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 *های پنجمین ضریح حرم مطهر امام رضا )ع(کتیبه مطالعه
 1علیرضا شیخی

 2منوره قاسمی

 چکیده
از سازی است که در دوره جمهوری اسالمی پس  بارز و فاخر هنر ضریح یهانمونهضریح )آفتاب( امام رضا )ع( از 

 فرسودگی ضریح چهارم )شیر و شکر( ساخته و جایگزین ضریح شیر و شکر گردید. طراحی و ساخت این ضریح توسط

اصفهانی، خداداد کشتی آرایی  زادهخداداداستادان و هنرمندان بزرگی همچون محمود فرشچیان، محمد موحد، مصطفی 

 همچون خوشنویسی و کتیبه آرایی، ییهنرها یلهوسبهبه انجام رسیده است. ضریحی به شکل مکعب مستطیل که 

 یآورجمعاست. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است و  شده آراستهو معرق خاتم، بدنه و داخل ضریح مطهر  زنیقلم

امل ش های ضریح آفتابکتیبه دهد متنها نشان میو عکاسی میدانی است. یافته یاکتابخانهبر مبنای اطالعات  هاداده

 یاسماءالحسنو  القاب الهی، صفات ،هاذکر چهارده معصوم، شهادتین شیعه، اسماء کریم،قرآن از  اتیهلو  یس یهاسوره

 لثث و متن آن با ثلث، کتیبه یریقرارگضریح مذکور متناسب با جایگاه  هاییبهکتدر  استفادهمورد. خطوط باشدیم

ه ، کمک شامخی در ارائیباشناسیزعالوه بر وجه  هایبهکت یکلرطوبهمقترن، معقلی و نستعلیق کتابت شده است. 

 مفاهیمی دینی و مذهبی نموده است.

 :هداف پژوهشا

 .آفتاب یحدر ضر هاستفادمورد هاییبهو کت مواد و مصالح یک،مطالعه فرم، تکن .1

 .)آفتاب( ینو زر یمینس یحضر هاییبهمحتوا و مضمون کت یبررس .2

 :پژوهش سؤاالت

 در ضریح سیمین و زرین چیست؟ کاررفتهبهفرم، مواد و مصالح  .1

 ضریح کنونی( چیست و حاوی چه محتوا و مفهومی است؟آفتاب )ضریح  هاییبهکتمتن  .2

 

 واژگان کلیدی:

  حرم مطهر امام رضا )ع(، ضریح آفتاب، کتیبه، فرم و محتوا.

                                                                                                                                              
یمین و ی ضریح شیر و شکر و ضریح ستزئینهای یهآرانامه کارشناسی ارشد نویسنده دوم با عنوان مطالعه تطبیقی کتیبه و یانپااین مقاله برگرفته از  *

 باشد.یماستادیار دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه هنر( در موسسه آموزش عالی فردوس ) یخیشزرین در آستان قدس رضوی به راهنمایی دکتر علیرضا 
  :sheikhi@art.ac.ira Email. دانشکده هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر، تهران، ایران )نویسنده مسئول(،دستی، یعصناگروه  و هیأت علمی راستادیا. 1
  :monavvarehghassemi@yahoo.com Email ،ه آموزش عالی فردوس، مشهد، ایرانموسس، کارشناسی ارشد هنر اسالمی .2
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 مقدمه

ۀ ظریف یهنرهااز  ایینهگنجهنر و معماری  تزئین ازلحاظ توانمیمجموعه بناهای آستان قدس رضوی را  یطورکلبه

 و هایبهکتکه در  هاستآن های بقاع متبرکه، جاذبه معنویویژگی ینترمهمدوران اسالمی در ایران دانست. یکی از 

ز هنر طوالنی نمونه فاخری ا اییشینهپ. مضجع مطهر امام رضا )ع( در مشهد مقدس، با شودیمضریح هویدا  هاییهآرا

 هموردتوجمرکز توجه و تقدس حرم مطهر رضوی همواره  عنوانبهمبانی و روح هنر شیعی است. ضریح  گاهیتجلدینی و 

بوده است. مظاهری از باور شیعیان که در حکمت و صناعت ضریح مطهر مرقد امام رضا )ع( بر بنیانی از معماری اسالمی 

 :1393لر و یاقوتی،)موسوی اندگذاشتهباور را در گلزاری از زر و سیم به نمایش از هنر و  اییزهآمدر ترکیب با دیگر هنرها 

مقابر و اماکن  و یا به خط کوفی بر دیوار مساجد، کتیبه به معنای آنچه به خط جلی نسخ، نستعلیق، طغرا، ثلث .(98

دنه ب مانند حاشیه دور سر در عمارت، بر یانوشته؛ یا کنندیمو نقش  نویسندیممتبرکه یا سر در دروازه امرا و بزرگان 

یسند ونو غیره  هایهتکپوش و پوشش ، جامه و زینهاپارچهتخت و کرسی و در و نیز بر کرانه  دیوار مسجد، مقبره و بقعه،

کاربرد دارد نسخ، ثلث و نستعلیق است. کتیبه  هایبهکتخطوطی که در  ینتربرجسته(. 139 :7ج  ،1387 دهخدا،)

 هایبهکت. بنددیمکه در باالی ضریح )پیشانی( و یا بر روی در ورودی ضریح نقش  شودیمگفته  هایییبهکتبه  ضریح،

 3وتا دست بدون وض گیرندیمهستند، همیشه در نقاط باال و دور از دست قرار  قرآنیاغلب مملو از آیات  کهینابه دلیل 

منبع الهام هنرمندان مسلمان بوده است و خوشنویسان مسلمان با  ینترمهمکریم قرآن آن تماس نداشته باشد.  با

صحه  4تابت آیات، بر حفظ و ماندگاری آنو ک نگارییبهکتاز فیوضات معنوی آن با  یمندبهره، ضمن قرآنتمسک به 

 نازلبرگرفته از آیاتی است که یا سوره آن در شأن ائمه اطهار  هایحضر هاییبهکت .(42: 1387پناه، احمد) اندگذاشته

و عمدتاً با چند نوع خط کتابت  باشدیم ع(اطهار )ائمه  هاییژگیواست و یا مضامین آن متناسب با مقام، شأن و  شده

است.  شده ختهسابرگرفته از احادیث و اشعاری در وصف شخصیتی است که ضریح برای او  هایبهکت. گاهی این شودیم

 هی راذکر ال یادآوریوجود کتیبه در اماکن و بر مصنوعات، همچنین بر ضریح فقط برای زیبایی نیست و امر تعلیم و 

 (.101-100: 1392لو، )صالحی و نعمتی بابای کندمیهم عهده دارد، چنانچه بیننده و خواننده را غرق در بهشت معنوی 

ن نمود عنوا توانمیبنابراین ؛ سیار مهم است تا خوانش آن با مشکل مواجه نشودتناسب اندازه کتیبه با حجم ضریح ب

، بابایلو داشته باشد )صالحی و نعمتیرا به دنبال  یباشناسیزهدایت عامه و  تواندیمدر نظر گرفتن اندازه و تناسب کتیبه 

کاربرد خط در هنر اسالمی مبتنی بر مضامین و مفاهیمی است که زبانی گویا دارد و حاصل پیام » .(101 :1392

و  ، مضامینهایبهکتدر بناهای اسالمی،  (.108 :1387فر، )شایسته« اسالمی است هایینسرزمهنر در  بخشوحدت

 ت. کتیبه در هنر اسالمی محل تجلیسند هویت اسالمی، فرهنگ قومی و بخشی از سیاست مذهبی بوده اس هاآننقوش 

را ارتباطی معبود با بنده است که ضریح پنجم حرم مطهر امام  ترینیممستقکلمه بر اشیاء و اماکن است و کلمه اولین و 

 هاییبهکت یریقرارگهدف تحقیق بررسی ارتباط مضمون و مفاهیم، فرم و محل  .باشدیمرضا )ع( نیز دارای این ویژگی 

یا همان زرین و سیمین است. در این مقاله سعی شده ضمن بررسی سیر تاریخی و تکوینی پنجمین ضریح ضریح پنجم 

                                                                                                                                              
 سوره مبارکه واقعه مسّ بدون وضوی قرآن کریم حرام است. 79-77بر اساس آیات . 3
 .23ید کرده است: ازجمله در سوره بقره آیه تأکخداوند کریم در چندین آیه از قرآن کریم بر مصونیت قرآن از تحریف . 4
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ندیشه مطالعه تفکر و ا ضریح آفتاب پرداخته شود. هاییبهکتو محتوایی  یگونه شناس حرم مطهر امام رضا )ع(، به بررسی

 از ضروریات تحقیق است. هاآنبندی یبترکو  هایبهکت یژهوبهات ضریح تزئیندمیده شده در 

زرگ از ب تاریخ آستان قدس رضوی یهاکتابمجموعه  به توانمیازجمله تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته 

از عزیزاهلل  تاریخ آستان قدس رضوی(، 1348) از علی مؤتمن راهنما یا تاریخ آستان قدس رضوی(، 1390زاده )عالم

 از سید حسین میرزاده رضویآشنایی با حرم مطهر (، 1377) از محمدرضا قصابیان تاریخ مشهد، (1371) عطاردی

از  تاریخ و جغرافیای شهر مشهد( و 1390)یرآبادی خو سعید محمدی  یرآبادیخ محمدرضااز  ضریح دل(، 1392)

و تاریخچه  در خصوص ضریح مطهر امام رضا )ع( اختصاربه( اشاره داشت که در هریک 1330) محمد بن علی الهیجانی

اثر  «ادبی حرم مطهر رضوی هاییبهکتبررسی مضمون » مقالهاست. از مجموعه مقاالت مرتبط،  شده ذکرآن مواردی 

ر اث «عصر صفوی با توجه به کتیبه صفوی مجموعه حرم رضوی نگارییبهکتتحول »(، مقاله 1387) فرمهناز شایسته

السادات اثر اشرف «)ع( با تکیه به مبانی اعتقادی شیعی ضریح امام رضا یشناسنشانه»(، مقاله 1384) حسینیهاشم سید 

ر اث «بر ضریح حضرت عباس یدتأکبررسی ساختار ضریح با »تحت عنوان  یامقاله(، 1393) لر و سپیده یاقوتیموسوی

شکر قبل  یرشبررسی تغییرات ضریح »با مفهوم  یامقاله ،(1392) شعاریوندو علی  اسراء صالحی و علی نعمتی بابایلو

. است در شکوفایی هنر اسالمی ارائه گردیده در اولین همایش نقش خراسان (1395) یاسراء صالحاثر  «و بعد از مرمت

امام رضا )ع( در موزه  هاییحضرپژوهشی بر »کارشناسی ارشد اسراء صالحی با عنوان  نامهیانپاضریح شیر و شکر در 

