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منوره قاسمی
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چکیده
ضریح (آفتاب) امام رضا (ع) از نمونههای بارز و فاخر هنر ضریح سازی است که در دوره جمهوری اسالمی پس از
فرسودگی ضریح چهارم (شیر و شکر) ساخته و جایگزین ضریح شیر و شکر گردید .طراحی و ساخت این ضریح توسط
استادان و هنرمندان بزرگی همچون محمود فرشچیان ،محمد موحد ،مصطفی خدادادزاده اصفهانی ،خداداد کشتی آرایی
به انجام رسیده است .ضریحی به شکل مکعب مستطیل که بهوسیله هنرهایی همچون خوشنویسی و کتیبه آرایی،
قلمزنی و معرق خاتم ،بدنه و داخل ضریح مطهر آراسته شده است .روش تحقیق توصیفی تحلیلی است و جمعآوری
دادهها بر مبنای اطالعات کتابخانهای و عکاسی میدانی است .یافتهها نشان میدهد متن کتیبههای ضریح آفتاب شامل
سورههای یس و هلاتی از قرآن کریم ،اسماء چهارده معصوم ،شهادتین شیعه ،ذکرها ،صفات الهی ،القاب و اسماءالحسنی
میباشد .خطوط مورداستفاده در کتیبههای ضریح مذکور متناسب با جایگاه قرارگیری کتیبه و متن آن با ثلث ،ثلث
مقترن ،معقلی و نستعلیق کتابت شده است .بهطورکلی کتیبهها عالوه بر وجه زیباشناسی ،کمک شامخی در ارائه
مفاهیمی دینی و مذهبی نموده است.
اهداف پژوهش:
 .1مطالعه فرم ،تکنیک ،مواد و مصالح و کتیبههای مورداستفاده در ضریح آفتاب.
 .2بررسی محتوا و مضمون کتیبههای ضریح سیمین و زرین (آفتاب).
سؤاالت پژوهش:
 .1فرم ،مواد و مصالح بهکاررفته در ضریح سیمین و زرین چیست؟
 .2متن کتیبههای ضریح آفتاب (ضریح کنونی) چیست و حاوی چه محتوا و مفهومی است؟
واژگان کلیدی:
حرم مطهر امام رضا (ع) ،ضریح آفتاب ،کتیبه ،فرم و محتوا.
* این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد نویسنده دوم با عنوان مطالعه تطبیقی کتیبه و آرایههای تزئینی ضریح شیر و شکر و ضریح سیمین و
زرین در آستان قدس رضوی به راهنمایی دکتر علیرضا شیخی (استادیار دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه هنر) در موسسه آموزش عالی فردوس میباشد.
 .1استادیار و هیأت علمی گروه صنایعدستی ،دانشکده هنرهای کاربردی ،دانشگاه هنر ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)Email: a.sheikhi@art.ac.ir ،
 .2کارشناسی ارشد هنر اسالمی ،موسسه آموزش عالی فردوس ،مشهد ،ایرانEmail: monavvarehghassemi@yahoo.com ،
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مقدمه
بهطورکلی مجموعه بناهای آستان قدس رضوی را میتوان ازلحاظ تزئین هنر و معماری گنجینهای از هنرهای ظریفۀ
دوران اسالمی در ایران دانست .یکی از مهمترین ویژگیهای بقاع متبرکه ،جاذبه معنوی آنهاست که در کتیبهها و
آرایههای ضریح هویدا میشود .مضجع مطهر امام رضا (ع) در مشهد مقدس ،با پیشینهای طوالنی نمونه فاخری از هنر
دینی و تجلیگاه مبانی و روح هنر شیعی است .ضریح بهعنوان مرکز توجه و تقدس حرم مطهر رضوی همواره موردتوجه
بوده است .مظاهری از باور شیعیان که در حکمت و صناعت ضریح مطهر مرقد امام رضا (ع) بر بنیانی از معماری اسالمی
در ترکیب با دیگر هنرها آمیزهای از هنر و باور را در گلزاری از زر و سیم به نمایش گذاشتهاند (موسویلر و یاقوتی:1393،
 .)98کتیبه به معنای آنچه به خط جلی نسخ ،نستعلیق ،طغرا ،ثلث و یا به خط کوفی بر دیوار مساجد ،مقابر و اماکن
متبرکه یا سر در دروازه امرا و بزرگان مینویسند و نقش میکنند؛ یا نوشتهای مانند حاشیه دور سر در عمارت ،بر بدنه
دیوار مسجد ،مقبره و بقعه ،تخت و کرسی و در و نیز بر کرانه پارچهها ،جامه و زینپوش و پوشش تکیهها و غیره نویسند
(دهخدا ،1387 ،ج  .)139 :7برجستهترین خطوطی که در کتیبهها کاربرد دارد نسخ ،ثلث و نستعلیق است .کتیبه
ضریح ،به کتیبههایی گفته میشود که در باالی ضریح (پیشانی) و یا بر روی در ورودی ضریح نقش میبندد .کتیبهها
به دلیل اینکه اغلب مملو از آیات قرآنی هستند ،همیشه در نقاط باال و دور از دست قرار میگیرند تا دست بدون وضو3
با آن تماس نداشته باشد .قرآن کریم مهمترین منبع الهام هنرمندان مسلمان بوده است و خوشنویسان مسلمان با
تمسک به قرآن ،ضمن بهرهمندی از فیوضات معنوی آن با کتیبهنگاری و کتابت آیات ،بر حفظ و ماندگاری آن 4صحه
گذاشتهاند (احمدپناه .)42 :1387 ،کتیبههای ضریحها برگرفته از آیاتی است که یا سوره آن در شأن ائمه اطهار نازل
شده است و یا مضامین آن متناسب با مقام ،شأن و ویژگیهای ائمه اطهار (ع) میباشد و عمدتاً با چند نوع خط کتابت
میشود .گاهی این کتیبهها برگرفته از احادیث و اشعاری در وصف شخصیتی است که ضریح برای او ساخته شده است.
وجود کتیبه در اماکن و بر مصنوعات ،همچنین بر ضریح فقط برای زیبایی نیست و امر تعلیم و یادآوری ذکر الهی را
هم عهده دارد ،چنانچه بیننده و خواننده را غرق در بهشت معنوی میکند (صالحی و نعمتی بابایلو.)101-100 :1392 ،
تناسب اندازه کتیبه با حجم ضریح بسیار مهم است تا خوانش آن با مشکل مواجه نشود؛ بنابراین میتوان عنوان نمود
در نظر گرفتن اندازه و تناسب کتیبه میتواند هدایت عامه و زیباشناسی را به دنبال داشته باشد (صالحی و نعمتی بابایلو،
 « .)101 :1392کاربرد خط در هنر اسالمی مبتنی بر مضامین و مفاهیمی است که زبانی گویا دارد و حاصل پیام
وحدتبخش هنر در سرزمینهای اسالمی است» (شایستهفر .)108 :1387 ،در بناهای اسالمی ،کتیبهها ،مضامین و
نقوش آنها سند هویت اسالمی ،فرهنگ قومی و بخشی از سیاست مذهبی بوده است .کتیبه در هنر اسالمی محل تجلی
کلمه بر اشیاء و اماکن است و کلمه اولین و مستقیمترین را ارتباطی معبود با بنده است که ضریح پنجم حرم مطهر امام
رضا (ع) نیز دارای این ویژگی میباشد .هدف تحقیق بررسی ارتباط مضمون و مفاهیم ،فرم و محل قرارگیری کتیبههای
ضریح پنجم یا همان زرین و سیمین است .در این مقاله سعی شده ضمن بررسی سیر تاریخی و تکوینی پنجمین ضریح
 .3بر اساس آیات  79-77سوره مبارکه واقعه مسّ بدون وضوی قرآن کریم حرام است.
 .4خداوند کریم در چندین آیه از قرآن کریم بر مصونیت قرآن از تحریف تأکید کرده است :ازجمله در سوره بقره آیه .23
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حرم مطهر امام رضا (ع) ،به بررسی گونه شناسی و محتوایی کتیبههای ضریح آفتاب پرداخته شود .مطالعه تفکر و اندیشه
دمیده شده در تزئینات ضریح بهویژه کتیبهها و ترکیببندی آنها از ضروریات تحقیق است.
ازجمله تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته میتوان به مجموعه کتابهای تاریخ آستان قدس رضوی از بزرگ
عالمزاده ( ،)1390راهنما یا تاریخ آستان قدس رضوی از علی مؤتمن ( ،)1348تاریخ آستان قدس رضوی از عزیزاهلل
عطاردی ( ،)1371تاریخ مشهد از محمدرضا قصابیان ( ،)1377آشنایی با حرم مطهر رضوی از سید حسین میرزاده
( ،)1392ضریح دل از محمدرضا خیرآبادی و سعید محمدی خیرآبادی ( )1390و تاریخ و جغرافیای شهر مشهد از
محمد بن علی الهیجانی ( )1330اشاره داشت که در هریک بهاختصار در خصوص ضریح مطهر امام رضا (ع) و تاریخچه
آن مواردی ذکر شده است .از مجموعه مقاالت مرتبط ،مقاله «بررسی مضمون کتیبههای ادبی حرم مطهر رضوی» اثر
مهناز شایستهفر ( ،)1387مقاله «تحول کتیبهنگاری عصر صفوی با توجه به کتیبه صفوی مجموعه حرم رضوی» اثر
سید هاشم حسینی ( ،)1384مقاله «نشانهشناسی ضریح امام رضا (ع) با تکیه به مبانی اعتقادی شیعی» اثر اشرفالسادات
موسویلر و سپیده یاقوتی ( ،)1393مقالهای تحت عنوان «بررسی ساختار ضریح با تأکید بر ضریح حضرت عباس» اثر
اسراء صالحی و علی نعمتی بابایلو و علی وندشعاری ( ،)1392مقالهای با مفهوم «بررسی تغییرات ضریح شیر شکر قبل
و بعد از مرمت» اثر اسراء صالحی ( )1395در اولین همایش نقش خراسان در شکوفایی هنر اسالمی ارائه گردیده است.
ضریح شیر و شکر در پایاننامه کارشناسی ارشد اسراء صالحی با عنوان «پژوهشی بر ضریحهای امام رضا (ع) در موزه
آستان قدس رضوی از منظر طرح ،نقش ،کتیبه و مفاهیم آن» ( 1392دانشگاه کاشان) ،پایاننامه کارشناسی ارشد
منصوره مقری با عنوان «ارائۀ طرح حفاظتی و مرمتی ضریح نقرهای (ضریح چهارم) حرم مطهر حضرت رضا (ع) واقع در
موزۀ آستان قدس رضوی» ( 1391دانشگاه هنر اصفهان) و پایاننامه کارشناسی ارشد با عنوان «فن شناسی،
آسیبشناسی و ارائه طرح حفاظت بخش فلزی ضریح فوالدی حرم مطهر امام رضا (ع) واقع در موزه آستان قدس
رضوی» ( 1397دانشگاه آزاد اسالمی تهران) بررسی شده است .تا به امروز درزمینۀ کتیبههای موجود در ضریح پنجم
امام رضا (ع) مطالعات جامعی انجام نگرفته است .روش جمعآوری اطالعات در مقاله توصیفی ـ تحلیلی است و ضمن
انجام مطالعات کتابخانهای با مطالعات میدانی به تکمیل پژوهش پرداختهاند .در بخش توصیف با دقت به شرح جزئیات
کتیبههای ضریح آفتاب ،محل قرارگیری کتیبهها و متن آن و در بخش تحلیل به چرایی استفاده از کتیبهها و مفهوم
آنها پرداخته شده است.
ضریحهای حرم امام رضا (ع)
ضریح را صندوقی بر قبر و حفاظی گرداگرد قبر معنی میکنند که با عناوینی چون صندوق ،حایل ،حفاظ و محجر نیز
همراه است .در فرهنگ فارسی ضریح صندوقی مشبک است که بر روی مزار اولیاء و قدیسان میگذارند (معین:1363 ،
 .)2188ضریح از منظر فرم ،محفظهای است مکعب مستطیل با عرض ،طول و ارتفاع متغیر که پالن آن بیشتر مستطیل
است و در نگاه نخست اتاقکی است که مقبره را از فضای پیرامون جدا نموده است .اجزای سازنده ضریح به ترتیب بدنه و
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اسکلت 5،ستونها و چهارچوب اصلی 6،پایه سنگی 7،گوی و ماسورهها 8،لچکیها ،ترنجیها ،کتیبههای طال و نقره 9،حواشی
برجستهکاری ،مشبک ،زهوارها ،میخهای تزئینی ،پنجرهها 10،گلدانها ،سقفها و کتیبههای سقف 11،نقاشیهای داخل
ضریح ،تاج 12،درب ضریح 13و پارچه روی مزار است (موسویلر و یاقوتی .)100 :1393 ،بر پایه متون تاریخی ،پیش از قرار
گرفتن ضریح روی مرقد سه صندوق مزار نصب شده بود .بدین گونه برخی قدمت نخستین صندوق را به 1017- 500ق/
1608-1107م ،دوره پادشاهی سنجر سلجوقی و حتی به زمان تدفین امام (ع) رساندهاند (نمودار( ،)1جدول.)1
نمودار .1سیر تاریخی ضریح مطهر امام رضا (ع) از شهادت تاکنون
ضریح اول و دوم1233-116 ،ق1818-734/م
ضریح یکم ،دوم و سوم
1352-1233ق1933-1818/م

