)اســکندربیک، 1371: 81(. شــاه صفــی، حرم 
مطهــر امیرالمؤمنیــنg را کــه در جنگ هــای مــداوم و آتــش توپخانــۀ دشــمن ویــران شــده بــود، 
از نــو بنــا کــرد. بــه دســتور او و میــرزا تقــی خــان مازندرانــی، اعتمادالدولــه شــاه، مأمور رفع مشــکل 

کم آبــی ایــن شــهر شیعه نشــین شــد)همان: 94(.

هم زمــان بــا ورود شــاه اســماعیل بــه عــراق، در ســال 1508 قمــری اقدامــات عمرانــی و تــالش 
بــرای بازســازی و توســعۀ عتبــات آغــاز شــد. او »جهــت هــر یــک از آن شــش عتبــه کعبــه مرتبــه 
نقــاره و راتبــه مقــرر ســاخت و فرمــود کــه نجــاران هنرمنــد و مهندســان خاتم بنــد از اطــراف ممالک 
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محروســه در بغــداد جمــع آمــده، شــش صنــدوق منقــش بــه نقــوش اســالمی و ختایــی در غایــت 
تکلــف و زیبایــی ترتیــب دهنــد و صنادیــق قدیــم را از آن مرقــد عطرپــاش برداشــته صندوق هــای 
 ،b ائمــه از  بــه جایــش نهند«)خواندمیــر، 1333: 496(. در آســتانۀ هــر یــک  مجــدد را 
نقاره خانه هایــی ســاختند کــه در آن هــا همچــون دربــار ســالطین، هــر روز صبــح و عصــر بــه انجــام 
مراســم می پرداختنــد. همچنیــن بــرای آبادانــی شــهر نجــف و حتــی رســاندن آب بــه حــرم مطهــر 
امیرالمؤمنیــنg تــالش بســیار شــد)عمادزاده، 1384: 118(. شــاه اســماعیل دســتور داد تــا 
نهــر آبــی را از رودخانــه فــرات بــه نجــف حفــر کننــد و بــه ایــن جهــت، قاضــی جهــان از معمــاران 
و مهندســان بــزرگ آن زمــان را بــرای ایــن امــر مهــم، مأمــور ســاخت. قاضــی جهــان موفــق شــد تــا 
آب را از رودخانــه فــرات بــه چهــار فرســخی نجــف برســاند)علی عبــدی بیــک شــیرازی، 1369: 

.)213-211

»آســتانه کاظمیــنg کــه بــر اثــر طغیــان رودخانــه دجلــه و غفلت هــای زمــان گذشــته و قــرار 
داشــتن در کانــون منازعــات فرقــه ای ویــران شــده بــود، مــورد توجــه خــاص شــاه اســماعیل قــرار 
گرفــت و از بنیــاد خــراب گردیــد و عمــارت از پیــش طراحــی شــده و زیبایــی از نــو بــر آن ســاخته 
شــد«)آل یاســین، 1371: 108-109(. ایــن بازســازی جدیــد، تمامــی حــرم را در بــر می گرفــت. 
ــی قدیمــی  ــا مرمــر، ســنگ فــرش شــد. صندوق هــای چوب همچنیــن صحــن توســعه یافــت و ب
ــا بنــای دو گلدســته  ــا قــرار گرفــت. حــرم ب ــم کاری زیب را برداشــته و جــای آن، صندوق هــای خات
ــه بیــرون، در پشــت آن  ــا انتقــال ب و بهتریــن کاشــی ها تزییــن شــد. کاروان ســرای درون صحــن ب
ســاخته شــد. حــرم را بــا فرش هــا و چلچراغ هــا زیبــا نمودنــد و بــرای آن خــادم و مــؤذن و نگهبــان 
تعییــن گردیــد. بــر کتیبــه ای در قســمت بیرونــی دیــوار رواق شــرقی، روبه روی صحــن مطهر چنین 

نوشــته شــد: »امــر کــرد بــه ایجــاد ایــن بنــای شــریف«)کاظمی دلیگانــی، 1386(. 

ــن و  ــه بلندتری ــان« ک ــاره مرج ــا »من ــد« ی ــاره العب ــوی، »من ــب صف ــاه طهماس ــتور ش ــه دس ب
باشــکوه ترین منــاره در تمــام اعتــاب مقدس عــراق به شــمار می آمد، تعمیــر و تزیین شــد)کلیددار، 
1377: 178(. همچنیــن شــاه طهماســب در جهــت بهبــود شــرایط اقتصــادی شــیعیان کربــال و 
آســایش حــال زائــران، دســتور حفــر نهــری را از رودخانــه فــرات بــه ســوی شــهر کربــال داد کــه بــه 
»طهماســیه« معــروف شــد)10(. اقدامــات عمرانی او آســتانۀ حضــرت ابوالفضلg را نیز شــامل 



فصـلنامه معارف اهل البیت b    سال اول . شماره 3 . پاییز1401

بررسی مضامین آموزه های اسالمی در کتیبه های معماری رواق های حرم اهل بیت )مطالعۀ موردی: حرم امام رضا در دوران تیموری و صفوی(124
)محبوبه زمانی، امیر اکبری، محمد دارینی(

ــی تزییــن شــد)کلیددار،  ــن کاشــی ها و فرش هــای ایران ــن و نفیس تری ــا زیباتری می شــد کــه آن ب
.)34 :1367

ســال  در   عســکریین مطهــر  عتبــۀ  در  آتش ســوزی  واقعــۀ  صفــوی  عصــر  اواخــر  در 
1106هجــری قمــری رخ داد کــه باعــث ویرانــی ایــن مــکان مقــدس شــد. هنگامــی کــه ســلطان 
حســین)1077ـ1135 ق( آخریــن پادشــاه صفــوی، از ایــن خبر آگاه شــد، تعدادی از علمــا را برای 
نوحه خوانــی بــه ســامرا فرســتاد و بــرای بازســازی و تعمیــر ایــن آســتانه از دولــت عثمانــی اجــازه 
گرفــت. حــرم و رواق را دوبــاره ســنگ فرش کــرد و ضریــح و چهــار صنــدوق بــرای حــرم ســاختند 
کــه دو صنــدوق، بــرای قبــور دو امــام دهــم و یازدهــم شــیعیان، یعنــی امــام علــی النقــیg و امــام 
حســن عســکریg و دو تــای دیگــر بــرای قبــر نرجــس خاتــون، مــادر امــام زمــان، و حکیمــه 
خاتــون، دختــر امــام جــوادg بــود و ضریحــی از فــوالد، روی صندوق هــا قــرار گرفــت و ایــن عتبــه 
ــا حــد امــکان بازســازی شــد )دایره المعــارف تشــیع، 1369: 93(. نخســتین شــاهان  مطهــره ت
عصــر صفــوی و بــه تبــع آن، دیگــر شــاهان ایــن عصــر کوشــش فراوانــی در راه بازســازی و توســعۀ 

عتبــات کرده انــد. ایــن موضــوع بیانگــر عالقــه و ارادت خــاص آن هــا بــه ائمــه اطهــارb دارد.

ــرم  ــترش ح ــازی و گس ــاخت، بازس ــان در س ــت صفوی ــران: حکوم ــتb در ای ــل بی ــد اه مرق
ــای  ــوی برج ــرم رض ــدری را در ح ــای گران ق ــرده و بناه ــمندی ک ــای ارزش ــز تالش ه ــوی نی رض
 bگذاشــته اند. از ایــن رو، خدمــات و اقدامــات حکومــت صفویــان و ارادت آن هــا بــه اهــل بیــت
ــوان  ــد، نمی ت ــرده بودن ــالم ک ــی اع ــت مذهب ــه آن را پایتخ ــوی را ک ــر رض ــرم مطه ــوص ح به خص

نادیــده گرفــت.

از زمــان حکومــت شــاهرخ بــه بعــد بــا توجه خاصــی کــه تیموریان به مشــهد مبــذول داشــتند، به 
رشــد و ترقــی بســیاری رســید و مبــدل بــه یــک قطــب زیارتــی در خراســان گشت)شــامی، 1956: 
87-86(. مشــهد در ایــن دوران بــه لحــاظ معمــاری بــه اوج خــود رســید)زنده دل، 1377: 220(. 
در مرقــد امــام رضــاg اقدامــات مختلفی همچــون دســتور ســاخت رواق دارالحفاظ، دارالســیاده 
و دارالســالم را دادنــد کــه هــر ســه نیــز بــه دســتور گوهرشــاد، همســر شــاهرخ میــرزا ســاخته شــده 
بود)قصابیــان، 1384: 32(. یکــی دیگــر از اقدامــات مهــم حکومــت تیموریــان ســاخت مســجد 
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ــه  ــاد هزین ــجد، گوهرش ــه مس ــن کتیب ــق مت ــه طب ــت)مقری، 1359: 8( ک ــوده اس ــاد ب گوهرش
ــن میــان،  ســاخت مســجد را از امــوال خــود تقبــل کــرده است)مشــکوتی، 1343: 350(. در ای
بایســنقر بــن شــاهرخ نیــز یــک جلــد قــرآن بــه خــط خــود بــه حــرم تقدیــم کــرده اســت)خانیکوف، 