کارشناسی ارشد  نامهیانپا، (دانشگاه کاشان 1392« )آستان قدس رضوی از منظر طرح، نقش، کتیبه و مفاهیم آن

مطهر حضرت رضا )ع( واقع در ای )ضریح چهارم( حرم طرح حفاظتی و مرمتی ضریح نقره ۀارائ» ی با عنوانمنصوره مقر

فن شناسی، »با عنوان  کارشناسی ارشد نامهیانپا و (اه هنر اصفهاندانشگ 1391« )آستان قدس رضوی ۀموز

)ع( واقع در موزه آستان قدس  و ارائه طرح حفاظت بخش فلزی ضریح فوالدی حرم مطهر امام رضا شناسییبآس

موجود در ضریح پنجم  هاییبهکت ینۀدرزمتا به امروز  بررسی شده است. (دانشگاه آزاد اسالمی تهران 1397« )رضوی

تحلیلی است و ضمن توصیفی ـ  اطالعات در مقاله یآورجمع انجام نگرفته است. روش امام رضا )ع( مطالعات جامعی

یات با دقت به شرح جزئ . در بخش توصیفاندپرداختهبا مطالعات میدانی به تکمیل پژوهش  یاکتابخانهانجام مطالعات 

و مفهوم  هایبهکتو متن آن و در بخش تحلیل به چرایی استفاده از  هایبهکت یریرگقراضریح آفتاب، محل  هاییبهکت

 است. شده پرداخته هاآن

 )ع( های حرم امام رضاضریح

کنند که با عناوینی چون صندوق، حایل، حفاظ و محجر نیز قبر و حفاظی گرداگرد قبر معنی میضریح را صندوقی بر 

 :1363 )معین،گذارند یمهمراه است. در فرهنگ فارسی ضریح صندوقی مشبک است که بر روی مزار اولیاء و قدیسان 

طول و ارتفاع متغیر که پالن آن بیشتر مستطیل  است مکعب مستطیل با عرض، یامحفظهضریح از منظر فرم،  .(2188

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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حواشی  9،و نقره طال هاییبهکت، هایترنج، هایلچک 8،هاماسورهگوی و  7،پایه سنگی 6،اصلی چهارچوبو  هاستون 5،اسکلت

داخل  هایینقاش 11،سقف هاییبهکتو  هاسقف، هاگلدان 10،هاپنجرهتزئینی،  هاییخمها، ، مشبک، زهواریکاربرجسته

بر پایه متون تاریخی، پیش از قرار  .(100: 1393 یاقوتی،و  لر)موسوی پارچه روی مزار است و 13درب ضریح 12،ضریح، تاج

 ق/1017- 500گونه برخی قدمت نخستین صندوق را به بدین  بود. شده نصبگرفتن ضریح روی مرقد سه صندوق مزار 

 (.1(، )جدول1)نمودار اندرسانده پادشاهی سنجر سلجوقی و حتی به زمان تدفین امام )ع( دوره ،م1107-1608

                                                                                                                                              
گیرد یمدهد که تزئیناتی مانند ورق نقره و طال بر روی آن قرار یمیل را تشکی اصلی ضریح بنداستخوان اسکلتیا فلزی ضریح، این و . اسکلت چوبی 5

 (.13: 1393)صالحی و دیگران، 
عمده  طوربه باشند ویمسقف و بقیه عناصر ضریح  دارندهنگهبا مقاومت بیشتر  هاستونی ضریح که بعضی از این اسازهشده از عناصر یلتشک. این قسمت 6

 (.13: 1393یگران، از جنس چوب هستند )صالحی و د
الحی و باشد )صیم)حجاری(  به سطح زمین از جنس سنگ انتخاب شده و دارای تزئینات تراشکاری هاپنجرهپای سنگی یا پایه کار این قسمت به دلیل اتصال  .7

 (.13 :1393دیگران، 
یی اهتنوععبور روشنایی و امکان تقویت بصری داخل ضریح، دارای دهد که عالوه بر زیبایی برای یمرا تشکیل  هاپنجره، هاماسورهمجموع این گوی و  .8

 (.13: 1393است )صالحی و دیگران 
ی همراه است ی و میناکارزنقلمبا هنر  معموالًها یبهکتگویند. یمها قرار دارند که به این قسمت ضریح پیشانی ضریح یبهکتو فضای سقف،  هاپنجرهبین  .9

 (.13: 1393آیند )صالحی و دیگران، یدرمکه با مضامین مربوط به آیات قرآن کریم، روایت یا شعر به اجرا 
طح حسی و معنوی، بیشترین س ارتباط یجادای عالوه بر فضاساز، با پنجره آراسته شده است. این بخش از هاستوندر ترکیب نماهای ضریح فضای بین  .10

قاومت، شد که به دلیل میمی فوالدی استفاده هاپنجرهی نقره امروزی تبدیل شود از هاپنجرهی ضریح به هاپنجرهشود. قبل از آنکه یماز ضریح را نیز شامل 

ینات باشد که لچکی آن مملو از انواع تزئیمی جناغفرمی قوس  به هاپنجرهتبدیل شدند. امروزه این  با نقرهگری یختهرزیبایی و اصول پایداری به آبکاری یا 

 (.13: 1393باشد )صالحی و دیگران، یم
باشد. این مورد در ضریح حرم حضرت معصومه )ع( و ضریح آفتاب امام رضا یمی شده زنقلمی مخملی یا پوشش فلزی هاپوششاین سطوح، ترکیبی از  .11

پلکانی طراحی و اجرا شده است و بر  صورتبهها این سطح یحضرکه در بسیاری از یدرصورتشود. یمدار دیده یبشی و با سطح زنقلم صورتبه کامالً)ع( 

 (.13: 1393گیرد )صالحی و دیگران، یمسقف قرار  عنوانبهروی آن پوشش مخملی مسطحی 
 انعنوبهآن  و ازباشند یممینای روی فلز  صورتبهمرغ وله یا نقاشی گلی و اسلیمی در ترکیب اسماءجالعباسشاهی گل هاطرحاغلب ترکیبی از  .12

 (.13: 1393شود )صالحی و دیگران، یمپرطاووسی نیز یاد 
ه به جیر باشد. ضمن اینکه با توپذامکاناندازه صندوقچه به طرزی است که ورود به فضای داخلی ضریح  بر اساسطرز قرارگیری این عنصر معمارانه نیز،  .13

توان گفت در بیشتر موارد در جهت زیر گیرد و میرو و باالسر قرار نمیسمت روبه درجهت تدفین و تقدس ولی مدفون در فرهنگ اسالمی، درب ورودی 

 (.13 :1393پای ولی مدفون قرار دارد )صالحی و دیگران، 

م1933ق/1352  
 برداشتن ضریح یکم

م  1999ق/1420
 برداشتن ضریح چهارم

م1959ق/1379  
 برداشتن ضریح سوم

(100: 1393یاقوتی، لر و منبع: )موسوی   

م1567-818ق/975 -203صندوق مزار، م1774-1567ق/1160-975 ضریح یکم،  م1818-734ق/1233-116ضریح اول و دوم،    

مضریح دوم و پنج  
تاکنون م1999ق/1420  

 ضریح دوم و چهارم

م1999-1959ق/1379-1420  
 ضریح دوم و سوم

م1959-1933/ق1352-1379  
دوم و سوم، ضریح یکم  

م1933-1818ق/1233-1352  

تاکنون. سیر تاریخی ضریح مطهر امام رضا )ع( از شهادت 1نمودار  
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عالی یکی از اقداماتی است که در دوران استقرار نظام جمهوری اسالمی انجام گرفت. در پی  باکیفیتطراحی ضریح پنجم 

نقره و طال ضریح چهارم و سست شدن ارکان آن آستان قدس رضوی اقدام به طراحی  هایروکشاطراف و  هایشبکهساییدگی 

در عید سعید قربان طی مراسمی با حضور مقام معظم ش 1379سال در اواخر  7ساخت و نصب ضریح پنجم نمود که پس از 

معروف به سیمین و زرین است که  ضریح مذکور. (182 :1390،زادهعالم)صورت گرفت  رهبری و تولیت آستان قدس رضوی

ی خداداد کشت و( زنقلم) اصفهانیساخت آن بر پایه طرح ابتکاری استاد محمود فرشچیان به همت استادان مصطفی خداداد زاده 

قلم استاد خوشنویس و خطاط سید محمد موحد و دیگر هنرمندان به پایان رسید. ضریحی با ساختار  با و( کارخاتم) شیرازیآرایی 

 متر 96/3ارتفاع  و 73/3عرض  87/4تن وزن و طول  12مرکّب از آهن، فوالد و چوب گردو و پوششی از طال و نقره که دارای 

نسبت به ضریح قبلی  مترسانتی 6و در ارتفاع  مترتیسان 42و در عرض  مترسانتی 31در طول  درمجموعاست. ضریح موجود 

استفاده از چوب ساده و رنگ و روغن، از هنر  جایبهاست و در سقف و بخش داخلی بدنه ضریح  تربزرگو  تروسیع)شیر و شکر( 

 بدون پیچ و هاروکشو طالیی آن و اتصال  اینقرههای ضریح ضخامت پوشش ویژگیشده است. از دیگر  گیریبهرهمعرق خاتم 

به شکل قوس جناغی( دارد که ) دهنهدیواره خارجی گرداگرد ضریح چهارده (. 23 :1392میرزاده،) باشدمییکپارچه بودن 

ح . سقف جدار داخلی ضریشودمیختم  اهللکلمهتاج قوس جناغی به  درنهایتو  شودمیختم  تریبزرگبه قوس جناغی  یکبهیک

این  اهللهکلم ایآینهقطعه آن عرقچین زیر سقف است که با تکرار  ترینبزرگبه سبک بسیار زیبایی از بهترین نوع خاتم که 

ه . بین هر دو زاویه از ضریح یک صفحه دایرباشدمیمشهود « اهلل»استفاده بارز از نام مقدس  طورکلیبهاست.  گرفتهشکلعرقچین 

در تاریخچه  .(182 :1390،زادهعالم)و وزن هر یک پنجاه مثقال طال است  رسدمیبه هجده  هاآناز طال قرار دارد که تعداد شکل 

ن امتیازات دیگر ای ازجملهع( این اولین است که دارای مقرنس در زیر پیشانی ضریح است. ) رضابارگاه ملکوتی امام  هایضریح

ضریح  زنیقلم ساخت و. اندگرفتهساله را برای آن در نظر  400 اندازیچشمستحکام آن دانست که یکپارچگی و ا توانمیضریح را 