ضریح یکم1160-975 ،ق1774-1567/م

ضریح دوم و سوم
1379-1352ق1959-1933/م

1352ق1933/م
برداشتن ضریح یکم

صندوق مزار975 -203،ق1567-818/م

ضریح دوم و چهارم
1420-1379ق1999-1959/م

1379ق1959/م
برداشتن ضریح سوم

ضریح دوم و پنجم
1420ق1999/م تاکنون

1420ق1999/م
برداشتن ضریح چهارم

منبع( :موسویلر و یاقوتی)100 :1393 ،
 .5اسکلت چوبی و یا فلزی ضریح ،این اسکلت استخوانبندی اصلی ضریح را تشکیل می دهد که تزئیناتی مانند ورق نقره و طال بر روی آن قرار میگیرد
(صالحی و دیگران.)13 :1393 ،
 .6این قسمت تشکیلشده از عناصر سازهای ضریح که بعضی از این ستونها با مقاومت بیشتر نگهدارنده سقف و بقیه عناصر ضریح میباشند و بهطور عمده
از جنس چوب هستند (صالحی و دیگران.)13 :1393 ،
 .7پای سنگی یا پایه کار این قسمت به دلیل اتصال پنجرهها به سطح زمین از جنس سنگ انتخاب شده و دارای تزئینات تراشکاری (حجاری) میباشد (صالحی و
دیگران.)13 :1393 ،
 .8مجموع این گوی و ماسورهها ،پنجرهها را تشکیل میدهد که عالوه بر زیبایی برای عبور روشنایی و امکان تقویت بصری داخل ضریح ،دارای تنوعهایی
است (صالحی و دیگران .)13 :1393
 .9بین پنجرهها و فضای سقف ،کتیبهها قرار دارند که به این قسمت ضریح پیشانی ضریح میگویند .کتیبهها معموالً با هنر قلمزنی و میناکاری همراه است
که با مضامین مربوط به آیات قرآن کریم ،روایت یا شعر به اجرا درمیآیند (صالحی و دیگران.)13 :1393 ،
 .10در ترکیب نماهای ضریح فضای بین ستونها ،با پنجره آراسته شده است .این بخش از فضاسازی عالوه بر ایجاد ارتباط حسی و معنوی ،بیشترین سطح
از ضریح را نیز شامل میشود .قبل از آنکه پنجرههای ضریح به پنجرههای نقره امروزی تبدیل شود از پنجرههای فوالدی استفاده میشد که به دلیل مقاومت،
زیبایی و اصول پایداری به آبکاری یا ریختهگری با نقره تبدیل شدند .امروزه این پنجرهها به فرمی قوس جناغی میباشد که لچکی آن مملو از انواع تزئینات
میباشد (صالحی و دیگران.)13 :1393 ،
 .11این سطوح ،ترکیبی از پوششهای مخملی یا پوشش فلزی قلمزنی شده می باشد .این مورد در ضریح حرم حضرت معصومه (ع) و ضریح آفتاب امام رضا
(ع) کامالً بهصورت قلمزنی و با سطح شیبدار دیده میشود .درصورتیکه در بسیاری از ضریحها این سطح بهصورت پلکانی طراحی و اجرا شده است و بر
روی آن پوشش مخملی مسطحی بهعنوان سقف قرار میگیرد (صالحی و دیگران.)13 :1393 ،
 .12اغلب ترکیبی از طرحهای گل شاهعباسی و اسلیمی در ترکیب اسماءجالله یا نقاشی گلومرغ بهصورت مینای روی فلز میباشند و از آن بهعنوان
پرطاووسی نیز یاد میشود (صالحی و دیگران.)13 :1393 ،
 .13طرز قرارگیری این عنصر معمارانه نیز ،بر اساس اندازه صندوقچه به طرزی است که ورود به فضای داخلی ضریح امکانپذیر باشد .ضمن اینکه با توجه به
جهت تدفین و تقدس ولی مدفون در فرهنگ اسالمی ،درب ورودی در سمت روبهرو و باالسر قرار نمیگیرد و میتوان گفت در بیشتر موارد در جهت زیر
پای ولی مدفون قرار دارد (صالحی و دیگران.)13 :1393 ،
عنوان مقاله :مطالعه کتیبههای پنجمین ضریح حرم مطهر امام رضا (ع)
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جدول  .1مشخصات عمومی و شناسایی پنج ضریح مطهر امام رضا (ع)
شماره ضریح

ضریح یکم

ضریح دوم

ضریح سوم

ضریح چهارم

ضریح پنجم

لقب

چوبین

نگین نشان

فوالدین

شیر و شکر

آفتاب
(سیمین و زرین)

تاریخ نصب

 987/1570م

 1160/1747م

 1233/1818م

 1338/1919م

 1421/2000م

اندازه تقریبی

 3×3×2متر

 3×3×2متر

 5×3×2متر

 3/9×3/6×4متر

 4×4×5متر

نام و دوره بانی

شاهطهماسب صفوی

شاهرخ میرزا (صفویه)