 .)112 :1375

ــان ســاخت مدرســه دو در و پریزاد)خزایــی، 1388: 69-62(  دیگــر اقدامــات حکومــت تیموری
و همچنیــن مدرســه باالســر بــود کــه محــل دقیــق آن میــان صحــن عتیــق و بــازار بــزرگ یــا رنجبــر 
ــوده است)ســیدی، 1382: 166(. همچنیــن صحــن عتیــق در اواخــر دوران  ــزاد ب و مدرســه پری
ــار آراء،  ــته است)افش ــه داش ــوی ادام ــز در دوران صف ــترش آن نی ــده و گس ــاخته ش ــوری س تیم
1382: 316(. ایــن صحــن پشــت ســر حضــرت واقــع شــده و نصــف آن کــه در ســمت گنبد طالی 
نــادری اســت از بناهــای امیرعلی شــیر، وزیــر شاه سلطان حســین بایقــرا و نصــف دیگــر از بناهــای 
شــاه عباس اســت)صنیع الدوله، 1362: 129(. هنگامــی شــاه عباس صفــوی بــرای زیــارت حــرم 
ــه  ــه گســترش آن کــرده و ب ــا کوچــک یافتــن فضــای صحــن اقــدام ب مطهــر مشــرف می شــود، ب
قرینــۀ نیمــۀ جنوبــی )بنــای امیرعلی شــیر(، نیمــۀ شــمالی و دو ایــوان شــرقی و غربــی را احــداث 

می کند)اســکندربیگ، 1317: 584(.

 bپــس از تیموریــان، بــا تشــکیل حکومــت صفویــان و گســترش مذهب شــیعه، مرقد اهــل بیت
در ایــران نیــز مــورد توجــه بســیار زیــاد حاکمــان وقــت قــرار گرفــت. در مرقــد امــام رضــاg نیــز 
ــمندترین  ــزو ارزش ــاری ج ــر معم ــه از نظ ــت ک ــده اس ــاخته ش ــن دوران س ــیاری در ای ــای بس بناه

بناهــای حــرم رضــوی اســت. 

نخســتین ضریــح منــور بــا جواهــرات تزیین شــده توســط شــاه اســماعیل اول و پــس از آن ضریح 
طــال توســط شــاه  طهماســب تهیــه شــد)نوایی، 1347: 73(. همچنین نخســتین بار گنبد توســط 
شاه طهماســب اول طــالکاری شــد)امینی هروی، 1383: 347(. از دیگــر اقدامــات شــاهان 
صفــوی، ســاخت رواق هــای توحیدخانــه، الّله وردی خــان و حاتم خانــی اســت. رواق توحیدخانــه از 
رواق هــای شــمالی مضجــع شــریف حضــرت رضــاg اســت. ایــن رواق از آثــار مرحــوم مالمحســن 
فیــض اســت کــه برخــی عقیــده دارنــد وی در آن جــا تدریــس می کــرده اســت)عطاردی، 1371، 
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ــی  ــیر)ایوان جنوب ــوان امیرعلی ش ــال ای ــوی، در س ــب صف ــاه  طهماس ــن ش ج1: 201(. همچنی
صحــن عتیــق( و گل دســته کنــار گنبــد را طــالکاری کرد)ظریفیــان، 1387: 10(. عالوه بــر ایــن، 
در پــی تخریبــی کــه بعــد از زلزلــه ســال 1384 قمــری در حــرم اتفــاق افتــاد، شاه ســلیمان اقــدام 
بــه مرمــت مــدارس عهــد تیموریــان و ترمیــم ســقف رواق دارالســیاده و ترمیــم تذهیب مجــدد گنبد 
کرد)عالــم زاده،1390: 119(. حکومــت صفویــان دو مدرســه میرزاجعفــر و خیرات خــان را نیــز در 

ایــن دوران ساختند)پســندیده و واعــظ زاده خراســانی، 1385: 150-139(.

2-2. معماری و تزیینات دوران تیموری و صفوی

معمــاری و تزیینــات در ادوار مختلــف تغییــر می کــرده و یکــی از ابعــاد معمــاری چشــمگیر و دیگر 
ــاری  ــی در معم ــوری، نوآوری های ــت. دوران تیم ــه اس ــرار می گرفت ــول ق ــتخوش اف ــاد آن دس ابع
ــات از دوران  ــی تزیین ــی از ویژگ ــت. برخ ــده اس ــژه ش ــه وی ــات توج ــه تزیین ــته و ب ــات داش و تزیین
قبــل یعنــی ایلخانیــان گرفتــه شــده و در برخــی مــوارد نوآوری هایــی داشــته اســت. تالش هــای 
تیموریــان بــه دوران صفــوی انتقــال یافتــه و ایــن دوران شــاهد اوج و شــکوه معمــاری و تزیینــات 

هســتیم. در ادامــه ویژگی هــای معمــاری و تزیینــات هــر دو دوره بررســی شــده اســت.

دوران تیمــوری: در دوران تیمــوری، معمــاری بــا عنــوان ســبک آذری از نظــر عظمــت و شــکوه و 
غنــای تزیینــات بــه اوج خــود رســیده بــود. به ویــژه بــا ســلطنت شــاهرخ، دســتاوردهای فرهنگــی و 
هنــری در ایــن دوره آغــاز شــد و بهره گیــری از شــاهزادگان تیمــوری در حکومــت ایــاالت مختلــف، 
الگــوی جدیــدی از بالندگــی و تحــول هنــری را پدیــد آورد)اســکیرس و همــکاران، 1386: 37(. 
ــی آن از  ــه ط ــت ک ــر اس ــاری و هن ــوزۀ معم ــا در ح ــواع هنره ــکوفایی ان ــر ش ــوری عص دورۀ تیم
یک ســو پیشــرفت ها و ابداعــات دوره هــای قبــل تکامــل یافــت و از ســوی دیگــر زمینــه ای مطلــوب 
بــرای پیشــرفت هنــر و معمــاری عصــر صفویــان مهیا شــد. مهم تریــن مســاعدت تیموریــان در عالم 
ــه  ــا پیــش از آن هرگــز ب ــه تزیینــات معمــاری و مصورســازی نگاره هایــی بــود کــه ت هنــر متعلــق ب
اهمیــت و برجســتگی این چنینــی دســت نیافتــه بودند)شــراتو و گروبــه، 1391: 42(. از ایــن رو، 
معمــاری دوران تیمــوری از منظــر هنــر، کاربــرد رنــگ، فــن و تنــوع حیــرت آور در اوج خــود بــوده 
اســت)پل مانزو، 1380: 26(. یکــی از برجســته ترین هنرهــای ایــن دوران، تزیینــات واســبته بــه 
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بناهاســت. تزیینــات در ایــن دوران در بناهــای مختلــف حضــور دارد و جــزء جدایی ناپذیــر معماری 
شــده اســت.

ــرده  ــا می ک ــا ایف ــت بن ــش کیفی ــی در افزای ــش مهم ــات نق ــوری، تزیین ــاری دوران تیم در معم
اســت)ویلبر و گلمبــرک، 1374: 286(. در ایــن دوران، شــناخت مناســب هنرمنــدان در اســتفاده 
مناســب از تزیینــات راهــی را گشــود تــا هنرمنــدان عصــر صفــوی به طــور تحســین برانگیــزی از 
ایــن هنــر بهــره ببرنــد و آن را بــه اوج کمــال خــود برســانند. از ایــن رو، مهم تریــن تأثیــر معمــاری 
تیموریــان در تزیینــات ســاختمان ها بود)گرابــر، 1376: 41(. در عصــر تیمــوری به عنــوان یکــی 
از درخشــان ترین دوره هــای تاریخــی هنــر و معمــاری، معمــاران توانســته اند در زمینه هــا مختلــف 
به ویــژه هنــر کتیبه نــگاری بــا اســتفاده بی نظیــر از انــواع خطــوط بــه چنــان درجــه ای از تکویــن 
و تکامــل برســند کــه الگویــی بــرای کل مکاتــب آینــده باشــند)مکی نژاد، 1388 : 23(؛ بنابرایــن 
ــش  ــی، نق ــی بنای ــث کوف ــه ثل ــته و کتیب ــی داش ــگاه مهم ــا جای ــن دوران، کتیبه ه ــات ای در تزیین
غالــب اکثــر بناهــای آن دوران بــوده اســت)خزایی، 1381: 4(، به طوری کــه اســتفاده از کتیبه هــا 

ــن، 1386: 153(. ــده بود)اوکی ــی ش ــای تزیین ــه گونه ه ــر از بقی رایج ت

مّلــی  اقتــدار  و  شــکوفایی  دورۀ  را  صفــوی  عصــر  مورخــان،  اغلــب  صفــوی:  دوران 
نامیده اند)فضیلــت، 1391: 132(. شــکل گیری حکومــت صفویــه در ایــران در قالــب یــک 
ــران و اســالم به شــمار  ــد یکــی از مهم تریــن فصــول تاریخــی در ای دولــت شــیعه اثناعشــری را بای
آورد)مــزاوی، 1368: 28(. دولــت صفــوی، در چهارچــوب اعتقــادی تشــیع، بــه هویــت مّلــی در 
ــود، شــکل بخشــید و متمرکزتریــن  ــان ب قالبــی متفــاوت از آنچــه در امپراتــوری اســالمی در جری
دولــت ایرانــی در دورۀ اســالمی را بعــد از دولــت قاهــِر ساســانی بنیــان نهــاد. امنیــت و رونــق بــه 
وجــود آمــده در ایــن دوره و بســتر مناســبی کــه شــکوفایی حیــات عقلــی شــیعی را فراهم ســاخت، 

ــد)نصر، 1375: 45(. ــا ش ــه زمینه ه ــی در هم ــالمی ایران ــر اس ــد هن ــاروری و رش ــب ب موج