ه ، گل آفتابگردان کشیعی به وجود آورده است هایسمبلو  نمادها از بدیعیآفتاب متناسب با طرح استاد فرشچیان نگارستان 

از  اینمونه شده است زنیقلمبر روی نقره هشت لچکی ضریح مطهر  که در (السالمعلیهالقاب امام رضا ) الشموسنمادی از شمس

هایی پنج گلو به  باشدمیبه چهارده پنجره ضریح که نمادی از چهارده معصوم  توانمیعالوه بر آن  شیعی است هایسمبلاین 

 مطهر امام رضا )ع( . مشخصات عمومی و شناسایی پنج ضریح1جدول 

 ضریح پنجم ضریح چهارم ضریح سوم ضریح دوم ضریح یکم شماره ضریح

 و شکر شیر فوالدین نگین نشان چوبین لقب
 آفتاب

 )سیمین و زرین(

 م 2000/1421 م 1919/1338 م 1818/1233 م 1747/1160 م 1570/987 تاریخ نصب

 متر 4×4×5 متر 9/3×6/3×4 متر 5×3×2 متر 3×3×2 متر 3×3×2 اندازه تقریبی

 جمهوری اسالمی پهلوی فتحعلی شاه قاجار شاهرخ میرزا )صفویه( صفوی طهماسبشاه نام و دوره بانی

 گردو، فوالد و طال و نقره چوب گردو، طال و نقره فوالدی ساده فوالدی مرصع چوبی با پوشش طال و نقره جنس

 طال، نقره و خاتم طال، نقره، فیروزه طال، الماس یاقوت، زمرد، طال نقره، طال، چوب اتتزئینجنس 

 مرمر یکپارچه تکه 11قبرسنگ تکه 11قبرسنگ تکه 11قبرسنگ تکه 11قبرسنگ پوشش قبر

 تن 12حدود  تن 7حدود تن 4حدود تن 2حدود  گرم 500حدود وزن تقریبی

 چوبی جنس سقف
بدون سقف و دارای 

 سه پنجره

شیروانی چوبی با 
 پوشش طال

فلزی با پوشش طال و 
 نقره

 فلزی با پوشش طال و نقره

 و معرق خاتم زنیقلم کاریو مینا زنیقلم کاریمشبک کاریمرصع و گره چینی مشبک رفتههنر بکار 

 (103 :1393لر و یاقوتی، موسویگان؛ )منبع: نگارند
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 کاررفتهبهو نقوش  هاگلبرگاشاره کرد. در تمامی  اجراشدهو هشتمین امام طراحی و  14به نشانه خمسه طیبهکه و هشت برگی 

فرهنگ متعالی اسالم متجلی است و تأکید بر هنری شیعی و ایرانی بودن تمامی عناصر و اجزاء متشکله از دیگر از  مفاهیم

 (.1)تصویر باشدمیضریح سیمین و زرین  هایویژگی

 
 

 

 های ضریح آفتابکتیبه

 (.2نمودار) است تقسیمقابل بیرونی ضریح هایکتیبه -2 درونی ضریح هایکتیبه -1 دودستهبه  طورکلیبههای ضریح کتیبه

                                                                                                                                              
س(، فاطمه )ع(، حضرت ) یعلص(، امام محمد )تن آل عبا حضرت ده است پنجسوره بقره آم 37طور که در توضیح آیه . منظور از خمسه طیبه همان14

 باشد.امام حسن )ع( و امام حسین )ع( می

حتاج ضری   

 کتیبه ردیف اول
(یس سورۀ)  

 کتیبه ردیف دوم
اتی()سوره هل  

هایکتیبه   
هایر مقرنسز  

های قوس  پنجره
جناغی )گوی و  

ها(ماسوره  

های ضریحمقرنس   

پیشانی ضریح   

قوس جناغی دوم   

های ضریحستون  

 قوس جناغی

ضریح یهپاسنگ  

های ضریحگلدان   

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

 قوس جناغی
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های ضریح آفتاب کتیبه

درون ضریح

ای شکل در وسط سقف ضریحکتیبه لوحی دایره

یحکتیبه لوحی سرترنجی اسماءالحسنی بر سقف ضر

های لوحی شمسه شکل در زوایای سقف ضریحکتیبه

کتیبه اسماء ائمه اطهار بر قطاربندی سقف

اخلکتیبه طومای مثنی یا اهلل بر پیشانی ضریح از د

حها بر بدنه ضریاکبر اطراف شمسهکتیبه طوماری اهلل

کتیبه احداثیه در لوالی درب ضریح

بیرون ضریح

یحکتیبه لوحی یا اهلل برتاج ضر

اهکتیبه لوحی یا اهلل در مقرنس

حکتیبه طوماری سوره یس بر پیشانی ضری

اهکتیبه لوحی قوس جناغی یاکریم و یارحیم  زیر مقرنس

کتیبه طوماری سوره هل  اتی بر بدنه ضریح

های ضریحای اسماء اهلل بر لچکیکتیبه لوحی دایره

کتیبه لوحی القاب بر قوس جناغی چهارم

حکتیبه لوحی سر ترنجی اسماء اهلل بر قوس جناغی سوم بدنه ضری

ای اسماءالحسنی قوس جناغی دوم بر بدنه ضریحکتیبه لوحی برگ مانند دایره

هاهکتیبه لوحی ترنجی شکل اسماء ائمه اطهار بر فاصله بین پنجر

آفتاب های ضریح. کتیبه2نمودار  

 )منبع: نگارندگان(
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 آفتابهای درونی ضریح کتیبه    

مسه گسترده شده است. در در قالب ش داخل ضریح هایکتیبه

 سورۀ 180بخشی از آیه  قرآنی( کتیبه لوحی 2تصویر )نقطه ثقل 

ه این کتیبه ب« فَادْعُوهُ بِها وَ لِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنی» متناعراف است با 

 ایدایرهمعرق خاتم اجرا شده است و به خط ثلث مقترن در قابی  شیوه

در آیۀ شریفۀ فوق، دستور داده شده تا خدای شکل جای گرفته است 

به در این کتی یریقرارگعلت  بخوانیم« هانامنیکوترین »تعالی را با 

نقطه ثقل درون ضریح عالوه بر اهمیت و توجه به مفهوم آیه، اشاعه 

 .باشدیماسماءالحسنی از این کتیبه 

ترنجی  هایقاباسماءالحسنی در کتیبه  99اطراف این کتیبه  

 180آیه  ایدایرهکه همانند شرفه در شمسه از اطراف کتیبه  است

به خط ثلث  هایکتیبه ( این3تصویر ) استاشاعه یافته  اعراف سورۀ

ن . متن ایانداجرا شدهبه شیوه معرق خاتم  بر روی سقف چوبی ضریح

اهلل، اإلله، الواحد، األحد، الصّمد، األوّل، اآلخر، السّمیع، » هاکتیبه

، القدیر، القاهر، العلی، األعلی، الباقی، البدیع، الباریء، القسط البصیر،

األکرم، الظّاهر، الباطن، الحی، الحکیم، العلیم، الحلیم، الحفیظ، الحقّ، 

حیم، الذّاری، الرّازق، الحسیب، الحمید، الحَفِی، الرّبّ، الرّحمن، الرّ

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، 

الحاجات، القریب، القیوم، القابض، الباسط، قاضیالقدّوس، القوی، 

المجید، المولی، المنّان، المحیط، المبین، المقیت، المصوّر، الکریم، 

الکبیر، الکافی، کاشف الضّر، الوتر، النّور، الوهاب، النّاصر، الواسع، الودود، 

د، االهادی، الوفی، الوکیل، الوارث، البرّ، الباعث، التّواب، الجلیل، الجو

النّاصرین، الدّیان، الشکور، العظیم، اللطیف، الخبیر، الخالق، خیر

 ها در جهت ابعاد سقفاین سرترنج قرارگیری. جهت باشندمی« الشافی

تا چهار ترنج در عمق  دو ازاست که بر هر شاخه شرفه  شکلبیضی

 فرم کنندهتداعی نوعیبهسقف ضریح جای گرفته است این فرم 

 هایکتیبهخورشید است و گردش این چیدمان بیضی در طراحی این 

 حسنیاسماءالچنین گفت:  توانمیاسماءالحسنی  هایکتیبهخاتم ریتم متناوب بصری زیبای را ایجاد کرده است. در باب مفاهیم 

 برای( نام 22) جاللی اسماء -2 ،درومیکسب روزی و رحمت به کار  برای( نام 55) جمالی اسماء -1 شودمیبه سه دسته تقسیم 

 به نیت خاصیت هر دو گروه را دارند )تناولی، بسته( نام 22) مشترک اسماء -3 ،آیندمیایجاد عداوت و از میان بردن حریف به کار 

ار بک الهی ءاسمارابطه با  در .باشندمیخداوند ذکر شده در سقف ضریح آفتاب از اسماءالحسنی  هااسم 99این  تمامی (؛33: 1385

. کتیبه لوحی دایره2تصویر  
 )منبع: آرشیو خصوصی نگارندگان(

 
 

 
بر کتیبه های لوحی ترنجی اسماءالحسنی موجود . 3تصویر

 سقف ضریح آفتاب

) 
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در » آن ترینمهمفراوانی صورت گرفته است که  هایبررسی شده گرفته

ر این اکرّ به ده استیع( به ما رس) بیتاهلروایتی که پیامبر )ص( و ائمه 

اسم از اسماءالحسنی  99 خداوند اسماءکه از مجموع  شودمیمطلب دیده 

کس خداوند که هر آمده استقرآن در  مستقیماًعدد آن  85هستند که 

شماره کند اهل  را هاآنمستجاب و هر که  دعایش بخواند، هانامرا به این 

 برای :فرمایدمیخدا  (. رسول25: 7 ج ،1374شیرازی، ) «بهشت است...

 در ؛رودمیبه بهشت  شماردبررا  هاآنکه است که هر اسم 99خداوند 

 قلعه) استاسم خداوند اشاره شده  99نیز به  ابوهریرهحدیث معروف 

  (.13: 1391خوند،

 هایکتیبهدر اطراف اسماءالحسنی( ) مقرنس زیر سقف هاکاربندیدر 

به رنگ  هامقرنسع( بر روی ) معصوماز اسماء چهارده  چهارضلعیلوحی 

 .(4تصویر ) شده استشیوه معرق خاتم اجرا  به سبز ایزمینهطالیی بر 

ارده . متن این چهباشدمیثلث است و بر دو کرسی سوار  هاکتیبهخط این 

 الزهرا،فاطمه ،اهللولی علی ،اهللرسولمحمد » از اندعبارتکتیبه 

 باقر،المحمد ،العابدینزین اباالحسن ،سیدالشهداالمجتبی، حسین حسن

 الهادی،علی الجواد،محمد الرضا،علی الکاظم،موسی الصادق،جعفر

ع( ) معصوماستفاده از نام چهارده « الحجّهالعسکری، مهدی القائمحسن

ع( را ) رضادر این ضریح تمسک جستن به ائمه در لحظات زیارت امام 

 .شودمی یادآور

 ایدرزمینهسقف ضریح  چهارگوشهدر  هامقرنسسپس در اطراف این 

( 5صویر )ت «الحمداهلل ،اهللسبحان»لوحی  کتیبه ،پنج پرختایی  هایازگل

ذکر  ؛ دراجرا شده است خط ثلث در دو کرسی در قاب شمسه به

مبرا و پاک و مقدس دانستن  و تسبیح به معنای منزه «اهللسبحان»

و شریک و هر امری که سزاوار خداوند  نیاز و نقص هرخداوند است از 

در لغت به معنای ستایش کردن و نقیض  حمد «الحمداهلل» در ذکرنیست. 