فتحعلی شاه قاجار

پهلوی

جمهوری اسالمی

جنس

چوبی با پوشش طال و نقره

فوالدی مرصع

فوالدی ساده

چوب گردو ،طال و نقره

گردو ،فوالد و طال و نقره

جنس تزئینات

نقره ،طال ،چوب

یاقوت ،زمرد ،طال

طال ،الماس

طال ،نقره ،فیروزه

طال ،نقره و خاتم

پوشش قبر

سنگقبر 11تکه

سنگقبر 11تکه

سنگقبر 11تکه

سنگقبر 11تکه

مرمر یکپارچه

وزن تقریبی

حدود 500گرم

حدود  2تن

حدود 4تن

حدود 7تن

حدود  12تن

جنس سقف

چوبی

بدون سقف و دارای
سه پنجره

شیروانی چوبی با
پوشش طال

فلزی با پوشش طال و
نقره

فلزی با پوشش طال و نقره

هنر بکار رفته

مشبک و گره چینی

مرصعکاری

مشبککاری

قلمزنی و میناکاری

قلمزنی و معرق خاتم

(منبع :نگارندگان؛ موسویلر و یاقوتی)103 :1393 ،

طراحی ضریح پنجم باکیفیت عالی یکی از اقداماتی است که در دوران استقرار نظام جمهوری اسالمی انجام گرفت .در پی
ساییدگی شبکههای اطراف و روکشهای نقره و طال ضریح چهارم و سست شدن ارکان آن آستان قدس رضوی اقدام به طراحی
ساخت و نصب ضریح پنجم نمود که پس از  7سال در اواخر 1379ش در عید سعید قربان طی مراسمی با حضور مقام معظم
رهبری و تولیت آستان قدس رضوی صورت گرفت (عالمزاده .)182 :1390،ضریح مذکور معروف به سیمین و زرین است که
ساخت آن بر پایه طرح ابتکاری استاد محمود فرشچیان به همت استادان مصطفی خداداد زاده اصفهانی (قلمزن) و خداداد کشتی
آرایی شیرازی (خاتمکار) و با قلم استاد خوشنویس و خطاط سید محمد موحد و دیگر هنرمندان به پایان رسید .ضریحی با ساختار
مرکّب از آهن ،فوالد و چوب گردو و پوششی از طال و نقره که دارای  12تن وزن و طول  4/87عرض  3/73و ارتفاع  3/96متر
است .ضریح موجود درمجموع در طول  31سانتیمتر و در عرض  42سانتیمتر و در ارتفاع  6سانتیمتر نسبت به ضریح قبلی
(شیر و شکر) وسیعتر و بزرگتر است و در سقف و بخش داخلی بدنه ضریح بهجای استفاده از چوب ساده و رنگ و روغن ،از هنر
معرق خاتم بهرهگیری شده است .از دیگر ویژگیهای ضریح ضخامت پوشش نقرهای و طالیی آن و اتصال روکشها بدون پیچ و
یکپارچه بودن میباشد (میرزاده .)23 :1392،دیواره خارجی گرداگرد ضریح چهارده دهنه (به شکل قوس جناغی) دارد که
یکبهیک به قوس جناغی بزرگتری ختم میشود و درنهایت تاج قوس جناغی به کلمهاهلل ختم میشود .سقف جدار داخلی ضریح
به سبک بسیار زیبایی از بهترین نوع خاتم که بزرگترین قطعه آن عرقچین زیر سقف است که با تکرار آینهای کلمهاهلل این
عرقچین شکلگرفته است .بهطورکلی استفاده بارز از نام مقدس «اهلل» مشهود میباشد .بین هر دو زاویه از ضریح یک صفحه دایره
شکل از طال قرار دارد که تعداد آنها به هجده میرسد و وزن هر یک پنجاه مثقال طال است (عالمزاده .)182 :1390،در تاریخچه
ضریحهای بارگاه ملکوتی امام رضا ( ع) این اولین است که دارای مقرنس در زیر پیشانی ضریح است .ازجمله امتیازات دیگر این
ضریح را میتوان یکپارچگی و استحکام آن دانست که چشماندازی  400ساله را برای آن در نظر گرفتهاند .ساخت و قلمزنی ضریح
آفتاب متناسب با طرح استاد فرشچیان نگارستان بدیعی از نمادها و سمبلهای شیعی به وجود آورده است ،گل آفتابگردان که
نمادی از شمسالشموس (القاب امام رضا علیهالسالم) که در هشت لچکی ضریح مطهر بر روی نقره قلمزنی شده است نمونهای از
این سمبلهای شیعی است عالوه بر آن میتوان به چهارده پنجره ضریح که نمادی از چهارده معصوم میباشد و به گلهایی پنج
عنوان مقاله :مطالعه کتیبههای پنجمین ضریح حرم مطهر امام رضا (ع)
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و هشت برگی که به نشانه خمسه طیبه 14و هشتمین امام طراحی و اجراشده اشاره کرد .در تمامی گلبرگها و نقوش بهکاررفته
مفاهیم فرهنگ متعالی اسالم متجلی است و تأکید بر هنری شیعی و ایرانی بودن تمامی عناصر و اجزاء متشکله از دیگر از
ویژگیهای ضریح سیمین و زرین میباشد (تصویر.)1

قوس جناغی

قوس جناغی

تاج ضریح

کتیبههای
زیر مقرنسها

گلدانهای ضریح

کتیبه ردیف اول
(سورۀ یس)

مقرنسهای ضریح

کتیبه ردیف دوم
(سوره هلاتی)

پیشانی ضریح

پنجرههای قوس
جناغی (گوی و
ماسورهها)

قوس جناغی دوم

سنگپایه ضریح

ستونهای ضریح
تصویر .1ضریح پنجم حرم مطهر امام رضا (ع)
منبع :روابط عمومی آستان قدس رضوی؛ ترسیم :نگارندگان.

کتیبههای ضریح آفتاب
کتیبههای ضریح بهطورکلی به دودسته  -1کتیبههای درونی ضریح  -2کتیبههای بیرونی ضریح قابلتقسیم است (نمودار.)2

 .14منظور از خمسه طیبه همانطور که در توضیح آیه  37سوره بقره آمده است پنجتن آل عبا حضرت محمد (ص) ،امام علی (ع) ،حضرت فاطمه (س)،
امام حسن (ع) و امام حسین (ع) میباشد.
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نمودار .2کتیبههای ضریح آفتاب
کتیبه لوحی دایره ای شکل در وسط سقف ضریح
کتیبه لوحی سرترنجی اسماءالحسنی بر سقف ضریح

کتیبه های لوحی شمسه شکل در زوایای سقف ضریح
درون ضریح

کتیبه اسماء ائمه اطهار بر قطاربندی سقف
کتیبه طومای مثنی یا اهلل بر پیشانی ضریح از داخل
کتیبه طوماری اهلل اکبر اطراف شمسهها بر بدنه ضریح

کتیبه احداثیه در لوالی درب ضریح
کتیبه لوحی یا اهلل برتاج ضریح

کتیبه های ضریح آفتاب

کتیبه طوماری سوره یس بر پیشانی ضریح
کتیبه لوحی یا اهلل در مقرنسها

کتیبه لوحی قوس جناغی یاکریم و یارحیم زیر مقرنسها
کتیبه طوماری سوره هلاتی بر بدنه ضریح
بیرون ضریح
کتیبه لوحی دایره ای اسماء اهلل بر لچکی های ضریح
کتیبه لوحی ترنجی شکل اسماء ائمه اطهار بر فاصله بین پنجره ها