ــران، شــخصیت های برجســته ای ماننــد میردامــاد و مالصــدرا  ــا گســترش تفکــر شــیعه در ای ب
ــرای ترکیــب و تلفیــق مکاتــب مختلــف اســالمی در زمینه هــای هنــر و  تربیــت یافتنــد و زمینــه ب
معمــاری ایجــاد شــد)نصر، 1389: 21(. ایــن زمینــه باعــث پیدایــش جریــان فکــری اصیلــی بــه 
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نــام مکتــب اصفهــان نیــز شــد. به دلیــل توجــه حکومــت صفویــان و شــکل گیری مکتــب اصفهان، 
معمــاری ایــن دوران بــه اوج خــود در تمامــی ادوار گذشــته رسید)اســماعیلی، 1395: 13(. 
ــای  ــب ایده ه ــاری در قال ــا معم ــود آورد ت ــه وج ــی را ب ــوی، فرصت ــاهان صف ــدار ش ــت و اقت حکوم
نویــن شــکل بگیــرد. همچنیــن شــاه عبــاس می خواســت شــهر خــود را بــر اســاس تصویــر بهشــت 
ــتیرلن، 1377: 41(. معمــاری عصــر صفــوی، گرچــه بدعتــی را نشــان نمی دهــد،  ــا کند)اس بن
ولــی عصــر اعتــال و آخریــن نمایــش معمــاری اســالمی ایــران اســت)اپهام پــوپ، 1373: 206(. 
ــروز اندیشــه های معنایــی شــیعی در مکتــب اصفهــان فراهــم شــد و  در عصــر صفــوی، امــکان ب
معمــاران ایــن مکتــب در ســاخت بناهــای مذهبــی در پــی خلــق جهــان آرمانــی بودنــد تــا بتواننــد 

ــر کنند)اســتیرلن، 1377: 77(.  ــن بناهــا تصوی زیبایی هــای آن جهــان را در ای

معمــاری عصــر صفــوی بیشــتر از عمــق و جان بنــا در معمــاری، به تزیینــات اصــول زیبایی نگاری 
آن پرداختند)ســیوری، 1372: 152(. از مهم تریــن ویژگی هــای عمــدۀ تزیینــات در دورۀ صفــوی، 
می تــوان بــه تبعیــت از قاعده هــای تقــارن، انعــکاس، تکــرار و نظــم هندســی اشــاره کرد کــه حرکت 
بــا زمــان و مــکان را در وحدتــی ادغــام می کنــد کــه تــا الیتناهــی در فضــا بســط می یابد)فیاضــی 
ــه برخــالف دورۀ اول معمــاری اســالمی، معمــاران  و جبــاری، 1390: 141(. در معمــاری صفوی
ــته  ــب و آراس ــا را تذهی ــازنده بن ــای س ــا بخش ه ــد ت ــح می دادن ــتقیم ترجی ــوآوری مس ــای ن به ج
کنند)شایســته فر، 1380: 5(. از دیگــر ویژگی هــای تزییــن اســالمی کــه دربــارۀ معمــاری صفــوی 
ــا  ــرار ی ــر، تک ــکل های کوچک ت ــه ش ــف ب ــک موتی ــکل ی ــر ش ــرورت تغیی ــت، ض ــادق اس ــز ص نی
ــای دوبعــدی اســت)اپهام  ــزۀ نشــان دادن عمــق و حرکــت در یــک دنی ــه انگی تقســیماتی از آن ب
پــوپ، 1373: 115(. تزیینــات در معمــاری دورۀ صفــوی شــامل کاربنــدی، یزدی بنــدی، 
گچ بــری، کاشــی کاری، مارپیــچ تزیینی حجــاری و مقرنــس کاری اســت)طباطبایی، 1390: 13(. 
دوران صفــوی از درخشــان ترین دوره هــای ترقــی و تکامــل خطــوط مختلــف ایرانــی به ویــژه ثلــث، 
نســتعلیق و نســخ بــوده اســت)حقیقت، 1369، ج1: 521(. در ایــن دوران ارتبــاط خوشنویســی و 
تزیینــات معمــاری بســیار عمیــق بــوده اســت و از آنجــا کــه در ایــن دوران بــه کتیبه نــگاری اهمیــت 
بســیار زیــادی داده می شــده، نمــود خوشنویســی در کتیبه هــا بــارز است)اســکارچیا، 1376: 9(.
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2-2-1. کتیبه نگاری به منزلۀ برترین تزیینات دوران تیموری و صفوی

کتیبــه در لغــت بــه معنــای »ســپاه و لشــکر« یــا »رمــه اســبان« اســت. کتیبــه به عنــوان عنصــر 
تزیینــی در معمــاری عبــارت اســت از خطــوط درشــت و جلــی کــه از روی کاغــذ و از دســت کاتــب 
بــه صفحــات کاشــی منتقــل و بــر ســردرها، دیوارهــا و محراب هــا و مکان هــای مقــدس و بناهــای 
دیگــر قــرار می گیرد)فضائلــی، 1384: 130(. بــا گســترش اســالم در ایــران، هنــر کتیبه نــگاری 
بیشــتر در تزیینــات معمــاری و بناهــای مذهبی اســتفاده می شــده اســت و عمومــًا از آجر، کاشــی، 
ســنگ، چــوب و گــچ ســاخته می شــده اند)کیانی، 1389: 105(. شــکل گیری کتیبه هــا در 
ــه ای اســت کــه در صــورت خوانده نشــدن نیــز چشــم را در جهت هــای  بناهــای اســالمی، به گون
نوشــتاری خــود بــه حرکــت در آورده و شــکوه و عظمــت فضــای معمــاری را در ذهــن انســان متصور 

می ســازد.

ــام  ــاخت، ن ــخ س ــا، تاری ــام بن ــدۀ ن ــته احداثیه)دربردارن ــه دو دس ــون ب ــث مضم ــا از حی کتیبه ه
واقــف، معرفــی حاکمــان و شــرح رویدادهــای تاریخــی( و مذهبی)دربردارنــدۀ آیــات قــرآن، 
احادیــث، اســماء جاللــه، توصیــف نام هــای خداونــد، روایــات مطــرح از ســوی امامــان و مضامیــن 
معنــوی( تقســیم بندی می شــود)صحراگرد، 1392: 38-41(. در ایــن میــان کتیبه هــای قرآنــی 
ــب  ــکان نص ــا م ــب ب ــه متناس ــت ک ــن کتیبه هاس ــزو پرکاربردتری ــی ج ــای مذهب ــرۀ کتیبه ه در زم

.)28  :1394 می شــود)همان، 

برخــی صاحب نظــران معتقدنــد، اســتفاده از خطــوط در تزیین و ســاخت معماری قدســی بیانی 
از وحدانیــت ذات الهــی و توصیفــی از مشــاهبت های کیهانــی در عالــم اســالم اســت)بورکهارت، 
1386: 73(. کتیبه هــا نقــش حقیقــی خــود را در ابــالغ و دعــوت وســیع بــه اســالم ایفــا 
ــدگان  ــه آین ــادی را ب ــی و اعتق ــی مذهب ــه ها، مبان ــا اندیش ــتیرلن، 1377(. کتیبه ه می کنند)اس
ــین  ــوام پیش ــگ و اق ــناخت فرهن ــی در ش ــع تاریخ ــن مناب ــی از مهم تری ــد و یک ــال می دهن انتق
عــالوه بــر نســخ خطــی، کتیبه هــا هســتند و همچــون منابــع تاریخــی قابلیــت شناســایی و ارجــاع 
ــق  ــش حقای ــا در نمای ــت کتیبه ه ــن اهمی ــاطر، 1379: 206(؛ بنابرای ــاوزن و یارش دارند)اتینگه
معنــوی و مباحــث عرفانــی اســت. کتیبه هــا بــا مضامیــن دینــی خــود بــه محیــط انســان اعتــدال 
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ــت  ــل اهمی ــه دلی ــن ب ــکاران، 1390: 223(. همچنی ــوان و هم ــی می بخشند)ش ــی اله و فضای
کتیبه هــا، عمومــًا هنرمنــدان مشــهور هــر عصــر آن هــا را کتابــت می کردند)داننــده، 1396: 36(.

کتیبه هــا در ایــن دوران معمــواًل از آجــر، کاشــی، ســنگ، گــچ و چــوب ســاخته شــده اند. متــن 
عبــارات کتیبه هــا، اســماء مبــارک حق تعالــی، آیــات و ســوره های قــرآن، نام هــای مبــارک حضــرت 
ــر،  ــام ســفارش دهنده اث رســول و ائمــه اطهــارb، دعاهــا، مناجــات، شــعارهای مذهبــی، ن
نــام حاکــم یــا ســلطان وقــت، نــام ســازنده اثــر، نــام کاتــب و خطــاط، تاریــخ ســاخت اثــر، اشــعار 
ــدرز  ــد و ان ــا و پن ــاهان و عهدنامه ه ــن پادش ــا، فرامی ــزرگان و حکم ــای ب ــی، گفته ه ــی و عرب فارس
ــرایط  ــدۀ ش ــات، انعکاس دهن ــر تزیین ــا عالوه ب ــت، 1385: 29(. کتیبه ه ــامل می شود)فراس را ش
ــلمان و  ــدان مس ــای هنرمن ــر خالقیت ه ــود و نمایانگ ــان خ ــی زم ــی و فرهنگ ــی، مذهب اجتماع
ظهــور خلــوص معنــوی نیــز هستند)شایســته فر، 1380: 61(. بــه نظــر می رســد کــه آیــات قرآنی، 
ــرد داشــته  ــا در ســطوح خارجــی و داخلــی ســاختمان ها کارب ــوان بیشــترین تزیینــات بن ــه عن ب
اســت. کتیبه هــای قرآنــی، اغلــب در برگیرنــدۀ جمالتــی در اظهــار ایمــان و اعتقــادات مســلمانان 