و اذکار نماز و قرآن این دو مفهوم در اکثر آیات  ذم )مذمت کردن( است.

این  شوندمیمحسوب  هم کنندهکاملادعیه و... همراه هم ذکر شده و 

 طوربه شوندمییومیه بارها تکرار  فرایضدر  کهایناذکار عالوه بر 

علی )ع( در روایتی در مورد جایگاه ویژه حمد و امام  شوندمیاذکار در اسالم محسوب  تریناصلیارش شده و از مستحبی نیز سف

 کندیممیزان را پر « حمد»نصف میزان است و « تسبیح»یمأل المیزان؛  الحمد هلل: التسبیح نصف المیزان و فرمایندمیتسبیح 

 (.506 :2 ج ،1365کلینی، )

 ایکتیبه ؛(6تصویر ) است قرارگرفتهقطعه خاتم به شیوه معرق خاتم  ترینبزرگدر پیشانی ضریح از داخل( ) سقفدر زیر 

. ودشمیدیده « اهلل»در کلمه « ه ل،»حرف  هایهاللیاز  فردیمنحصربهبا طراحی  در زیر سقف ضریح« اهلل»طوماری از تکرار نام 

ائمه اطهار در کاربندی . کتیبه های لوحی اسماء4 تصویر  
 

 

 
.. کتیبه لوحی شمسه سقف ضریح آفتاب5تصویر   

 

اهلل در پیشانی  )مثنی( کتیبه طوماری متعاکس .6 تصویر
.داخل ضریح آفتاب در  

روابط عمومی آستان قدس رضوی( :منبع)  
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 تدر بخش زیرین و باالی کلمه اهلل ایجاد شده اس فردیمنحصربهاین کتیبه به خط ثلث مثنی )متعاکس( اجرا شده که تباین فرم 

على )ع( در  حضرت خدا است. هاینام ترینجامع، اسم خاص و کنندمیترجمه  «خدا»که آن را در فارسی به  «اهلل»لفظ جالله 

 همان کسى است اهللورزند، و به او عشق مى اندحیرانمفهومش، معبودى است که خلق در او  «اهلل»: اندفرموده «اهلل»بیان معنای 

  (.21 :1 ج، 1374)شیرازی،  و از افکار و عقول خلق محجوب ، مستور استهاچشمکه از درک 

 حدفاصل لنگه چهارنوارهای عمودی حاوی گره هشت و 

داخل ضریح اجرا شده است که در حاشیه آن کتیبه  هایپنجره

 ریکاخاتمبه خط معقلی، اوج ظرافت هنر  «اکبراهلل»متن  طوماری با

)خداوند بسیار بزرگ  «اکبراهلل»ذکر  .(7 تصویر) دهدمیرا نشان 

)ع( دارای جایگاه ویژه است؛ ذکر  بیتاهلروایات  ازنظراست( 

برجسته حضرت حق است و دارای ثواب بسیار است در مورد معنای 

 توانمیتفسیر  ترینمناسبتفاسیر متعددی وجود دارد  «اکبراهلل»

گفت یکی از آن معانی این است که خدا باالتر از آن است که توصیف 

 (.66 :4 ج ،ق1408نوری، ) شود

 

 

واقف ضریح آفتاب در لوالی در ورودی در داخل ضریح آمده است که  یکتیبه

 باشدمیدر باالی سر حضرت است. این تنها کتیبه نستعلیق ضریح فعلی  ایپنجره

الرحمن الرحیم با سپاس  اهللبسم» استبه این شرح  ( که متن کتیبه8تصویر )

تحیت و ارادت به ساحت مقدس فروان به پیشگاه خداوند منان و عرض سالم و 

در عهد  تعالی فرج الشریف(اهلل )عجل العصر و الزمان اعظم امام اهللحضرت بقیه

حاکمیت جمهوری اسالمی در سایه رهبری و ولی شیعیان که به نام حضرت 

است در تاریخ شانزده اسفند  مزین( السالمعلیه) طالبابیعلی بن  امیرالمؤمنین

این ضریح شریف  ق1421 الحجهذیهجری شمسی عید سعید قربان دهم  1379

این کتیبه تنها « نصب گردید الرضاموسیبن بر مضجع مطهر امام ابوالحسن علی 

 زنیقلمدی ضریح ولوالی درب ور که بر روی باشدمیقطعه طالیی داخل ضریح 

و حروف آن در  بصری این کتیبه طالیی گردش کلمات هایویژگیشده است. از 

 .باشدمیسکون و آرامش  جهت افق و القای

 بیرون ضریح هایکتیبه

و « اهلل»در کلمه « الف»مزین شده است. کشیدگی  ایآینه صورتبه «اهلل» مشبک 16مذهبی 15تاج ضریح با کتیبه لوحی 

                                                                                                                                              
 17شماره رجوع به پانوشت  .15
اسماء ائمه اطهار، حسنی )اسماء اهلل، الءدینی حدیثی، دعایی، اسما هاییبهکت-1: دسته تقسیم کرد 4به  توانیرا ازنظر مضمونی م هایبهمجموعه کت .16

 .(108 :1393یاقوتی، و نمادین )موسوی لر هاییبهکت-4 تزئینی هاییبهکت-3 واقف و بانی هاییبهکت-2 (..قرآنی و.

.های خاتماکبر در حاشیه شمسهکتیبه  اهلل. 7تصویر  
(روابط عمومی آستان قدس رضوی)منبع:   

.کتیبه احداثیه برلوالی در ضریح. 2تصویر  
(وابط عمومی آستان قدس رضوی)منبع: ر  
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 دورتادورثلث طالیی در  کتیبه 40 این ( تکرار9تصویر )القاکننده استواری است  ایآینه صورتبهتطابق این دو حرف در هر کتیبه 

بین هریک،  حدفاصل و را ایجاد کرده نوازیچشم 17(آهنگ بصری متناوب )ریتم انتقالی یکی پس از دیگری صورتبهضریح 

 محمد»است. نام حضرت  پرشدهمشبک  صورتبهاز جنس نقره  با نقوش اسلیمی ایآینه صورتبه «محمد» مقدساز نام  ایکتیبه

 آوریامپاولین  عنوانبهج ضریح نمایانگر پیامبری حضرت محمد )ص( در طبقه دوم تا «اهلل»همگام نام مقدس  تاج ضریح در «ص()

قرآن واژه اربعین به معنای چهل، در چهار آیه نیست،  معنیبیکتیبه  عدد 40 تعداد دین اسالم در کنار نام خداوند آمده است.
  کریم آمده است.

 

 سورۀکتیبه طوماری مطال به خط ثلث مزین به . (10)تصویر  دارددر قسمت باالی ضریح وجود  18زیر تاج، دو کتیبه طوماری

است. در خصوص  برگرفته( که مانند نواری پیشانی ضریح را در 11تصویر ) متریسانت 18عرض و  متر 76/17طول و دارای  یس

. تکرار ها نمایان است«الم»و  «الف»حروف، کشیدگی و بلندی  فشردگی بیان کرد که توانمیدر این کتیبه  کاررفتهبهخط ثلث 

 انددهشنگاشته  یکدیگرکلمات برهم سوار و روی  اعث القای استواری و ایستایی شده است.عمودی ب صورتبهکشیدگی حروف 

ور ثلث ، خط کتیبه مذکنگارییبهکت. بر مبنای ترکیب خطوط در نمایندیم یکپارچهکه حروف به یکدیگر متصل و  یاگونهبه

                                                                                                                                              
 دارد زیرا وسیله اصلی سازمان دادن یتاستمرار بصری یا احساس جنبش موزون حاصل از تکرار منظم یک یا چند عنصر، ریتم در کار هنری نقشی بااهم .17

 .(279 :1378است )پاکباز،  بندییبو متحد کردن اجزاء مختلف ترک
قاب  -1 :قرار دارندمحور کلی  3را ازنظر گونه شناسی در  هایبهداد. کت قرار یبررس مورد توانیرا ازنظر گونه شناسی و مضمون آن م هایبهکت یطورکلبه .18

قاب: منظور از قاب کتیبه، ساختار کلی و شکل قاب آن است که با بسترش، یعنی عناصر معماری، ارتباط صوری  ؛مضمون -3قلم کتابت )نوع خط(  -2

 :شودیفارغ از نوع خط و محتوا به سه دسته تقسیم م هایبهقالب کلی کت کند،یمتناسبی برقرار م

 .گیرندیناصر مختلف معماری قرار ماست که همچون نواری بلند بر گرداگرد ع هاییبه. کتیبه طوماری: منظور کت1

 .گیرندیصورت مزدوج و متقارن قرار م، بهیچندضلع یهادر قابی از لچک، ترنج و گره هایبه. الواح کتیبه: این دسته از کت2

 (.81-78: 1393 )صحراگرد، شودیصورت مکرر در بنا نصب مبا متن کوتاه که در قابی مربع و مستطیل به هاییبهها: کت. قاب بست3

 

  «یا اهلل»کتیبه 
 سقف ضریح

با   «یا اهلل»کتیبه 
قاب قوس جناغی 

پیشانی  شکل  در 
 ضریح

« محمد»کتیبه 
 در پیشانی ضریح

.ضریح در سقف  های. کتیبه های موجود بر تاج9تصویر 
 )منبع: نگارندگان(

 

اتیکتیبه طوماری هل  

 کتیبه طوماری یس

اهللکتیبه لوحی یا   

کتیبه لوحی یارحیم  
 و یا رحمان

.. کتیبه های موجود بر پیشانی ضریح10تصویر 
 )منبع: نگارندگان(
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 و به دلیل قرار گرفتن کامل متن کتیبه در قالب و گرددیبرمبه دوره صفوی  نگارییبهکت. خوشنویسی این نوع باشدیم 19مقترن