کتیبه لوحی سر ترنجی اسماء اهلل بر قوس جناغی سوم بدنه ضریح
کتیبه لوحی برگ مانند دایره ای اسماءالحسنی قوس جناغی دوم بر بدنه ضریح
کتیبه لوحی القاب بر قوس جناغی چهارم
(منبع :نگارندگان)
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کتیبههای درونی ضریح آفتاب
کتیبههای داخل ضریح در قالب شمسه گسترده شده است .در
نقطه ثقل (تصویر  )2کتیبه لوحی قرآنی بخشی از آیه  180سورۀ
اعراف است با متن «وَ لِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنی فَادْعُوهُ بِها» این کتیبه به
شیوه معرق خاتم اجرا شده است و به خط ثلث مقترن در قابی دایرهای
شکل جای گرفته است در آیۀ شریفۀ فوق ،دستور داده شده تا خدای
تعالی را با «نیکوترین نامها» بخوانیم علت قرارگیری این کتیبه در
نقطه ثقل درون ضریح عالوه بر اهمیت و توجه به مفهوم آیه ،اشاعه
اسماءالحسنی از این کتیبه میباشد.
اطراف این کتیبه  99کتیبه اسماءالحسنی در قابهای ترنجی
تصویر .2کتیبه لوحی دایره
(منبع :آرشیو خصوصی نگارندگان)
است که همانند شرفه در شمسه از اطراف کتیبه دایرهای آیه 180
سورۀ اعراف اشاعه یافته است (تصویر  )3این کتیبههای به خط ثلث
بر روی سقف چوبی ضریح به شیوه معرق خاتم اجرا شدهاند .متن این
کتیبهها «اهلل ،اإلله ،الواحد ،األحد ،الصّمد ،األوّل ،اآلخر ،السّمیع،
البصیر ،القسط ،القدیر ،القاهر ،العلی ،األعلی ،الباقی ،البدیع ،الباریء،
األکرم ،الظّاهر ،الباطن ،الحی ،الحکیم ،العلیم ،الحلیم ،الحفیظ ،الحقّ،
الحسیب ،الحمید ،الحَفِی ،الرّبّ ،الرّحمن ،الرّحیم ،الذّاری ،الرّازق،
الرّقیب ،الرّؤوف ،الرّائی ،السّالم ،المؤمن ،المهیمن ،العزیز ،الجبّار،
المتکبّر ،السید ،السبوح ،الشهید ،الصّادق ،الصانع ،الطّاهر ،العدل ،العَفُوّ،
الغفور ،الغنی ،الغیاث ،الفاطر ،الفرد ،الفتّاح ،الفالق ،القدیم ،الملک،
القدّوس ،القوی ،القریب ،القیوم ،القابض ،الباسط ،قاضیالحاجات،
المجید ،المولی ،المنّان ،المحیط ،المبین ،المقیت ،المصوّر ،الکریم،
الکبیر ،الکافی ،کاشف الضّر ،الوتر ،النّور ،الوهاب ،النّاصر ،الواسع ،الودود،
الهادی ،الوفی ،الوکیل ،الوارث ،البرّ ،الباعث ،التّواب ،الجلیل ،الجواد،
الخبیر ،الخالق ،خیرالنّاصرین ،الدّیان ،الشکور ،العظیم ،اللطیف،
الشافی» میباشند .جهت قرارگیری این سرترنجها در جهت ابعاد سقف
بیضیشکل است که بر هر شاخه شرفه از دو تا چهار ترنج در عمق
سقف ضریح جای گرفته است این فرم بهنوعی تداعیکننده فرم تصویر .3کتیبه های لوحی ترنجی اسماءالحسنی موجود بر
سقف ضریح آفتاب
خورشید است و گردش این چیدمان بیضی در طراحی این کتیبههای
)
خاتم ریتم متناوب بصری زیبای را ایجاد کرده است .در باب مفاهیم کتیبههای اسماءالحسنی میتوان چنین گفت :اسماءالحسنی
به سه دسته تقسیم میشود  -1اسماء جمالی ( 55نام) برای کسب روزی و رحمت به کار میرود -2 ،اسماء جاللی ( 22نام) برای
ایجاد عداوت و از میان بردن حریف به کار میآیند -3 ،اسماء مشترک ( 22نام) بسته به نیت خاصیت هر دو گروه را دارند (تناولی،
)33 :1385؛ تمامی این  99اسمها خداوند ذکر شده در سقف ضریح آفتاب از اسماءالحسنی میباشند .در رابطه با اسماء الهی بکار
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گرفته شده بررسیهای فراوانی صورت گرفته است که مهمترین آن «در
روایتی که پیامبر (ص) و ائمه اهلبیت (ع) به ما رسیده است به کرّار این
مطلب دیده میشود که از مجموع اسماء خداوند  99اسم از اسماءالحسنی
هستند که  85عدد آن مستقیماً در قرآن آمده است که هرکس خداوند
را به این نامها بخواند ،دعایش مستجاب و هر که آنها را شماره کند اهل
بهشت است( »...شیرازی ،1374 ،ج  .)25 :7رسول خدا میفرماید :برای
خداوند  99اسم است که هرکه آنها را برشمارد به بهشت میرود؛ در
حدیث معروف ابوهریره نیز به  99اسم خداوند اشاره شده است (قلعه
خوند.)13 :1391،
تصویر  .4کتیبه های لوحی اسماء ائمه اطهار در کاربندی
در کاربندیها مقرنس زیر سقف (در اطراف اسماءالحسنی) کتیبههای
لوحی چهارضلعی از اسماء چهارده معصوم (ع) بر روی مقرنسها به رنگ
طالیی بر زمینهای سبز به شیوه معرق خاتم اجرا شده است (تصویر .)4
خط این کتیبهها ثلث است و بر دو کرسی سوار میباشد .متن این چهارده
کتیبه عبارتاند از «محمد رسولاهلل ،علی ولیاهلل ،فاطمهالزهرا،
حسنالمجتبی ،حسین سیدالشهدا ،اباالحسن زینالعابدین ،محمدالباقر،
جعفرالصادق ،موسیالکاظم ،علیالرضا ،محمدالجواد ،علیالهادی،
حسنالعسکری ،مهدی القائمالحجّه» استفاده از نام چهارده معصوم (ع)
در این ضریح تمسک جستن به ائمه در لحظات زیارت امام رضا (ع) را
یادآور میشود.
سپس در اطراف این مقرنسها در چهارگوشه سقف ضریح درزمینهای
ازگلهای ختایی پنج پر ،کتیبه لوحی «سبحاناهلل ،الحمداهلل» (تصویر )5
تصویر  .5کتیبه لوحی شمسه سقف ضریح آفتاب.
به خط ثلث در دو کرسی در قاب شمسه اجرا شده است؛ در ذکر
«سبحاناهلل» تسبیح به معنای منزه و مبرا و پاک و مقدس دانستن
خداوند است از هر نقص و نیاز و شریک و هر امری که سزاوار خداوند
نیست .در ذکر «الحمداهلل» حمد در لغت به معنای ستایش کردن و نقیض
ذم (مذمت کردن) است .این دو مفهوم در اکثر آیات قرآن و اذکار نماز و
تصویر  .6کتیبه طوماری متعاکس (مثنی) اهلل در پیشانی
ضریح آفتاب در داخل.
ادعیه و ...همراه هم ذکر شده و کاملکننده هم محسوب میشوند این
(منبع :روابط عمومی آستان قدس رضوی)
اذکار عالوه بر اینکه در فرایض یومیه بارها تکرار میشوند بهطور
مستحبی نیز سفارش شده و از اصلیترین اذکار در اسالم محسوب میشوند امام علی (ع) در روایتی در مورد جایگاه ویژه حمد و
تسبیح میفرمایند :التسبیح نصف المیزان و الحمد هلل یمأل المیزان؛ «تسبیح» نصف میزان است و «حمد» میزان را پر میکند
(کلینی ،1365 ،ج .)506 :2
در زیر سقف (در پیشانی ضریح از داخل) بزرگترین قطعه خاتم به شیوه معرق خاتم قرارگرفته است (تصویر )6؛ کتیبهای
طوماری از تکرار نام «اهلل» در زیر سقف ضریح با طراحی منحصربهفردی از هاللیهای حرف «ل ،ه» در کلمه «اهلل» دیده میشود.
عنوان مقاله :مطالعه کتیبههای پنجمین ضریح حرم مطهر امام رضا (ع)
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این کتیبه به خط ثلث مثنی (متعاکس) اجرا شده که تباین فرم منحصربهفردی در بخش زیرین و باالی کلمه اهلل ایجاد شده است
لفظ جالله «اهلل» که آن را در فارسی به «خدا» ترجمه میکنند ،اسم خاص و جامعترین نامهای خدا است .حضرت على (ع) در
بیان معنای «اهلل» فرمودهاند« :اهلل» مفهومش ،معبودى است که خلق در او حیراناند و به او عشق مىورزند ،اهلل همان کسى است
که از درک چشمها ،مستور است و از افکار و عقول خلق محجوب (شیرازی ،1374 ،ج .)21 :1
نوارهای عمودی حاوی گره هشت و چهار لنگه حدفاصل
پنجرههای داخل ضریح اجرا شده است که در حاشیه آن کتیبه
طوماری با متن «اهللاکبر» به خط معقلی ،اوج ظرافت هنر خاتمکاری
را نشان میدهد (تصویر  .)7ذکر «اهللاکبر» (خداوند بسیار بزرگ
است) ازنظر روایات اهلبیت (ع) دارای جایگاه ویژه است؛ ذکر
برجسته حضرت حق است و دارای ثواب بسیار است در مورد معنای
«اهللاکبر» تفاسیر متعددی وجود دارد مناسبترین تفسیر میتوان
گفت یکی از آن معانی این است که خدا باالتر از آن است که توصیف
شود (نوری1408 ،ق ،ج .)66 :4
تصویر .7کتیبه اهللاکبر در حاشیه شمسههای خاتم.
(منبع :روابط عمومی آستان قدس رضوی)

تصویر .2کتیبه احداثیه برلوالی در ضریح.
(منبع :روابط عمومی آستان قدس رضوی)

کتیبهی واقف ضریح آفتاب در لوالی در ورودی در داخل ضریح آمده است که
پنجرهای در باالی سر حضرت است .این تنها کتیبه نستعلیق ضریح فعلی میباشد
(تصویر  )8که متن کتیبه به این شرح است «بسماهلل الرحمن الرحیم با سپاس
فروان به پیشگاه خداوند منان و عرض سالم و تحیت و ارادت به ساحت مقدس
حضرت بقیهاهلل اعظم امام العصر و الزمان (عجلاهلل تعالی فرج الشریف) در عهد
حاکمیت جمهوری اسالمی در سایه رهبری و ولی شیعیان که به نام حضرت
امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (علیهالسالم) مزین است در تاریخ شانزده اسفند
 1379هجری شمسی عید سعید قربان دهم ذیالحجه 1421ق این ضریح شریف
بر مضجع مطهر امام ابوالحسن علی بن موسیالرضا نصب گردید» این کتیبه تنها
قطعه طالیی داخل ضریح میباشد که بر روی لوالی درب ورودی ضریح قلمزنی
شده است .از ویژگیهای بصری این کتیبه طالیی گردش کلمات و حروف آن در
جهت افق و القای سکون و آرامش میباشد.

کتیبههای بیرون ضریح
تاج ضریح با کتیبه لوحی 15مذهبی 16مشبک «اهلل» بهصورت آینهای مزین شده است .کشیدگی «الف» در کلمه «اهلل» و
 .15رجوع به پانوشت شماره 17
 .16مجموعه کتیبهها را ازنظر مضمونی میتوان به  4دسته تقسیم کرد-1 :کتیبههای دینی حدیثی ،دعایی ،اسماءالحسنی (اسماء اهلل ،اسماء ائمه اطهار،
قرآنی و-2 )...کتیبههای واقف و بانی -3کتیبههای تزئینی -4کتیبههای نمادین (موسوی لر و یاقوتی.)108 :1393،
عنوان مقاله :مطالعه کتیبههای پنجمین ضریح حرم مطهر امام رضا (ع)
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تطابق این دو حرف در هر کتیبه بهصورت آینهای القاکننده استواری است (تصویر  )9تکرار این  40کتیبه ثلث طالیی در دورتادور
ضریح بهصورت انتقالی یکی پس از دیگری آهنگ بصری متناوب (ریتم) 17چشمنوازی را ایجاد کرده و حدفاصل بین هریک،
کتیبهای از نام مقدس «محمد» بهصورت آینهای با نقوش اسلیمی از جنس نقره بهصورت مشبک پرشده است .نام حضرت «محمد
(ص)» در تاج ضریح همگام نام مقدس «اهلل» در طبقه دوم تاج ضریح نمایانگر پیامبری حضرت محمد (ص) بهعنوان اولین پیامآور
دین اسالم در کنار نام خداوند آمده است .تعداد  40عدد کتیبه بیمعنی نیست ،واژه اربعین به معنای چهل ،در چهار آیه قرآن
کریم آمده است.
کتیبه «یا اهلل»
سقف ضریح

کتیبه «محمد»
در پیشانی ضریح

کتیبه «یا اهلل» با
قاب قوس جناغی
شکل در پیشانی
ضریح
تصویر  .9کتیبه های موجود بر تاجهای ضریح در سقف.
(منبع :نگارندگان)
کتیبه طوماری هلاتی

کتیبه لوحی یا اهلل
کتیبه طوماری یس
کتیبه لوحی یارحیم
و یا رحمان
تصویر  .10کتیبه های موجود بر پیشانی ضریح.
(منبع :نگارندگان)