ــت، 1385: 30(. است)فراس

g2-3. جایگاه رواق در معماری مرقد امام رضا

رواق از نظـر لغـوی بـه معنـی پیشـگاه خـدا، پیشـاخانه؛ ایوانـی کـه در مرتبۀ دوم سـاخته شـود و 
سـایبان ذکر شـده اسـت)معین، 1389: 168(. رواق به فضاهای سرپوشیده ستون دار یا متشکل 
از چشـمه طاق هایی گفته می شـود که در طرفین صحن یا میان سـرای مسـاجد یا اماکن مذهبی 
سـاخته می شـود. دهانـه این گونـه فضاهـا رو بـه صحـن اسـت و در ورودی مسـجد را بـه شبسـتان 
یـا گنبدخانـه متصـل می سـازد)کیانی، 1377: 19(. رواق هـا در اطـراف صحـن هسـتند کـه برای 
عبـادت مردمـان در نظـر گرفتـه شـده اند؛ مـواد سـاخت آن ها در بسـیاری از موارد یکسـان اسـت؛ 
همـۀ آن هـا از سـنگ مرمـر پوشـیده شـده اند. ازاره آن ها تا ارتفاع 1/5 متر سـنگ و به طـور متداول 
از ازاره بـه بـاال آیینـه کاری شده اند)مشـهدی محمد، 1383: 130(. تزیینـات داخلـی رواق هـا از 
هنرهـای وابسـته بـه معمـاری بـوده، لیکـن دوره سـاخت آن تـا حـدودی بـه نـوع سـبک و مضمون 

آرایه هـای تزیینـی مرتبـط اسـت)عطاردی، 1371، ج1: 271(.
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مرقــد امــام حســینg چهــار رواق دارد کــه در چهارســوی ضریــح و روضــه منــوره ایشــان قــرار 
ــاع  ــرض دارد و ارتف ــر ع ــج مت ــدود پن ــول و ح ــر ط ــدود 40 مت ــا ح ــن رواق ه ــک از ای ــر ی دارد. ه
دیواره هــای آن نیــز بــه 12 متــر می رســد. رواق شــمالی، معــروف بــه رواق پادشــاهان اســت 
ــتند، آن را رواق  ــن هس ــار در آن دف ــاهان قاج ــون پادش ــت و چ ــاخته اس ــاه صفی آن را س ــه ش ک
پادشــاهان نامیده انــد. رواق شــرقی معــروف بــه رواق فقیهــان اســت. بــه دلیــل دفــن باقــر وحیــد 
بهبهانــی، از فقهــای اصولــی در ایــن رواق، بــه نــام رواق »آقاباقــر« نیــز معــروف شــد. رواق جنوبــی 
معــروف بــه رواق حبیــب بــن مظاهــر اســت کــه بــه دلیــل وجــود مرقــد حبیــب بــن مظاهــر، یــار 
بــا وفــای امــام حســینg در کربــال، بــه ایــن نــام مشــهور شــده اســت. رواق غربــی معــروف بــه 
رواق ابراهیــم ُمجــاب بــوده اســت و بــه ســبب دفــن یکــی از فرزنــدان امــام کاظــمg، یعنــی ســید 

ابراهیــم ُمجــاب، بــه ایــن نــام مشــهور شــد.

مرقــد مطهــر امــام رضــاg رواق هــای متعــددی دارد کــه دورتــادور مرقــد را دربرگرفته انــد 
ــن رواق هــای حــرم  ــران اســت. رواق دارالحفــاظ از قدیمی تری ــرای حضــور زائ ــی معنــوی ب و مکان
مطهــر، مربــوط بــه اواخــر دوران تیمــوری و بــه دســتور گوهرشــاد بنا شــده اســت. ایــن رواق از قدیم 
محــل تجمــع حافظــان قــرآن و انجــام مراســم خــاص و تــالوت کالم الّلــه و خطبه مخصــوص حفاظ 
آســتان قــدس رضــوی بــوده و از ایــن رو، بــه »دارالحفــاظ« شــهرت یافتــه اســت. رواق دارالســیاده 
ــن  ــذاری ای ــت. نام گ ــاد اس ــز گوهرش ــی آن نی ــه بان ــت ک ــوری اس ــای دوران تیم ــر رواق ه از دیگ
رواق از آن جهــت اســت کــه از قدیــم محــل تجمــع و تدریــس علمــا و ســادات و منســوبان خانــدان 
ــه دســتور  ــوده اســت. دیگــر رواق دوران تیمــوری، رواق دارالســالم اســت و ب پیامبــر اســالم ب
گوهرشــادآغا بنــا گشــته اســت. پــس از دوران تیمــوری، حکومــت صفویان نیــز رواق هــای متعددی 
را در اطــراف ضریــح امــام بنــا کرده انــد. رواق گنبــد حاتم خانــی بــه دســتور حاتم بیــگ اردوبــادی، 
از وزرای عصــر صفویــه بنــا شــده اســت. رواق الّله وردی خــان نیــز در عصــر صفــوی بنا شــده اســت. 
ایــن رواق جــزو زیباتریــن رواق هــای حــرم مطهــر اســت کــه پــالن آن هشــت ضلعــی بــوده و گنبــد 
ــه  ــوان ب ــوی می ت ــای دوران صف ــر رواق ه ــت. از دیگ ــانده اس ــس آن را پوش ــس م ــی از جن مرتفع
توحیدخانــه اشــاره کــرد کــه در ایــن رواق مفســر نامــدار شــیعه، مالمحســن فیــض کاشــانی، آیــات 
توحیــدی قــرآن کریــم را تدریــس و تفســیر می کــرده اســت.هم چنین رواق دارالفیــض نیــز در ایــن 
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ــت. رواق  ــده اس ــاخته ش ــه س ــان، رواق دارالضیاف ــس از رواق الّله وردی خ ــت. پ ــا شده اس دوران بن
ــس از دوران  ــت. پ ــه اس ــان آصف الدول ــی آن الّله یارخ ــار و بان ــر قاج ــای عص ــعاده از بناه دارالس
قاجــار، رواق دارالســرور، دارالشــکر، دارالشــرف، دارالعــزه، دارالذکــر، دارالزهــد، دارالعبــاده، رواق 
ــر  ــا اخی ــده اند. در دهه ه ــا ش ــالص بن ــه، داراالخ ــه، دارالرحم ــه، دارالهدای ــیخ بهایی، دارالوالی ش
 ،رواق دارالحکمــه، دارالکرامــه، دارالحجــه، رواق امــام خمینــی ،نیــز رواق حضــرت معصومــه
شــیخ طوســی، شــیخ حــر عاملــی، دارالمرحمــه، کوثــر، غدیــر، حضــرت فاطمــه زهــرا و رواق دار 

ــور ســاخته شــده اند.  الن

تصویر 1- رواق های اطراف مرقد مطهر امام رضاg )منبع: نگارندگان(

g2-3-1. کتیبه های رواق های دوران تیموری و صفوی مرقد امام رضا

آموزه هــای اســالمی و مبانــی اعتقــادی مســلمین همــواره در بناهــای اســالمی، تأثیــر بســیار 
زیــادی داشــته اســت. ایــن موضــوع در بناهــای مذهبــی تأثیر بیشــتری داشــته اســت، به طوری که 
عالوه بــر معمــاری بنــا در تزیینــات و حتــی در معنــای آن نیــز مؤثــر بــوده اســت. معماری مســلمان 
بنــا همــواره بــا اعتقــادات راســخ خــود، بناهایــی را شــکل داده اســت کــه بــا حضــور در آن معنویــت 
و خلــوص فضــا را نیــز می تــوان درک کــرد. در ایــن بیــن، تزیینــات به عنــوان یکــی از اجــزای اصلــی 
ــد  ــت. مرق ــالمی اس ــای اس ــود آموزه ه ــن نم ــی، بهتری ــای مذهب ــاری بناه ــر معم و جدایی ناپذی
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اهل بیــتb منبعــی ارزشــمند و میراثــی گران بهــا بــرای معاصــران اســت کــه بــا کاوش در ایــن 
ــه  ــکل گیری آن را کــه ریشــه در آموزه هــای اســالمی داشــته اســت، ب ــی ش ــوان مبان ــه می ت زمین

منصــۀ ظهــور رســاند. 