زمینه و فضاهای خالی این کتیبه  20.باشدیمتا حدی از خوانش کتیبه کاسته، متفاوت با کتابت اصلی خط ثلث  مدنظرمحل 

 زادهخدادادضریح به خط استاد محمد موحد نگاشته و توسط استاد  هاییبهکتاعراب و عالئم مزین شده است. تمامی  یلهوسبه

که  اشیهآبه نام اولین  و باشدیمآیه  83در مکه نازل شده و دارای  یس سورۀشده است.  زنیقلم 21کاریاصفهانی به شیوه جُنده

است که تعلیم آن به فرزندان و قرائت آن و هدیه کردن  این سوره بر محور عقاید مطالب .شده یگذارناماز حروف مقطّعه است، 

بران رسالت سه تن از پیام یانب باثوابش بر مردگان سفارش شده است. این سوره با گواهی خداوند به رسالت پیامبر اسالم آغاز و 

بخشی  و دروحید اشاره شده ت یهانشانه عنوانبهدر هستی  پروردگاراز این سوره، به عظمت  یهابخش در .یابدیمالهی ادامه 

روایات از این سوره  در بهشت و دوزخ مطرح شده است. هاییژگیوو جواب در دادگاه قیامت و  سؤالمربوط به معاد،  مسائل یگرد

ص( محمد )اساس آیات و روایات حضرت  بر« یس»(. مراد از کلمه 55: 1337 مسائلی،است )یاد شده « نآقرقلب » عنوانبه

 کنونی امام رضا )ع( کتابت قبرسنگکه سالم علی آل یس بر « ص(محمد )سالم علی آل »یعنی « سالم علی آل یس»و  باشدیم

(. دلیل استفاده از این سوره در 26: 1395صالحی و دیگران، ) گرددیمشده است، توجه به تفسیر این سوره اهمیت آن روشن 

اهمیت رسول خدا و خاندان  معاد( و ،امامت نبوت،) یند گانهسهسوره بر اصول تأکید این  هایحضراین ضریح و دیگر  هاییبهکت

  .باشدیممطهرش در میان آیات 

 79/16طول  ( باانسان) اتیهل سورۀدیگر کتیبه ثلث طوماری، 

خط این  هاییژگیو(. از 12تصویر ) باشدیم متریسانت 14عرض  و

و کشیدگی  23هاکشیدگی در الف و الم 22دوطبقهکتیبه طوماری 

است. اتصاالتی بین کرسی اول با کرسی دوم  «ک» و «ن»حروف 

در کلمه  «ع»برخی از حروف مانند حرف  واسطهبهکه  شودمیدیده 

که انگار  ایگونهبهآمده،  به وجوددر اهلل کرسی دوم  «ه»علیما و 

                                                                                                                                              
برگزیده  هایییبهکت چنین برای را« پیچیده ثلث یبهکت»مکی نژاد  مهدی گرفت؛ مثالً نظر در هایییبهکت چنین برای بشود نیز دیگری یهانام است ممکن. 19

 .(50 :1391شد )صحراگرد،می استفاده ،ندبود متصل و یچیدهپهمبه خطوطی که انواع برای درگذشته و دارد تاریخی سابقۀ «مُقتَرن»اصطالح  اما است،
 آثار در کهچنان زیرا. جست مفردات باید کتابت نحوه در تریشب را هایبهکت بر خوشنویسییر تأث شده کتابت خوشنویسان دست به که آثاری در اکثر». 20

 ثلث کتابتی خوشنویسی و آثار بندییبترک با بنیادی ییهاتفاوت بعد هجری به هشتم سده آثار یژهوبه ثلث هاییبهکت اغلب بندییبترک است مشخص

 ینترمهم از ندارد. این ویژگی وجود بندییبترک چنین معموالً خوشنویسی در که هاستیبهکت بندییبترک بودن چندطبقه در تفاوت ینترمهم .دارد

 رساله در شیرازی سراج زیرا رفتهیم شمار به هجری نهم سده در نگارییبهکت اصول اصلی از ویژگی این رسدیم نظر است. به ثلث نگارییبهکت هاییژگیو

 .(56: 1389، یرازیش و صحراگرد) «است داده شرح آن در را کتابت قواعد از برخی و یادکرده کتابه قلم از هامعرفی قلم ذیل در المحبین تحفه

 وروتپشانجام دهد از دو جهت یعنی از  آن رابتواند بدون اشکال  کهآناختالف سطح بین موضوع و زمینه بسیار زیاد است و هنرمند برای  :شیوه برجسته .21

)یاوری،  ندیگویکاری نیز مکه به این شیوه جُنده گیرندجداگانه قیر می صورتبهرا دو بار و از دو جهت  موردنظرزند برای این منظور فلز به فلز ضربه می

1387 :51.) 
 هم این کار با. اندنوشته کرسی مرتبه سه حتی یا دو بر را متن ،ازآنپس و تیموری دورۀ هایکتیبه ترشبی در: طبقهسه و دوطبقه طوماری هایکتیبه .22

 منظم طوربه کتیبه عرض در نچهاچن. گنجاند توانیم را بیشتری کلمات کتیبه یک محدود طول در اینکه هم و شودمی پر نوشته با کتیبه عرض تمام

: 1391 ییم )صحراگرد،وگمی طبقهسه باشد، شده استوار مجزا کرسی مرتبه سه بر اگر دوطبقه و ثلث کتیبۀ را آن باشد، شده نوشته کرسی دومرتبه بر متن

49.) 
 بلندتر حروف عمودی و هاالف که است الزم کار این برای ،شود ثلث رعایت بندیکرسی قواعد طبقه هر در کهیطوربه طبقه چند در کتیبه متن نوشتن .23

 (.59 :1389، یرازیباشد )صحراگرد، ش کتابتی اندازه از

.اتیبخشی از کتیبه هل .12تصویر  
 )منبع: نگارندگان(
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است. این نوآوری باعث  افقی در کتیبه شده بندیترکیبو عالوه بر اتصال دو کرسی، ایجاد تعادل و  اندخوردهگرهحروف در هم 

و عالئم  اعراب وسیلهبهبرجسته شود. اثر مزبور  یکپارچه صورتبهکاری حروف و کلمات کتیبه جنده زنیقلم یاجراشده که بعد از 

آیه  31انسان در مدینه نازل شده و دارای  سورۀیس بیشتر است.  سورۀتزئین شده و خوانایی آن از کتیبه طوماری  درزمینۀ

 اراده او، و آزادیینش انسان و خلقت او از نطفه و سپس هدایت آفر ،آوردمیو در این سوره از پنج موضوع سخن به میان  باشدمی

ق و طریقرآن ها، اهمیت پاداشاستحقاق این  یلدالدارد،  بیت )ع(اهلسخن از پاداش ابرا و نیکان که شأن نزول خاصی مرتبط با 

 در بیان السعاده فی مقامات العبادهمختار بودن انسان( است. در کتاب ترجمه  یندر ع) یالهمشیت اجرای احکام آن، حاکمیت 

جانشینی ایشان اشاره دارد )صالحی و  ( برانسان از زبان رسول خدا آورده است که عالوه بر مدح امام علی )ع سورۀمقام تفسیر 

ریح و دیگر اماکن مذهبی اشاره روشن این سوره بر حق بودن امامت (. دلیل استفاده از این سوره بر روی ض27: 1385 دیگران،

  همین منظور این سوره در میان شیعیان محبوبیت بسیار دارد. به ع( برای امامت است،ائمه )

محرابی شکل مزین شده است  24متعاکس «یا اهلل»بین دو کتیبه طوماری، مقرنسی وجود دارد که داخل مقرنس به دو کلمه 

است.  18و در اضالع مربعی شکل  21باشد که در اضالع مستطیلی شکل ضریح عدد می 78 ها( مجموع این کتیبه13تصویر )

 اند.پر کوچکی بر روی نقره، طالکوبی شدهپنج  هایاطراف این کتیبه با گل

های یا رحیم و یا رحمان به خط ثلث به شیوه تزئینی متعاکس، یکی در میان با ترکیب بصری متفاوت ها کتیبهزیر این مقرنس

عدد  78 هاکتیبهاین  ( مجموع14تصویر دارد )ولی متشابه قرار 

 ی ضریحهامقرنسداخل « یا اهلل»ی هاکتیبهکه هم تعداد  باشدمی

 هامقرنسنواری در زیر  صورتبهدر جوار یکدیگر  هاکتیبهاست. این 

ر د( گرداگرد ضریح را اتیهلیس و  سورۀبین دو کتیبه طوماری )

به داخل برگشته است ولی « یا»کلمه در  هاالف. انتهای اندبرگرفته

الی با حروف اتص هامقرنسی لوحی یا اهلل داخل هاکتیبهبرخالف 

ایجاد یک « یا» در« الف»ای حرف انته« رحمنیا»داخل ندارد و در 

وی اری بر رکی کرده است. شیوه اجرای این کتیبه جندهتزئینگره 

ه اشار یاسماء خداوندعلت استفاده از این  آن است طالکوبینقره و 

ران ککه زائر از این رحمانیت بی او دارد شماربیبه بخشایش و رحمت 

 مؤمنانخداوند به  اندگفتهخداوندی غافل نشود. در معنای الرحیم 

نیست. مداومت  ایبهرهرحیم و مهربان است کفار را از این رحمت 

بر این اسماء برای برآورده شدن حوائج دنیا و آخرت نافع است 

 (.60-49: 1384 )کاشانی،

و پنجره در قوس است. هر د شده پرقوس جناغی وجود دارد که با گوی و ماسوره نقره  بافرم هایپنجرهدر هر ضلع ضریح 

جناغی چهارم  ( قوس)جناغی چهارم شوندمیبه قوس جناغی بزرگ ختم  درنهایتو  رسندمیهم  ( بهجناغی دوم) تربزرگجناغی 

 (.15تصویر ) اندشدهطراحی  هالچکی (مستطیلی وجود دارد که در کنار قوس جناغی اصلی )چهارم هایضلعدر 

                                                                                                                                              
چپ  چپ و اززمان از راست به گون یا سامان دادن عبارت هم، نوشتن آینه«یاآینه»متعاکس یا برگردان یا مثّنی یا متقابل، در اصطالح خطاطان عثمانی  24

 .(193 :1391دیگران،  شکل نهایی صورتی زیبا ایجاد کند )کاوسی و کهیطوربه راست، به

.متعاکس« اهللیا»کتیبه  .13تصویر  
 )منبع: نگارندگان(

 

.های یارحمن یارحیمکتیبه .14صویرت  
 )منبع: نگارندگان(
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قرار دارد. دو کتیبه  25الشموسگل آفتابگردان به نماد شمسشکل در مرکز  ایدایرهی ضریح، سه کتیبه لوحی هالچکیدر 

هشت کتیبه دایره مزین به تعداد  درمجموع ( که16تصویر است )شده  تزئینبه خط ثلث  «یا اهلل»کوچک و متقارن با سه کلمه 

ثلث کتیبه  هایویژگی. از باشدمیمدور و متمرکز  صورتبهاین کتیبه  بندیترکیبنقش بسته است.  «یا اهلل»کلمه  وچهاربیست

 بر روی کوبینقرهکاری و جنده صورتبهو فاقد اعراب و عالئم بودن حروف است. شیوه اجرای این اثر  ایدایرهمذکور وجود نقاط 

ختایی  هایگلطالست که زمینه را 

 .اندپوشانده 26یوه عکسیریزی به ش

قی کتیبه، اریب و اف بندیترکیبو  بزرگ به اسمای حسنی مزین گردانآفتابهشت گل 

پنج پر  ژهویبهختایی  هایگلبه شیوه عکسی با  ها«اهللیا »زمینه این اثر همانند کتیبه  است.