زیر تاج ،دو کتیبه طوماری 18در قسمت باالی ضریح وجود دارد (تصویر  .)10کتیبه طوماری مطال به خط ثلث مزین به سورۀ
یس و دارای طول  17/76متر و عرض  18سانتیمتر (تصویر  )11که مانند نواری پیشانی ضریح را در برگرفته است .در خصوص
خط ثلث بهکاررفته در این کتیبه میتوان بیان کرد که فشردگی حروف ،کشیدگی و بلندی «الف» و «الم»ها نمایان است .تکرار
کشیدگی حروف بهصورت عمودی باعث القای استواری و ایستایی شده است .کلمات برهم سوار و روی یکدیگر نگاشته شدهاند
بهگونهای که حروف به یکدیگر متصل و یکپارچه مینمایند .بر مبنای ترکیب خطوط در کتیبهنگاری ،خط کتیبه مذکور ثلث
 .17استمرار بصری یا احساس جنبش موزون حاصل از تکرار منظم یک یا چند عنصر ،ریتم در کار هنری نقشی بااهمیت دارد زیرا وسیله اصلی سازمان دادن
و متحد کردن اجزاء مختلف ترکیببندی است (پاکباز.)279 :1378 ،
 .18بهطورکلی کتیبهها را ازنظر گونه شناسی و مضمون آن میتوان مورد بررسی قرار داد .کتیبهها را ازنظر گونه شناسی در  3محور کلی قرار دارند -1 :قاب
 -2قلم کتابت (نوع خط)  -3مضمون؛ قاب :منظور از قاب کتیبه ،ساختار کلی و شکل قاب آن است که با بسترش ،یعنی عناصر معماری ،ارتباط صوری
متناسبی برقرار میکند ،قالب کلی کتیبهها فارغ از نوع خط و محتوا به سه دسته تقسیم میشود:
 .1کتیبه طوماری :منظور کتیبههای است که همچون نواری بلند بر گرداگرد عناصر مختلف معماری قرار میگیرند.
 .2الواح کتیبه :این دسته از کتیبهها در قابی از لچک ،ترنج و گرههای چندضلعی ،بهصورت مزدوج و متقارن قرار میگیرند.
 .3قاب بستها :کتیبههای با متن کوتاه که در قابی مربع و مستطیل بهصورت مکرر در بنا نصب میشود (صحراگرد.)81-78 :1393 ،
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مقترن 19میباشد .خوشنویسی این نوع کتیبهنگاری به دوره صفوی برمیگردد و به دلیل قرار گرفتن کامل متن کتیبه در قالب و
محل مدنظر تا حدی از خوانش کتیبه کاسته ،متفاوت با کتابت اصلی خط ثلث میباشد 20.زمینه و فضاهای خالی این کتیبه
بهوسیله اعراب و عالئم مزین شده است .تمامی کتیبههای ضریح به خط استاد محمد موحد نگاشته و توسط استاد خدادادزاده
اصفهانی به شیوه جُندهکاری 21قلمزنی شده است .سورۀ یس در مکه نازل شده و دارای  83آیه میباشد و به نام اولین آیهاش که
از حروف مقطّعه است ،نامگذاری شده .مطالب این سوره بر محور عقاید است که تعلیم آن به فرزندان و قرائت آن و هدیه کردن
ثوابش بر مردگان سفارش شده است .این سوره با گواهی خداوند به رسالت پیامبر اسالم آغاز و با بیان رسالت سه تن از پیامبران
الهی ادامه مییابد .در بخشهای از این سوره ،به عظمت پروردگار در هستی بهعنوان نشانههای توحید اشاره شده و در بخشی
دیگر مسائل مربوط به معاد ،سؤال و جواب در دادگاه قیامت و ویژگیهای بهشت و دوزخ مطرح شده است .در روایات از این سوره
بهعنوان «قلب قرآن» یاد شده است (مسائلی .)55 :1337 ،مراد از کلمه «یس» بر اساس آیات و روایات حضرت محمد (ص)
میباشد و «سالم علی آل یس» یعنی «سالم علی آل محمد (ص)» که سالم علی آل یس بر سنگقبر کنونی امام رضا (ع) کتابت
شده است ،توجه به تفسیر این سوره اهمیت آن روشن میگردد (صالحی و دیگران .)26 :1395 ،دلیل استفاده از این سوره در
کتیبههای این ضریح و دیگر ضریحها تأکید این سوره بر اصول سهگانه دین (نبوت ،امامت ،معاد) و اهمیت رسول خدا و خاندان
مطهرش در میان آیات میباشد.
دیگر کتیبه ثلث طوماری ،سورۀ هلاتی (انسان) با طول 16/79
و عرض  14سانتیمتر میباشد (تصویر  .)12از ویژگیهای خط این
کتیبه طوماری دوطبقه 22کشیدگی در الف و المها 23و کشیدگی
حروف «ن» و «ک» است .اتصاالتی بین کرسی اول با کرسی دوم
دیده میشود که بهواسطه برخی از حروف مانند حرف «ع» در کلمه
تصویر .12بخشی از کتیبه هلاتی.
(منبع :نگارندگان)
علیما و «ه» در اهلل کرسی دوم به وجود آمده ،بهگونهای که انگار
 .19ممکن است نامهای دیگری نیز بشود برای چنین کتیبههایی در نظر گرفت؛ مثالً مهدی مکی نژاد «کتیبه ثلث پیچیده» را برای چنین کتیبههایی برگزیده
است ،اما اصطالح «مُقتَرن» سابقۀ تاریخی دارد و درگذشته برای انواع خطوطی که بههمپیچیده و متصل بودند ،استفاده میشد (صحراگرد.)50 :1391،
« .20در اکثر آثاری که به دست خوشنویسان کتابت شده تأثیر خوشنویسی بر کتیبهها را بیشتر در نحوه کتابت مفردات باید جست .زیرا چنانکه در آثار
مشخص است ترکیببندی اغلب کتیبههای ثلث بهویژه آثار سده هشتم هجری به بعد تفاوتهایی بنیادی با ترکیببندی آثار خوشنویسی و کتابتی ثلث
دارد .مهمترین تفاوت در چندطبقه بودن ترکیببندی کتیبههاست که در خوشنویسی معموالً چنین ترکیببندی وجود ندارد .این ویژگی از مهمترین
ویژگیهای کتیبهنگاری ثلث است .به نظر میرسد این ویژگی از اصول اصلی کتیبهنگاری در سده نهم هجری به شمار میرفته زیرا سراج شیرازی در رساله
تحفه المحبین در ذیل معرفی قلمها از قلم کتابه یادکرده و برخی از قواعد کتابت را در آن شرح داده است» (صحراگرد و شیرازی.)56 :1389 ،
 .21شیوه برجسته :اختالف سطح بین موضوع و زمینه بسیار زیاد است و هنرمند برای آنکه بتواند بدون اشکال آن را انجام دهد از دو جهت یعنی از پشتورو
به فلز ضربه میزند برای این منظور فلز موردنظر را دو بار و از دو جهت بهصورت جداگانه قیر میگیرند که به این شیوه جُندهکاری نیز میگویند (یاوری،
.)51 :1387
 .22کتیبههای طوماری دوطبقه و سهطبقه :در بیشتر کتیبههای دورۀ تیموری و پسازآن ،متن را بر دو یا حتی سه مرتبه کرسی نوشتهاند .با این کار هم
تمام عرض کتیبه با نوشته پر میشود و هم اینکه در طول محدود یک کتیبه کلمات بیشتری را میتوان گنجاند .چنانچه در عرض کتیبه بهطور منظم
متن بر دومرتبه کرسی نوشته شده باشد ،آن را کتیبۀ ثلث دوطبقه و اگر بر سه مرتبه کرسی مجزا استوار شده باشد ،سهطبقه میگوییم (صحراگرد:1391 ،
.)49
 .23نوشتن متن کتیبه در چند طبقه بهطوریکه در هر طبقه قواعد کرسیبندی ثلث رعایت شود ،برای این کار الزم است که الفها و حروف عمودی بلندتر
از اندازه کتابتی باشد (صحراگرد ،شیرازی.)59 :1389 ،
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حروف در هم گرهخوردهاند و عالوه بر اتصال دو کرسی ،ایجاد تعادل و ترکیببندی افقی در کتیبه شده است .این نوآوری باعث
شده که بعد از اجرای قلمزنی جندهکاری حروف و کلمات کتیبه بهصورت یکپارچه برجسته شود .اثر مزبور بهوسیله اعراب و عالئم
درزمینۀ تزئین شده و خوانایی آن از کتیبه طوماری سورۀ یس بیشتر است .سورۀ انسان در مدینه نازل شده و دارای  31آیه
میباشد و در این سوره از پنج موضوع سخن به میان میآورد ،آفرینش انسان و خلقت او از نطفه و سپس هدایت و آزادی اراده او،
سخن از پاداش ابرا و نیکان که شأن نزول خاصی مرتبط با اهلبیت (ع) دارد ،دالیل استحقاق این پاداشها ،اهمیت قرآن و طریق
اجرای احکام آن ،حاکمیت مشیت الهی (در عین مختار بودن انسان) است .در کتاب ترجمه بیان السعاده فی مقامات العباده در
مقام تفسیر سورۀ انسان از زبان رسول خدا آورده است که عالوه بر مدح امام علی (ع) بر جانشینی ایشان اشاره دارد (صالحی و
دیگران .)27 :1385 ،دلیل استفاده از این سوره بر روی ض ریح و دیگر اماکن مذهبی اشاره روشن این سوره بر حق بودن امامت
ائمه (ع) برای امامت است ،به همین منظور این سوره در میان شیعیان محبوبیت بسیار دارد.
بین دو کتیبه طوماری ،مقرنسی وجود دارد که داخل مقرنس به دو کلمه «یا اهلل» متعاکس 24محرابی شکل مزین شده است
(تصویر  )13مجموع این کتیبهها  78عدد میباشد که در اضالع مستطیلی شکل ضریح  21و در اضالع مربعی شکل  18است.
اطراف این کتیبه با گلهای پنج پر کوچکی بر روی نقره ،طالکوبی شدهاند.
زیر این مقرنسها کتیبههای یا رحیم و یا رحمان به خط ثلث به شیوه تزئینی متعاکس ،یکی در میان با ترکیب بصری متفاوت
ولی متشابه قرار دارد (تصویر  )14مجموع این کتیبهها  78عدد
میباشد که هم تعداد کتیبههای «یا اهلل» داخل مقرنسهای ضریح
است .این کتیبهها در جوار یکدیگر بهصورت نواری در زیر مقرنسها
بین دو کتیبه طوماری (سورۀ یس و هلاتی) گرداگرد ضریح را در
برگرفتهاند .انتهای الفها در کلمه «یا» به داخل برگشته است ولی
برخالف کتیبههای لوحی یا اهلل داخل مقرنسها اتصالی با حروف
تصویر .13کتیبه «یااهلل» متعاکس.
داخل ندارد و در «یارحمن» انتهای حرف «الف» در «یا» ایجاد یک
(منبع :نگارندگان)
گره تزئینی کرده است .شیوه اجرای این کتیبه جندهکاری بر روی
نقره و طالکوبی آن است علت استفاده از این اسماء خداوندی اشاره
به بخشایش و رحمت بیشمار او دارد که زائر از این رحمانیت بیکران
خداوندی غافل نشود .در معنای الرحیم گفتهاند خداوند به مؤمنان
رحیم و مهربان است کفار را از این رحمت بهرهای نیست .مداومت
تصویر .14کتیبههای یارحمن یارحیم.
بر این اسماء برای برآورده شدن حوائج دنیا و آخرت نافع است
(منبع :نگارندگان)
(کاشانی.)60-49 :1384 ،
در هر ضلع ضریح پنجرههای بافرم قوس جناغی وجود دارد که با گوی و ماسوره نقره پر شده است .هر دو پنجره در قوس
جناغی بزرگتر (جناغی دوم) به هم میرسند و درنهایت به قوس جناغی بزرگ ختم میشوند (جناغی چهارم) قوس جناغی چهارم
در ضلعهای مستطیلی وجود دارد که در کنار قوس جناغی اصلی (چهارم) لچکیها طراحی شدهاند (تصویر .)15