ــه  ــوده ک ــخ ب ــول تاری ــان در ط ــرای ایرانی ــمند ب ــه ای ارزش ــاg، گنجین ــام رض ــر ام ــد مطه مرق
ــور،  ــد من ــواری مرق ــت. در همج ــده اس ــترش داده ش ــازی و گس ــاخته، بازس ــف س در ادوار مختل
ــان  ــران محســوب می شــود. در می ــرای زائ ــک مأمنــی ب ــی وجــود دارد کــه هــر ی رواق هــای فراوان
رواق هــای دوران تیمــوری، دارالحفــاظ و دارالســالم به عنــوان کهن تریــن رواق هــای مرقــد مطهــر 
امــام رضــاg بــرای نمونــۀ پژوهشــی انتخــاب شــده اســت. همچنیــن در میــان رواق هــای دوران 
صفــوی، رواق دارالفیــض یکــی از زیباتریــن و باشــکوه ترین رواق هــای مرقــد انتخــاب شــده اســت. 
ــای  ــی و آموزه ه ــای آن بررس ــات کتیبه ه ــپس تزیین ــرده و س ــای نام ب ــاری رواق ه ــه، معم در ادام

ــت. ــده اس ــل ش ــا تحلی ــکل گیری کتیبه ه ــر در ش ــالمی مؤث اس

الف. رواق دارالحفاظ

دارالحفــاظ اولیــن رواق از دوره تیمــوری اســت. بنــای دارالحفــاظ بــه دستورگوهرشــادآغا همســر 
میــرزا شــاهرخ پســر امیــر تیمــور گورکانــی ســاخته شــده و تاریــخ بنــای آن اوایــل قــرن نهــم هجری 
ــا  ــمال ب ــرف ش ــر، از ط ــرم مطه ــا ح ــرق ب ــرف ش ــن رواق از ط ــعادت، 1355: 25(. ای است)س
ــا رواق دارالســالم ارتبــاط  ــا مســجد گوهرشــاد و از طــرف جنوب شــرقی ب دارالســیاده، از غــرب ب
دارد)عطــاردی، 1371، ج1: 165(. رواق دارالحفــاظ دو بخــش در هم تنیــده دارد؛ بخش نخســت 
متشــکل از هندســۀ چلیپایــی اســت و بخــش دوم متشــکل از یــک فضــای گنبدخانــه ای بــه همراه 
فضــای ایوانــی شــکل مقابــل آن اســت)عبدالهی و همــکاران، 1399: 16(. رواق دارالحفاظ هفت 
صفــه دارد کــه ســه صفــۀ آن بــه طــرف دارالســالم، ســه صفــۀ دیگــر بــه طــرف دارالســیاده و یــک 
صفــۀ آن بــه طــرف گوهرشــاد اســت. ایــن رواق از قدیــم، محــل تجمــع حافظــان قــرآن و انجــام 
مراســم خــاص تــالوت کالم اللــه مجیــد بــوده اســت)عطاردی، 1371، ج1: 165(. طــول رواق 18 
ــا محاســبه فضاهــای جانبــی،  ــر ســقف 12/8 متــر و ب ــا زی متــر و عــرض آن 8/65 و ارتفــاع آن ت

ــهدی محمد، 1383: 160(.  ــع می رسد)مش ــه 217 مترمرب ــاحت آن ب مس



فصـلنامه معارف اهل البیت b    سال اول . شماره 3 . پاییز1401

بررسی مضامین آموزه های اسالمی در کتیبه های معماری رواق های حرم اهل بیت )مطالعۀ موردی: حرم امام رضا در دوران تیموری و صفوی(134
)محبوبه زمانی، امیر اکبری، محمد دارینی(

تصویر2- مکان رواق دارالحفاظ در مرقد امام رضاg )منبع: نگارندگان(

ــاظ دارای  ــت. رواق دارالحف ــوری اس ــن رواق دوران تیم ــن رواق بزرگ تری ــی: ای ــای قرآن کتیبه ه
ــن  ــی ای ــت و تمام ــی اس ــعار فارس ــنی و اش ــی، اسماءالحس ــی، دعای ــی، حدیث ــای قرآن کتیبه ه

ــت.  ــده اس ــل ش ــی تحلی ــای قرآن ــدول 1 کتیبه ه ــمندی دارد. در ج ــن ارزش ــا مضامی کتیبه ه

مضمون متن آیه آیه/سوره

زیارت مرقد اهل بیت/ اذن 
به  شدن  وارد  برای  دخول 

مرقد

ِإَلی َطَعاٍم  َلُکْم  َن 
َ

ُیْؤذ ْن 
َ
أ ِإاَلّ  ِبِیّ  الَنّ ُبُیوَت  َتْدُخُلوا  اَل  آَمُنوا  ِذیَن  اَلّ َها  ُیّ

َ
أ َیا 

َواَل  اْنَتِشُروا 
َ
ف َطِعْمُتْم  ا 

َ
ِإذ

َ
ف اْدُخُلوا 

َ
ف ُدِعیُتْم  ا 

َ
ِإذ َوَلِکْن  ِإَناُه  َناِظِریَن  َغْیَر 

ُه  َیْسَتْحِیی ِمْنُکْم َوالَلّ
َ
ِبَیّ ف ِلُکْم َکاَن ُیْؤِذی الَنّ

َ
ِنِسیَن ِلَحِدیٍث ِإَنّ ذ

ْ
ُمْسَتأ

ُلوُهَنّ ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب 
َ
اْسأ

َ
ْلُتُموُهَنّ َمَتاًعا ف

َ
ا َسأ

َ
اَل َیْسَتْحِیی ِمَن اْلَحِقّ َوِإذ

ْن 
َ
ِه َواَل أ وا َرُسوَل الَلّ

ُ
ْن ُتْؤذ

َ
ْطَهُر ِلُقُلوِبُکْم َوُقُلوِبِهَنّ َوَما َکاَن َلُکْم أ

َ
ِلُکْم أ

َ
ذ

ِه َعِظیًما ِلُکْم َکاَن ِعْنَد الَلّ
َ

َبًدا ِإَنّ ذ
َ
ْزَواَجُه ِمْن َبْعِدِه أ

َ
َتْنِکُحوا أ

آیۀ 53، 
احزاب

بـدون اجـر بـودن رسـالت 
پیامبران/ مـوّدت و محّبت 
او/  خویشـاوندان  حـق  در 
آل  دوسـتدار  بـرای  اجـر 

محّمـد

َة ِفی اْلُقْرَبی َوَمْن َیْقَتِرْف َحَسَنًة َنِزْد  ْجًرا ِإاَلّ اْلَمَوَدّ
َ
ُلُکْم َعَلْیِه أ

َ
ْسأ

َ
ُقْل اَل أ

َه َغُفوٌر َشُکوٌر َلُه ِفیَها ُحْسًنا ِإَنّ الَلّ
آیۀ 23، 
شوری

خداوند  از  کردن  اطالعت 
کردن  پیروی  امر/  اولی  و 
به  ایمان  خداوند/  حکم  از 

خداوند و روز قیامت

ِذیَن  اَلّ َها  ُیّ
َ
أ َیا  َینقلبوَن  ِذیَن َظًلموا اَی َمنقًل  اَلّ ِه تعالٌی و َسیعلَم  الَلّ ُقاْل 

ْمِر ِمْنُکْم و َیطعموَن الّطعام 
َ ْ
وِلی ال

ُ
ُسوَل َوأ ِطیُعوا الَرّ

َ
َه َوأ ِطیُعوا الَلّ

َ
آَمُنوا أ

َعَلّی ّحَبه ِمسکیَنًا و َیتیمًا و َاسیرًا 

آیۀ 59، 
نساء
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برای  عظیم  پاداش  و  اجر 
ماجدت در راه خداوند

ِه المجاهدیَن َعَلّی القاعدیَن َاجرًا َعظیمًا ضَل الَلّ
َ
ِه َتعالِی : ف ُقاْل الَلّ

آیۀ 95، 
نساء

خداوند  از  درخواست 
برای هدایت به حق/ طلب 
باری  از  رحمت  اعطای 

تعالی

ْنَت 
َ
أ َک  ِإَنّ َرْحَمًة  َلُدْنَک  ِمْن  َلَنا  َوَهْب  َهَدْیَتَنا   

ْ
ِإذ َبْعَد  ُقُلوَبَنا  ُتِزْغ  اَل  َنا  َرَبّ

اُب اْلَوَهّ
آیۀ 8، آل 

عمران

بـر  تـوکل  بـودن  کافـی 
مسـلمین  بـرای  خداونـد 

روزی بـرای 
ِه  ْل َعَلی الَلّ َوَیْرُزْقُه ِمْن َحْیُث اَل َیْحَتِسُب َوَمْن َیَتَوَکّ

آیۀ 3، 
طالق

تسـلیم  و  خداونـد  برتـری 
او مقابـل  در  بـودن 

ُتوِنی 
ْ
َوأ َعَلیَّ  َتْعُلوْا  الَّ 

َ
أ ِحیِم   الرَّ ْحَمِن  الرَّ ِه  اللَّ ِبْسِم  ُه  َوِإنَّ ُسَلْیَماَن  ِمْن  ُه  ِانَّ

ُمْسِلِمیَن 

آیات 30 
و 31، 

نمل

لشکر  بودن  غالب  و  فاتح 
از  بردن  فرمان  خداوند/ 

خداوند و اولیای امر
ِه ُهُم اْلَغاِلُبوَن ِإَنّ ِحْزَب الَلّ

َ
ِذیَن آَمُنوا ف َه َوَرُسوَلُه َواَلّ َوَمْن َیَتَوَلّ الَلّ

آیۀ 56، 
مائده

خداوند و رسول تنها یاور و 
پا داشتن  به  ولی/ اهمیت 

نماز و زکات

َوُیْؤُتوَن  َة 
َ

ال الَصّ ُیِقیُموَن  ِذیَن  اَلّ آَمُنوا  ِذیَن  َواَلّ َوَرُسوُلُه  ُه  الَلّ ُکُم  َوِلُیّ َما  ِإَنّ
َکاَة َوُهْم َراِکُعون الَزّ

آیۀ 55، 
مائده 

خداوند/  یکتایی  بر  تأکید 
رجوع انسان به خداوند

اَل ِإَلَه ِإاَلّ ُهَو ُکُلّ َشْیٍء َهاِلٌک ِإاَلّ َوْجَهُه َلُه اْلُحْکُم َوِإَلْیِه ُتْرَجُعوَن
آیۀ 88، 

قصص

پاداش بهشت به متقیان
ِتَحْت 

ُ
َوف َجاُءوَها  ا 

َ
ِإذ ی  َحَتّ ُزَمًرا  ِة  اْلَجَنّ ِإَلی  ُهْم  َرَبّ َقْوا  اَتّ ِذیَن  اَلّ َوِسیَق 