کشیده در دو سمت و  «الم»و  «الف»بر  بندیترکیب(. این 17تصویر ) استآراسته شده 

ای ) با این مضامین یا ولی الحسنات افقی در مرکز متمرکز شده است کشیدگی حروف

                                                                                                                                              
 از القاب امام رضا )ع( .25
 :1387یاوری، ) شودیاختالف سطحی بین موضوع و زمینه مشاهده نم گونهیچ. هدهندیموضوع را نشان م ینۀشیوه عکسی: با ایجاد سایه و خط درزم .26

51.) 

بدنه ضریح آفتاب موجود درهای کتیبه .15تصویر   
روابط عمومی آستان قدس رضوی( :منبع)  

 

 کتیبه  لوحی سه
«یا اهلل»  

 کتیبه لوحی یا ضامن

کتیبه  لوحی دعایی  
الحسنیاسماء  

 )یا شفیع الشافعین(
ائمه   اسماء کتیبه لوحی

 اطهار

کتیبه لوحی دعایی  
 اسماءالحسنی

 )یا ولی الحسنات(

اهلل اسماءکتیبه لوحی   
 یا شفیع

.ای اهلل  لچکی ضریح آفتابکتیبه لوحی دایره. 16تصویر    

 )منبع: نگارندگان(
 

 

 
کتیبه لوحی . 17تصویر

 اسماءالحسنی ضریح آفتاب
 )منبع: آرشیو خصوصی نگارندگان(
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ارجاع این مدح خداوندی دعای معراج و  ( منبعباشیدمیبه خلق  رسان یکینو پایان و  هازیباییو  هاخوبیخداوندی که نهایت 

خداوندی که درجات بندگان ) معنی ( به15مؤمن: الدرجات )رافع  یا (.304-298: 1304 سبزواری،)( 80:)شعرا است بیرکجوشن

فرو البرکات )منزل  یا .(66: 20ج  ،1374نیز آمده است )شیرازی، مجادله سورۀ 11مفهوم این عبارت در آیه  (بردیمرا باال  مؤمن

 تی(.قرائ االسالمحجتاز سخنان  ایخالصهو افزایش آن است ) به معنای پایداری خیر الهی در چیزی و رشد ( برکتفرستنده برکات

الحاجات حکم کننده بر برآوردن و قاضی کننده است به معنی حکم ی( قاضحاجاتی کنندۀبرآوردهای خداوندی که الحاجات )قاضی یا

این ذکر در دعای  ویمشمی رواحاجتالحاجات را ذکر بگویم یا قاضی ربا 119اگر در عامه مردم این باور وجود دارد که  ،حاجات

کبیر ( این ذکر در دعای جوشندعاها کنندهاجابت یگانهخداوند ای ) (. یا مجیب الدعوات235: 1384کاشانی،است )کبیر آمده جوشن

در دعای  اسماء خداوندیارجاع این  ( منبعو خطاهای خلقی هالغزشو ای خداوندی که بخشنده ) یئاتالخط غافر یا آمده است.

کبیر آمده ها( در دعای عبرات و دعای جوشن)ترحم کننده بر اشک به معنیراحم العبرات  یا .باشدمی کبیرمعراج و دعای جوشن

(. 259: 1391 )آیتی، (کنیمیخداوندی که گناهان مرا اقاله ) معنیبه  یا مقیل العثرات و (378-429: ق1411 )طوسی،است 

اسالمی رایج است استفاده از صفات خداوند در اماکن مذهبی به برقراری ارتباط  نگاریکتیبهاستفاده از صفات خداوند در  طورکلیبه

 یالحسنله االسماء«: تخداوند به همه صفات کمال متصف اس» گویدمیکریم قرآن  ،کندمیزائر با مکان و خداوند کمک شامخی 

صفات واال در سراسر »( 27روم: االرض )وات و او له المثل االعلی فی السم؛ اوست باالترین اوصاف از آنها و نام یکوترین( ن24 :حشر)

صفت کمالی  هیچ ...و ، حکیم استاست بخشنده، شنواست ،بیناستقادر است،  خداوند حی است، روازاین ؛«هستی خاص اوست

م و دسته دو شودمینامیده  «صفات ثبوتیه»متصف است  هاآناول که صفات کمالی است و خداوند به  دسته .نیست که در او نباشد

  .شودمینامیده  «صفات سلبیه»منزه است  هاآنو خداوند از اتصاف به  شودمیکاستی ناشی  که از نقص و

ائمه  نام شهادتین شیعی و دربرگیرندهست. این ده کتیبه ترنجی ا ترنجی ایکتیبه روی ستون هر پنجره، بر هاپنجره حدفاصل

 ،سیدالشهداحسین  ،المجتبی حسن الزهرا،، فاطمهاهللولی یعل ،اهللرسول، محمد اهللاالاله( شامل ال18تصویر است )اطهار به ثلث 

القائم  مهدی و العسکریحسن ،الهادیالجواد، علیمحمد ،الرضاالکاظم، علیموسی ،الصادقالباقر، جعفرمحمد العابدینزین اباالحسن

. وجود این اندخوردهگرهسوار و  هم یروکرسی است که در هر طبقه یک کلمه و کلمات  دارای سه تا چهار هاکتیبهالحجّه. این 

ه معنای شهادتین ب دارد. تحسینیقابلسطح برجسته شده که خوانایی  نوازیچشماتصاالت در حروف و کلمات باعث یکپارچگی و 

 اشهدُ و «نیست اهلل یگانه دهم، خدایی جز خدایمی یگواه»به معنای  اهللاالاَشهدُ انْ الاِلهَ :عبارت است از دو عبارت« دو گواهی»

 پیامبر دهم، همانا محمدگواهی می»به معنای  اهللرسول انَّ محمّداً

شود. به شرطی که می فرد با گفتن این دو جمله مسلمان .«خداست

 بنابراین این دو؛ آگاهانه و نه از سر اِکراه و اجبار این عبارات را بگوید

البته این . جمله عالوه بر ارزش اعتقادی دارای ارزش حقوقی است

 هاآنکه فرد معنی و استدالل  عبارات تنها زمانی ارزش معنوی دارد

همچنین مسلمانان در . را بداند و برای قربت به خدا مسلمان شود

شهادت . کنندشهادتین را تکرار می رکعت دوم و آخر در تمامی نمازها

که بعد از  ،، یعنی سومین گواهی دادنشهادتین شیعه(ثالثه )

شهادت  (،و نبوت دادن: شهادت دادن به توحید دو گواهی) شهادتین

شیعه  مراجع تقلید .است طالبابیو والیت علی بن  دادن به امامت

و نیز جزء  جزء شهادتین اسالم« اهللاشهد انّ علیا ولی»هم معتقدند 

 
 .ائمه اطهار در بدنه ضریح کتیبه های لوحی اسماء. 18تصویر

نگارندگان()منبع:   
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 ،کافی استبرای مسلمان شدن شهادتین  دیدگاه شیعیان از ،مورد اسالم آوردن در .(257 :1367شیرازی، ) یستنتشهد و اذان 

 اینشانهضریح آفتاب  هایپنجره هایستوننام دوازده امام شیعه همراه نام مطهر حضرت فاطمه )ص( بر روی  از شهادتین پس

مسلم استفاده از متن این کتیبه بر ضریح آفتاب این امر  علت ،باشدمیبارز از اشاعه هنر شیعی در ساخت و طراحی ضریح آفتاب 

و حضرت فاطمه )ص( تمسک  امام 12ذکر مسلمان شدن را تکرار و بر  ( مجدداست که زائر در گردش و زیارت امام رضا )ع

  .جویدمی

ی یهاکتیبهدوم،  ، زیر نوک قوس جناغیهاترنجدرست باالی این 

. فرم این کتیبه چون است کتابت شده گردانآفتاب هایگلدرون 

 زنیقلم( کتابت و 19کتیبه )تصویر  10در  که و پهن است برگی بزرگ

به شیوه کتیبه طوماری یس به خط  هاکتیبهگردیده است، خط این 

و  «الف»در  یدگیو کشثلث مقترن( ) باشدمیثلث و فاقد کرسی 

ست. ا آن کلمات نمودی از قرار گرفتنو گره خوردن و روی هم  «الم»

و گاهی متصل به اعراب و نقاط  ترکشیده هاکتیبهدر این  ها«الف»

)صفات خداوند به  اسماءالحسنی. متن کتیبه مذکور شوندمیدیده 

در اول تمامی عبارات بیشتر این صفات را مناجات « یا»همراه کلمه ندا 

: نتی) (ترین داوران( شامل یا احکم الحاکمین )عادلدهدمیگونه جلوه 

 الراحمینارحم یا ،(کنندگانخلقاحسن الخالقین )بهترین  یا ،(8

مرتبه  4و هر  وارد شده استقرآن در  مرتبه 4 (مهربانان ترینمهربان)

البصر الناظرین )بیناترین  یا ،(منزهان ترینمنزهای ) ینالطاهریا اطهر (، 419: 4ج  ،ق1413 صدوق،)از زبان چهار پیامبر است 

که  از أذکار شریفی یکی ؛(ترشنوندههمه شنوندگان  زاای ) دلترین عادالن(، یا سمیع السامعینالعدل العادلین )عا یا ،(بینایان

 اسمع یا ت:در حال مردن است ذکر شریف ذیل اسبشارت و مژده به مؤمن  هاآن ازجملههفتاد فضیلت برای آن بیان شده که 

 تریننندهبیالحاکمین )ای شنواترین شنوایان و ای  أحکم یا ینالراحمارحمالحاسبین، یا  الناظرین و یا أسرع السامعین و یا ابصر