 24متعاکس یا برگردان یا مثّنی یا متقابل ،در اصطالح خطاطان عثمانی «آینهای» ،نوشتن آینهگون یا سامان دادن عبارت همزمان از راست به چپ و از چپ
به راست ،بهطوریکه شکل نهایی صورتی زیبا ایجاد کند (کاوسی و دیگران.)193 :1391 ،
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کتیبه لوحی یا ضامن
کتیبه لوحی اسماء اهلل
یا شفیع

کتیبه لوحی دعایی
اسماءالحسنی
(یا ولی الحسنات)

کتیبه لوحی سه
«یا اهلل»
کتیبه لوحی دعایی
اسماءالحسنی
(یا شفیع الشافعین)

کتیبه لوحی اسماء ائمه
اطهار
تصویر  .15کتیبههای موجود در بدنه ضریح آفتاب
(منبع :روابط عمومی آستان قدس رضوی)

در لچکیهای ضریح ،سه کتیبه لوحی دایرهای شکل در مرکز گل آفتابگردان به نماد شمسالشموس 25قرار دارد .دو کتیبه
کوچک و متقارن با سه کلمه «یا اهلل» به خط ثلث تزئین شده است (تصویر  )16که درمجموع هشت کتیبه دایره مزین به تعداد
بیستوچهار کلمه «یا اهلل» نقش بسته است .ترکیببندی این کتیبه بهصورت مدور و متمرکز میباشد .از ویژگیهای ثلث کتیبه
مذکور وجود نقاط دایرهای و فاقد اعراب و عالئم بودن حروف است .شیوه اجرای این اثر بهصورت جندهکاری و نقرهکوبی بر روی
طالست که زمینه را گلهای ختایی
ریزی به شیوه عکسی 26پوشاندهاند.

تصویر  .16کتیبه لوحی دایرهای اهلل لچکی ضریح آفتاب.
(منبع :نگارندگان)

هشت گل آفتابگردان بزرگ به اسمای حسنی مزین و ترکیببندی کتیبه ،اریب و افقی
است .زمینه این اثر همانند کتیبه «یا اهلل»ها به شیوه عکسی با گلهای ختایی بهویژه پنج پر
آراسته شده است (تصویر  .)17این ترکیببندی بر «الف» و «الم» کشیده در دو سمت و
کشیدگی حروف افقی در مرکز متمرکز شده است با این مضامین یا ولی الحسنات (ای

تصویر .17کتیبه لوحی
اسماءالحسنی ضریح آفتاب
(منبع :آرشیو خصوصی نگارندگان)