اْدُخُلوَها َخاِلِدیَن
َ
ٌم َعَلْیُکْم ِطْبُتْم ف

َ
ْبَواُبَها َوَقاَل َلُهْم َخَزَنُتَها َسال

َ
أ

آیۀ 73، 
زمر

ذکر و تسبیح و تنزیه ذات 
و  ساجد  در  خداوند  پاک 

منازل انبیا و اولیا

َو ااَلصاَل َصدَق الله  َبالَغدو  فی بیوَت أذَن الله أن َترفَع و ٌیسِبح فیها 
الَعلٌی الَعظیم

آیۀ 36، 
نور

بخشنده ترین  خداوند 
بخشندگان عالم وجودی

اِحِمیَن ْنَت َخْیُر الَرّ
َ
َوُقْل َرِبّ اْغِفْر َواْرَحْم َوأ

آیۀ 118، 
مؤمن

جدول1- کتیبه های قرآنی رواق دارالحفاظ )منبع: نگارندگان( 

ــا  ــه ای ب ــاظ، کتیب ــمالی رواق دارالحف ــمت ش ــاالی در ورودی قس ــی: در ب کتیبه هــای حدیث
مضمــون مــدح و منقبــت ائمــه اطهــارb، این چنیــن نوشــته شــده اســت: »رحمــه الّلــه و برکاتــه 
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علیکــم اهــل البیــت«. دیگــر کتیبــۀ حدیثــی رواق، حدیــث شــریف »سلســله الذهب« منســوب بــه 
ــُه ِحْصِنــی َفَمــْن َدَخــَل ِحْصِنــی  ــَه ِإاَلّ الَلّ ــُه یُقــوُل: اَل ِإَل ــه َجــَلّ َجاَلُل امــام رضــاg بــا متــن » الَلّ
َنــا ِمــْن ُشــُروِطَها« نقــش بســته کــه 

َ
اِحَلــُة َناَداَنــا ِبُشــُروِطَها َو أ ِت الَرّ ــا َمــَرّ ِمــَن ِمــْن َعَذاِبــی َقــاَل َفَلَمّ

َ
أ

مضمــون آن اشــاره بــه »توحیــد، دژ محکــم مــن اســت، هــر کــس آن را بگویــد، داخــل حصــار مــن 
شــده و از عــذاب مــن در امــان اســت« دارد. 

ــالم  ــا دارالس ــاظ ب ــنگی در ورودی دارالحف ــاالی ازاره س ــر ب ــز ب ــی نی ــث دعای ــه حدی ــک کتیب ی
ــا  ــوات ی ــب الدع ــا مجی ــت: »ی ــده اس ــته ش ــه نگاش ــمند آن این گون ــن ارزش ــه مت ــته ک ــش بس نق
غافــر الخطیئــات یاعالــم الغیــب و الشــهاده العزیــز الحکیــم«. مضمــون ایــن کتیبــه بیــان کننــده 
ــه  ــن کتیب ــده خطاهــا و ای عالم الغیــب« اســت. ای ــده گیرن ــت کننــده دعاهــا، ای نادی »ای اجاب
کــه قســمتی از دعــای جوشــن کبیــر اســت، بــه خــط ثلــث توســط »مرحــوم حــاج میــرزا احمــد 

ــی« از خطاطــان معاصــر نگاشــته شــده اســت. زنجان

کتیبــه اسماءالحســنی: قســمت شــمالی دارالحفــاظ در حاشــیه ورودی بــه حــرم مطهــر روی 
ــن  ــم الله الرحم ــده: »بس ــته ش ــی نوش ــخ جل ــط نس ــا خ ــنجری ب ــای س ــی های چینی نم کاش
الرحیــم هــذه الروضــه المکرمــه المطهــر لموالنــا االمــام المعصومیــن الشــهید المظلــوم الرضــا 
علــی بــن الکاظــم موســی بن الصــادق جعفربــن الباقــر محمدبــن زین العابدیــن علی بن الشــهید 
بکربــالء حســین اخ الحســن بن علی بــن ابیطالــب و امــام المتقیــن و وصــی رســول رب العالمیــن 
محمدبــن عبداللــه ابــن عبدالمطلــب صــوات اللــه علیــه و علی آلــه الطبییــن الطاهریــن و اصحابه 

المنتخبیــن و رحمــه الــه و برکاتــه.«

کتیبــه اشــعار فارســی: 42 بیــت از اشــعار فارســی در مــدح امــام رضــاg در رواق دارالحفــاظ 
نگاشــته شــده کــه ایــن اشــعار بــه خــط نســتعلیق اســت. مضامیــن کلــی اشــعار بــه ایــن صــورت 
ــتی  ــر بهش ــأ آن را از کوث ــه و منش ــاg را جاودان ــام رض ــد ام ــر مرق ــوی معط ــاعر ب ــه ش ــت ک اس
می دانــد. ذات و سرشــت آن را از خورشــید می دانــد کــه روشــنایی بخــش اســت. بــوی معطــر حــرم 
ــد کــه نشــانه ای از بهشــت دارد و خورشــید جــز ذات امــام  امــام رضــا را مشــک و عنبــری می دان
رضــاg اســت و نســیمی را کــه از حــرم مطهــر مــی وزد، نشــانه ای از بهشــت روح پــروری می دانــد. 



فصـلنامه معارف اهل البیت b    سال اول . شماره 3 . پاییز1401

137 بررسی مضامین آموزه های اسالمی در کتیبه های معماری رواق های حرم اهل بیت )مطالعۀ موردی: حرم امام رضا در دوران تیموری و صفوی(
)محبوبه زمانی، امیر اکبری، محمد دارینی(

 gو علــی روشــن اســت، ایــن روشــنایی از دیــده حضــرت زهــرا gعالــم از وجــود امــام رضــا
اســت و امــام رضــاg مثــل خورشــیدی اســت کــه شــرف تمــام آدمیــان خاک نشــین اســت.

ایـن روضـه کـه دهـر ز بویـت معطر اسـت آیـت ز کوثـر و گلت از مشـک و عنبر اسـت
در طینت تو چشمۀ خورشید مضمر است بوی تـو چون نسـیم جنان روح پرور اسـت
خاکـی و نـه ملـک به وجـودت منور اسـت تـا در تـو نـور دیـده زهـرا و حیـدر اسـت
خورشـید گـو یگانـه رو هفت کشـور اسـت بهـر شـرف ز خـاک نشـینان این در اسـت

ــام در  کتیبــۀ تاریخــی: رواق دارالحفــاظ آیینــه کاری شــده و مدفــن بســیاری از افــراد صاحب ن
تاریــخ معاصــر ایــران اســت. از گــروه کتیبه هــای تاریخــی، کتیبــه ای کــه اشــاره بــه نــام شــخصی 
ــده می شــود: »اصغــف  ــا هنرمنــد کاشــی کار اســت، در رواق دارالحفــاظ دی و احتمــاال معاصــر ی
عبدالّلــه محمدبــن ابــی طاهربــن ابــی طاهریــن الحســن بعــد، عملــه و صنعــه فــی تاریــخ عــزه 
جمــادی االولــی ســنه اثنــی عشــر و ســمانه غفــر الله لــه و لوالدیــه و لحمیــع المؤمنیــن و المؤمنات 

بــه حمــد و عترتــه الطاهریــن«

ب. رواق دارالسالم

ــه رواق  ــرب ب ــرار دارد. از غ ــاg ق ــام رض ــر ام ــرم مطه ــی ح ــمت جنوب ــالم در قس رواق دارالس
دارالحفــاظ، از شــرق بــه گنبــد حاتم خانــی و از جنــوب بــه رواق دارالعــزه ارتبــاط دارد. رواق 
دارالســالم از آثــار گوهرشــادآغا و هم زمــان بــا دارالحفــاظ ســاخته شــده اســت)عطاردی، 1371، 
ج1: 172(. طــول رواق حــدود 20 متــر، عــرض آن 10 متــر و ارتفــاع آن بالــغ بــر 9/5 متــر اســت 

ــع مســاحت دارد. ــا محاســبه فضاهــای جانبــی آن، 227 متــر مرب کــه در مجمــوع ب

تصویر3- مکان رواق دارالسالم در مرقد امام رضاg )منبع: نگارندگان(
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کتیبــۀ قرآنــی: رواق دارالســالم دارای ســه کتیبــه قرآنــی اســت. در ایــن رواق یک محراب ســاخته 
شــده کــه دورتــادور آن آیــۀ 35 ســورۀ نــور بــا مضمــون خــدا نــور آســمان و زمیــن و او هدایت گــر 
و داناســت، نگاشــته شــده اســت. در قســمت شــرقی متصــل بــه گنبــد حاتم خانــی، ســوره قــدر 
بــا مضمــون عظیم الشــأن بــودن روز نــزول قــرآن در شــب قــدر و اهمیــت قــرآن بــا خــط ثلــث زیبــا 

نوشــته شــده اســت.