این  تعداد .گیردیدر برم ( راحاکمان تریندقیقو  ترینمحکمبخشندگان، ای  ترینبخشندهحسابگران، ای  ترینسریعناظران و ای 

ادق )ع( مام صبرای مثال ا ،اندبردهشایانی  ۀکه بزرگان عالم از آن استفاد ی استیکی از اعدادنیست عدد ده  معنابینیز  هاکتیبه

تصریح به نام او،  ،: امام ده خصلت دارد: از گناه، معصوم استندفرمود

مردم  ۀهماز  ،است دانشمندتر مردم ۀهماز  ،از پیغمبر رسیده است

کارا امام پیشین، آش ،از همه داناتر است قرآنبه تعبیر  ،پرهیزگارتر است

 خوابدمی چشمانش معجزه و دلیل دارد، ،او را وصی خود قرار داده است

مثلِ پیشِ رو،  از پشت سرش ،سایه ندارد ،ولی دلش بیدار است

 .بیندمی

 یا ،یا جواد ،یا شفیع ( با یا کریم،20تصویر ) یبهکتدر مرکز قوس جناغی سوم ترنجی قرار دارد که شش  هاکتیبهباالتر از این 

. کشیدگی حروف با توجه به فرم قاب از درآمده است. خط ثلث آن در دو کرسی به تحریر اندیافتهرضی زینت  یا سمیع، یا رئوف،

ی دایره است و زمینه این کتیبه نیز به شیوه عکسی دارا صورتبه. نقاط در این کتیبه رودمیاین کتیبه به شمار  هایویژگیدیگر 

م در ارائه مفاهی توانمی اسالمی نگاریدر کتیبهذکر شده در استفاده از اسماءالحسنی  مواردختایی ریزی است عالوه بر  هایگل

 
الحسنی اطهار در بدنه ضریح. کتیبه های لوحی اسماء. 91تصویر  

  )منبع: نگارندگان(
 

 
.اهلل در بدنه ضریح آفتاب کتیبه اسماء .20تصویر  

 )منبع: نگارندگان(
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واری و به معنای شرافت و بزرگ از صفات الهی یکی «کریم» صفت ،این شش اسم الهی چنین ذکر کرد یا کریم )بخشنده و بزرگوار(

« کریم» روایات نیز یکی از القاب پیامبر اسالم )ص( در ؛(172-171: 5ج  ،ق 1404 ابن فارس،است )و گذشت از گناهان بندگان 

طلب بخشش گناه کسی، »در مورد « شفاعت»واژه  ،شفاعت کننده() یا شفیع .(130: 16ج  ،ق 1403مجلسی،است )شده  بردهنام

: 1305 ،یرازیش) این باالترین مرحله بزرگواری استو  کندمیخداوند نزد خود برای بندگانش شفاعت « یتیباشخصاز سوی فرد 

 از بندگانش دگاررراضی بودن پرو) است اما مفهوم اصلی یا رضی یراض لغوی به معنی خوشنود، ازنظر رضی یا .(287/331-339

 «رحمت مطلق»آن را به معناى  ایعده (رحمت و مهربانى بیشتر و شدیدتررئوف ) یا .(376: 9ج  ،1374 طباطبایی،) (است

 143 :آمده است )بقره «رحیم»در بیشتر موارد، همراه صفت بار تکرار شده و  11قرآن از اسماى حسناى الهى بوده و در  ؛اندگرفته

یا . (213: ق 506 اصفهانی،) (10 :حشر ،9 :حدید، 20 :نور ،65 :حج ،47و  7 :نحل، 128و  117 :توبه ،30 :عمرانآل ،207و 

: 1403 )مجلسی، فرمایدمیعطا  سؤالو به معنی کسی که بدون  الهی اسماءالحسنینودم از  اسم (،بازدستسخاوتمند و ) جواد

ت او شنوده اس وجود داشته باشد : یک معنای آن این است که شنوایاندمعنا کرده گونهاین(. یا سمیع شیخ صدوق سمیع را 288

السمع حس شنوایی در گوش  و : سمیعگویدمی مفرداتو معنای دیگر آن این است که شنوده دعا یعنی پذیرنده دعاست. صاحب 

-سمیع توصیف کنی مثل )سمیع ایکلمههرگاه خدای تعالی را با  و فعل آن سمع یعنی شنیدن است ،کندمیرا درک  صداهاکه 

 هاستآنخداوند به مسموعات و پاداش به  و آگاهیسامع( مقصود علم 

است  ( آمده180: و نمل 181: عمرانآل) درتصدیق این سخن 

  (.283: ق 506 )اصفهانی،

در تاج قوس جناغی آخر و چهارم ضلع جنوبی یک کتیبه لوحی 

ترنجی یا ضامن به ثلث نوشته شده است. همانند قالب همین کتیبه 

 بندیترکیب ( و21تصویر است )در ضلع شمالی آمده « نور یا»با متن 

 بیشتر هاکتیبهبصری افقی دارد. دور حروف آن نسبت به دیگر 

ز یا استفاده ا علت .باشندمیدر این کتیبه کوتاه  ها«الف»و  باشدمی

کتیبه در باالترین تاج قوس جناقی چهار این مقصود است  عنوانبهنور 

یا »و زمین است و علت استفاده از ذکر  هاآسمانکه خداوند نور 

 .از القاب مشهور امام رضا )ع( ضامن آهو استیکی  «ضامن

 ی ضریحهاکتیبهمفاهیم  بندیطبقه

 .از منظر تعداد -2از منظر محتوا  -1 تقسیم کرد: دودستهبه  طورکلیبه توانمیی ضریح را هاکتیبهمفاهیم 

اسماء  -6اسماءالحسنی  -5صفات  -4ذکرها  -3آیات  -2 هاسوره -1 شوند:از منظر محتوا شامل هشت دسته می هاکتیبه

 .واقف -8شهادتین شیعه  -7 چهارده معصوم(اطهار ) ائمه

)نماد چهارده 14عدد  -3عدد هشت )نمام هشتمین امام شیعیان(  -2آل عبا(  تنپنجنماد پنج )عدد  -1 :از منظر اعداد

)در احادیث و روایات از آن  10عدد  -6 آمده است(قرآن )چهار بار در  40عدد -5 اسماءالحسنی( 99)نماد  99عدد  -4 معصوم(

  (.3)نمودار  استفاده شده است(

 

 
 

 
.در بدنه ضریح کتیبه القاب امام رضا )ع( .21تصویر  

 )منبع: نگارندگان(
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 های  بیرونی ضریح آفتابمفاهیم  کتیبه . 2جدول 

محل  تصویر
 قرارگیری

محتوا 
تکنیک  خط تعداد کتیبه

معنی و  نوع کتیبه اجرا
 مفاهیم

 

تاج محراب 
 ثلث 6 اسماءاهلل اصلی یا سوم

کاری، جنده
کوبی نقره

 روی طال

ای  لوحی ترنجی
 کنندهشفاعت

 

های لچکی
 ثلث 8 صفات ثبوتی ضریح آفتاب

 نای باالتری لوحی دایره مقترن
 درجات

 

بین 
 هامحراب

 ضریح آفتاب

چهارده  اسماء
 ثلث 14 معصوم

 لوحی ترنجی 
امام دهم و 

یازدهم 
 شیعیان

 
تاج محراب 

 لوحی ثلث مقترن 10 صفات ثبوتی دوم
ای 
ترین گرامی

 گرامیان

 

های لچکی
سمت چپ و 

 راست
 لوحی ثلث  تزئینی 16 اهللاسماء

 ای خداوند دایره

 (نگارندگان :منبع)

های ضریح آفتابمفاهیم کتیبه. 3نمودار  

محتوا

سوره ها
(اتی و یسهل)

شهادتین شیعه

اسماء اهلل

الحسنیاسماء

القاب

آیات

واقف

ذکرها 
(راکباهلل و اهللسبحان)

صفات الهی

های مفاهیم کتیبه
ضریح آفتاب

اعداد

99عدد 
(و روایاتقرآنعدد اسماء ذکر شده خداوند در )

5عدد 
(نماد پنج تن آل عبا)

14عدد 
(نماد چهارده معصوم)

8عدد 
(الشموسنماد شمس)

40عدد 
(کریم چهار مرتبه آمده استقرآندر )

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

 (.3و2جداول زیر آمده است )جدول هاکتیبهبرای ارائه بهتر مفاهیم 
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پیشانی 
 ثلث 18 اسماءالحسنی ضریح

 متعاکس
لوحی 
 محرابی

، ای بخشنده
 ای مهربان

داخل  
های مقرنس

 ضریح
 ای خداوند لوحی ثلث متعاکس 18 اسماءاهلل

 
متن کامل  تاج ضریحزیر

 ثلث مقترن 1 سوره یس

 طوماری

معنی سوره 
 یس

پیشانی  
 ضریح

متن کامل 
معنی سوره  ثلث 1 اتیسوره هل

 اتیهل

 )منبع: نگارندگان(

 رونی ضریح آفتابهای  دمفاهیم  کتیبه . 3جدول 

 تصویر
محل 

 قرارگیری
محتوا 
 کتیبه

 خط تعداد
تکنیک 

 اجرا
 نوع کتیبه

معنی و 
 مفاهیم

 

مرکز سقف 
یاتآ ضریح  ثلث مقترن 6 

کاری به خاتم
شیوه 

خاتممعرق  

 180آیه  لوحی دایره
 سوره اعراف

 
های شرفه 

زیر سقف 
 ضریح

 99 اسماءالحسنی

 ثلث
 

 معانی متعدد لوحی ترنجی

 
کاربندی 

های مقرنس
 سقف ضریح

اسماءچهارده 
لوحی  14 معصوم

ضلعیچهار  

امام دهم و 
 یازدهم  و
دوازدهم 
 شیعیان

 
لچکی 

گوشه چهار
 سقف

الهی ذکر لوحی شمسه  4 
 شکل

خداوند منزه 
 است

پیشانی  
ضریح از 

 داخل
 ثلث متعاکس - اسماء اهلل

 طوماری

 خداوند

 
های ستون

مابین 
ها از پنجره

 داخل

خداوند بزرگ  معقلی - ذکر الهی
 است

 

لوالی درب 
ورودی 
 ضریح

زنی روی قلم نستعلیق 1 واقف
 طال

لوحی  
 - مستطیلی

 )منبع: نگارندگان(
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 گیرینتیجه

ح در داخل و بیرون ضری نگارییبهکتاستنباط کرد عالوه بر استفاده فروان از  توانیمگفته شد  آنچهبا توجه به 

استثناء هبثلث نگاشته شده است  باصالبتخط بیرونی و درونی موجود در ضریح آفتاب به انواع  هاییبهکتمطهر، بیشتر 