 .25از القاب امام رضا (ع)
 .26شیوه عکسی :با ایجاد سایه و خط درزمینۀ موضوع را نشان میدهند .هیچگونه اختالف سطحی بین موضوع و زمینه مشاهده نمیشود (یاوری:1387 ،
.)51
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خداوندی که نهایت خوبیها و زیباییها و پایان و نیکی رسان به خلق میباشید) منبع ارجاع این مدح خداوندی دعای معراج و
جوشنکبیر است (شعرا( )80:سبزواری .)304-298 :1304 ،یا رافع الدرجات (مؤمن )15 :به معنی (خداوندی که درجات بندگان
مؤمن را باال میبرد) مفهوم این عبارت در آیه  11سورۀ مجادله نیز آمده است (شیرازی ،1374،ج  .)66 :20یا منزل البرکات (فرو
فرستنده برکات) برکت به معنای پایداری خیر الهی در چیزی و رشد و افزایش آن است (خالصهای از سخنان حجتاالسالم قرائتی).
یا قاضیالحاجات (ای خداوندی که برآوردهکنندۀ حاجاتی) قاضی به معنی حکم کننده است و قاضیالحاجات حکم کننده بر برآوردن
حاجات ،در عامه مردم این باور وجود دارد که اگر  119بار یا قاضیالحاجات را ذکر بگویم حاجتروا میشویم این ذکر در دعای
جوشنکبیر آمده است (کاشانی .)235 :1384،یا مجیب الدعوات (ای خداوند یگانه اجابتکننده دعاها) این ذکر در دعای جوشنکبیر
آمده است .یا غافر الخطیئات (و ای خداوندی که بخشنده لغزشها و خطاهای خلقی) منبع ارجاع این اسماء خداوندی در دعای
معراج و دعای جوشنکبیر میباشد .یا راحم العبرات به معنی (ترحم کننده بر اشکها) در دعای عبرات و دعای جوشنکبیر آمده
است (طوسی1411 ،ق )378-429 :و یا مقیل العثرات به معنی (خداوندی که گناهان مرا اقاله میکنی) (آیتی.)259 :1391 ،
بهطورکلی استفاده از صفات خداوند در کتیبهنگاری اسالمی رایج است استفاده از صفات خداوند در اماکن مذهبی به برقراری ارتباط
زائر با مکان و خداوند کمک شامخی میکند ،قرآن کریم میگوید «خداوند به همه صفات کمال متصف است» :له االسماءالحسنی
(حشر )24 :نیکوترین نامها و باالترین اوصاف از آن اوست؛ و له المثل االعلی فی السماوات و االرض (روم« )27 :صفات واال در سراسر
هستی خاص اوست»؛ ازاینرو خداوند حی است ،قادر است ،بیناست ،شنواست ،بخشنده است ،حکیم است و ...هیچ صفت کمالی
نیست که در او نباشد .دسته اول که صفات کمالی است و خداوند به آنها متصف است «صفات ثبوتیه» نامیده میشود و دسته دوم
که از نقص و کاستی ناشی میشود و خداوند از اتصاف به آنها منزه است «صفات سلبیه» نامیده میشود.
حدفاصل پنجرهها ،بر روی ستون هر پنجره کتیبهای ترنجی است .این ده کتیبه ترنجی دربرگیرنده شهادتین شیعی و نام ائمه
اطهار به ثلث است (تصویر  )18شامل الالهاالاهلل ،محمد رسولاهلل ،علی ولیاهلل ،فاطمهالزهرا ،حسن المجتبی ،حسین سیدالشهدا،
اباالحسن زینالعابدین محمدالباقر ،جعفرالصادق ،موسیالکاظم ،علیالرضا ،محمدالجواد ،علیالهادی ،حسنالعسکری و مهدی القائم
الحجّه .این کتیبهها دارای سه تا چهار کرسی است که در هر طبقه یک کلمه و کلمات روی هم سوار و گرهخوردهاند .وجود این
اتصاالت در حروف و کلمات باعث یکپارچگی و چشمنوازی سطح برجسته شده که خوانایی قابلتحسینی دارد .شهادتین به معنای
«دو گواهی» عبارت است از دو عبارت :اَشهدُ انْ الاِلهَاالاهلل به معنای «گواهی میدهم ،خدایی جز خدای یگانه اهلل نیست» و اشهدُ
انَّ محمّداً رسولاهلل به معنای «گواهی میدهم ،همانا محمد پیامبر
خداست» .فرد با گفتن این دو جمله مسلمان میشود .به شرطی که
آگاهانه و نه از سر اِکراه و اجبار این عبارات را بگوید؛ بنابراین این دو
جمله عالوه بر ارزش اعتقادی دارای ارزش حقوقی است .البته این
عبارات تنها زمانی ارزش معنوی دارد که فرد معنی و استدالل آنها
را بداند و برای قربت به خدا مسلمان شود .همچنین مسلمانان در
رکعت دوم و آخر در تمامی نمازها شهادتین را تکرار میکنند .شهادت
ثالثه (شهادتین شیعه) ،یعنی سومین گواهی دادن ،که بعد از
شهادتین (دو گواهی دادن :شهادت دادن به توحید و نبوت) ،شهادت
دادن به امامت و والیت علی بن ابیطالب است .مراجع تقلید شیعه تصویر .18کتیبه های لوحی اسماء ائمه اطهار در بدنه ضریح.
(منبع :نگارندگان)
هم معتقدند «اشهد انّ علیا ولیاهلل» جزء شهادتین اسالم و نیز جزء
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تشهد و اذان نیست (شیرازی .)257 :1367 ،در مورد اسالم آوردن ،از دیدگاه شیعیان برای مسلمان شدن شهادتین کافی است،
پس از شهادتین نام دوازده امام شیعه همراه نام مطهر حضرت فاطمه (ص) بر روی ستونهای پنجرههای ضریح آفتاب نشانهای
بارز از اشاعه هنر شیعی در ساخت و طراحی ضریح آفتاب میباشد ،علت مسلم استفاده از متن این کتیبه بر ضریح آفتاب این امر
است که زائر در گردش و زیارت امام رضا (ع) مجدد ذکر مسلمان شدن را تکرار و بر  12امام و حضرت فاطمه (ص) تمسک
میجوید.
درست باالی این ترنجها ،زیر نوک قوس جناغی دوم ،کتیبههایی
درون گلهای آفتابگردان کتابت شده است .فرم این کتیبه چون
برگی بزرگ و پهن است که در  10کتیبه (تصویر  )19کتابت و قلمزنی
گردیده است ،خط این کتیبهها به شیوه کتیبه طوماری یس به خط
ثلث و فاقد کرسی میباشد (ثلث مقترن) و کشیدگی در «الف» و
«الم» و گره خوردن و روی هم قرار گرفتن کلمات نمودی از آن است.
«الف»ها در این کتیبهها کشیدهتر و گاهی متصل به اعراب و نقاط
دیده میشوند .متن کتیبه مذکور اسماءالحسنی (صفات خداوند به
همراه کلمه ندا «یا» در اول تمامی عبارات بیشتر این صفات را مناجات
گونه جلوه میدهد) شامل یا احکم الحاکمین (عادلترین داوران) (تین:
 ،)8یا احسن الخالقین (بهترین خلقکنندگان) ،یا ارحمالراحمین تصویر .19کتیبه های لوحی اسماءالحسنی اطهار در بدنه ضریح.
(منبع :نگارندگان)
(مهربانترین مهربانان)  4مرتبه در قرآن وارد شده است و هر  4مرتبه
از زبان چهار پیامبر است (صدوق1413 ،ق ،ج  ،)419 :4یا اطهر الطاهرین (ای منزهترین منزهان) ،یا البصر الناظرین (بیناترین
بینایان) ،یا العدل العادلین (عادلترین عادالن) ،یا سمیع السامعین (ای از همه شنوندگان شنوندهتر)؛ یکی از أذکار شریفی که
هفتاد فضیلت برای آن بیان شده که ازجمله آنها بشارت و مژده به مؤمن در حال مردن است ذکر شریف ذیل است :یا اسمع
السامعین و یا ابصر الناظرین و یا أسرع الحاسبین ،یا ارحمالراحمین یا أحکم الحاکمین (ای شنواترین شنوایان و ای بینندهترین
ناظران و ای سریعترین حسابگران ،ای بخشندهترین بخشندگان ،ای محکمترین و دقیقترین حاکمان) را در برمیگیرد .تعداد این
کتیبهها نیز بیمعنا نیست عدد ده یکی از اعدادی است که بزرگان عالم از آن استفادۀ شایانی بردهاند ،برای مثال امام صادق (ع)
فرمودند :امام ده خصلت دارد :از گناه ،معصوم است ،تصریح به نام او،
از پیغمبر رسیده است ،از همۀ مردم دانشمندتر است ،از همۀ مردم
پرهیزگارتر است ،به تعبیر قرآن از همه داناتر است ،امام پیشین ،آشکارا
او را وصی خود قرار داده است ،معجزه و دلیل دارد ،چشمانش میخوابد
ولی دلش بیدار است ،سایه ندارد ،از پشت سرش مثلِ پیشِ رو،
تصویر .20کتیبه اسماء اهلل در بدنه ضریح آفتاب.
(منبع :نگارندگان)
میبیند.
باالتر از این کتیبهها در مرکز قوس جناغی سوم ترنجی قرار دارد که شش کتیبه (تصویر  )20با یا کریم ،یا شفیع ،یا جواد ،یا
رئوف ،یا سمیع ،یا رضی زینت یافتهاند .خط ثلث آن در دو کرسی به تحریر درآمده است .کشیدگی حروف با توجه به فرم قاب از
دیگر ویژگیهای این کتیبه به شمار میرود .نقاط در این کتیبه بهصورت دایره است و زمینه این کتیبه نیز به شیوه عکسی دارای
گلهای ختایی ریزی است عالوه بر موارد ذکر شده در استفاده از اسماءالحسنی در کتیبهنگاری اسالمی میتوان در ارائه مفاهیم
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این شش اسم الهی چنین ذکر کرد یا کریم (بخشنده و بزرگوار) ،صفت «کریم» یکی از صفات الهی و به معنای شرافت و بزرگواری
و گذشت از گناهان بندگان است (ابن فارس 1404 ،ق ،ج )172-171 :5؛ در روایات نیز یکی از القاب پیامبر اسالم (ص) «کریم»
نامبرده شده است (مجلسی 1403،ق ،ج  .)130 :16یا شفیع (شفاعت کننده) ،واژه «شفاعت» در مورد «طلب بخشش گناه کسی،
از سوی فرد باشخصیتی» خداوند نزد خود برای بندگانش شفاعت میکند و این باالترین مرحله بزرگواری است (شیرازی:1305 ،
 .)339-331/287یا رضی ازنظر لغوی به معنی خوشنود ،راضی است اما مفهوم اصلی یا رضی (راضی بودن پروردگار از بندگانش
است) (طباطبایی ،1374 ،ج  .)376 :9یا رئوف (رحمت و مهربانى بیشتر و شدیدتر) عدهای آن را به معناى «رحمت مطلق»
گرفتهاند؛ از اسماى حسناى الهى بوده و در قرآن  11بار تکرار شده و در بیشتر موارد ،همراه صفت «رحیم» آمده است (بقره143 :
و  ،207آلعمران ،30 :توبه 117 :و  ،128نحل 7 :و  ،47حج ،65 :نور ،20 :حدید ،9 :حشر( )10 :اصفهانی 506 ،ق .)213 :یا
جواد (سخاوتمند و دستباز) ،اسم نودم از اسماءالحسنی الهی و به معنی کسی که بدون سؤال عطا میفرماید (مجلسی:1403 ،
 .)288یا سمیع شیخ صدوق سمیع را اینگونه معنا کردهاند :یک معنای آن این است که شنوای وجود داشته باشد او شنوده است
و معنای دیگر آن این است که شنوده دعا یعنی پذیرنده دعاست .صاحب مفردات میگوید :سمیع و السمع حس شنوایی در گوش
که صداها را درک میکند ،فعل آن سمع یعنی شنیدن است و هرگاه خدای تعالی را با کلمهای سمیع توصیف کنی مثل (سمیع-
سامع) مقصود علم و آگاهی خداوند به مسموعات و پاداش به آنهاست
تصدیق این سخن در (آلعمران 181 :و نمل )180 :آمده است
(اصفهانی 506 ،ق.)283 :
در تاج قوس جناغی آخر و چهارم ضلع جنوبی یک کتیبه لوحی
ترنجی یا ضامن به ثلث نوشته شده است .همانند قالب همین کتیبه
با متن «یا نور» در ضلع شمالی آمده است (تصویر  )21و ترکیببندی
بصری افقی دارد .دور حروف آن نسبت به دیگر کتیبهها بیشتر
میباشد و «الف»ها در این کتیبه کوتاه میباشند .علت استفاده از یا
نور بهعنوان کتیبه در باالترین تاج قوس جناقی چهار این مقصود است
که خداوند نور آسمانها و زمین است و علت استفاده از ذکر «یا
تصویر .21کتیبه القاب امام رضا (ع) در بدنه ضریح.
ضامن» یکی از القاب مشهور امام رضا (ع) ضامن آهو است.
(منبع :نگارندگان)
طبقهبندی مفاهیم کتیبههای ضریح
مفاهیم کتیبههای ضریح را میتوان بهطورکلی به دودسته تقسیم کرد -1 :از منظر محتوا  -2از منظر تعداد.
کتیبهها از منظر محتوا شامل هشت دسته میشوند -1 :سورهها  -2آیات  -3ذکرها  -4صفات  -5اسماءالحسنی  -6اسماء
ائمه اطهار (چهارده معصوم)  -7شهادتین شیعه  -8واقف.
از منظر اعداد -1 :عدد پنج (نماد پنجتن آل عبا)  -2عدد هشت (نمام هشتمین امام شیعیان)  -3عدد (14نماد چهارده
معصوم)  -4عدد ( 99نماد  99اسماءالحسنی)  -5عدد( 40چهار بار در قرآن آمده است)  -6عدد ( 10در احادیث و روایات از آن
استفاده شده است) (نمودار .)3
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نمودار .3مفاهیم کتیبههای ضریح آفتاب

سوره ها
(هلاتی و یس)
شهادتین شیعه

عدد 99
(عدد اسماء ذکر شده خداوند در قرآن و روایات)

اسماء اهلل

عدد 5
(نماد پنج تن آل عبا)

اسماء الحسنی
القاب

محتوا

مفاهیم کتیبههای
ضریح آفتاب

عدد 14
(نماد چهارده معصوم)

اعداد

عدد 8
(نماد شمسالشموس)

آیات

عدد 40
(در قرآن کریم چهار مرتبه آمده است)

واقف

عدد 10
(در احادیث و روایات از آن استفاده شده است)

ذکرها
(سبحاناهلل و اهللاکبر)

(منبع :نگارندگان)

صفات الهی

برای ارائه بهتر مفاهیم کتیبهها جداول زیر آمده است (جدول2و.)3
تصویر

جدول  .2مفاهیم کتیبههای بیرونی ضریح آفتاب
محتوا
محل
خط
تعداد
کتیبه
قرارگیری
تاج محراب
اصلی یا سوم

6

ثلث

اسماءاهلل

لچکیهای
آفتاب صفات ثبوتی
ضریح

8

ثلث
مقترن

بین
محرابها اسماء چهارده
معصوم
ضریح آفتاب

14

ثلث

تکنیک
اجرا

نوع کتیبه

معنی و
مفاهیم

ای
لوحی ترنجی شفاعتکننده
لوحی دایره

ای باالترین
درجات

لوحی ترنجی

امام دهم و
یازدهم
شیعیان

تاج محراب
دوم

صفات ثبوتی

10

ثلث مقترن

لوحی

ای
گرامیترین
گرامیان

لچکیهای
سمت چپ و
راست

اسماءاهلل

16

ثلث تزئینی

لوحی
دایره

ای خداوند

جندهکاری،
نقرهکوبی
روی طال
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پیشانی
ضریح

اسماءالحسنی

18

ثلث
متعاکس

لوحی
محرابی

ای بخشنده،
ای مهربان

داخل
مقرنسهای
ضریح

اسماءاهلل

18

ثلث متعاکس

لوحی

ای خداوند

زیرتاج ضریح

متن کامل
سوره یس

1

ثلث مقترن

پیشانی
ضریح

متن کامل
سوره هلاتی

1

ثلث

طوماری

معنی سوره
یس
معنی سوره
هلاتی

(منبع :نگارندگان)
تصویر

جدول  .3مفاهیم کتیبههای درونی ضریح آفتاب
محتوا
محل
خط
تعداد
کتیبه
قرارگیری
مرکز سقف
ضریح