مفهوم کتیبه قرآنی آیه/ سوره

خداونـد وجودبخـش آسـمان ها و زمین/ وجود 
خداونـد مانند چراغی روشـن بـرای عالم

ْرِض َمَثُل ُنوِرِه َکِمْشـَکاٍة 
َ ْ
ـَماَواِت َوال ـُه ُنوُر الَسّ الَلّ

َجاَجُة ِفیَهـا ِمْصَبـاٌح اْلِمْصَباُح ِفی ُزَجاَجـٍة الُزّ
آیۀ 35، نور

یگانگـی خداونـد/ بی نیـازی خداونـد از عالم و 
نیازمنـدی عالم بـه خداوند

ُه صمد َحٌد الَلّ
َ
ُه أ ُقْل ُهَو الَلّ

آیۀ 1 و 2، 
اخالص

نازل شدن قرآن عظیم الشأن در شب قدر ْنَزْلَناُه ِفی َلْیَلِة اْلَقْدر
َ
ا أ اَنّ آیۀ 1، قدر

جدول2- کتیبه های قرآنی رواق دارالسالم )منبع: نگارندگان(

کتیبــۀ دعایــی: در رواق دارالســالم بخشــی از دعــای جوشــن کبیــر در بــاالی ازاره متصــل بــه 
گنبــد حاتم خانــی بــا ایــن مضمــون نوشــته شــده اســت: »یــا مــن لــه ذکــر ال ینســی، یــا مــن لــه 
نــور ال یطفــی، یــا مــن لــه نعــم ال تعــد، یــا مــن لــه ملــک ال یــزول، یــا مــن لــه ثنــاء ال تحصــی، یــا 
مــن لــه جــالل ال یکیــف، یــا اول کل شــی ء و آخــره، یــا الــه کل شــی ء و ملیکــه، یــا رب کل شــیء و 
صانعــه، یــا بــارئ کل شــیء و خالقــه، یــا قابــض کل شــیء و باســطه، یــا مبــدأ کل شــیء معیــده« با 
مضمــون: »ای کســی کــه یــادش از دل هــا نمــی رود؛ نــورش خامــوش نمی گــردد، نعمت هایــش 
قابــل شــمارش نیســت و حکومتــش پایــان نــدارد، ای کســی کــه بزرگــی و جاللــش قابــل تعریــف 
نیســت، ای آغــاز و پایــان همــه اشــیا، ای معبــود و صاحــب هــر چیــزی، ای پرونــدۀ همــه اشــیا و 
خالــق آن هــا، ای آفریننــدۀ همــه چیــز، ای گیرنــده و دهنــدۀ همــه اشــیا، ای آغازکننــده هر شــیء 
 gو برگرداننــدۀ آن« در بــاالی ازاره در اطــراف رواق، قصیــدۀ بســیار طوالنــی در ســتایش امام رضا

بــا خــط نســتعلیق روی ســنگ حجــاری شــده اســت.



فصـلنامه معارف اهل البیت b    سال اول . شماره 3 . پاییز1401

139 بررسی مضامین آموزه های اسالمی در کتیبه های معماری رواق های حرم اهل بیت )مطالعۀ موردی: حرم امام رضا در دوران تیموری و صفوی(
)محبوبه زمانی، امیر اکبری، محمد دارینی(

3. رواق دارالفیض

دارالفیــض از رواق هــای دورۀ صفویــه اســت. ایــن رواق در پشــت ســر مبــارک امــام رضــاg واقــع 
ــه ایــن صــورت کــه صفــۀ جنوبــی آن )معــروف بــه صفــۀ شــاه  شــده و متصــل بــه حــرم اســت، ب
طهماســبی(، دارای گذرگاهــی وســیع اســت و در طرفیــن آن، در گــذرگاه کوچــک نیــز قــرار دارد 
ــی  ــه جنوب ــه صف ــه قرین ــه ب ــض ک ــمالی دارالفی ــۀ ش ــد. صف ــط می کن ــرم مرتب ــه ح ــه رواق را ب ک
ــه صفــۀ  ــه قرین ــد. صفــۀ شــمالی دارالفیــض کــه ب ــه مرتبــط می کن ــه توحیدخان اســت، رواق را ب
جنوبــی اســت، رواق را بــه توحیدخانــه ارتبــاط می دهــد. صفــۀ غربــی رواق نیــز حــد فاصــل بیــن 
ــر  ــرض و 9/60 مت ــر ع ــول، 7/20 مت ــر ط ــض 14/30 مت ــت. دارالفی ــکر اس ــض و دارالش دارلفی
ارتفــاع دارد)شایســته فر، 1392: 120(. ایــن رواق از شــمال بــه حــرم مطهــر و از شــرق بــه گنبــد 
الّله وردی خــان و از غــرب بــه رواق دارالشــکر ارتبــاط دارد. کــف رواق از ســنگ مرمــر ابــری پوشــیده 
ــراف رواق از  ــای اط ــت. دیواره ــفید اس ــر س ــنگ مرم ــر از س ــاع 1/67 مت ــه ارتف ــده و ازاره آن ب ش
بــاال تــا ســقف مقرنــس اســت. کاشــی کاری معــرق بــا نقــوش اصیــل و زیبــا و 98 شمســۀ کوچــک 
و ظریــف مزیــن بــه اســماء اللــه و طرحــی بــه صــورت یــک محــراب تعبیــه شــده بــر دیــوار شــرق 

اســت)عطاردی، 1371، ج1: 199(.

تصویر4- مکان رواق دارالفیض در مرقد امام رضاg )منبع: نگارندگان(

کتیبه هــای قرآنــی: رواق دارالفیــض 14 کتیبــه قرآنــی دارد. کتیبه هــای نزدیــک گنبــد کــه بــا 
ســوره های مبارکــی چــون کوثــر و حمــد و تمامــی اســامی اعظــم خداونــد متعــال کــه در داخــل 



فصـلنامه معارف اهل البیت b    سال اول . شماره 3 . پاییز1401

بررسی مضامین آموزه های اسالمی در کتیبه های معماری رواق های حرم اهل بیت )مطالعۀ موردی: حرم امام رضا در دوران تیموری و صفوی(140
)محبوبه زمانی، امیر اکبری، محمد دارینی(

ســتاره ها نوشــته شــده اند. ســورۀ مبارکــه ضحــی، کوثــر و حمــد در نزدیــک گنبــد نگاشــته 
شــده اند. مضمــون ســورۀ ضحــی نیــز دربــاره اهمیــت روز و شــب کــه نشــانۀ قدرتمنــدی خداونــد 
اســت و ســورۀ کوثــر نشــانگر اعطــای مقــام شــفاعت بــه پیامبــر و ســورۀ حمــد یــاری خواســتن 
از خداونــد و ســتایش اوســت. در حاشــیۀ در ورودی بــه حــرم مطهــر، آیــۀ هفتــم ســورۀ واقعــه بــا 
مضمــون نیکــو بــودن اصحــاب یمیــن، در بــاالی طــاق در کوچــک بــه طــرف حــرم مطهر، آیــۀ 197 
ســورۀ بقــره بــا مضمــون برتــری تقــوا و خــدا تــرس بــودن و در دیــوار جنوبــی ایــن رواق آیــۀ 285 
ســورۀ بقــره بــا مضمــون ایمــان داشــتن بــه خــدا و پیامبــر، در بدنــۀ دیــوار وســط طــرف راســت، آیۀ 
45 ســورۀ حجــر بــا مضمــون پــاداش اهــل تقــوی و در طــرف چــپ، آیــۀ 33 ســورۀ ق بــا مضمــون 

خاشــع بــودن در مقابــل خداونــد، مزیــن شــده اســت.

مفهوم کتیبه قرآنی آیه/ سوره

اهمیـت روز و شـب/ قطـع موقـت لطف را 
نشـانه غفلـت و قهر الهـی ندانید.

ْیــِل ِإَذا َســَجی َمــا  َحــی َوالَلّ َوالُضّ
ــَک َوَمــا َقَلــی َعــَک َرُبّ َوَدّ

آیۀ 1 تا 3، 
ضحی

اعطای مقام شـفاعت به پیامبر/ پرداختن 
بـه طاعت و مناسـک حـج بـرای خداوند/ 
باقـی مانـدن نسـل پیامبـر تـا قیامـت بـه 

کثـرت و برکـت و عزت

َک  ْعَطْیَنــاَک اْلَکْوَثــَر َفَصــِلّ ِلَرِبّ
َ
ــا أ ِإَنّ

ْبَتــُر
َ
َواْنَحــْر ِإَنّ َشــاِنَئَک ُهــَو اأْل

آیۀ 1 تا 3، 
کوثر

ستایش خداوند، پروردگار جهانیان ِه َرِبّ اْلَعاَلِمیَن اْلَحْمُد ِلَلّ آیۀ 1، حمد

عاقبـت نیکـو اصحـاب یمیـن در بهشـت 
ابـدی

ــاُب  ْصَح
َ
ــا أ ــِة َم ــاُب اْلَمْیَمَن ْصَح

َ
َفأ

ــَن ِلی َوّ
َ
ــَن اأْل ــٌة ِم ــِة ُثَلّ اْلَمْیَمَن

آیۀ 8 و 13، 
واقعه

پیشـی  نیـک/  کار  بـر  خداونـد  آگاهـی 
خداونـد از  پـروا  تقـوا/  راه  در  گرفتـن 

ــَوی  ْق اِد الَتّ ــَزّ ــَر ال ــِإَنّ َخْی ُدوا َف ــَزَوّ َوَت
ــاِب ْلَب

َ
ــی اأْل وِل

ُ
ــا أ ــوِن َی ُق َواَتّ

آیۀ ، بقره

وعده خداوند بر اهل تقوا در بهشت اٍت َوُعُیوٍن ِقیَن ِفی َجَنّ ِإَنّ اْلُمَتّ آیۀ 45، حجر
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در نهان از خدای رحمان خشـیت داشتن 
و بازگشـت با توبه به سـوی خداوند

ِباْلَغْیــِب  ْحَمــَن  الَرّ َخِشــَی  َمــْن 
ُمِنیــٍب ِبَقْلــٍب  َوَجــاَء 

آیۀ 33، ق

اهمیت خورشید و ماه و روز و شب
ِإَذا  َواْلَقَمــِر  َوُضَحاَهــا  ــْمِس  َوالَشّ