این خط  علت استفاده از رودیمداخل ضریح که به خط معقلی )گمان « اکبراهلل» واقف به خط نستعلیق و کتیبه یبهکت

متنوعی  ( کتابت شده است؛ متونباشدیم یکارخاتمهنر  یلهوسبهارائه و اجرای کتیبه  یباشناسیزدر این کتیبه عالوه بر 

از  است که به فروانی و تعداد بیش« یا اهلل و اهلل»ها یبهکتضریح آفتاب استفاده شده است که محور این  هاییبهکتدر 

اءالحسنی است کتیبه اسم هایبهکتتعدد  ازنظرکتیبه  ینبعدازاین کتیبه در داخل و بدنه ضریح نقش بسته است ا صدبار

و یک عدد « رحمنو یا یارحیم»عدد کتیبه  78 عدد کتیبه اسماءالحسنی بدنه، 6) 85در داخل ضریح و  عدد 99که 

 اسم خداوند در قرآن کریم دارد، 85اسماءالحسنی بدنه اشاره به استفاده  هاییبهکت درمجموع 85 ( عدد«یا نور»کتیبه 

کتیبه لچکی و ده  8)18مجموع صفات خداوندی که  هاییبهکتتعداد  ازنظر ینبعدازابر بدنه ضریح نقش بسته است؛ 

 به علته صوم )ع( کذکر کرد، کتیبه چهارده مع توانیمبر بدنه ضریح نقش بسته است را  صرفاًکتیبه و  (کتیبه بدنه

ح کتیبه شهادتین شیعه در بیرون ضری هایبهکتاهمیت استعانت گرفتن از ائمه در داخل و بیرون آمده است در کنار این 

 آن هنری مختص شیعیان است، نگارییبهکتبارز از این امر است که ضریح سازی و  یانشانهگنجانده شده است که 

ه در داخل ضریح کتابت شده است؛ دو کتیب صرفاً( که اکبراهللو  الحمداهلل ،اهللسبحان) یاله یذکرها هاییبهکت ازآنپس

پیشانی و بدنه ضریح را در برگرفته است علت استفاده از  دورتادوراتی و یس که ی هلهاسورهاصلی از کتیبه طوماری 

 زیر این کتیبه، کتیبه طوماری در است، ینساپیامبر ی ( و اسم دیگرنبوت ،امامت اشاره به اصول دین )معاد، یسسوره 

 توانیمامام علی )ع( دارد از این حیث مجدد  اتی آمده است که عالوه بر اشاره بر اصول امامت، اشاره به امامتسوره هلی

 تضامن( آمده اسیا ) تک کتیبه از القاب امام رضا )ع( ازآنپس را در ضریح آفتاب مشاهده نمود. تأکید بر هنر شیعی

ناسب مت موجود همگی هاییبهکتکه اشاره شد مفاهیم و مضامین  طورهماناست  قرارگرفتهکه در نقطه اوج بدنه ضریح 

ه و نقوش ضریح مطهر ب هایبهکتعالوه بر این موضوع اعداد بکار رفته در تعداد  اندخوردهباورهای شیعی رقم  ید وعقابا 

( اشاره دارد. بیشتر اسماء منتخب عدد چهارده) ع(معصوم )د پنج( چهارده عدعبا )آل  تنپنجعدد هشت( ) ینهشتمامام 

لب و . قاشودیمکریم و بیشتر صفات منتخب از دعای جوشن کبیر هستند که نهایت همه به کلمه اهلل ختم  قرآن از

 رآمدهدکلی لوحی دایره شکل به اجرا  چهارچوبموجود در اضالع ضریح بیشتر در همان  هاییبهکتکلی  بندییبترک

ت عشق گف توانیم درمجموع. باشدیمبه شیوه ثلث مقترن و دارای اصالت ایرانی  هایبهکتسبک و سیاق نوشتار عموم 

رسوخ نموده است و  مورد استفاده در ضریح سیمین و زرین هاییبهکتو ارادت به خاندان عصمت و طهارت در تمامی 

ح آفتاب و ضری هاییبهکتتطبیق  زمینۀدر شودیمناب ایرانی تجلی یافته است. پیشنهاد  یهنرها نترییلاصدر قالب 

ریح آفتاب گیاهی ض هاییهآراضریح شیر و شکر با یکدیگر تحقیقاتی صورت گیرد؛ عالوه بر این امر نماد شناسی نقوش و 

 نیز جای تحقیق و بررسی نیز دارد.
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 فهرست منابع و مآخذ

 ها:بکتا
 ، قم: مکتب االعالم االسالمی.5ج ، معجم مقاییس اللغۀ (.ق 1404) احمد ابن فارس،

 مرتضوی. تهران: غالمرضا خسروی حسینی، ترجمه ،المفردات ق(. 502) راغب اصفهانی،

  .سروشتهران:  ،صحیفه سجادیه تفسیر (.1391المحمد )آیتی، عبد

 رضوی. آستان قدس مشهد: ،آستان قدس دیروز و امروز (.1372نام )بی

 .معاصر فرهنگ تهران: ،المعارف هنردایره (.1378رویین ) پاکباز،

  .گاه: بنتهران ،گرافیک سنتی ایران طلسم:(. 1385پرویز ) تناولی،

 سراسریششمین جشنواره  دبیرخانه اردبیل: ،ضریح دل (.1390سعید ) ،خیرآبادی محمدی محمدرضا؛، خیرآبادی

 .کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اردبیل اداره و تواشیح رضوی، ابتهال ،سراییمدیحه

 .فارسی -فرهنگ ابجدی عربی :تهران دوم، چاپ مهیار، رضا، ؛بستانی، فؤاد افرام؛ «کریم»، واژه نامهلغت (.1375) دهخدا

 ع(.) البیتاهلتحقیقات و نشر معارف  : موسسهتهران ،شرح االسماء (.1304)مال هادی  ،سبزواری

 .مطالعات هنر اسالمی تهران: ،نگاری تیموریان و صفویانعناصر شیعی در کتیبه (.1384مهناز ) فر،شایسته

 قم: دفتر انتشارات السالمی. ،غفاری اکبرعلی تصحیح ،من ال یحضره الفقیهق(.  1413) صدوق شیخ

 .آستان قدس رضوی مشهد: ،ادهای مسجد گوهرشکتیبه شاهکارهای هنری آستان قدس، (.1392مهدی ) صحراگرد،

  .اسالمیقم:  پنجم، چاپ ،9و  2ج  ،المیزان فی تفسیر القرآن (.1374محمدحسین ) سید طباطبایی،

 .فرهنگی سیاحتی کوثر سازمان شاهد، تهران: ،دانشنامه رضوی (.1390عالم زاده، بزرگ )

 .عطارد مشهد: ،تاریخ آستان قدس رضوی (.1371) عزیزاهلل ،عطاردی

 قم. ،اصول اعتقادات (.1379اصغر ) قائمی،

 .انصار، مشهد: تاریخ مشهد (.1377محمدرضا ) قصابیان،

 تهران: سیمرغ. ،شرح و توصیف اسماءالحسنی در قرآن (.1391نصراهلل ) قلعه خوند،

 تهران: صائب. دریایی، چاپ سوم،رسول محمد ترجمه ،الحسنی اهللخواص و مفاهیم اسماء  (.1384اهلل شریف )کاشانی، مال حبیب

 .مرجع کتاب تهران: ،خوشنویسی (.1391) و جمعی از نویسندگان اهللولی کاوسی،

 .تان قدس رضویمشهد: آس ،تاریخ آستان قدس رضوی() الشموسشمس (.1354کاویانیان، محمد احتشام )

تهران:  ، چاپ چهارم،4 ج ،آخوندیمحمد  ؛غفاریاکبر و مصحح علی ، محققیالکاف (.ق 1407) کلینی، محمد بن یعقوب

 الکتب اإلسالمیه.دار

 دار إحیاء التراث العربی. :، چاپ دوم، بیروت91، ج بحاراالنوار (.ق 1403) محمدباقرمجلسی، 

 تهران. ،تفسیر سوره یاسین (.1337محمد ) مسائلی اردبیلی،

 امیرکبیر. تهران: ،السالممشهدالرضا علیه(. 1383محمد ) مشهدی،

 .امیرکبیر تهران: ،جلدیفرهنگ فارسی معین شش (.1363) معین محمد

 امیرکبیر. قم: ،1 و 5 ج ،تفسیر نمونه (.1374) از نویسندگان و جمعی ناصر مکارم شیرازی،

 .بانک ملی چاپخانه تهران: ،راهنما یا تاریخ آستان قدس رضوی (.1348علی ) مؤتمن،
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 ارتباطات. وتبلیغات  مشهد: معاونت ،آشنایی با حرم مطهر رضوی (.1392) حسین سید ،میرزاده

 مقاالت:
 ص ،8ش  ،دوفصلنامه مطالعات هنر اسالمی، «حوا های داستان حضرت آدم وزیباشناسی نگاره» (.1387تراب )ابو احمد پناه،

41-52. 

دوفصلنامه مطالعات هنر  ،«تأکید بر دوره قاجارع( با ) های حرم امام رضابررسی مضمونی کتیبه» (.1387فر، مهناز )شایسته
 .52-51ص  ،اسالمی

با تأکید برساخت و چگونگی ضریح حضرت  ساختار ضریح،» (.1392شعاری، علی )اسراء؛ نعمتی بابایلو، علی؛ وند صالحی،

 .33-6 ص ،عراق المللی میراث مشترک ایران ومجموعه مقاالت اولین همایش بین ،«عباس

های اسالمی ایران سده نگاری خط ثلث بر ابنیهتأثیر خوشنویسی و کتیبه» (.1389اصغر )علی شیرازی، هدی؛م صحراگرد،

 .63-51 ص ،14ش  ،فصلنامه نگره ،«چهار تا نهم

 ،«مبانی اعتقادی شیعه با تأکید بر( شناسی ضریح امام رضا )عنشانه» (.1393سپیده ) یاقوتی، السادات؛اشرف لر،موسوی

 .110-95ص  ،21 ش ،دوفصلنامه مطالعات هنر اسالمی

 منابع تصاویر:
 .آرشیو خصوصی نگارندگان

 .روابط عمومی آستان قدس رضوی

 ،«مبانی اعتقادی شیعه با تأکید بر( شناسی ضریح امام رضا )عنشانه» (.1393سپیده ) یاقوتی، السادات؛اشرف لر،موسوی

 .110-95ص  ،21 ش ،دوفصلنامه مطالعات هنر اسالمی
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Study of the inscriptions of the fifth Zarih of the shrine of Imam 

Reza* 
1

1ikhiAlireza she 

2

2emisGhas harevMonav 

 

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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Imam Reza's holy shrine, Aftab zarih, inscription, form and content. 
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