آیات

6

شرفههای
زیر سقف
ضریح

اسماءالحسنی

99

کاربندی
های اسماءچهارده
مقرنس
معصوم
سقف ضریح

14

لچکی
چهارگوشه
سقف

ذکر الهی

4

پیشانی
ضریح از
داخل

اسماء اهلل

-

تکنیک
اجرا

ثلث مقترن

نوع کتیبه

معنی و
مفاهیم

لوحی دایره

آیه 180
سوره اعراف

لوحی ترنجی معانی متعدد

ثلث

خاتمکاری به
شیوه
معرقخاتم

لوحی
چهارضلعی

امام دهم و
یازدهم و
دوازدهم
شیعیان

لوحی شمسه خداوند منزه
است
شکل

خداوند

ثلث متعاکس
طوماری

ستونهای
مابین
پنجرهها از
داخل

ذکر الهی

-

معقلی

لوالی درب
ورودی
ضریح

واقف

1

نستعلیق

قلمزنی روی
طال

لوحی
مستطیلی

خداوند بزرگ
است

-

(منبع :نگارندگان)
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نتیجهگیری
با توجه به آنچه گفته شد میتوان استنباط کرد عالوه بر استفاده فروان از کتیبهنگاری در داخل و بیرون ضریح
مطهر ،بیشتر کتیبههای بیرونی و درونی موجود در ضریح آفتاب به انواع خط باصالبت ثلث نگاشته شده است بهاستثناء
کتیبه واقف به خط نستعلیق و کتیبه «اهللاکبر» داخل ضریح که به خط معقلی (گمان میرود علت استفاده از این خط
در این کتیبه عالوه بر زیباشناسی ارائه و اجرای کتیبه بهوسیله هنر خاتمکاری میباشد) کتابت شده است؛ متون متنوعی
در کتیبههای ضریح آفتاب استفاده شده است که محور این کتیبهها «یا اهلل و اهلل» است که به فروانی و تعداد بیش از
صدبار این کتیبه در داخل و بدنه ضریح نقش بسته است بعدازاین کتیبه ازنظر تعدد کتیبهها کتیبه اسماءالحسنی است
که  99عدد در داخل ضریح و  6( 85عدد کتیبه اسماءالحسنی بدنه 78 ،عدد کتیبه «یارحیم و یارحمن» و یک عدد
کتیبه «یا نور») عدد  85درمجموع کتیبههای اسماءالحسنی بدنه اشاره به استفاده  85اسم خداوند در قرآن کریم دارد،
بر بدنه ضریح نقش بسته است؛ بعدازاین ازنظر تعداد کتیبههای صفات خداوندی که مجموع  8(18کتیبه لچکی و ده
کتیبه بدنه) کتیبه و صرفاً بر بدنه ضریح نقش بسته است را میتوان ذکر کرد ،کتیبه چهارده معصوم (ع) که به علت
اهمیت استعانت گرفتن از ائمه در داخل و بیرون آمده است در کنار این کتیبهها کتیبه شهادتین شیعه در بیرون ضریح
گنجانده شده است که نشانهای بارز از این امر است که ضریح سازی و کتیبهنگاری آن هنری مختص شیعیان است،
پسازآن کتیبههای ذکرهای الهی (سبحاناهلل ،الحمداهلل و اهللاکبر) که صرفاً در داخل ضریح کتابت شده است؛ دو کتیبه
اصلی از کتیبه طوماری سورههای هلاتی و یس که دورتادور پیشانی و بدنه ضریح را در برگرفته است علت استفاده از
سوره یس اشاره به اصول دین (معاد ،امامت ،نبوت) و اسم دیگر پیامبر یاسین است ،در زیر این کتیبه ،کتیبه طوماری
سوره هلیاتی آمده است که عالوه بر اشاره بر اصول امامت ،اشاره به امامت امام علی (ع) دارد از این حیث مجدد میتوان
تأکید بر هنر شیعی را در ضریح آفتاب مشاهده نمود .پسازآن تک کتیبه از القاب امام رضا (ع) (یا ضامن) آمده است
که در نقطه اوج بدنه ضریح قرارگرفته است همانطور که اشاره شد مفاهیم و مضامین کتیبههای موجود همگی متناسب
با عقاید و باورهای شیعی رقم خوردهاند عالوه بر این موضوع اعداد بکار رفته در تعداد کتیبهها و نقوش ضریح مطهر به
امام هشتمین (عدد هشت) پنجتن آل عبا (عدد پنج) چهارده معصوم (ع) (عدد چهارده) اشاره دارد .بیشتر اسماء منتخب
از قرآن کریم و بیشتر صفات منتخب از دعای جوشن کبیر هستند که نهایت همه به کلمه اهلل ختم میشود .قالب و
ترکیببندی کلی کتیبههای موجود در اضالع ضریح بیشتر در همان چهارچوب کلی لوحی دایره شکل به اجرا درآمده
سبک و سیاق نوشتار عموم کتیبهها به شیوه ثلث مقترن و دارای اصالت ایرانی میباشد .درمجموع میتوان گفت عشق
و ارادت به خاندان عصمت و طهارت در تمامی کتیبههای مورد استفاده در ضریح سیمین و زرین رسوخ نموده است و
در قالب اصیلترین هنرهای ناب ایرانی تجلی یافته است .پیشنهاد میشود درزمینۀ تطبیق کتیبههای ضریح آفتاب و
ضریح شیر و شکر با یکدیگر تحقیقاتی صورت گیرد؛ عالوه بر این امر نماد شناسی نقوش و آرایههای گیاهی ضریح آفتاب
نیز جای تحقیق و بررسی نیز دارد.
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فهرست منابع و مآخذ
کتابها:
ابن فارس ،احمد ( 1404ق) .معجم مقاییس اللغۀ ،ج  ،5قم :مکتب االعالم االسالمی.
اصفهانی ،راغب ( 502ق) .المفردات ،ترجمه غالمرضا خسروی حسینی ،تهران :مرتضوی.
آیتی ،عبدالمحمد ( .)1391تفسیر صحیفه سجادیه ،تهران :سروش.
بینام ( .)1372آستان قدس دیروز و امروز ،مشهد :آستان قدس رضوی.
پاکباز ،رویین ( .)1378دایرهالمعارف هنر ،تهران :فرهنگ معاصر.
تناولی ،پرویز ( .)1385طلسم :گرافیک سنتی ایران ،تهران :بنگاه.
خیرآبادی ،محمدرضا؛ محمدی خیرآبادی ،سعید ( .)1390ضریح دل ،اردبیل :دبیرخانه ششمین جشنواره سراسری
مدیحهسرایی ،ابتهال و تواشیح رضوی ،اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اردبیل.
دهخدا ( .)1375لغتنامه ،واژه «کریم»؛ بستانی ،فؤاد افرام؛ مهیار ،رضا ،چاپ دوم ،تهران :فرهنگ ابجدی عربی -فارسی.
سبزواری ،مال هادی ( .)1304شرح االسماء ،تهران :موسسه تحقیقات و نشر معارف اهلالبیت (ع).
شایستهفر ،مهناز ( .)1384عناصر شیعی در کتیبهنگاری تیموریان و صفویان ،تهران :مطالعات هنر اسالمی.
شیخ صدوق ( 1413ق) .من ال یحضره الفقیه ،تصحیح علیاکبر غفاری ،قم :دفتر انتشارات السالمی.
صحراگرد ،مهدی ( .)1392شاهکارهای هنری آستان قدس ،کتیبههای مسجد گوهرشاد ،مشهد :آستان قدس رضوی.
طباطبایی ،سید محمدحسین ( .)1374المیزان فی تفسیر القرآن ،ج  2و  ،9چاپ پنجم ،قم :اسالمی.
عالم زاده ،بزرگ ( .)1390دانشنامه رضوی ،تهران :شاهد ،سازمان فرهنگی سیاحتی کوثر.
عطاردی ،عزیزاهلل ( .)1371تاریخ آستان قدس رضوی ،مشهد :عطارد.
قائمی ،اصغر ( .)1379اصول اعتقادات ،قم.
قصابیان ،محمدرضا ( .)1377تاریخ مشهد ،مشهد :انصار.
قلعه خوند ،نصراهلل ( .)1391شرح و توصیف اسماءالحسنی در قرآن ،تهران :سیمرغ.
کاشانی ،مال حبیباهلل شریف ( .)1384خواص و مفاهیم اسماء اهلل الحسنی ،ترجمه محمدرسول دریایی ،چاپ سوم ،تهران :صائب.
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Study of the inscriptions of the fifth Zarih of the shrine of Imam
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Abstract
The fifth Zarih of Imam Reza is one of the most prominent examples of the art of
perfection, which was created in the Islamic Republic after the burnout of the fourth
zarih (Shir-o- Shekar) and replaced the Shir-o- Shekar zarih. The design and construction
of this design has been accomplished by great professors and artists such as Mahmoud
Farshchian, Mohammad Movahed, Mostafa Khodadadzadeh Isfahani, Khodadad
Keshtiaraai. The rectangular cubic zarih is adorned with arts such as calligraphy,
Etching, stamping and mosaic of khatam, body and interior. The research method is
descriptive-analytical and data collection is based on library information and field
photography. The findings show that the text of the Aftab zarih contains the verses of
Yasin and Dahr from the Holy Quran, the names of the fourteen innocents, Shihadatin
Shiite, the mention, divine attributes, al-Qubb and Asma al-Hosna. The calligraphies
used in zarih are Sols, Sols Moqtaran. Taaliq and nastaliq letter. In general, inscriptions,
in addition to the aesthetics, have been instrumental in providing religious concepts.
Research purposes:
1. Study of the form, technique, materials and inscriptions used in the Aftab Zarih.
2. Reviewing the content and theme of the inscriptions of Simin and Zarrin Zarih.
Research Questions:
1. What is the form and materials used in the Simin and Zarin zarih?
2. What is the text of the inscriptions of the Aftab (current zarih) and what is its content
and concept?
Key word:
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inscription and decorative arrays of Shir o Shekar and Aftab shrines at the Astan Quds Razavi” under the
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Imam Reza's holy shrine, Aftab zarih, inscription, form and content.
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