َتاَلَهــا
آیۀ 1 تا 2، 

شمس

جدول 3- کتیبه های قرآنی رواق دارلفیض )منبع: نگارندگان(

کتیبه هــای ادبــی: در رواق دارالفیــض دوره صفویــه در بــاالی ازاره ســنگی بــه عــرض 33 
ســانتی متر کتیبــه ای از اشــعاری از قاآنــی بــه خــط نســتعلیق بــا متــن زیــر نگاشــته شــده اســت:

زهـی بـه منزلت از عـرش بده فـرش تو رونق زمین ز یمن تو محسـود و هفت کاخ مطبق
تویـی کـه خـاک تـو بـا آب رحمـت مخمـر تویـی کـه فیـض تو با فّر سـرمد اسـت ملفق
چـو دیـن احمـد مرسـل مبانـی تـو مشـید چـو شـمع حیـدر صفـدر قواعـد تـو موثـق
ز آسـتان تـو حصنـی اسـت نه سـپهر معظم ز خاک روب تو گردی اسـت هفت کاخ مروق

مضمــون اشــعار بیــان شــده، منزلــت امــام رضــاg اســت. حتــی زمیــن و هفــت طبقــه آســمان 
هــم بــه یمــن وجــود امــام رضــاg دارای فیــض هســتند، عظمــت و بزرگــی امــام رضــاg در عقل 

ــد. ــس نمی گنج ــال هیچ ک و خی

2-3-2. تحلیـل محتـوای مضامیـن اسـالمی در کتیبه های قرآنی رواق هـای دارالحفاظ، 
gدارالسـالم و دارالفیض مرقـد امام رضا

همان گونـه کـه بیـان شـد، آموزه هـای اسـالمی در جـان و دل بناهـای مرقـد اهل بیـتb نقش 
بسـته اسـت. هـر جایـی از فضـای معنـوی ایـن رواق هـا گام می گذاریـم، درس و آمـوزه ای بـرای 
راهنمایـی انسـان وجـود دارد. رواق هـا محفلی برای انس بـا خود و باری تعالی اسـت و حضور در آن 
روح تـازه ای بـر مسـلمین می بخشـد. کتیبه های قرآنـی به عنوان زیباتریـن نمود تجلـی آموزه های 
اسـالمی در معمـاری رواق هـا، ابـزاری بـرای درس گرفتـن از اسـالم اسـت. در جـدول4 مضامیـن 
اسـالمی که در کتیبه های رواق های مورد بررسـی نگاشـته شـده، ارائه و آموزۀ آن بیان شـده اسـت.
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آموزه های اسالمی کتیبۀ قرآنی نام رواق دوران
تاریخی

اذن دخول آیۀ 53، احزاب

رواق

دارالحفاظ دوران

تیموری

بدون اجر بودن رسالت پیامبران آیۀ 23، شوری
اطالعت کردن از اولی امر آیۀ 59، نساء

اهمیت جهاد در راه خداوند آیۀ 95، نساء
اهمیت تضرع به درگاه باری تعالی آیۀ 8، آل عمران

اشاره به رزاقی خداوند و توکل بر او آیۀ 3، طالق
برتری خداوند و تسلیم در مقابل او آیات 30 و 31، نمل

اهمیت نماز و زکات آیۀ 55، مائده
پیروزمند بودن خداوند آیۀ 56، مائده

متذکــر شــدن شــرک نورزیــدن و برتــری 
خداونــد

آیۀ 88، قصص

اهمیت توکل بر خداوند آیۀ 73، زمر
ــر  ــجد و مقاب ــد در مس ــر خداون ــت ذک اهمی

bاهــل بیــت
آیۀ 36، نور

بخشندگی خداوند آیۀ 118، مؤمن
علم و قدرت خداوند آیۀ 35 سوره نور رواق

دارالسالم
یگانگی خداوند آیات 1 و 2، اخالص

عظمت نزول قرآن آیۀ 1، قدر
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اعتماد به لطف الهی آیات 1 تا 3، ضحی

رواق

دارالفیض

دوران

صفوی

اهمیت مناسک حج آیات 1 تا 3، کوثر
ستایش پروردگار آیۀ 1، حمد

عاقبت نیکو صالحین آیات 8 و 13، واقعه
برتری و آگاهی خداوند آیۀ 197، بقره

وعده بهشت متقین آیۀ 45، حجر
اهمیت توبه به درگاه خداوند آیۀ 33، ق

اهمیت روز و شب آیات 1 تا 2، شمس

جدول4- آموزه های اسالمی در کتیبه  رواق های مرقد امام رضاg در دوران تیموری و صفوی )منبع: نگارندگان(

3. نتیجه گیری

مرقــد مطهــر اهــل بیــتb همــواره مکانــی ارزشــمند از لحــاظ معمــاری و تزیینــات بوده اســت. 
ایــن موضــوع بــه دلیــل توجــه ویــژه مســلمین بــه مرقــد اهــل بیــتb باعــث شــده اســت در ادوار 
مختلــف بناهــای ارزشــمندی در آن ســاخته شــود کــه هــر یــک از آن هــا بــه منبعــی ارزشــمند از 
منظــر معمــاری و تزیینــات تبدیــل شــده اند. معمــاران مســلمان بــه دلیــل اعتقــادات راســخ خــود 
بناهایــی معنــوی برپــا کرده انــد کــه هــر جزئــی از آن، درســی از جانــب خداونــد و هــر فضایــی از 
آن، مکانــی بــرای درک ذات خداونــدی اســت. دوران تیمــوری و صفــوی دوران باعظمــت تاریخــی 
ایــران بــوده اســت. در دوران تیموریــان، بــا وجــود گســتردگی مذهــب ســنی احتــرام زیــادی بــرای 
 gو شــیعیان قائــل بودنــد. در ایــن دوران اقدامــات زیــادی در مرقــد امــام رضــا bائمــه اطهــار
صــورت گرفــت، امــا تــالش ایــن حکومــت در مرزوبــوم ایــران محــدود شــد و بــه خــارج از مرزهــای 
ایــران نرســید. رواق هــای دارالحفــاظ، دارالســیاده و دارالســالم از جملــه رواق هایــی اســت کــه در 
ایــن دوران بنــا شــده اند. همچنیــن یکــی از بناهــای ارزشــمند این دوران، مســجد گوهرشــاد بنایی 
باشــکوه در جــوار مرقــد امــام رضــاg اســت. صفویــان نیــز بــه دلیــل رســمیت بخشــیدن مذهــب 
تشــیع، اقدامــات شــاهان این دوره برای گســترش، بازســازی و ســاخت بناهای مذهبی گســترش 
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 bــت ــل بی ــر اه ــد مطه ــای مرق ــرای بناه ــمندی ب ــات ارزش ــز اقدام ــراق نی ــی در ع ــت و حت یاف
صــورت گرفــت. در ایــن دوران هنرمنــدان، مضامیــن اســالمی و آیــات قرآنــی را بــه زیباتریــن نحــو 
ممکــن، در تزیینــات بناهــا طراحــی میکردنــد و همیــن موضــوع ســبب گســترش و تقویــت مذهب 
شــیعی شــد. در دوران صفــوی رواق هــای متعــددی همچــون رواق هــای دارالفیــض، حاتم خانــی، 
توحیدخانــه و گنبــد الّله وردی خــان ســاخته شــدند کــه جــزو زیباتریــن بناهــای معمــاری همجــوار 

مرقــد محســوب می شــوند.

در معمــاری و تزیینــات ایــن رواق هــا مفاهیــم ارزشــمندی مســتتر اســت کــه ریشــه در اعتقــادات 
اســالمی داشــته اســت. کتیبه هــا یکــی از تزیینــات بــارز ایــن دوران اســت کــه تجلــی آموزه هــای 
ــتند  ــی هس ــم و پیام های ــل مفاهی ــه حام ــتند ک ــی هس ــر تزیین ــا عناص ــت. کتیبه ه ــالمی اس اس
ــی  ــنی و ادب ــث، اسماء الحس ــی، احادی ــی، تاریخ ــن قرآن ــرآن دارد و دارای مضامی ــه در ق ــه ریش ک
هســتند. عمومــًا کتیبه هــای قرآنــی تعــدد بیشــتری در معمــاری رواق هــا داشــته اند. کتیبه هــای 
ــن  ــن مضامی ــتند. ای ــالمی هس ــن اس ــا و مضامی ــل معن ــری حام ــی بص ــر زیبای ــالوه ب ــی ع قرآن
دربردارنــدۀ حقایــق معنــوی و ارزش هــای معرفتــی و راهنمــای انســان هســتند. در میــان کتیبه هــا 
ــد  ــی خداون ــی و برت ــدرت، آگاه ــم و ق ــندگی، عل ــی، بخش ــون یگانگ ــالمی همچ ــای اس آموزه ه
نقــش بســته اســت. همچنیــن تأکیــد بــر تــوکل بــر خــدا، جهــاد در راه خداونــد، ســتایش خداوند، 
ذکــر خداونــد، تضــرع در درگاه خداونــد را گوشــزد می کنــد. عالوه بــر ایــن، بــه آموزه هایــی دیگــر 
همچــون طعــام یتیمــان، اهمیــت مناســک حــج و ... نیز اشــاره دارد. بررســی و تحلیــل کتیبه های 
معمــاری رواق هــای مرقــد امــام رضــاg، بیانگــر تأثیــر عمیــق آموزه هــای اســالمی بــر آن اســت. 
همچنیــن در تزیینــات دیگــر مرقــد اهــل بیــتb مبانــی اعتقــادی و آموزه هــای اســالمی تأثیــر 

فــراوان داشــته اســت.
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